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I УВОД 

Годишњи план рада Основне школе „Кнез Сима Марковић“ за школску 2019/2020. годину донет је на 

основу: 

 

1. Законa о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/17, 27/18- др. 

Закони и 10/2019 од 15. фебруара 2019) 

2. Закона о основном образовању и васпитању („Службени гланик РС“ бр. 27/2018.) 

3. Статута Основне школе „Kнез Сима Марковић“ Барајево ( дел. бр. 760 од 19.03.2019.) 

4.  Развојног плана Основне школе „Кенез Сима Марковић“, Барајевво за период од 2017-2020. 

5. Правилник о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи  

(„Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 - др. закон и 10/19),  

6. Правилник о модел установи („Службени гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18-др.закон), 

7. Правилник о вредновању квалитета рада установе  („Службени гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18 

- други закон),  

8. Правилник о обављању друштвено –корисног, односно хуманитарног рада (,,Службени 

гласник РС’’ бр.88/17, 27/18 – други закон), 

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

програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања, 

10.  Правилник о поступању у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање 

(„Службени гласник РС”, број 46/19), 

11.  Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању ученика ("Службени 

гласник РС", бр. 88/17, 27/18 - др. закон и 10/19), 

12.  Правилник о општинском савету родитеља, („Службени гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18 – др. 

закон), 

13.  Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и 

васпитања (Службеном гласнику РС - Просветни гласник", бр.10/2004, 20/2004, 1/2005, 3/2006, 

15/2006, 2/2008, 2/2010, 7/2010, 3/2011, 7/2011-I, 7/2011-II, 1/2013, 4/2013, 14/2013, 5/2014, 

11/2014, 11/2016-I, 11/2016-II и 6/2017 

14.  Извештаја о раду ОШ ,,Кнез Сима Марковић“ Барајево за школску 2018/19. годину,  

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

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

бр.50/92, 2/00)  

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

Просветни гласник“ бр. 5/12) 

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

наставном програму за пети разред основног образовања и васпитања („("Сл. гласник РС - 

Просветни гласник", бр. 6/2007, 2/2010, 7/2010 - др. правилник, 3/2011 - др. правилник, 

1/2013, 4/2013, 11/2016, 6/2017, 8/2017 и 9/2017) 

18.  Правилник о изменама и допунама Правилника о наставном плану за други циклус основног 

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

васптиања (''Сл.гласник РС'', 88/17) 

19.  Правилник о допунам правилника о плану наставе и учења за први циклус основног 

образовања и васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и 

васпитања (''Сл.гласник РС, 88/17 и 27/18). 

20.  Правилник о плану за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму 

наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васптања (''Сл.гласник, 88/17 

и 28/18''). 

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

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

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

(„Службени гланик РС-Просветни гласник“ бр. 6/09, 3/11,8/13), 
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23.  Правилника о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног образовања 

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

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

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

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

васпитања („Службени гланик РС-Просветни гласник“ бр. 10/04, 20/04,1/05,3/06,15/06, 2/08, 

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

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

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

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

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

Правилника о календару образовно васпитног рада основне школе за школску 2018/2019. 

(„Службени гланик РС-Просветни гласник“) 

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

РС“,  бр. 45/2018) 

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

РС-Просветни гласник“ бр. 60/17)  

29.  Правилника о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени 

гланик РС-Просветни гласник“ бр. 22/2005 ; 51/2008  и 48/2016)  

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

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

гласник“ бр. 5/2011)  

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

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

32.  Правилника о ближим упутствима за вредновање права на индивидуални образовни план, 

његову примену и вредновање („Службени гланик РС-Просветни гласник“ бр. 76/2010) 

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

занемаривање („Службени гласник РС-Просветни гласник“ бр 30/2010) 

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

стручних сарадника (Службени гласник РС бр.13/2012, 31/2012 и 86/2015). 

35.  Правилника о стандардима квалитета рада установе („ Службени гласник РС“, бр. 14/2018). 

36.  Правилника о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторског 

понашања и вређања угледа, части или достојанства личности („ Службени гласник РС“, бр. 

65/2018) 

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

школи („ Службени гласник РС“, бр. 11/2016 и 2/2017) 

 

и осталих Законских, Подзаконских и Општих аката. 
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II  УСЛОВИ ЗА РАД 

 

 

 

1. Услови средине у којој школа ради 

 
     Привреда Барајева је неразвијена и у њеној структури доминира пољопривреда тако да није у могућности 

да са значајним средствима учествује у материјално-техничком опремању школе. Велики број запослених 

који свакодневно путују на посао у Београд оптерећују јавни превоз што доприноси да се повремено 

појављују проблеми и у превозу ученика од места становања до матичне школе.  Стога има доста проблема 

у организацији саме наставе, како у доласку ученика, тако и наставника. Због разуђености територије 

општине школа је принуђена да се у процесу организације рада и наставе, ослања на приградски саобраћај 

„Ласта“. У току лета 2018/2019. год. СП „Ласта“ је кориговала на захтев школе и ГО Барајево поједине 

поласке на којима су била кашњења за долазак ученика у прву и другу смену матичне школе. Возни парк СП 

„Ласта“ је у претходној години обновљен тако да се ученици и грађани Барајева возе новим соло и дуплим 

аутобусима. 

     Територија општине је приградско подручије Београда. За последњих 30 година број становника и 

стамбених објеката се удвостручио. Наталитет је опао а повећање становника и ученика је на основу 

миграција. 

     На територији општине за последњих 30 година доселио се велики број становника са Косова, јужне 

Србије, Црне Горе, Босне а у току рата и избеглице из Републике Српске Крајине, Републике Српске и велики 

број расељених лица са Косова. 

 

 

2. Материјално –технички и просторни услови рад (Матична школа и подручна 

одељења) 
 

     ОШ „Кнез Сима Марковић“ је саграђена 1968. год. Школа територијално покрива ¾ општине 

Барајево, односно 10 месних заједница и месну заједницу Губеревац (која припада општини Сопот). 

     Школа  функционише на 15 локација, а похађа је 1279 ученика, док  наставу изводи 98 наставника. 

Овако разуђена структура подручних одељења у многоме отежава унутрашњу организацију рада школе. 

     Матична школа са седиштем у Барајеву, има 893 ученика, који похађају наставу у две смене и две зграде. 

У једној згради има 15 кабинета: 2 кабинета за информатику, 2 кабинета за ТИО и ТТ, 2 кабинета за енглески 

језик, 1 кабинет физике, 1 кабинет за музичку културу, 1 кабинет за биологију, 1 кабинет за хемију, 1 кабинет 

за историју, 1 кабинет за географију, 1 кабинет за руски језик, 1 кабинет за немачки језик и 3 радна кабинета 

за наставнике хемије, биологије, ТИО и ТТ-а. У овој згради се налазе: свечана сала од 200 м2 , канцеларије 

за директора, помоћнике директора, наставничка зборница, канцеларија за секретара, административног 

радника, шефа рачуноводства и благајника, педагошко-психолошку службу, просторија за помоћно-

техничко особље, просторија архиве, домарске просторије и котларница (ОШ „КСМ“, СШ Барајево и ПУ 

„Полетарац“) и 6 мокрих чворова. У другом објекту матичне школе у приземљу налази се 7 кабинета и 

библиотека: 3 кабинета за српски језик, 3 кабинета за математику и 1 кабинет за ликовну културу. На првом 

спрату се налази 8 учионица за разредну наставу, од којих је 1 учионица за продужени боравак. Он је одобрен 

од МПНТРС од 3.12.2013. године  за ученике првог разреда. У овој шк. год .ради у А смени, за ученике првог 

разреда из Б смене. 

     Приземље и први спрат су повезани дугачким ходницима и са две стране степеништем. Сваки спрат 

поседује по 2 мокра чвора (мушки и женски). Ове две зграде су повезане затвореном стакленом пасарелом. 

У саставу матичне школе се налази и фискултурна сала, која није повезана топлом везом са ове две зграде. 

Фискултурна сала се састоји из сале и анекса: справаре, мушке и женске свлачинице са мокрим чворовима, 

1 ходника и кабинета за наставнике.  

     Поред матичне школе у састав ОШ „Кнез Сима Марковић“ улази 14 подручних одељења. 

     У подручном одељењу Бељина  настава се  одвија од I до VIII разреда. Ученици од I до IV наставу похађају 

у 2 комбинована одељења, а од V до VIII у 4 чиста одељења. Зграда се састоји из: 4 учионице, кабинета за 

информатику, просторије за физичко васпитање, наставничке зборнице, просторије за помоћно-техничко 

особље, два ходника, једног мокрог чвора (мушки и женски) и котларнице са подрумским просторијама. 

     У осталих 13 подручних одељења настава се одвија од I до IV разреда. Од тога у  3 подручна одељења: 

Баћевац, Велики Борак и Глумчево Брдо ученици наставу похађају у чистим одељењима. У 5 подручних 

одељења ученици наставу похађају у комбинованим одељењима, а у Гунцатима и Рожанцима по 1 одељење 
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чисто и 1 одељење комбиновано. У 3 подручна одељења: Губеревац, Лисовић 1 и Лисовић 2 настава се одвија 

у неподељеној школи.  

     Зграде ових 13 одељења се састоје од 2 до 5 учионица, мање просторије за наставнике, просторије за 

помоћно-техничко особље, унутрашњег мокрог чвора (мушки и женски) и ходника. Три подручна одељења: 

Арнајево, Велики Борак и Рожанци имају мање фискултурне сале.   

     ОШ „ Кнез Сима Марковић“ је регисатрована код Трговинског суда у Београду, Решење редни број 

XII.Fi.br. 8298/04 од 06.09.2004. године. 

 

 

2.1. Предмет: ПЛАН УЛАГАЊА У 2020. ГОДИНИ 
 

1. Реконструкција инсталација санитарне и хидрантске мреже у Издвојеном одељењу 

Лисовић 1 – вредност радова без ПДВ-а 2.595.546,12 РСД(финансијска средства – 

Секретаријат за образовање) 

 

2. Адаптација и санација фасадне столарије у Издвојеном одељењу Манић - вредност радова 

без ПДВ-а 2.102.080,85 РСД; (финансијска средства – Секретаријат за образовање) 

 

3. Адаптација и санација фасадне столарије у Издвојеном одељењу Рожанци- вредност 

радова без ПДВ-а 3.724.788,35 РСД; (финансијска средства – Секретаријат за образовање) 

 

 

4. Адаптација и санација фасадне столарије у Издвојеном одељењу Лисовић 1- вредност 

радова без ПДВ-а 2.126.098,10 РСД; (финансијска средства – ГО Барајево) 

 

 

5. Адаптација и санација фасадне столарије у Издвојеном одељењу Лисовић 2- вредност 

радова без ПДВ-а 2.451.741,45 РСД; (финансијска средства – ГО Барајево) 

 

 

6. Кречење учионица Издвојених одељења :Велики Борак, Манић, Рожанци  и Средњи Крај– 

вредност радова без ПДВ-а до 3.000.000,00 РСД; (финансијска средства – ГО Барајево) 

 

7. Постављање заштитне ограде у Издвојеном одељењу Бељина – вредност радова без ПДВ-а 

492.060,00 РСД; (финансијска средства – ГО Барајево) 

 

 

8. Инвестицоно одржавање тротоара и прилазних платоа у Издвојеном одељењу Бељина – 

вредност радова без ПДВ-а 469.473,00 РСД; (финансијска средства – ГО Барајево) 

9. Изградња ограде око дворишта (три стране) у Издвојеном одељењу Велики Борак – 

вредност радова без ПДВ-а до 3.000.000,00 РСД;  

;(финансијска средства – Секретаријат за образовање) 

10. Адаптациј, санација и реконструкција комплет зграде Издвојеног одељења Баћевац – 

вредност радова без ПДВ-а 28.076.083,50 РСД; (финансијска средства – Канцеларија 

Владе Србије за јавна улагања) 

 

Укупна финасијска средства ГО Барајево 19.961.787,90  РСД. 

Укупна финансијска средства Секретаријат за образовање 11.422.415,30 РСД.  

Укупна финансијска средства Канцеларије Владе Србије за јавна улагања 

28.076.083,50 РСД. 
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3. Опремљеност просторија 

 

     У матичној школи све учионице, као и администрација  су опремљене рачунарима и интернет 

везом. Имамо два кабинета за информатику са по 28 радних места и по 2 наставничка рачунара. 

Такође , у свечаној сали је рачунар са пројектором и „паметном таблом“. Проблем је, што су 

рачунари у већини учионица старије генерације, стари 10-15 година, и не задовољавају потребе 

електронског дневника. За те потребе имамо у зборници 3 рачунара са интернет везом повезаних 

на  штампач и фотокопир. Потребе за 25 рачунара нове генерације који би се налазили у 

учионицама. У згради нове школе, у библиотеци, је рачунар са фотокопиром и штампачем. 

     Матична школа је комплетно покривена видео надзором, како унутра, тако и споља. Поред, 

сопственог видео надзора, имамо и 8 полицијских камера.  

     Од ове школске године у матичну школу је уведена академска мрежа „АМРЕС“ са којом је читав 

простор школе покриве WI-FI мрежом и WEB камерама.  

     Издвојена одељења, којих је 14, имају бар по један рачунар нове генерације са интернет везом. 

     У издвојеном одељењу Бељина, које је од I до VIII разреда, имамо кабинет информатике са 18 

рачунара, 2 рачунара у учионицама и 1 рачунар у зборници. 

     Очекује се 15 комплета (лап-топ са колицима и пројектором) који су намењени ученицима првог 

разред у пројекту „дигитална школа“. 

     У пројекту је видео надзор за 5 издвојених одељења, која су најугроженија. У наредном периоду, 

очекује се комплетна покривеност видео надзором за свих 14 издвојених одељења. 

 

4. Грејање 

     Матична школа се греје на централно грејање из сопствене котларнице на лож уље. 

     Подручна одељења Арнајево, Баћевац и Бождаревац се греју на централно грејање из сопствених 

котларница на електричну енергију. Бељина и Рожанци се греју на централно грејање из сопствене 

котларнице на лож уље. Подручно одељење Губеревац се греје на централно грејање из сопствене 

котларнице на гас. Подручно одељење Велики Борак се греје на централно грејање из сопствене 

котларнице на пелет. Подручна одељења: Глумчево Брдо, Гунцати, Лисовић 1, Лисовић 2, Манић, 

Равни Гај и Средњи Крај се греју пећима на угаљ у свакој учионици.  

 

5. Водоснабдевање 

     Матична школа је прикључена на градску водоводну мрежу, као и подручна одељења: Баћевац, 

Бељина, Бождаревац, Велики Борак, Глумчево Брдо, Гунцати, Лисовић 2, Равни Гај и Средњи Крај.  

     Подручна одељења: Арнајево, Манић, Рожанци, Лисовић 1 и Губеревац снабдевају се  водом за 

техничу употребу из резервоара, који су у двориштима школа, а воду довози  ЈКП „10. Октобар“ 

Барајево. Вода за пиће се користи из апарата фирме „LA FANTANA“  из Београда.        

    Трошкове потрошње воде финансира Секретаријат за образовање, дечију и социјалну заштиту. 

 

6. Школска библиотека 

     Школска библиотека је смештена у новој згради школе на првом спрату. Површина библиотеке 

је 78м2. У оквиру библиотеке смештена је и чиотаоница са 20 седишта.   

     Библиотека је опремљемна са адекватним полицама, орманима, радним столовима, као и са 

савременом техничком и рачунарском опремом. Библиотечки фонд по последњем попису је 

износио око 22350 публикација. У току је ревизија библиотечког фонда након које ће бити отписан 

велики број застарелих и дотрајалих књига.  Корисници библиотеке су ученици, наставно и 

ненаставно особље. У библиотеци раде два библиотекара са пуним радним временом. Рад 

библиотекара је организован у две смене. 
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7. Запослени у школи 

 

Кадровски услови рада 

 
ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД СТРУКТУРЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

важи од 02.09.2019. 

 

Ред. 

број 

 

ПОСЛОВИ И 

ЗАДАЦИ 

 

 

НК 

 

КВ 

 

ССС 

 

ВШС 

 

ВСС 

1.  ДИРЕКТОР     1,00 

2.  ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА     1,15 

3.  ПЕДАГОГ     1,50 

4.  ПСИХОЛОГ     1,00 

5.  СПЕЦИЈАЛНИ ПЕДАГОГ     1,00 

6.  ПЕДАГОШКИ АСИСТЕНТ   1,00   

7.  БИБЛИОТЕКАР   1,00  1,00 

8.  СЕКРЕТАР     1,00 

9.  РАЧУНОВОЂА     1,00 

10.  АДМИ. РАДНИК   1,00   

11.  БЛАГАЈНИК   1,00   

12.  ВЕРСКЕ НАСТАВЕ   0,50 2,00 1.05 

13.  ГРАЂАНСКО ВАС.     0,15 

14.  СРПСКИ ЈЕЗИК     6,39 

15.  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК     9,40 

16.  НЕМАЧКИ ЈЕЗИК     1,00 

17.  РУСКИ ЈЕЗИК     2,00 

18.  МАТЕМАТИКА     6,00 

19.  ИСТОРИЈА     2,35 

20.  ГЕОГРАФИЈА     2,35 

21.  ФИЗИКА     2,00 

22.  ХЕМИЈА     1,40 

23.  БИОЛОГИЈА    1,00 1,70 

24.  ТИО/ТЕХНИКА И ТЕХ.    1,00 3,60 

25.  ФИЗИЧКО ВАС./ФЗВ     4,375 

26.  ЛИКОВНА КУЛТУРА     1,70 

27.  МУЗИЧКА КУЛТУРА     1,70 

28.  РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ    20,00 25,00 

29.  ИНФОРМАТИКЕ И РАЧ.     1,95 

30.  ХОР И ОРКЕСТАР      

31.  ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И 

ВАЈАЊЕ 
     

32.  СЛОБОДНЕ НАС. АКТ.     1,00 

33.  ДОМАР   2,00   

34.  ЛОЖАЧ  3,00    

35.  РАДНИЦИ НА ОДРЖ. 

ХИГ. 
24,00     

УКУПНО: 24,00 3,00 6,50 24,00 83,165 

 

Наставно особље: 98,615                                                                                        СВЕГА : 141,26 
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III  ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ 

 

1. Календар образовно- васпитног рада ОШ за школску 2019/2020. год. 

     Правилником о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2019/2020. год. 

(У даљем тексту: Правилник) утврђује се календар за остваривање образовно-васпитног рада, 

одностно број настаавних и радних дана у току школске 2019/2020. год.  и време и трајањње 

школског распуста у основној школи. 

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

програмом за основне школе, планирају се годишњим планом рада.  

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

полугодишта. 

     Прво полугодиште са наставом почиње у понедељак, 2. септембра 2019. године, а завршава се у 

петак, 31. јануара 2020. године. 

     Друго полугодиште почиње у уторак, 18. фебруара 2020. године. 

     Друго полугодиште завршава се у уторак 2. јуна 2020. године за ученике осмог разреда, односно 

у уторак, 16. јуна 2020. године за ученике од првог до седмог разреда. 

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

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

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

седмице, односно 170 наставних дана. 

     У оквиру 36, односно 34 петодневне наставне седмице, школа је у обавези да годишњим планом 

рада равномерно распореди дане у седмици. 

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

Планирано је да се понедељак 16. октобар одради по распореду од среде, понедељак 28. 

новембар одради по распореду од четвртка, а понедељак 25. фебруар 2020. да се одради по 

распореду од уторка. 

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

     Зимски распуст има два дела - први део почиње у понедељак, 30. децембра 2019. године, а 

завршава се у уторак, 7. јануара 2020. године, а други део почиње у понедељак, 3. фебруара 2020. 

године, а завршава се у понедељак, 17. фебруара 2020. године. 

Пролећни распуст почиње у понедељак, 13. априла 2020. године, а завршава се у понедељак, 20. 

априла 2020. године. 

     За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у среду, 17. јуна 2020. године, а 

завршава се у понедељак, 31. августа 2020. године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње 

по завршетку завршног испита, а завршава се у понедељак, 31. августа 2020. године. 

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

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

празнује радно Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Свети Сава - Дан духовности, 

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

победе и Видовдан - спомен на Косовску битку. 

     Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2019. године, Свети 

Сава 27. јануара 2020. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма 

у Другом светском рату 22. априла 2020. године, Дан победе 9. маја 2020. године, Видовдан 28. јуна 

2020. године 

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

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

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

     Петак, 8. новембар 2019. године обележава се као Дан просветних радника. 

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

следећих верских празника, и то: 

     1) православци - на први дан крсне славе; 
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     2) припадници Исламске заједнице - 11. августа 2019. године, на први дан Курбанског бајрама и 

24. маја 2020. године, на први дан Рамазанског бајрама; 

     3) припадници Јеврејске заједнице - 18. октобра 2020. године, на први дан Јом Кипура; 

     4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском 

календару - 25. децембра 2018. године, на први дан Божића; 

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

7. јануара 2020. године, на први дан Божића; 

     6) припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по Грегоријанском 

и Јулијанском календару - почев од Великог петка, закључно са другим даном Васкрса (католици - 

од 10. априла до 13. априла 2020. године; православни од 17. априла до 20. априла 2020. године). 

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

дане у којима су се остваривале екскурзије. Одрађивање дана на екскурзији биће суботом, недељу 

дана пре спровођења екскурзије, тј. у зависности од датума реализације екскурзије. 

     Дан школе ће се прославити 13. децембра на Св. Андреја, а пошто је наставни дан, часови ће 

трајати до 16:30 а након тога ће бити реализована свечана приредба. 

     Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 27. марта 2020. године и у 

суботу, 28. марта 2020. године, а завршни испит у среду, 17. јуна 2020. године, четвртак, 18. јуна 

2020. године и пртак, 19. јуна 2020. године. 

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

6. фебруара 2020. године. Време поделе сведочанстава за ученике осмог разреда биће организовано 

28. јуна 2020. године. 

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

полугодишта обавиће се у недељу, 28. јуна 2020. године. 

     Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основне школе за школску 2019/2020. 

годину је одштампан уз Правилник и дат је на крају овог текста. 
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2. Списак уџбеника и приручника 

 

ПРВИ РАЗРЕД 

 „KLETT” 

Маша и Раша, 

Математика, уџбеник за 

први разред основне школе 

(први, други, трећи и 

четврти део);ћирилица 

Бранислав Поповић. 

Ненад Вуловић, 

Петар Анокић, 

Мирјана Кандић 

650-02-00059/2018-07 од 

27.4.2018. 

„THE ENGLISH 

BOOK” 

HAPPY HOUSE, енглески 

језик  за први разред 

основне школе;уџбеник са 

електронским додатком 

Стела Мејдмент, 

Лорена Робертс 

650-02-00044/2018-07 од 

27.4.2018. 

„ KLETT” 

МАША И РАША – СВЕТ 

ОКО НАС, уџбеник за 

први разред основне 

школе;ћирилица 

Зоран Б. Гаврић, 

Драгица Миловановић 

650-02-00100/2018-07 од 

27.4.2018. 

„ВУЛКАН 

ИЗДАВАШТВО” 

Звончићи, музичка 

култура за први разред 

основне школе;ћирилица 

Милица Цвитковац 

Тишма 

650-02-00205/2018-07 од 

27.4.2018. 

„ВУЛКАН 

ИЗДАВАШТВО” 

Ликовна култура 

Ликовн коферче-додатно 

наставно средство за 

ликовну културу за први 

разред основне школе  

ћитилица 

Славице Младеновић 

Ивановић 

Светлана Илић  

2169-3/2018 од 

15.01.2019.год 

 

 

 

 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра 

„KLETT” 

СРПСКИ ЈЕЗИК 1, за 

први разред основне 

школе,  уџбенички 

комплет;ћирилица 

 

650-02-00126/2018-07 од 

25.4.2018. 

„Маша и Раша– Игра 

словима”, буквар за 1. 

разред основне школе;  

Зоран Б. Гаврић, 

Мирјана Ковачевић 

„Маша и Раша - 

Различак”, читанка  за  

први разред основне 

школе 

Радмила Жежељ 
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ДРУГИ РАЗРЕД 

 

„НОВИ ЛОГОС” 

СРПСКИ ЈЕЗИК за 

други разред основне 

школе;  

уџбенички комплет; 

ћирилица 

 

650-02-00150/2019-07  

од 21.5.2019. 

Уз речи растемо – 

Читанка за српски 

језик за други разред 

основне школе 

Наташа Станковић 

Шошо, 

Маја Костић 

Дар речи ‒ Граматика 

за српски језик за други 

разред основне школе 

 

Јелена Срдић 

 

Латиница ‒ Уџбеник 

за други разред основне 

школе 

Душка Милић, 

Татјана Митић 

Радна свеска уз 

уџбенички комплет 

српског језика и 

књижевности за други 

разред основне школе 

Јелена Срдић, 

Наташа Станковић 

Шошо 

„THE ENGLISH 

BOOK” 

Happy Hous 2, енглески 

језик за други разред 

основне школе 

Stella Maidment, 

Lorena Roberts 

650-02-00014/2019-07  

од  4.4.2019. 

„НОВИ ЛОГОС” 

Математика 2, 

уџбеник за други разред 

основне школе (из 

четири дела); 

ћирилица 

Ива Иванчевић Илић, 

Сенка Тахировић 

650-02-00154/2019-07 

од 21.5.2019. 

„НОВИ ЛОГОС” 

Свет око нас 2, 

уџбеник за други разред 

основне школе;  

ћирилица Љиља Стокановић, 

Гордана Лукић, 

Гордана Субаков Симић 

 

650-02-00152/2019-07  

од 9.5.2019. 

 

Свет око нас 2, радна 

свеска за други разред 

основне школе;  

ћирилица; 

(уџбенички комплет) 

„ВУЛКАН 

ИЗДАВАШТВО” 

Музичка култура 2, 

уџбеник за други разред 

основне школе; 

ћирилица 

Маја Обрадовић 
650-02-00164/2019-07  

од 21.5.2019. 

 „ВУЛКАН 

ИЗДАВАШТВО” 

Ликовница 2 - додатно 

наставно средство за 

ликовну културу за 

други разред основне 

школе 

Слаица Младеновић 

Ивановић 
1058-3/2019 05.06.2019. 
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ТРЕЋИ РАЗРЕД 

 

Уџбеници Аутори 

Српски језик- Издавач „Нови логос“ 

„У свету речи“, читанка 

 

„Дар речи“, граматика 

 

„Радна свеска“, за трећи разред 

Наташа Станковић- Шошо, Маја Костић 

Јелена Срдић 

 

Јелена Срдић, Н. Станковић- Шошо, 

М. Костић 

Математика- Издавач „БИГЗ“ 

Математика 3, уџбеник 1. и 2. део 

Математика 3, радна свеска 

Мирјана Јовановић-Лазић, дијана Дрндаревић 

Природа и друштво- Издавач „БИГЗ“ 

Природа и друштво 3, уџбеник 

Природа и друштво 3, радна свеска 

Сања Благданић, Зорица 

Ковачевић, Славица Јовић, 

Александар Петровић 

Музичка култура- Издавач „Завод за уџбенике“ 

Музичка култура 3- уџбеник Стојановић Гордана 

Енглески језик- Издавач Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос 

„Family and Friends 1 Class Book”, 

енглески језик за трећи разред основне школе, 

уџбеник 

„Family and Friends 1 Workbook”, 

енглески језик за трећи разред основне школе, радна 

свеска 

 

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

 

Уџбеници Аутори 

Српски језик- Издавач „Нови логос“ 

„Бескрајне речи“, читанка 

„Дар речи“, граматика 

„Радна свеска“, српски језик за четврти разред 

Наташа Станковић- Шошо, Соња Чабрић 

Јелена Срдић, Зорана Петковић- 

Живановић 

Н. Станковић- Шошо, С. Чабрић, Ј. Срдић, З. 

Петковић- Живановић 

Математика- Издавач „БИГЗ“ 

Математика 4, уџбеник 1. и 2. део 

Математика 4, радна свеска 

Мирјана Максимовић 

Природа и друштво- Издавач „БИГЗ“ 
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Природа и друштво 4, уџбеник 

Природа и друштво 4, радна свеска 

Сања Благданић, Зорица 

Ковачевић, Славица Јовић, Милутин 

Тадић 

Музичка култура- Издавач „Завод за уџбенике“ 

Музичка култура 4- уџбеник Стојановић Гордана 

Енглески језик- Издавач Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос 

„Family and Friends 2 Class Book”, енглески 

језик за четврти разред основне школе, 

уџбеник 

„Family and Friends 2 Workbook”, енглески 

језик за четврти разред основне школе, радна 

свеска 

 

 

ПЕТИ РАЗРЕД 

 

„KLETT” 

Читанка 

„Расковник”  за 

пети разред 

основне школе; 

ћирилица 

 

 

Зона Мркаљ, 

Зорица Несторовић 

 

 

650-02-00127/2018-07 

од 27.4.2018. 

Граматика за 

пети разред 

основне школе; 

ћирилица 

 

 

Весна Ломпар 

„KLETT” 

MAGNET NEU 1 , 

немачки језик за 

пети разред основне 

школе, уџбенички 

комплет (уџбеник, 

радна свеска, аудио 

ЦД) 

Ђорђо Мота, 

Весна Николовски 

650-02-00028/2018-07 

од 17.4.2018. 

ЈП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ” 

НАШ КЛАСС, руски 

језик за пети разред 

основне школе; 

уџбенички комплет 

(уџбеник, радна 

свеска, аудио ЦД) 

Лука Меденица, 

Бранислав Николић, 

Мира Симеуновић 

650-02-00171/2017-07 

од 19.1.2018. 

„DATA STATUS” 

TO THE TOP PLUS 

1, енглески језик за 

пети разред основне 

школе, пета година 

учења, уџбенички 

комплет (уџбеник, 

радна свеска, аудио 

ЦД) 

Х. Мичел, 

Марилени Малкогиани 

650-02-00049/2018-07 

од 27.4.2018 

„KLETT”  
Математика, 
уџбеник за пети 

Небојша Икодиновић, 

Слађана Димитријевић 

650-02-00170/2018-07 

од 27.4.2018 
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разред основне 

школе; 

ћирилица 

 

Математика, 

збирка задатака за 

пети разред основне 

школе; 

ћирилица 

Бранислав Поповић, 

Марија Станић, 

Ненад Вуловић, 

Сања Милојевић 

 

 

 

„BIGZ školstvo” 

Историја 5 – 

уџбеник за пети 

разред основне 

школе; 

ћирилица 

Весна Лучић 
650-02-00133/2018-07 

од 27.4.2018. 

„НОВИ ЛОГОС” 

Географија 5,  

уџбеник за пети 

разред основне 

школе; 

ћирилица 

Марко Јоксимовић 
650-02-00122/2018-07 

од 27.4.2018. 

„ГЕРУНДИЈУМ” 

Биологија 5, за 

пети разред основне 

школе; 

ћирилица 

др Тијана Прибићевић, 

др Томка Миљановић, 

Славица Нинковић, 

мр Весна Миливојевић 

650-02-00159/2018-07 

од 27.4.2018.  

„ВУЛКАН 

ИЗДАВАШТВО” 

Музичко 5, музичка 

култура за пети 

разред основне 

школе; 

ћирилица 

Јасмина Чолић, 

Мирјана Савов Стојановић 

650-02-00204/2018-07 

од 27.4.2018. 

„KLETT” 

Ликовна култура 5, 
уџбеник за пети 

разред основне 

школе; 

ћирилица 

Сања Филиповић 
650-02-00098/2018-07 

од 24.4.2018. 

„НОВИ ЛОГОС” 

Техника и 

технологија за 

пети разред основне 

школе, уџбенички 

комплет (уџбеник, 

материјал за 

конструкторско 

моделовање, 

електронски 

додатак); 

ћирилица 

Жељко Васић, 

Дијана Каруовић, 

Иван Ђисалов 

650-02-00103/2018-07 

од 27.4.2018.  

„BIGZ školstvo” 

Информатика и 

рачунарство 5, 

уџбеник за пети 

разред основне 

школе, 

ћирилица 

Марина Петровић, 

Јелена Пријовић, 

Зорица Прокопић 

650-02-00172/2017-07 

од 30.1.2018. 
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ШЕСТИ РАЗРЕД 

 

„KLETT” 

СРПСКИ ЈЕЗИК И 

КЊИЖЕВНОСТ за 

шести разред основне 

школе; 

уџбенички комплет; 

ћирилица 

 

650-02-00119/2019-07  

од 27.3.2019. Извор, Читанка за 

шести разред основне 

школе 

Зона Мркаљ, 

Зорица Несторовић 

Граматика 6, уџбеник за 

шести  разред основне 

школе 

Весна Ломпар 

ЈП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ” 

Наш класс 2, руски језик 

за шести разред основне 

школе, друга година 

учења; 

уџбенички комплет 

(уџбеник, радна свеска, 

ЦД) 

 

Лука Меденица, 

Бранислав Николић, 

Мира Симеуновић 

650-02-00449/2019-07  

од 28.3.2019. 

„DATA STATUS” 

To the Top Plus 2, 

енглески језик за шести 

разред основне школе, 

шеста година учења;  

уџбенички комплет 

(уџбеник и радна свеска 

са ЦД-ом) 

H.Q. Mitchell, 

Marileni Malkogianni 

650-02-00020/2019-07  

од 27.3.2019.   

„KLETT” 

Magnet Neu 2, немачки 

језик за шести разред 

основне школе, друга 

година учења; 

уџбенички комплет 

(уџбеник, радна свеска, 

два ЦД-а) 

Ђорђо Мота, 

Весна Николовски 

650-02-00084/2019-07  

од 4.4.2019. 

„KLETT” 

Ликовна култура 6, 

уџбеник за шести разред 

основне школе; 

ћирилица 

Сања Филиповић 
650-02-00086/2019-07  

од 11.4.2019. 

„ВУЛКАН 

ИЗДАВАШТВО” 

Музичка култура 6, 

уџбеник за шести разред 

основне школе; 

ћирилица 

Јасмина Чолић, 

Маријана Савов 

Стојановић 

650-02-00060/2019-07  

од 29.3.2019. 

„БИГЗ школство” 

Историја 6 ‒ уџбеник са 

одабраним историјским 

изворима за шести 

разред основне школе; 

ћирилица 

Урош Миливојевић, 

Весна Лучић, 

Борис Стојковски 

650-02-00068/2019-07 

од 21.5.2019. 

„НОВИ ЛОГОС” 
Географија за шести 

разред основне школе; 

ћирилица 

Снежана Вујадиновић, 

Рајко Голић, 

Дејан Шабић 

650-02-00116/2019-07 

од 9.5.2019. 

НОВИ ЛОГОС” 
Физика 6, уџбеник са 

збирком задатака и  
Александар Кандић, 650-02-00108/2019-07 
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лабораторијским 

вежбама за шести 

разред основне школе; 

ћирилица 

Горан Попарић од 21.5.2019. 

 „KLETT” 

Математика, уџбеник 

за шести разред основне 

школе; 

ћирилица 

Небојша Икодиновић, 

Слађана 

Димитријевић 
650-02-00120/2019-07  

од 10.5.2019. 
Математика, збирка 

задатака за шести 

разред основне школе; 

ћирилица; 

(уџбенички комплет) 

Бранислав Поповић, 

Марија Станић, 

Ненад Вуловић, 

Сања Милојевић 

„ГЕРУНДИЈУМ” 
Биологија за шести 

разред основне школе; 

ћирилица 

Тихомир Лазаревић, 

мр Весна 

Миливојевић, 

др Тијана 

Прибићевић, 

др Томка Миљановић 

650-02-00051/2019-07  

од 21.5.2019. 

„НОВИ ЛОГОС” 

Техника и технологија 

6, за шести разред 

основне школе;    

уџбенички комплет 

(уџбеник и материјал за 

конструкторско 

обликовање);  

ћирилица 

Жељко Васић, 

Иван Ћисалов, 

Дијана Каруовић, 

Марија Бокан 

650-02-00089/2019-07 

од 21.5.2019. 

„ВУЛКАН 

ИЗДАВАШТВО” 

Информатика и 

рачунарство за шести 

разред основне школе; 

ћирилица 

Милош Папић, 

Далибор Чукљевић 

650-02-00057/2019-07  

од 9.5.2019. 

 

СЕДМИ РАЗРЕД  

Предмет: Српски језик 

 

Шифра 

комплета 

 

Издавачка кућа 

 

Избор школе 

 

Каталог 

СРП7СРП01216 Klett Издавачка кућа доо Први избор Да 

Назив јединице Обавезана 

„Ризница речи”, Аутори: Наташа Станковић Шошо Да 

„Граматика 7”, српски језик за седми разред основне школе Весна 

Ломпар 

Да 

Радна свеска уз уџбенички комплет, српски језик за седми разред 

основне школе Весна Ломпар, Наташа Станковић Шошо 

Да 

„Наставни листови 7”, уз Граматику српског језика за седми разред основне 

школе, Весна Ломпар, Славка Јовановић 

Не 
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Предмет: Ликовна култура 

Шифра 

комплета 

 

Издавачка кућа 

 

Избор школе 

 

Каталог 

СРП7ЛИК00189 БИГЗ школство доо, Први избор Да 

Одабран комплет: СРП7ЛИК00189 

 

Назив јединице Обавезана 

Ликовна култура 7 ,Аутор:Јован Глигоријевић Не 

 

Предмет: Историја 

Шифра 

комплета 

 

Издавачка кућа 

 

Избор школе 

 

Каталог 

СРП7ИСТ00216 БИГЗ школство доо Први избор Да 

    

Назив јединице Обавезан

а 

Историја 7, уџбеник, Аутори: Александра Петровић, Весна Лучић, Перуника Петровић. Да 

Историја 7, 

 радна свеска 

Не 

Предмет: Географија 

Шифра 

комплета 

 

Издавачка кућа 

 

Избор школе 

 

Каталог 

СРП7ГЕО00292 БИГЗ школство доо Први избор Да 
 

 

  

Назив јединице Обавезана 

ГЕО 7, уџбеник,Аутори: Александра Вучен, Биљана Колачек Да 

ГЕО 7, радна свеска, Аутори: Александра Вучен, Биљана Колачек Да 

Предмет: Физика 

Шифра 

комплета 

 

Издавачка кућа 

 

Избор школе 

 

Каталог 

СРП7ФИЗ01330 Привредно друштво за издавачку 

делатност Нови Логос 

Први избор Да 
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Назив јединице Обавезана 

„Физика 7”, уџбеник са збирком задатака и лабораторијским вежбама за 

седми разред основне школе, Аутори: Душко Латас, Антун Балаж 

Да 

„Физика 7”, збирка задатака из физике за седми разред основне школе Не 
 

 

Предмет: Математика 

Шифра 

комплета 

 

Издавачка кућа 

 

Избор школе 

 

Каталог 

СРП7МАТ01110 Привредно друштво Герундијум 

доо, Београд (Палилула) 

Први избор Да 

Назив јединице Обавезана 

Математика за 7. разред основне школе, Аутори: др Синиша Јешић, Драгица 

Мишић, Марко Игњатовић 

Да 

Збирка задатака из математике за 7. разред основне школе, Аутори: 

дрСиниша Јешић, Драгица Мишић, Марко Игњатовић и Наташа Бабачев 

Да 

 

 

Предмет: Биологија 

У Шифра 

комплета 

 

Издавачка кућа 

 

Избор школе 

 

Каталог 

СРП7БИО01115 Привредно друштво Герундијум 

доо, Београд (Палилула) 

Први избор Да 

Назив јединице Обавезана 

Биологија 7, за 7. разред основне школе Аутори: Мирјана Топић, Томка 

Миљановић, Тихомир Лазаревић 

Да 

Радна свеска из биологије 7, за 7. разред основне школе Аутори: Славица 

Нинковић, Томка Миљановић 

Да 

Предмет: Хемија 

 

Шифра 

комплета 

 

Издавачка кућа 

 

Избор школе 

 

Каталог 

СРП7ХЕМ01134 Привредно друштво Герундијум 

доо, Београд (Палилула) 

Први избор Да 

Назив јединице Обавезана 

Хемија за 7. разред основне школе Аутори: др Јасна Адамов, Наталија 

макивић, Станислава Олић 

Да 

Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за 7. разред основне школе 

Аутори: др Јасна Адамов, Наталија макивић, Станислава Олић 

Да 
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Предмет: Техничко и информатичко образовање 

 

Шифра 

комплета 

 

Издавачка кућа 

 

Избор школе 

 

Каталог 

СРП7ТЕХ01333 Привредно друштво за 

издавачку делатност Нови 

Логос 

Први избор Да 

Назив јединице Обавезана 

„Техничко и информатичко образовање 7”, уџбеник за седми разред основне школе, 

Аутори: Иван Ђисалов, Дијана Карауовић, Марија Ђуришић 

Да 

 

 

ОСМИ РАЗРЕД 

 

Предмет: Српски језик 

Klett Издавачка кућа доо  

 „Речи мудрости”, читанка за осми разред основне школе,  

Аутори: Зорица Несторовић, Златко Грушановић 

„Граматика 8”, српски језик за осми разред основне школе  

Аутори:Весна Ломпар 

„Српски језик 8”, радна свеска уз уџбенички комплет за осми разред 

Аутори: Весна Ломпар, Зорица Несторовић, Златко Грушановић 

 

Предмет: Музичка култура 

БИГЗ школство доо  

Музичка култура 8, уџбеник + ЦД, Мирослава Петров, Драгана Грујић  

 

Предмет: Историја 

БИГЗ школство доо  

Мозаик прошлости 8, уџбеник, Зоран Павловић, Јово Босанић  

 

Предмет: Географија 

Привредно друштво за издавачку делатност НовиЛогос 

 „Географија 8”, уџбеник географије за осми разред основне школе, 

Аутори: Слободан Зрнић. Наташа Бировљев 

 

Предмет: Физика  

Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос 

„Физика 8”, уџбеник са збирком задатака и лабораторијским вежбама за осми разред основне 

школе,  

Аутори: Душан Поповић, Милена Богдановић, Александар Кандић  

 

Предмет: Математика  

Привредно друштво Герундијум доо, Београд (Палилула)  

Математика за 8. разред основне школе,  

Аутори: др Синиша Јешић, Драгица Мишић, Марко Игњатовић и Наташа Бабачев  

Збирка задатака из математике за 8. разред основне школе,  

Аутори: др Синиша Јешић, Драгица Мишић, Марко Игњатовић и Веселинка Милетић 

Предмет: Биологија  

Завод за уџбенике  
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БИОЛОГИЈА - уџбеник за осми разред основне школе,  

Аутори: Дмитар Лакушић, Слободан Јовановић  

РАДНА СВЕСКА ЗА БИОЛОГИЈУ - за осми разред основне школе,  

Аутори: Дмитар Лакушић, Слободан Јовановић  

 

Предмет: Хемија  

Привредно друштво Герундијум доо, Београд (Палилула)  

Хемија за 8. разред основне школе,  

Аутори: др Јасна Адамов, Радојка Ђурђевић , мр Снаежана Каламковић  

Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за 8. разред основне школе ,др Јасна Адамов, Радојка 

Ђурђевић , мр Снаежана Каламковић  

 

Предмет: Техничко и информатичко образовање  

Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос  

„Техничко и информатичко образовање 8”, уџбеник за осми разред основне школе,  

Аутори: Борислав Дакић, Дијана Карауовић  

„Техничко и информатичко образовање 8”, радна свеска за осми разред основне школе,  

Аутори: Борислав Дакић и Мирослав Парошкај  

„Технички и информатичко образовање 8”, збирка материјала за вежбе из електронике за осми 

разред основне школе,  

Аутор: Борисла вДакић  

 

 Предмет: Енглески језик  

Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос  

„English Plus 4 Student’s book”, eнглески језик за осми разред основне школе, уџбеник,  

Аутори : Ben Wetz, Diana Pye  

„English Plus 4 Workbook”, eнглески језик за осми разред основне школе, радна свеска и ЦД, Аутори 

: Janet Hardy-Gould, James Styring  

 

Предмет: Руски језик – други страни језик 

ЈП Завод за уџбенике Први избор  

ОРБИТА 4 - уџбеник са електронским аудио додатком за четврту годину учења  

Аутори: Предраг Пипер, Марина Петковић и Светлана Мирковић  

ОРБИТА 4 - радна свеска за четврту годину учења,  

Аутори: Предраг Пипер, Марина Петковић и Светлана Мирковић  

 

Предмет: Немачки језик  – други страни језик  

Избор школе Каталог Klett Издавачка кућа доо  

„Magnet 4, немачки језик за осми разред основне школе, уџбеник за четврту годину учења и ЦД, 

Аутори: Ђорђо Мота, весна Николовски  

„Magnet 4”, немачки језик за осми разред основне школе, радна свеска за четврту годину учења и 

ЦД,  

Аутори: Ђорђо Мота, весна Николовски Д 
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3. Табелани преглед бројног стање ученика у матичној школи и подручним 

одељењима 

 

БРОЈ УЧЕНИКА У ОДЕЉЕЊИМА 

И ПРЕГЛЕД ИЗУЧАВАЊА СТРАНИХ ЈЕЗИКА 

 

а) Подручна одељења  - млађи разреди  (енглески језик) 

 

 

Укупно 310/32=9,68 

 

б) Бељина – старији разреди 

 

V разред VI разред VII разред VIII разред 
одељ. број 

учен. 
I 
с.ј. 

II 
с.ј. 

одељ. број 
учен. 

I 
с.ј. 

II 
с.ј. 

одељ. број 
учен. 

I 
с.ј. 

II 
с.ј. 

одељ. број 
учен. 

I 
с.ј. 

II 
с.ј. 

5-7 25 Е Р 6-6 11 Е Р 7-7 18 Е Р 8-7 22 Е Р 

 

Укупно:76/4=19    

 

 

в) Матична школа – млађи разреди 

 

 I Раз   II раз   III раз   IV раз  
одељ број 

учен. 

 стр. 

језик 

Оде

љ 

број 

учен. 

 стр. 

језик 

одељ број 

учен 

 стр. 

језик 

одељ број 

учен 

 стр. 

језик 

I1 22  Е II1 25  Е III1 30  Е IV1 23  E 

I2 22  Е II2 25  Е III2 28  Е IV2 30  E 

I3 23  Е II3 26  Е III3 28  Е IV3 30  E 

 67  76  86  83  

 

 

Укупно: 312/12= 26 

 

Р.б. Локација I II III IV Број 

ученика 

 Одељења Бр. 

одељења 

1. Арнајево 6 8 4 4 22 1/3;2/4; 2 

2. Баћевац 7 14 10 13 44 1,2,3,4 4 

3. Бељина 10 5 1 2 18 1/3; 2/4; 2 

4. Бождаревац 5 4 9 8 26 1/3; 2/4; 2 

5. Велики Борак 11 11 8 9 39 1,2,3,4 4 

6. Глумчево Брдо 10 6 12 13 41 1,2,3,4 4 

7. Губеревац 1 3 1 1 6 1/2/3/4 1 
8. Гунцати 5 4 16 13 38 ½; 3,4 3 

9. Лисовић 1 0 0 3 3 6 3/4 1 

10. Лисовић 2 0 2 2 1 5 2/3/4 1 
11. Манић 3 2 3 4 12 1/3; 2/4; 2 

12. Равни Гај 3 6 5 10 24  ¼; 2/3; 2 

13. Рожанци 2 0 5 3 10 ¼; 3, 2 
14. Средњи Крај 3 4 6 6 19 1/3; 2/4; 2 

УКУПНО 66 69 85 90 310  
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г) Матична школа – старији разреди 

 

V  Раз  VI  раз  VII  раз  VIII  раз  
оде број 

учен 

I 

ст. 

јез. 

II 

ст. 

јез. 

Оде број 

учен 

I 

ст. 

јез. 

II 

ст. 

јез. 

оде број 

учен 

I 

ст. 

јез. 

II 

ст. 

јез. 

оде број 

учен 

I 

ст. 

јез. 

II 

ст. јез. 

V1 27 E Р VI1 24 Е Р VII1 30 Е Н VIII1 26 Е Н 

V2 21 E Р VI2 27 Е Н VII2 19 Е Р VIII2 25 Е Р 

V3 22 E Р VI3 25 Е Р VII3 18 Е Р VIII3 20 Е Р 

V4 27 E Р VI4 28 Е Н VII4 31 Е Н VIII4 29 Е Н 

V5 26 E Р VI5 28 Е Р VII5 25 Е Р VIII5 24 Е Р 

V6 24 E Н     VII6 31 Е Н VIII6 24 Е Н 

                

                
 147  132  154  148  

 

Укупно :  581/23=25,26 

 

Укупно за матичну школу: 893/35=25,51 

 

Укупно за школу:1279/71=18,01 

 

 

 

д) Формирана одељења петог разреда 

 

51 бивше        43 

52 Бождаревац, Гунцати и  Средњи Крај 

53 Баћевац и Равни Гај 

54 бивше        41 

55 бовше             42 

56 Велики Борак, Глумчево Брдо, Лисовић 2 

57             Бељина, Арнајево, Манић и Рожанци 
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4. Подела одељењских старешинства I-VIII и задужења наставника 

 

 

 

Р.б. Презиме и име наставника предмет ОС број  

часова 
одељења 

1.  Николић Данијела српски језик 6/4 17 5-5, 7-4, 7-6, 8-4 

2.  Јагличић Радмила српски језик 7/7 17 5-7, 6-6, 7-7, 8-7 

3.  Коцић Милица српски језик / 17 5-3, 6-2, 7-2, 7-3 

4.  Томић Данијела српски језик 8/4 17 5-6, 7-4, 7-6, 8-4 

5.  Васин Ивана српски језик 6/1 17 5-1, 6-1, 6-3, 8-1 

6.  Мирковић Тијана српски језик 5/2 17 5-2, 7-1, 8-2, 8-3 

7.  Димић Јелена српски језик  5/4 13 5-4, 7-5, 8-5 

8.  Станић Јасна енглески језик 6/2 18 5-2, 5-3, 6-1, 6-2, 6-3, 7-3, 8-1, 8-2, 8-3 

9.  Вањек Ана енглески језик / 18 5-6, 6-4, 6-5, 7-4, 7-5, 7-6, 8-4, 8-5, 8-6 

10.  Кунарац Ана  енглески језик / 20  19  29  39 49  ИО Глумчево Брдо 113/415   214/315  

ИО Равни Гај   213/414  ИО Манић 

11.  Прентић Ања енглески језик / 20  1-1, 1-2, 1-3, 2-1, 2-3, 4-1, 4-3, 5-1, 7-1, 7-2 

12.  Нићифоровић Јасна енглески језик 5/7 20 5-4, 5-5, 5-7, 6-6, 7-7, 8-7, 2-2, 3-2, 3-3, 4-2  

13.  Дамњановић Невена енглески језик / 20 14/34  24/44   ИО Арнајево 115/317  215/417   ИО 

Средњи Крај 15 35  ИО Баћевац 

14.  Боровчанин Маријана енглески језик / 20 111/211  311 411  ИО Гунцати 212/313/413 ИО 

Лисовић 2  114/416   316  ИО Рожанци 

15.  Видовић Ана енглески језик / 20 17 /37  27/47  ИО Бождаревац  110/210/310/410  

ИО Губеревац 25  45  ИО Баћевац 

16.  Mарковић  Радмила енглески језик / 20 16/36  26/46   ИО Бељина  18 28 38 48  ИО 

Велики Борак   312/412  ИО Лисовић 1 

17.  Николић Сузана  енглески језик / 6 31  112/314  ИО Манић 

18.  Симеуновић Мира руски језик / 18 5-1, 5-2, 5-3, 6-1, 6-3, 7-2, 7-3, 8-2, 8-3 

19.  Првуловић Марина руски језик / 18 5-4, 5-5, 5-7, 6-5, 6-6, 7-5, 7-7, 8-5, 8-7 

20.  Матовић Валентина  немачки језик 7/6 18 5-6, 6-2, 6-4, 7-1, 7-4, 7-6, 8-1, 8-5, 8-6 
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21.  Латовић Берина математика  / 24 5-1, 5-2, 6-3, 7-1, 7-2, 7-3 

22.  Милановић Ина математика / 24 5-4, 5-5, 6-4, 6-5, 7-4, 7-6 

23.  Ђорђевић Стефан  математика / 20 5-6, 7-5, 8-4, 8-5, 8-6 

24.  Спасић Биљана математика / 24 5-3, 6-1, 6-2, 8-1, 8-2, 8-3 

25.  Стојић Јованка математика / 16 5-7, 6-6, 7-7, 8-7 

26.  Сакић Милица биологија / 20 5-2, 5-3, 6-1, 6-2, 6-3, 7-2, 7-3, 7-4, 8-2, 8-3 

27.  Шеатовић Марица биологија / 20 5-4, 5-5, 5-6, 6-4, 6-5, 7-5, 7-6, 8-4, 8-5, 8-6 

28.  Горуновић Гордана биологија 5/1 14 5-1, 5-7, 6-6, 7-1, 7-7, 8-1, 8-7 

29.  Даворија Драгана географија 8/2 20 5-1, 5-2, 6-1, 6-2, 6-3, 7-1, 7-2, 73, 8-1, 8-2, 8-3 

30.  Вучићевић Весна географија 5/6 19 5-4, 5-5, 5-6, 6-4, 6-5, 7-4, 7-5, 7-6, 8-4, 8-5, 8-6 

31.  Косановић Данило географија / 8 5-3, 5-7, 6-6, 7-7, 8-7 

32.  Петровић Мирјана историја 8/5 20 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 6-4, 7-3, 7-4, 7-6, 8-3, 8-4, 8-5, 8-6 

33.  Растовић Татјана историја  6/3 20 5-1, 5-2, 6-1, 6-2, 6-3, 6-5, 7-1, 7-2, 7-5, 8-1, 8-2 

34.  Цупаћ Бојана музичка култура 8/6 20  5-4, 5-5, 5-6, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 7-4, 7-5, 7-6. 

8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5, 8-6 

35.  Мајсторовић Светлана музичка култура   5/3 14 5-1, 5-2, 5-3, 5-7, 6-6, 7-1, 7-2, 7-3, 7-7, 8-7 

36.  Недељковић Ружа ТИО   / 4 8-1, 8-5 

37.  Недељковић Ружа Техника и технологија / 16 5-1, 5-2, 5-3, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 7-1 

38.  Бошковић Гроздана ТИО  7/2 6 8-1, 8-2, 8-3 

39.  Бошковић Гроздана Техника и технологија 7/2 14 5-1, 6-1, 6-2, 6-3, 7-1, 7-2, 7-3 

40.  Трифуновић Жељко ТИО   8/3 4 8-2, 8-3 

41.  Трифуновић Жељко Техника и технологија 8/3 4 5-7, 6-6 

42.  Трифуновић Жељко Информатика и рачунарство (ОНП) 8/3 11 5-1, 5-4, 5-5, 6-1, 6-2, 6-3, 6-6, 7-1, 7-4, 7-5, 7-6 

43.  Трифуновић Жељко Информатика и рачунарство (ИП)  8/3 1 8-3 

44.  Јојић Драгица ТИО  7/4 4 8-4, 8-6 

45.  Јојић Драгица Техника и технологија 7/4 16 5-4, 5-5, 5-6, 6-4, 6-5, 7-4, 7-5, 7-6 

46.  Ранковић Гордана ТИО   / 6 8-4, 8-5, 8-6 

47.  Ранковић Гордана Техника и технологија / 14 5-4, 5-5, 5-6, 6-5, 7-4, 7-5, 7-6 

48.  Јојић Немања Информатика и рачунарство (ОНП) / 2 5-7, 7-7 
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49.  Јојић Немања Информатика и рачунарство (ИП)  / 1 8-7 

50.  Јојић Немања ТИО / 2 8-7 

51.  Јојић Немања Техника и технологија / 2 7-7 

52.  Бојовић Данијела Информатика и рачунарство (ОНП)  8/1 17 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 

7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 7-6 

53.  Бојовић Данијела Информатика и рачунарство (ИП)  8/1 3 8-1, 8-2, 8-4 

54.  Милена Мијаиловић Информатика и рачунарство (ОНП)  / 2 6-4, 6-5 

55.  Милена Мијаиловић Информатика и рачунарство (ИП)  / 2 8-5, 8-6 

56.  Васић Снежана Физичко васпитање  / 6 8-4,8-5, 8-6 

57.  Васић Снежана Физичко васпитање- изабрани спорт 

(ОИП)  
/ 1 8-6 

58.  Васић Снежана Физичко и здравствено васпитање  / 10 5-4, 6-4, 7-5, 7-6,  

59.  Васић Снежана ОФА   / 3 5-4, 6-4 

60.  Скокнић Мирјана Физичко васпитање  7/1 6 8-1, 8-2, 8-3 

61.  Скокнић Мирјана Физичко васпитање- изабрани спорт 

(ОИП)  
7/1 1 8-3 

62.  Скокнић Мирјана Физичко и здравствено васпитање   7/1 10 5-1, 6-1, 7-1, 7-2 

63.  Скокнић Мирјана ОФА   7/1 3 5-1, 6-1 

64.  Контић Миљан Физичко васпитање- изабрани спорт 

(ОИП)  
/ 3 8-1, 8-2, 8-4 

65.  Контић Миљан Физичко и здравствено васпитање  / 11 5-2, 5-3, 6-2, 6-3, 7-3 

66.  Контић Миљан ОФА  / 6 5-2, 5-3, 6-2, 6-3 

67.  Стевановић Бојан Физичко васпитање- изабрани спорт 

(ОИП)  
6/5 2 8-5, 8-7 

68.  Стевановић Бојан Физичко и здравствено васпитање  6/5 9 5-5, 5-6, 6-5, 7-4 

69.  Стевановић Бојан ОФА  6/5 7,50 5-5, 5-6, 5-7, 6-5, 6-6 

70.  Јанковић Јелена Физичко васпитање  6/6 2 8-7 

71.  Јанковић Јелена Физичко и здравствено васпитање  6/6 7 5-7, 6-6, 7-7 

72.  Јешић Драгана хемија / 20 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5 

73.  Тешић Ивана хемија  / 4 7-6, 7-7, 8-6, 8-7 
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74.  Вељовић Бојан  физика  7/5 20 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 7-1, 7-4, 7-5, 8-1, 8-2, 8-5 

75.  Спасић Зоран физика / 20 6-5, 6-6, 7-2, 7-3, 7-6, 7-7, 8-3, 8-4, 8-6, 8-7 

76.  Васић Емил ликовна култура 5/5 20 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 7-2, 7-4, 

7-5, 7-6, 8-4, 8-5, 8-6 

77.  Делић Наташа ликовна култура 7/3 14 5-1, 5-2, 5-7, 6-6, 7-1, 7-3, 7-7, 8-1, 8-2,8-3, 8-7 

78.  Делић Наташа СНА- цртање, сликање и вајање 7/3 6 5-2, 5-5, 5-6, 6-1, 6-2, 6-5 

79.  Горуновић Гордана СНА–чувари природе 5/1 6 5-1, 5-4, 5-7, 6-3, 6-4, 6-6 

80.  Мајсторовић Светлана СНА- Хор и оркестар  5/3 1 5-3 

81.  Косановић Данило Грађанско васпитање / 3 6-6  +2 
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ОДРЕЂИВАЊЕ ОДЕЉЕНСКИХ СТАРЕШИНА 

 

а. Матична школа млађи разреди 

 

1/1 Taтјана Жилић 

1/2 Снежана Трајковић 

1/3 Снежана Радивојевић 

2/1 Ивана Бошковић 

2/2 Јелена Ристић 

2/3 Милан Јеремић 

3/1 Весна Јанковић 

3/2 МаринаТанасковић 

3/3 Данијела Миленковић 

4/1 Сања Радосављевић- Максимовић 

4/2 Сузана Миловановић 

4/3 Ана Станчић 

Продужени  

боравак 

Биљана Стевановић 

 
 

 

б. Издвојена одељења 

 

АРНАЈЕВО I4/ III4 Љиљана Крговић 

комбиновани II4 / IV 4 Рада Ђукић-Петровић 

БАЋЕВАЦ I5 Наташа Глишовић (Милица Иванчевић) 

 II5 Десанка Вујновић 

 III5 Гордана Свиларевић 

 IV5 Данијела Јукић 

БЕЉИНА I6/III6 Снежана Ђуричић 

комбиновани II6/IV6 Александра Ивановић 

БОЖДАРЕВАЦ I7/ III7 Младена Чанак-Драча 

комбиновани II7/IV7 Јасмина Пршић 

ВЕЛИКИ БОРАК I8 Биљана Поповић 

 II8 Весна Косанић 

 III8 Милица Трајковић 

 IV8 Весна Миловановић 

ГЛУМЧЕВО 

БРДО 

I9 Нада Сарић 

 II9 Нела Спасојевић (Јелана Луковац) 

 III9 Биљана Лалић 

 IV9 Слађана Марковић 

ГУБЕРЕВАЦ ком. I10/II10/III10/ IV10  Милица Јовановић 

ГУНЦАТИ I11/ II11 Горанка Баџа Травица 

 III11 Сања Орабовић 

 IV11 Ирена Дукић 

ЛИСОВИЋ 1 ком. III12/ IV12 Maja Стојковић 
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ЛИСОВИЋ 2 ком. 

 

II12/III13/IV13 Снежана Голубовић 

МАНИЋ I12 /III14 Јелена Нешковић 

комбиновани II13/IV14 Ивана Матић 

РАВНИ ГАЈ I13/ IV15 Катарина Савић 

комбиновани II14/III15 Весна Петровић- Гајић 

РОЖАНЦИ ком. I14/IV16 Драгана Мијаиловић 

 III16 Јована Чолаковић 

СРЕДЊИ КРАЈ I15/III17 Јасмина Николић 

комбиновани II15/IV17 Ивана Савић 

 

 

ЗАДУЖЕЊА 
 

 вођење Записника Наставничког већа: Марија Станојевић, Ружица Петровић, Зоран 

Златић 

 вођење Записника Савета родитеља: Ружица Петровић, Марија Станојевић, Зоран 

Златић  

 Одељенско веће првог разреда: Ана Станчић 

 Одељенско веће другог разреда: Снежана Голубовић 

 Одељенско веће трећег разреда: Сања Орабовић 

 Одељенско веће четвртог разреда: Ирена Дукић 

 Одељенско веће петог разреда: Весна Вучићевић 

 Одељенско веће шестог разреда: Данијела Николић 

 Одељенско веће седмог разреда: Гроздана Бошковић 

 Одељенско веће осмог разреда: Данијела Томић 

 Стручно веће за област предмета  разредне наставе: Ана Станчић 

 Стручно веће за област предмета  српског језика: Радмила Јагличић 

 Стручно веће за област предмета  Математике и Физике: Бојан Вељовић 

 Стручно веће за област предмета ТИО  и Информатике и рачунарства: Жељко 

Трифуновић 

 Стручно веће за област предмета Историје и Географије: Данило Косанић 

 Стручно веће за област предмета Биологије и Хемије: Гордана Горуновић 

 Стручно веће за област предмета  Страних језика: Ана Кунарац 

 Стручно веће за област предмета уметности -ликовне и музичке културе:  

Светлана Мајсторовић 

 Стручно веће за област предмета  физичког васпитања: Јелена Јанковић 

 Стручно веће за област предмета верске наставе: Јована Живковић   

 Хор: Бојана Цупаћ 

 Подмладак Црвеног крста: учитељи четвртог разреда и Зоран Златић , психолог 

 Распоред часова: Срђан Јовичић  

 Комисија за преглед дневника и матичних књига: Марица Шеатовић, Мирјана Петровић, 

Гордана Горуновић , Ивана Тешић, Слађана Миковић, Јелена Димић, Невена Дамњановић, 

Миљан Контић, Ана Кунарац, Маријана Боровчанин, Ина Милановић  Марија  Станојевић  

стручни сарадник- педагог, Весна Рудић- педагог и Ђорђевић Олга – секретар 

 Статистичка обрада података:  Срђан Јовичић, Данијела Бојовић и Ирена Сирковић 

 Унос података у информатички систем „Доситеј“: Биљана Стевановић 

 Исписивање Похвалница и Диплома: Наташа Делић и Емил Васић 
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Тим Координатор Чланови 
ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ 
Ружица Петровић Сања Радосављевић Максимовић 

Зоран Златић  

Марија Станојевић 

Весна Рудић 

Снежана ЂорђевићГордана Ашковић 

(родитељ)Горан Лукић ( родитељ - 

представник националне мањине) 

председник ученичког парламента 

Драгица Јојић 
ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД 

ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, 

НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА 

Зоран Златић Марина Танасковић 

Данијела Томић 

Ружица Петровић 

Марија Станојевић 

Весна Рудић 

Снежана Ђорђевић 

Биљана Стевановић (помоћник 

директора) 

Срђан Јовичић (помоћник директора) 
ТИМ ЗА 

САМОВРЕДНОВАЊЕ 
Биљана Стевановић Драган Радојичић (члан општинског већа 

задужен за образовање) 

Весна Вучићевић  

Марија Станојевић  

Бојана Цупаћ  

Емил Васић 

Ивана Бошковић 

Ружица Петровић 

Илија Лукић (председник Савета 

родитеља) 

Тамара Костић (представник Савета 

родитеља) 

представник ученичког парламента 

 
ТИМ ЗА 

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ 

КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈА 

УСТАНОВЕ 

Мира Сименуновић Миљан Контић 

Милан Јеремић 

Данијела Николић  

Татјана Жилић 

Биљана Поповић 

Драгана Јешић 

Мирјана Петровић 

Данијела Миленковић 
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ТИМ ЗАРАЗВОЈ 

МЕЂУПРЕДМЕТНИХ 

КОМПЕТЕНЦИЈА И 

ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

Биљана Спасић Милица Сакић 

Сања Орабовић 

Нада Сарић 

Валентина Матовић  

Берина Латовић 

Дарко Милосављевић 

Гордана Свиларевић 

Зоран Станковић 

ТИМ ЗА 

ПРОФЕСИОНАЛНИ 

РАЗВОЈ 

Весна Јанковић Ина Милановић 

Немања Јојић  

Бојан Вељовић 

Драгана Даворија 

Татјана Растовић 

Ања Прентић 

Јована Чолаковић 

ТИМ ЗА ДЕЧИЈЕ И 

УЧЕНИЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

Драгана Мијаиловић Ана Станчић 

Весна Косанић 

Слађана Марковић 

Радмила Јагличић 

Рада Ђукић Петровић  

Ружица Петровић 

Бојан Стевановић 

Снежана Голубовић 

ТИМ ЗА МАРКЕТИНГ Марија Станојевић Ирена Сирковић 

Данијела Бојовић  

Александра Ивановић 

Јелена Ристић 

Тијана Мирковић 

Биљана Поповић  

Ивана Матић 

ТИМ ЗА САРАДЊУ СА 

ПОРОДИЦОМ 

Невена Дамњановић 

 

Јелена Нешковић 

Јелена Луковац 

Милица Јовановић 

Марина Првуловић 

Маријана Боровчанин 

Јасна Нићифоровић 

ТИМ ЗА САРАДЊУ СА 

ЛОКАЛНОМ 

САМОУПРАВОМ 

Жељко Трифуновић Јелена Јанковић  

Наташа Делић 

Биљана Спасић 

Драгана Даворија 

Катарина Савић 

Сузана Миловановић 

Драган Поповић 

Председник Савета родитеља 
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ТИМ ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Марица Шеатовић Зоран Спасић 

Ивана Тешић 

Младена Чанак Драча 

Наташа Делић  

Снежана Радивојевић 

Зоран Станковић 

Јованка Стајић 

ТИМ ЗА ПРОЈЕКТЕ Биљана Поповић 

 

Милица Трајковић 

Ана Кунарац 

Ивана Савић  

Јелена Јанковић 

Јована Живковић 

Гордана Горуновић 

Милица Иванчевић 

ТИМ ЗА ЕТВИНИНГ Биљана Поповић 

 

Ивана Савић 

Весна Косанић 

Невена Дамњановић 

Ирена Сирковић 

Марија Станојевић 

Зорица Јовановић- Стевановић (директор 

школе) 

ТИМ ЗА ФИНПИС 

(разредна настава) 

Данијела Миленковић Снежана Трајковић, Весна Јанковић, 

Ивана Бошковић, Сузана Миловановић, 

Милан Јеремић, Јелена Луковац, Милица 

Трајковић, Данијела Јукић, Ивана Матић, 

Татјана Жилић, Рада Ђукић, Биљана 

Поповић, Драгана Мијаиловић и Сања 

Орабовић 

ТИМ ЗА ФИНПИС 

(предметна настава) 

Милица Сакић Гордана Горуновић, Светлана 

Мајсторовић, Валентина Матовић, Јасна 

Станић, Маријана Боровчанин, Жељко 

Трифуновић, Гроздана Бошковић, Ирена 

Сирковић, Данијела Бојовић, Драгица 

Јојић, Милена Мијаиловић, Зоран 

Спасић, Срђан Јовичић 

ТИМ ЗА 

АМБИЈЕНТАЛНУ 

НАСТАВУ 

 

Маја Стојковић  Рада Ђукић Петровић  

Ирена Дукић 

Татјана Растовић 

Десанка Вујновић 

Снежана Васић 

Весна Миловановић  

Јасмина Пршић 

Љиљана Крговић 

Данијела Јукић 
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ТИМ ЗА КУЛТУРНЕ 

АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

Ивана Васин  

 

Светлана Мајсторовић 

Радмила Марковић 

Јасна Станић 

Милица Коцић 

Јелена Димић 

Јелена Ристић 

Биљана Лалић 

Снежана Ђуричић 

Јасмина Прица (родитељ и директор 

Културног центра Барајево) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Структура 40-то часовне радне недеље 
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6. Школски календар значајних активности у школи  

 

Време Догађај Активност 

Дана 24.09.2019.год. Излет Ваннаставне активности за 

ученике 5. р. који похађају 

веронауку 

Од 1.до 7.10.2019. год Дечија недеља Наставне, ваннаставне и 

хуманитарне 

13.12.2019. год. Дан школе Свечана приредба 

Од 23.до27.12.2019. год. Новогодишњи и божићни празници Разредне и одељењске 

активности 

Децембар/јануар Посета Покретног планетаријума 

Друштва астронома Србије 

Наставне и ваннаставне 

активности 

27.01.20202. год. Св. Сава Радни дан 

Од 2. до 6.03.2020.год. Дан жена Разредне и одељењске 

активности 

Од 6. до 10.04.2020.год. Ускршњи празници Наставне и ваннаставне 

активности 

22.4.2020.год. Дан планете Земље Разредне и одељењске 

активности 

Пролеће 2020.год. Излети-Екскурзије  Ваннаставне активности за 

ученике од 1-8. разреда 

 

Пролеће 2020.год. Наставе у природи Ваннаставне активности за 

ученике од 1-4. разреда 

2.6.2020.год. Завршетак ОШ за ученике 8.р. Свечаност 
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7. Ритам радног дана школе, динамика рада током школске године 

 

     Критеријуми и елементи за смене рада, време одржавања наставе и распоред часова: 

 број одељења 

број наставника који раде и у више школа укључујући и две локације у оквиру ове школе 

(матична и у Бељини) 

 удаљеност места становања од школе и могућност превоза (варијанта са превозом и 

евентуално без превоза) 

 капацитет школе (број учионица) и могућност увида у однос ученика према школској 

имовини 

 дневна оптерећеност ученика, разноврсност часова и заступљеност предмета 

 фонд часова редовне, додатне и допунске наставе, слободне и радне активности 

 школски календар 

 

     Настава за старије и млађе разреде матичне школе изводи се у две смене (А и Б 

смена). Замена смена је недељна. Од 02.09.2019. године смена А креће преподне а смена Б 

послеподне. 

 

     У Бељини старији разреди похађају наставу пре подне а млађи разреди по подне.  

     У осталим издвојеним одељењима ученици похађају наставу у првој смени, осим у 

Баћевцу  и Глумчевом Брду, где се настава одвија у две смене. 
 

 

 

 Време почетка и одржавања наставе 

 

 

У матичној школи: 

   Преподневна смена             Послеподневна смена 

I час   0745  - 0830                     1345 - 1430 

II час   0835  - 0920    1435 - 1520 

III час   0940  -1025    1540 - 1625 

IV час   1030 - 1115    1630 - 1715 

V час   1120 – 1205    1720  - 1805 

VI час   1210 – 1255    1810 – 1855 

Продужени боравак            630- 1330           1200 - 1800 

 

 

У Бељини: 

   Преподневна смена      Послеподневна смена 

I час   0735  - 0820    1240- 1325 

II час   0825 – 0910    1330 – 1415 

III час   0925 - 1010    1430 – 1515 

IV час   1015 - 1100    1520 – 1605 

V час   1105 - 1150    1610 – 1655 

VI час   1155 - 1240     

VII час   1245- 1330 

 

 

У издвојеним одељењима настава је усклађена  са превозом ученика: 
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Преподневна смена      Послеподневна смена 

1. Арнајево  730 

2. Баћевац  730     1145 

3. Бождаревац  745 

4. Велики Борак 800 

5. Глумчево Брдо 745     1245 

6. Губеревац  830 

7. Гунцати  730 

8. Лисовић 1  820 

9. Лисовић 2  800 

10. Манић              730 

11. Равни Гај  745 

12. Рожанци  730 

13. Средњи Крај             730 
 

 

 

 

Смене рада – матична школа 

 

  А смена – старији разреди  Б смена  - старији разреди 

 

  V1 V2 V3   V4 V5 V6    

  VI1 VI2 VI3         VI4   VI5    

  VII1 VII2 VII3   VII4 VII5 VII6   

  VIII1 VIII2 VIII3 VIII4  VIII5 VIII6   

 

 

 

  А сменa – млађи разреди             Б сменa  – млађи разреди 

 

                        I3                                                                                    I1              I2 

                    II1            II3                                                                II2 

                    III1                                                                       III2         III3  

                                   IV1      IV3                                                                     IV2 

                       продужени боравак                     

 

   

 

Смене рада у Бељини: 

 

Прва смена – старији разреди:   V7   VI6   VII7  VIII7 

Друга смена – млађи разреди: I  II  III  IV   
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IV  ПРОГРАМСКЕ ОСНОВЕ РАДА ОРГАНА ШКОЛЕ 

 

 1.   Орган управљања- Школски одбор 

 

 

ВРЕМЕ 

 

АКТИВНОСТ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

И 

САРАДНИЦИ 

 С
еп

те
м

б
ар

 

- Усвајање полугодишњег извештаја о раду установе од  

1. 3. 2019. до 31. 8. 2019. године 

- Усвајање полугодишњег извештаја о раду директора од  

1. 3. 2019. до 31. 8. 2019. године 

- Усвајање извештаја о реализацији Годишњег плана рада за 

школску 2018/2019. годину 

- Доношење Годишњег плана рада школе за школску 2019/2020. 

годину 

- Доношење плана стручног усавршавања запослених у школској 

2019/2020. години 

Чланови 

Школског 

одбора, 

директор, 

стручни 

сарадник, 

председници 

синдиката, 

представници 

Ученичког 

парламента 
Октобар/ 

децембар 
- Текућа питања из надлежности Школског одбора 

 Ја
н

у
ар

/ 
ф

еб
р
у
ар

 

 - Разматрање извештаја о извршеном попису имовине и обавеза 

са стањем на дан 31. 12. 2019. 

- Одлука о усњвајању плана јавних набавки за 2020. годину 

- Усвајање финансијског извештаја за 2019. годину – завршни 

рачун 

- Усвајање извештаја о раду директора школе у периоду од 1. 9. 

2019. године до 14. 2. 2020. године 

- Усвајање извештаја о раду установе ОШ „Кнез Сима Марковић“ 

у периоду од 1. 9. 2019. године до 14. 2. 2020. године 

Чланови Школског 

одбора, директор, 

стручни сарадник,  

шеф 

рачуноводства,пред

седници синдиката, 

представници 

Ученичког 

парламента 

Март/ 

мај 
- Текућа питања из надлежности Школског одбора 
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Јун/ 

Август 

- Усвајање извештаја о извођењу излета, екскурзија и наставе у 

природи у школској 2019/2020. годину 

Чланови Школског 

одбора, директор, 

стручни, 

синдиката, 

представници 

Ученичког 

парламента 

 

НАПОМЕНА: Поред  планираних  активности,  Школски  одбор  решаваће  и  друга  питања  

из  своје надлежности, када се за то укаже потреба. 

 

 

 

  2.  Директор школе 

 

Садржај рада Време Сарадници 

1. Планирање и организација 

остваривања програма образовања и 

васпитног и свих активности установе 

а) Планирање 

- израда годишњег програма рада 

- израда плана набавке наставних 

средстава 

- учешће у изради програма 

наставничког већа 

- учешће у изради програма савета 

родитеља школе 

- учешће у изради програма рада 

школског одбора 

 б) Организација рада школе 
- учешће у организацији редовне наставе 

и ваннаставних активности 

- учешће у обезбеђивању услова за 

реализацију програма редовне наставе, 

ваннаставних облика и посебних 

програма 

- благовремено обавештење запослених, 

стручних органа и органа управљања о 

свим питањима од интереса за рад школе 

и ових органа 

- учешће у организацији превоза ученика 

- учешће у подели одељ. старешинства и 

подели предмета на наставнике 

- учешће у нормирању радне недеље 

наствника, сарадника и осталог особља 

- учешће у организацији динамике рада 

током школске године 

- учешће у организацији замене одсутних 

наставника  

- учешће у обезбеђивању материјално-

техничких услова за рад у школи 

 

 

 

 

август 

август 

август 

јун, август 

август 

 

август 

 

 

 

 

током године 

 

 

 

 

током године 

јун, август 

 

јун, август 

 

током године 

 

током године 

 

током године 

 

 

недељно 

 

месечно 

 

 

 

 

 

наставници 

педагог 

педагог 

  

 

специјални 

педагог 

председник 

школског одбора 

 

 

 

ПП служба 

 

 

 

 

превозник 

педагог и наставници 

 

педагог и наставници 

 

ПП служба 

 

ПП служба 

 

рачуноводство 

 

 

дежурни наставник 
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2. Самовредновање и спољашње 

вредновање 

в) Праћење и вредновање плана и 

програм 

- вођење евиденције писаног 

припремања наставника за наставу 

- праћење израде годишњих и месечних 

планова наставника за све облике рада 

- праћење коришћења постојећих 

наставних средстава 

- праћење реализације свих облика рада у 

школи 

- праћење и израда распореда часова 

 

- праћење реализације годишњег 

програма рада  

- праћење  рада секција, друштвених 

организација и комисија 

- праћење рада стручних сарадника 

- праћење реализације садржаја 

посебних програма 

- праћење вођења педагошке 

документације- 

- праћење прописа, закона везаних за 

рад школе 

 

3. Остваривање развојног плана 

установе 

 

4.  Коришћење средстава утврђених 

финансијским планом установе 

 

 

 

 

5. Сарадња са органима јединице локалне 

самоуправе, организацијама и   
Удружењима 

а) стручне институције 

- Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја , Секретаријат за 

образовање и дечју заштиту 

- актив директора општине и града 

б) друштвена средина 
- основне и средње школе на општини 

Барајево 

- ПУ „Полетарац“ 

- Дом здравља Барајево 

- ПС Барајево 

- културне, уметничке,библиотека 

- Црвени крст општине 

 

 

током године 

 

током године 

август и при 

про. 

током године 

током године 

 

током године 

током године 

 

током године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

током године 

 

током године 

 

 

 

током године 

 

 

крај 

календарске 

године,на 6. 

месеци и на 

почетку нове 

школске године 

 

током године 

 

 

 

током године 

 

 

током године 

 

током године 

 

директор 

педагог  

  

наставници 

ППС 

 

  

стр. сарадници 

руков. и ст. сарадници 

 

стручни сарадник 

помоћник директора 

стручни сарадници и 

помоћник директора 

 

директор 

 

 

 

 

секретар, директор 

 

 

 

директор 

тим за развојно 

планирање 

 

директор 

шеф рачуноводства 

школски одбор 

 

  

 

 

директор, наставници, 

тим  

  

 

психолог и педагог 

рук. актива 

 

педагог – психолог 

 

педагог 

 

психолог,учитељи и 

наставници 
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6. Организација и вршење 

педагошкоинструктивног увида и  

праћења васпитно-образовног рада  а) 

Сарадња са стручним сарадницима 
- израда годишњег програма рада школе 

- учешће у изради пројекта везних за 

развојни план школе 

- анализа рада наставника у свим 

облицима васпитно-образовног рада у 

школи у циљу праћења и побољшања 

квалитета рада 

- анализа успеха и дисциплине ученика 

- анализа сарадње међу наставницима 

(посебно чланова актива) 

- анализа односа ученик-наставник и 

наставник-ученик 

- извештај о раду школе 

- извештај о раду наставничког већа, 

савета родитеља и школског одобра 

  

 

 

 

током године 

 

током године 

 

током године 

 

током године 

током године 

 

 

 

током године 

током године 

 

током године 

 

током године 

 

током године 

 

директор 

 

педагог 

наставници 

 

 

 

тим,директор, 

ппс 

 

педагог 

пом.директора 

директор 

 

 

  

наставници, 

ппс 

педагог 

 

наставници,ППС,  

председник Савета 

родитеља, председник 

ШО 

 
7.  Планирање  и праћење стручног 

усавршавања наставника 

 

- праћење програма стручног усавршавања 

наставника и сарадника у школи и ван ње 

- обезбеђивање услова за реализацију 

програма стручног усавршавања 

-лично усавршавање 

 

8. Мере у случајевима повреде забране  

 

9. Предузимање мера ради извршења 

налога просветног инспектора и 

просветних саветника   
  

10. Обавештавање запослених,ученика и 

родитеља о свим питањима од интереса за 

рад установе 

Сарадња са наставницима 
- учешће у изради и реализацији 

развојног плана школе 

- обилазак часова свих облика рада у 

школи 

- обезбеђење услова за реализацију 

појединих програмских садржаја, 

 

 

 

 

током године 

током године 

током године 

 

 

током године 

 

 

током године  

 

  

 

 

током године 

полугодишње 

(два пута) 

 

 

 

месечно 

месечно 

месечно 

 

 

 

 

ПП служба 

педагог 

директор 

одељ. старешина 

тим 

директор 

 

 

директор 

ппс 

 

 

  

 

директор 

рук. већа 

рук. актива 

педагог 

 

 

педагог 

пред. ШО 
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иновативних часова 

- разматрање потребе за набавком нових 

наставних средстава 

- упознавање новодошлих наставника са 

начином рада у школи 

- израда 40- часовне радне недеље 

- учешће у организацији излета, посета, 

екскурзија ученика и рекреативне 

наставе, прослава и приредби 

Рад са ученицима 

- рад са ученицима који имају проблема 

у понашању 

- похваљивање, награђивање и 

кажњавање ученика 

 

- обавештавање ученика о свим важним 

догађајима и активностима везаних за 

ученике 

- учешће у испитивању узрока неуспеха 

у настави 

 

- праћење рада талентованих ученика 

 
11. Рад у стручним органима установе 

 

- учешће у раду Педагошком колегијуму, 

  разредним, одељенским већима и већу за  

област предмета 

- учешће у раду актива учитеља 

- учешће у раду наставничког већа 

- учешће у раду савета родитеља 

- учешће у раду школског одбора 

 

12.Сарадња директора са родитељима, 

односно старатељима деце и ученика 

 

Сарадња са родитељима  

- саветовање родитеља 

- упознавање родитеља о активностима у 

току године 

- испитивање интересовања и могућности 

родитеља за укључивање у поједине облике 

рада 

 

    13. Директор одлучивао о правима, обавезама  

и одговорностима ученика и запослених 

 

14.ОСТАЛО 

- праћење рада помоћно-техничког и 

административног особља 

- сарадња са административним особљем у 

школи 

месечно 

месечно 

 

 

 

током године 

 

месечно 

 

током године 

током године 

током године 

током године 

током године 

 

током године 

 

током године 

током године 

 

током године 

 

годишњи 

месечно 

током године 

 

 

 

Двомесечно 

На полугодишту 

На крају године 

У августу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шест пута 

годишње 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

директор и школа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

 

 

 

 

Директор 

 

 

 

 

 

директор 
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сарадња са секретаром школе 
-анализа закона, прописа, правилника у вези 

са радом школе 

- прати вођење документације школе 

- пријем нових радника 

сарадња са шефом рачуноводства 
- материјално-финансијско пословање 

школе 

- периодични обрачуни, завршни рачуни 

сарадња са благајником 
- исплата личних доходака 

- куцање материјала за потребе школе 

сарадња са помоћно-техничким особљем 

школе 
- чишћење просторија школе и терена око 

школе 

- хигијена у школи 

сарадња са домарима школе 
- текуће одржавање 

- поправке 
 

 

 

2.1. План и програм рада помоћника директора школе 

 

Уоквиру свог годишњег плана рада помоћник директора школе обављаће следеће 

послове: 

- Програмирање; 

- Организовање; 

-Руковођење; 

-Евалуација; 

-Педагошко-инструктивни рад; 

-Истраживачки рад. 

 

Време 

реализације 

Садржај рада 

 

Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

 

Август/септембар 

Учешће у изради 

Годишњег плана рада 

школе 

 

Израда,праћење; 

Директор, помоћник 

директора, 

педагошки 

колегијум, стручни 

сарадници 

Август/септембар Израда Годишњег и 

оперативних планова 

свог рада 

Израда; Помоћник 

директора 

Август/септембар Учешће у планирању и 

програмирању  

Договор, 

Израда 

Директор, помоћник 

директора, 

педагошки 

колегијум, стручни 

сарадници 
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Септембар Израда 

четрдесеточасовне радне 

недеље за наставнике и 

стручне сараднике  

Договор, 

Израда 

Директор, помоћник 

директора 

Септембар, током 

године 

Израда и организација 

дежурства наставника 

Договор, 

Израда 

Директор, помоћник 

директора 

Октобар, 

децембар, април, 

мај, јун и по 

потреби 

Организовање 

Одељенских већа, 

праћење успеха и 

постигнућа ученика, 

давање препорука за 

даљи напредак 

Посматрање, 

праћење, анализа 

Директор, помоћник 

директора 

Октобар, 

децембар, април, 

мај, јун и по 

потреби 

Организовање 

Одељенских већа, 

праћење успеха и 

постигнућа ученика, 

давање препорука за 

даљи напредак 

Посматрање, 

праћење, анализа 

Директор, помоћник 

директора 

Током године Педагошки рад ( помоћ 

наставницима у вођењу 

школске евиденције) 

Договор, 

индивидуални и 

групни рад; 

Помоћник 

директора, 

стручни сарадници 

Током године Организација часова 

одсутних наставника 

Договор, 

Израда 

Директор, помоћник 

директора 

Током године Организација 

ваннаставних 

активности, распореда 

предавања, посета, 

систематских прегледа, 

приредби 

Договор, 

Израда 

Директор, помоћник 

директора, 

педагошки 

колегијум, стручни 

сарадници  

Током године Праћење реализације 

наставе 

Праћење, 

вредновање 

Директор, помоћник 

директора, стручни 

сарадници 

Током године Преглед педагошке 

документације и 

електронског дневника 

Праћење, 

вредновање 

Директор, помоћник 

директора, стручни 

сарадници 

Током године Учешће у раду стручних 

већа и тимова 

Организација, 

договор, 

вредновање 

Директор, помоћник 

директора, 

председници и 

чланови тимова 

Јун, август Организација школских      

( разредних и поправних) 

испита, као и завршног 

испита 

Организација, 

праћење 

Директор, помоћник 

директора 

 

Помоћник директора учествује и у истраживачким програмима школе, у 

програмирању, планирању и увођењу иновација у наставу , са циљем њеног унапређења.. 

Сарађује са локалном заједницом у циљу лакшег организовања превоза, здравствене 
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заштите , исхране , набавке уџбеника потребних ученицима и наставницима, учествује у 

организовању културних и спортских манифестација, било у школи , било у окружењу.   

Помоћник директора:  

Срђан Јовичић и Биљана Стевановић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Стручни органи, тимови и Педагошки колегијум 

 

3.1. Наставничко веће 
 

Садржај рада Извршиоци 
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Септембар 

 

- Разматрање и усвајање 40 -то часовне радне 

недеље 

- Разматрање и усвајање распореда часова за 

шк.2019/20. 

- Разматрање и усвајање распореда дежурстава 

наставника 

- Обавептење директора о формирању тимова 

- Разматрање и усвајање Извештаја о 

самовредновању 

- Формирање састава Стручног актива за развој 

школског програма  

- Предлог састава Стручног актива за развојно 

планирање 

- Разматрање и усвајање Извештаја о раду 

Наставничког већа за шк.2018/19. 

- Разматрање и усвајање Извештаја о раду школе 

за школску 2018/19. годину 

- Разматрање и усвајање Извештаја о раду 

директора школе за школску 2018/19. 

- Разматрање и усвајање Годишњег плана рада 

школе за школску 2019/2020. годину 

- Разматрање и усвајање Плана рада 

Наставничког већа за школску 2019/20. 

 

 

Новембар 

 

- Упознавање са изабраном ТА за извођење 

екскурзија и наставе у природи на основу 

спороведене јавне набавке 

- Обавештење о извршеној контроли  Е- 

дневника и Матичних књига  

- Разматрање и усвајање реализације плана и 

програма редовне, припремне и допунске 

наставе и других ваннаставних активности 

- Разматрање и усвајање извештаја о успеху, 

владању и изостајању ученика на крају првог 

класификационог периода 

- Предлог Мера за побољшање успеха и 

дисциплине ученика  

- Анализа дежурства наставника             

- Договор о организацији прославе Дана Школе 

 

 

 

Директор 

 

Помоћник директора 

 

Помоћник директора 

 

Директор  

 

Координатор 

Директор и чланови наст.већа 

 

Директор и чланови наст.већа 

 

 

Директор и Наставничко веће 

 

Директор и Наставничко веће 

 

Директор и Наставничко веће 

 

Директор, ППС, наставничко веће 

 

Директор 

 

 

 

 

  

 

Директор 

Координатори за Е-дневник, директор, 

пом.директора и ППС 

 

Руководиоци већа 

 

 

Педагог 

 

Директор и ППС 

 

Помоћник директора 

Директор и чланови наст.већа, 

Тим за културну активности ученика 
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Јануар 

 

- Договор о организацији Школске  

славе Светог Саве 

- Упознавање са Распоредом такмичења 

према Плану МПНТРС 

 

 

Фебруар 

- Анализа адаптација ученика првог и 

петог разреда 

- Разматрање и усвајање реализације 

плана и програма редовне, припремне и 

допунске наставе и других 

ваннаставних активности 

- Разматрање и усвајање извештаја о 

успеху, владању и изостајању ученика 

на крају првог полугодишта 

-  

- Анализа критеријума оцењивања 

ученик  

- Анализа дежурство наставника   

- Разматрање и усвајање полугодишњег 

извештаја о раду Наставничког већа  

- Разматрање и усвајање Полугодишњег 

извештаја о раду школе за школску 

2019/20. годину 

- Разматрање и усвајање Полугодишњег 

извештаја о раду директора школе за 

школску 2019/20. 

 

Април 

- Разматрање и усвајање реализације 

плана и програма редовне, припремне и 

допунске наставе и других 

ваннаставних активности 

- Разматрање и усвајање извештаја о 

успеху, владању и изостајању ученика 

на крају  трећег класификационог 

периода 

- Предлог Мера за побољшање успеха и 

дисциплине ученика  

- Упознавање резултатима пробног 

завршног испита ученика осмог разреда 

 

 

 

Мај 

  
- Упознавање са организацијом завршног 

испита и уписом ученика осмог разреда 

у средњу школу 

- Доношење одлуке опредлогу кандидата 

за доделу награда и других јавних 

признања ГО Барајево 

- Распоред припремне наставе из српског 

језика, математике и комбиновани тест 

за ученике осмог разреда који полажу – 

завршни испит   

 

 

 

Тим за културне активност ученика 

 

Педагог 50% 

 

 

 

Психолог и педагог 

 

Руководиоци већа, актива и директор 

  

  

Педагог 

 

 

Руководиоци стручних већа за област 

предмета 

Помоћник директора 

 Директор и чланови наст.већа 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Руководиоци већа 

 

 

Педагог 

 

 

Директор и ППС 

 

Помоћник директора 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

 

Директор 

 

 

 

Директор 
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Јун 

- Разматрање и усвајање реализације 

плана и програма редовне, припремне и 

допунске наставе и других 

ваннаставних активности за ученике 

осмог разреда 

- Разматрање и усвајање извештаја о 

успеху, владању и изостајању ученика 

на крају другог полугодишта  

- Формирање комисија за разредне 

испите ученика осмог разреда 

- Разматрање и усвајање извештаја о 

полагању разредног испита  

- Разматрање и усвајање извештаја о 

успеху, владању и изостајању ученика 

након полагања разредног испита 

- Разматрање и усвајање предлога за 

носиоце Посебних дуплома, Вукове 

дипломе и  Ученик генерације и 

Спортиста генерације 

- Разматрање и усвајање реализације 

плана и програма редовне, припремне и 

допунске наставе и других 

ваннаставних активности за ученике од 

првог до седмог разреда 

- Разматрање и усвајање извештаја о 

успеху, владању и изостајању ученика 

на крају другог полугодишта  

- Формирање комисија за разредне 

испите ученика од првог до седмог 

разреда 

- Разматрање и усвајање извештаја о 

полагању разредног испита за ученике 

од првог до седмог   

- Разматрање и усвајање извештаја о 

успеху, владању и изостајању ученика 

након полагања разредног испита 

за ученике од првог до седмог   

- Упознавање са прелиминарним 

резултатима завршног испита 

- Извештај о реализованим екскурзијама 

од првог до осмог и наставе у природи 

од првог до четвртог 

 

 

Јул 

 

- Разматрање и усвајање маршрута 

екскурзија и наставе у природи 

 

- Подела задужења за израду Годишњег 

Плана рада школе за 2020/21. 

- Подела задужења за израду Извештаја о 

раду школе у 2019/20. 

 

 

 

 

 

 

 

Руководиоци одељ. већа 

 

 

 

 

Педагог 

  

Директор 

 

Одељенски старешина 

 

 Педагог 

 

 

 

 

Педагог и чланови Н.већа 

 

 

 

Руководиоци одељ. већа 

 

 

 

Педагог 

 

Директор 

 

 

Руководиоци одељ. већа 

 

Педагог 

 

 

 

 

Помоћник директор 

Руководиоци већа од петог до осмог и 

стручног већа учитеља 

 

 

 

 

 

Наставници историје, 

географије,руководиоци већа од првог до 

четвртог 

Директор 
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Август 

- Договор око организације припремне 

наставе и датумима полагања поправних 

испита 

- Формирање комисија за поправне 

испите ученика од четвртог до седмог 

разреда 

- Договор о задужењима и обавезама 

запослених до краја августа 

- Разматрање и усвајање извештаја о 

успеху, владању и изостајању ученика 

након полагања поправног испита 

- за ученике од првог до седмог   

- Разматрање и усвајање извештаја о 

успеху, владању и изостајању ученика  

на крају школске године 2019/20. 

- Упознавање са Календаром образовно 

васпитног рада за школску 2020/21. 

- Формирање одењења првог и петог 

разреда и одређивање одељењских 

старешина 

- Усвајање организације рада у матичној 

школи и подручним одељењима 

- Разматрање и усвајање 40 -то часовне 

радне недеље за шк.2020/21. 

- Разматрање и усвајање распореда часова 

за шк.2020/21. 

- Разматрање и усвајање распореда 

дежурстава наставника за шк.2020/21. 

 

 

 

 

 3.2. Педагошки колегијум 

 

     Педагошки колегијум чине представници стручних већа и стручних актива. Директор 

школе председава и руководи педагошким колегијумом. 

Педагошки колегијум бави се следећим активностима: 

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

- Стара се о остваривању развојног плана школе; 

- Организује педагошко – инструктиван увид и надзор и предузима мере за 

унапређивање и усавршавање рада наставника и стручних сарадника; 

- Планира стручно усавршавање наставника и стручних сарадника. 

 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

СЕПТЕМБАР 

- Конституисање Педагошког колегијума. 

- Усвајање плана рада Педагошког 

колегијума. 

- Самовредновање – израда акционог плана. 

- Предлози за унапређивање рада у школи. 

- Стручни актив за развојно планирање – 

план. 

договор 

 

извештај 

 

дискусија 

чланови 

Педагошког 

колегијума 
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- Опремљеност школе наставним 

средствима, њихово коришћење и потреба 

за истим. (План коришћења.) 

ОКТОБАР/ 

НОВЕМБАР 

- Анализа иницијалних тестирања 

(извештаји руководиоца стручних већа). 

- Опремљеност школе наставним 

средствима, њихово коришћење и потреба 

за истим. 

- Разматрање и усвајање ИОП –а. 

- Менторски рад. 

- Организација школских и општинских 

такмичења. 

извештај 

 

дискусија 

чланови 

Педагошког 

колегијума 

 

ФЕБРУАР 

- Стручно усавршавање (одржани и 

планирани семинари и други облици 

стручног усавршавања). 

- Праћење остваривања процеса 

самовредновања. 

- Дискусија и предлози у вези са 

извештајима о остваривању образовно-

васпитних програма. 

- Коришћење наставних средстава у I 

полугодишту. 

извештај 

 

дискусија 

чланови 

Педагошког 

колегијума 

 

АПРИЛ 

- Развојни план школе – досадашња 

постигнућа и планирање даљих активности 

(сарадња са Стручним активом за развојно 

планирање). 

- Разматрање и усвајање ИОП-а за друго 

полугодиште. 

- Увид у педагошко – инструктивни надзор. 

- Анализа пробног завршног и предлог мера 

за побољшање резултата на завршном 

испиту. 

извештај 

 

дискусија 

чланови 

Педагошког 

колегијума 

 

ЈУЛ/ 

АВГУСТ 

- Анализа протеклих такмичења. 

- Професионална оријентација. 

- Извештај Тима за инклузивно образовање. 

- Анализа рада и израда Извештаја о раду 

Педагошког колегијума. 

- Планирање рада Педагошког колегијума за 

наредну школску годину 2019/20. годину. 

- Извештај Тима за самовредновање и 

дискусија о резултатима. 

- Анализа резултата са завршног испита 

ученика осмог разреда и њиховог уписа у 

средње школе.  

- Планирање стручног усавршавања за 

школску 2019/20. годину. 

извештај 

 

дискусија 

чланови 

Педагошког 

колегијума 
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4.  План рада стручног већа наставника разредне наставе 

 
Стручно веће наставника је носилац унапређивања образовно-васпитмог рада школе и има 

следеће задатке: 

*Припрема и планира васпитно-образовни рад израдом годишњих и оперативних планова 

за све облике рада и прати њихово остваривање. 

*Врши избор уџбеника,приручника и друге литературе и предлаже Наставничком већу да 

одобри њихову примену. 

*Предлаже Наставничком већу побољшање материјалне основе рада. 

*Програмира стручно педагошко-психолошко и методичко усавршавање,прати 

учешћесвојих чланова у реализацији плана и програма усавршавањау оквиру већа и учешће 

у раду општинских већа,стручних друштава и удружења 

*Остварује координацију и корелацију наставе међу предметима. 

*Разрађује критеријуме оцењивања знања и умења ученика руководећи се датим стручним 

упуствима.Пружа помоћ у раду приправницима. 

*Разматра стручна питања васпитно-образовног рада и предузима мере за унапређивање 

рада,побољшање организације,увођење иновација. 

*Информише своје чланове о савременим облицима,методама и видовима организације 

васпитно-образовног рада и примењује их у раду. 

*Остварује увид у реализацију васпитно-образовног рада. 

*Прати доследност примењивања плана и програма. 

*Анализира успех ученика и предузима мере за пружање помоћи ученицима који заостају 

у раду и стимулишу ученике који брже напредују,израђују ИОП за те ученике уколико 

постоји потреба. 

*Утврђује тематске садржаје допунског,додатног рада и слободних активности и анализира 

резултате рада. 

*Организује угледна предавања и међусобне посете радиразмене и преношење искустава у 

примени облика и метода рада и употреби наставних средстава. 

*Анализира опремљеност дидактичко техничким средствима и опремом. 

*Набавка потрошног материјала за рад слободних активности,реализацију програма 

школских приредби,пројеката и радионица. 

*Анализира облике сарадње са породицом и предузима мере за побољшање те сарадње. 

               

 

 

Време 

реализације 

АКТИВНОСТИ Носиоци 

активности 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  АВГУСТ 

-Израда и усвајање годишњег плана рада Стручног већа за 

школску 2019/2020.годину 

-Упознавање већа са школским календаром васпитно-

образовног рада школске 2019/2020.године 

-Израда и усвајање годишњег и оперативних планова рада 

школске 2019/2020.године 

-Избор уџбеника,приручника и друге литературе,дечије 

штампе,контролних задатака 

-Доношење одлуке о изради контролних вежби,писмених 

задатака,иницијалних тестова и других облика проверавања 

знања 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководилац 

Стручног 

већа и сви 

чланови 
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-Предлог  тима за заштиту од насиља,злостављања и 

занемаривања у школи 

-Израда распореда часова 

-Израда и усвајање плана стручног усавршавања наставника за 

школску 2019/2020.годину 

-Вођење школске документације-нови електронски дневници 

рада  

-Евидентирање проблема у матичној школи и издвојеним 

одељењима (техничких,материјалних,хигијенских....) 

-Планирање дежурства учитеља у школи 

-Сарадња учитеља 4.разреда са наставницима и разредним 

старешинама 5.разреда 

-Припреме за пријем првака у матичној школи и издвојеним 

одељењима 

 

 

 

 

 

СЕПТЕМБАР 

 

 

-Избор ученика за допунску,додатну наставу и наставу 

слободних активности 

-Израда образаца за праћење,вредновање напредовања ученика 

и потрфолио одељења и ученика 

-Упис првака у ес дневник и матичну књигу 

-Пројекат,,Покренимо нашу децу“ 

-Планирање активности у Дечјој недељи и сарадње са 

Пријатељима деце Барајева 

-Праћење и индентификовање ученика за ИОП, избор чланова 

тима за ИОП, договор тима о активностима ИОП-а и израда 

ИОП-а 

-Планирање распореда угледних и огледних часова,тематског 

дана 

-Осигурање ученика 

-Организација систематског и стоматолошког прегледа ученика 

Сви чланови 

Стручног 

већа и ПП 

служба 

 

 

  ОКТОБАР 

-Анализа активности остварених у Дечјој недељи 

-Организација Јесењег кроса 

-Извештај о реализованим иницијалним тестовима 

-Утврђивање критеријума и инструментарија за процену 

успешности ученика у усвајању наставних садржаја 

-Разматрање предлога и закључака одељенских већа који се 

односе на побољшање резултата васпитно-образовног рада у 

1.класификационом периоду 

Сви чланови 

Стручног 

већа  

 

 

 

НОВЕМБАР 

-Реализација наставног плана и програма на крају првог 

класификационог периода школске 2019/2020.године 

-Анализа успеха, владања и изостанака ученика на крају првог 

класификационог периода школске 2019/2020.године 

- Анализа резултата рада ученика по ИОП-у и размена искустава 

-Стручно усавршавање наставника-Примери добре праксе 

-Остваривање координације и колерације   наставних садржаја у 

различитим наставним предметима. 

Сви чланови 

Стручног 

већа 

 ДЕЦЕМБАР 

 

-Прослава Дана школе 

-Припрема за такмичење из математике (трећи и четврти разред) 

Сви чланови 

Стручног 

већа 
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   ЈАНУАР 

 

-Прослава школске славе –Светог Саве 

 

 

Сви чланови 

Стручног 

већа 

                 

 

 

 

 

 

 

 

  ФЕБРУАР 

    -МАРТ 

 

 

 

 

 

-Реализација наставног плана и програма у првом полугодишту 

школске 2019/2020.године 

-Успех,изостанци и владање ученика на крају првог 

полугодишта школске 2019/2020.године 

-Ефекти допунске наставе,додатне наставе и инклузивног рада 

-Анализа остварење сарадње са родитељима и њеног утицаја на 

резултате васпитно-образовног рада 

-Припрема за организацију такмичења рецитатора 

-Организација наставе у природи у зимском периоду 

-Организовање родитељских састанака и подела књижица 

-Учествовање у конкурсу Црвеног крста ,,Крв живот значи“ 

- Такмичење у певању „Златна сирена“ 

-Учешће на Зимским сусретима учитеља 

-Избор уџбеника за наредну школску годину 

-Праћење постугнућа ученика на такмичењима 

-Размена искустава са семинара 

Сви чланови 

Стручног 

већа 

 

АПРИЛ 

-МАЈ 

-Реализација наставног плана и програма на крају трећег 

класификационог периода школске 2019/2020.године 

-Успех,изостанци и владање ученика на крају трећег 

класификационог периода школске 2019/2020.године 

-Анализа реализације и функционисања ИОП 

-Извештаји са реализованих такмичења рецитатора и малих 

математичара 

-Организација једнодневног излета ученика и наставе у природи 

у пролећном периоду 

-Активности и учествовање на наградном конкурсу Пријатељи 

деце Барајева ,,Ускршње чаролије“ 

-Припрема и организација такмичења ученика четвртог разреда 

,,Шта знам о Црвеном крсту“ 

-Организација Пролећног кроса 

Сви чланови 

Стручног 

већа 

 

 

 

       ЈУН 

-Реализација наставног плана и програма на крају другог 

полугодишта школске 2019/2020.године 

-Успех,изостанци и владање ученика на крају другог 

полугодишта школске 2019/2020.године 

-Извештај са организованих једнодневних излета и наставе у 

природи 

-Анализа учешћа у раду стручних тимова и пројеката 

-Анализа рада стручног већа,извештај руководиоца о раду и 

избор новог руководиоца 

-Упознавање са школским календаром за школску 

2019/2020.годину 

-Планирање једнодневног излета,посета (позоришта,биоскопа и 

музеја) и наставе у природи за наредну школску годину 

-Сређивање педагошке документације 

-Организовање родитељских састанака и подела књижица 

Сви чланови 

Стручног 

већа 

                                                       Руководилац већа 

Ана Станчић 
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5. Стручна већа за области предмета 

 

     Стручна већа чине наставници сродних наставних предмета. У школи постоје следећа 

стручна већа за области предмета: 

     1) Стручно веће за област српски језик, 

     2) Стручно веће за област страни језик (енглески језик, руски језик и немачки језик), 

     3) Стручно веће за област математика и физика, 

     4) Стручно веће за област историја и географија, 

     5) Стручно веће за област предмета биологија и хемија, 

     6) Стручно веће технике и информатике (техничко и информатичко образовање или 

техника и  

         технологија и информатика и рачунарство), 

     7) Стручно веће за област музичка и ликовна култура, 

     8) Стручно веће за физичко и здравствено васпитање (физичко васпитање и изабрани 

спорт,  

         физичко и здравствено васпитање). 

     9) Стручно веће за област верска настава и грађанско васпитање. 

 

 

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА- 

 СРПСКИ ЈЕЗИК  

 

 септембар 

1. планирање писмених задатака и контролних вежби 

2. усаглашавање критеријума оцењивања, посебно за ученике укључене у инклузивну 

наставу 

3. избор ученика за допунску и додатну наставу 

4. избор ученика за секције 

 октобар 

1. договор о учешћу на литерарним конкурсима 

2. књижевни сусрети и читалачке радионице 

3. посета Сајму књига 

4. предлози семинара стручног усавршавања 

5. посета библиотеци (коришћење речника, часописа, енциклопедија) 

 

 новембар 

1. договор о припремама за прославу Дана школе (13. Децембар) 

2. анализа рада редовне,допунске и додатне наставе 

3. анализа успеха на крају 1. Класификационог периода 

4. анализа рада остварена са ученицима који су укључени у инклузивни програм 

 децембар 

1. анализа угледних и огледних часова одржаних у 1. Полугодишту 

2. прослава Дана школе (13. Децембар) 

3. дискусија о раду додатне наставе и припремама ученика за предстојећа такмичења 

(школско, општинско, градско,...) 

 јануар 

1. анализа рада и успеха на крају првог полугодишта 
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2. реализација наставних планова и програма 

3. разговор о предстојећем Зимском семинару (тродневном) на Филолошком факултету 

у Београду 

4. припреме за прославу светосавске приредбе (27. Јануар) 

 фебруар 

1. учешће на Зимском семинару који организује Филолошки факултет у Београду током 

зимског распуста 

2. организација школског такмичења из српског језика и књижевности 

 март 

1. анализа резултата школског такмичења и припрема ученика за општинско такмичење 

из српског језика и књижевности 

2. договор о реализацији школског такмичења рецитатора 

3. анализа резултата школског такмичења рецитатора и припрема ученика за општинско 

такмичење рецитатора 

 април 

1. учешће на градском такмичењу из српског језика и књижевности 

2. анализа извештаја о учешћу на градском такмичењу 

3. анализа рада и успеха на крају 3. Тромесечја 

4. размене идеја, искуства, запажања,… 

 мај 

1. израда годишњих тестова знања са све разреде 

2. договор о планирању завршног испита из српског језика за ученике 8.разреда (анализа 

пробног завршног теста, припремна настава,...) 

3. анализа оствареног успеха на такмичењима из српског језика и књижевности, 

такмичењу рецитатора, литерарним конкурсима 

 

 јун 

1. анализа рада на крају 2. Полугодишта 

2. разматрање предлога плана рада Већа за наредну школску годину 

3. избор новог руководиоца Стручног већа за наредну школску годину (тј. Предлог за 

избор новог руководиоца) 

 август 

1. избор руководства Стручног већа 

2. израда плана рада Стручног већа српског језика и књижевности за наредну школску 

годину 

Руководилац,  

Радмила Јагличић 
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА- 

 СТРАНИ ЈЕЗИК 

 

МЕСЕЦ АКТИВНОСТ РЕАЛИЗАТОРИ 

 

 

 

 

 

 

 

СЕПТЕМБАР 

 

Сарадња са учитељима и одељенским старешинама. 

Сарадња између наставника енглеског језика који 

предају од 1. до 4. разреда и од 5. до 8. разреда. 

Корелација са матерњим језиком и другим предметима 

који су садржајно и тематски повезани. 

Стручно усавршавање наставника (угледни и огледни 

часови, семинари...). 

Текућа питања. 

 

 

Руководилац 

стручног већа 

страних језика, 

чланови Стручног 

већа страних језика 

 

 

 

 

 

 

ОКТОБАР 

/НОВЕМБАР 

 

Усклађивање распореда писмених задатака. 

Предлог рада са децом која су на ИОП-у. 

Распоред и ток одржавања допунске и додатне наставе. 

Стручно усавршавање наставника. 

Текућа питања. 

 

 Руководилац 

стручног већа 

страних језика, 

чланови Стручног 

већа страних језика 

 

 

 

 

 

 

НОВЕМБАР/ 

ДЕЦЕМБАР 

Анализа успеха ученика на крају првог 

класификационог периода. 

Анализа наставе (редовне, допунске и додатне). 

Анализа и предлог рада са децом у инклузивној 

настави. 

Утврђивање мера за постизање бољег успеха. 

Текућа питања. 

 

 

 Руководилац 

стручног већа 

страних језика, 

чланови Стручног 

већа страних језика, 

педагошко-

психолошка служба 

 

 

 

 

 

 

 

ЈАНУАР/ 

ФЕБРУАР 

Анализа рада и општег успеха ученика на крају првог 

полугодишта. 

Сарадња са разредним старешинама и родитељима. 

Анализа наставе (редовне, допунске и додатне). 

Анализа рада са децом у инклузивној настави. 

Организација школских такмичења из страних језика. 

Стручно усавршавање наставника. 

Текућа питања. 

 Руководилац 

стручног већа 

страних језика, 

чланови Стручног 

већа страних језика, 

педагошко-

психолошка служба 

 

 

 

 

 

МАРТ 

Анализа резултата општинских такмичења и припрема 

за градска такмичења. 

Стручно усавршавање наставника. 

Текућа питања. 

 

Руководилац 

стручног већа 

страних језика, 

чланови Стручног 

већа страних језика 
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Руководилац већа  

Маријана Боровчанин 

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА- 

МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА 

 

   

 

 

 

АПРИЛ 

 

Анализа успеха ученика на крају трећег 

класификационог периода. 

Анализа резултата постигнутих на градским 

такмичењима. 

Стручно усавршавање наставника. 

Текућа питања. 

Руководилац 

стручног већа 

страних језика, 

чланови Стручног 

већа страних језика, 

педагошко-

психолошка служба 

 

 

 

 

 

МАЈ 

 

Анализа наставе (редовне, допунске и додатне). 

Разредни испити за ученике 8. разреда. 

Стручно усавршавање наставника. 

Текућа питања. 

Руководилац 

стручног већа 

страних језика, 

чланови Стручног 

већа страних језика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈУН 

Анализа успеха ученика на крају школске године. 

Анализа реализације наставног плана и програма. 

Разредни испити за ученике 5, 6. и 7. разреда. 

Анализа рада са децом у инклузивној настави. 

Анализа уџбеника. 

Извештај о раду већа у претходном периоду. 

Предлог плана рада стручног већа за наредну школску 

годину. 

Анализа реализације стручног усавршавања 

наставника. 

Избор руководиоца и усвајање глобалног плана рада за 

редовну, додатну и допунску наставу за наредну 

школску годину. 

Текућа питања. 

Руководилац 

стручног већа 

страних језика, 

чланови Стручног 

већа страних језика, 

педагошко-

психолошка служба 

Садржај рада Време 

реализације 

Извршилац 

 

1. Усвајање годишњег програма рада већа. 

2. Усвајање плана рада стручног усавршавања. 

3. Израда глобалних и оперативних планова рада. 

4. Усвајање планова рада за додатну и допунску наставу. 

 

август  

 

Чланови стручног 

већа 

 

1. Предлог распореда писаних провера знања. 

2. Договор о предплати ученика на „Математчки лист“ и 

„Млади фзичар“ 

3. Договор око избора ученика за рад у допунској и 

додатној настави. 

4. Договор о корелацији између математике и физике у 

извпђењу наставе. 

 

 

 

август, 

сепетембар  

 

 

 

Чланови стручног 

већа, 

педагошки 

колегијум  
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Руководилац већа, 

Бојан Вељовић 

5. Усаглашавање критеријума и њихово утврђивање у вези 

оцењивања и израде ИОП-а 

1. Анализа успеха ученика на крају првог 

класификационог периода. 

2. Мере унапређења-предлози мотивације за рад по 

предметима. 

3. Договор о корелацији са другим предметима и пројектне 

наставе у петом разреду (математика) 

4. Угледни час – физика 

 

 

 

новембар 

 

 

Чланови већа, 

педагог 

1.Договор о организацији школског и општинског 

такмичења из математике и физике. 

2. Учешће на семинарима. 

3. Пројектана настава у петом и шестом разреду из 

математике, шестом из физике. 

 

 

јануар 

Чланови већа, 

управа школе, 

педагошка служба 

1. Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта. 

2. Анализа реализације додатне и допунске наставе и мере 

за превазилажење актуелних проблема. 

3. Усагалашавање критеријума и мере унапређења. 

4. Организовање и припрема ученика за општинско 

такмичење из математике и физике. 

5. Учешће на семинарима, размена искустава-

презентовање и дискусија о посећеним семинарима. 

 

фебруар, 

март 

 

Чланови стручног 

већа, педагошка  

служба, управа 

школе 

1. Анализа рада на крају класификационог периода. 

2. Анализа рада допунске наставе и мере за превазилажење 

актуелних проблема. 

3. Критичка анализа резултата предходних такмичења. 

4. Разговори и дискусија о реализованим часовима 

пројектне наставе (математика, пети разред) и угледног 

часа из физике. 

 

 

 

април 

 

 

 

Чланови стручног 

већа 

1. Разматрање пласмана ученика на такмичењима. 

2. Организација припремне наставе за ученике осмог  

разреда и облици рада кроз редовну наставу. 

3. Избор уџбеника за период од три године за седми 

разред, избор стручне литературе. 

 

 

         мај 

 

 

Чланови стручног 

већа 

1. Анализа успеха ученика на крају другог полугодишта. 

2. Реализација наставног плана и програма. 

3. Анализа и извештај о раду у току школске године, 

резултати рада допунске и додатне наставе, постигнути 

резултати на такмичењима и мере за преважилажење 

проблема у раду, реализација ИОП-а 

4. Предлог годишњег плана рада за наредну школску 

годину  и избор руководиоца  сручног већа. 

 

 

 

 

 

јун 

 

 

 

 

Чланови стручног 

већа, управа 

школе 

1. Анализа резултата на завршном испиту ученика 8.  

разреда. 

2. Поправни и разредни испити (припремна настава и 

полагање). 

3. Успех ученика на крају школске године. 

4. Сређивање педагошке документације. 

 

 

Август 

 

Чланови сручног 

већа, стручна 

служба 
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА- 

ИСТОРИЈА И ГЕОГРАФИЈА 

 

План  рада  Стручног већа историје и географије за школску 

2019/2020. годину 
АВГУСТ: 

 

Стручно одабира новог руководиоца 

израда и представљање годишњег плана рада Стручног већа за школску 

2019/2020. годину 

предлог поделе одељења за школску 2019/2020. годину 

израда плана рада редовне, допунске и додатне наставе за школску 

2019/2020. годину 

предлог за екскурзије од 5. до 8. разреда 

 
СЕПТЕМБАР: 

 

анализа иницијалног тестирања за ученике од 6. до 8. разреда 

договор о стручном усавршавању, одабирање су семинара које ће 

чланови стручног већа похађати током школске 2019/2020. године 
 

ОКТОБАР: 

 

анализа иницијалног тестирања за ученике од 6. до 8. разреда 

договор о стручном усавршавању, одабирање су семинара које ће 

чланови стручног већа похађати током школске 2019/2020. године 
 

НОВЕМБАР: 

 

анализа успеха на крају првог класификационог периода 
 

ДЕЦЕМБАР: 

 

израда и предаја захтева за набавку наставних средстава 

план припреме и организације школских такмичења  
 

ФЕБРУАР: 

 

анализа успеха ученика на крају I полугодишта 

анализа допунске и додатне наставе на крају I полугодишта 

анализа рада стручног већа на крају I полугодишта 

израда тестова за школско такмичење 

одржавање су школских такмичења из историје и географије 

анализа школских такмичења из историје и географије 
 

МАРТ: 

 

општинска такмичења из историје и географије 

анализа успеха ученика на општинским такмичењима из историје и 

географије 
 

АПРИЛ:  

 

градска такмичења из историје и географије 

анализа успеха ученика на градским такмичењима из историје и 

географије 

анализа успеха на крају крају другог тромесечја 

анализа редовне, додатне и допунске наставе 

анализа пробног завршног испита 
 

МАЈ: 

 

републичка такмичења из историје и географије 

анализа успеха ученика на републичким такмичењима из историје и 

географије 
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ЈУН: 

 

анализу успеха на крају школске године 

анализа редовне, додатне, допунске и припремне наставе 

анализа рада стручног већа 
 

Руководилац већа, 

Данило Косанић 

 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА- 

БИОЛОГИЈА И ХЕМИЈА 

 

месец Садржај рада Носиоци 

активности 

септембар 1.Сарадња са учитељима и одељенским старешинама 

2.Предлог распореда контролних вежби тестова за прво 

полугодиште 

3.Анализа иницијалних тестова 

М.Шеатовић 

М.Сакић 

Г.Горуновић 

Д.Јешић 

И.Тешановић 

октобар 1.Одређивање ученика за рад по ИОП-у,у сарадњи са ПП 

службом 

2.Одређивање ученика за додатну и допунску наставу 

3.Усаглашивање критеријума оцењивања 

4.Први утисци о коришћењу ел.дневника 

5.Марица Шеатовић-предавање за актив,,Лексикон локалног 

лековитог биља,,  

М.Шеатовић 

Чланови већа 

новембар 1.Анализа успеха ученика на крају првог класификационог 

периода 

2.Анализа и вредновање постигнућа ученика ,узроци заостајања 

у раду и предлог мера за превазилажење потешкоћа у учењу и 

повећање мотивације код ученика 

3.Корелација између наставних предмета и међусобне посете 

часовима 

4.Милица сакић-огледни час 

5.Ивана Тешић-предавање за актив,,Примена лаванде у 

козметичке и медицинске сврхе 

М.Сакић 

И.Тешић 

 

Чланови већа 

децембар 1.Договор о интезивирању рада са даровитим ученицима 

2.Посета 13.Фестивалу науке 

3.Драгана Јешић-огледни час ,,Модел атома-вежба,7 разред 

Д.Јешић 

Чланови већа 

јануар 1.Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог 

полугодишта 

2.Анализа реализације редовне,додатне и допунске наставе 

3.Адаптација ученика петог разреда на наставу биологије и 

ученика седмог разреда на хемију 

4.Припрема школског такмичења из оба предмета 

5.Предлог распореда контролних вежби и тестова у другом 

полугодишту 

6.Гордана Горуновић-предавање за актив ,,Како смањити стрес 

код наставника услед примене електронских дневника,, 

Г.Горуновић 

Чланови већа 
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фебруар 1.Анализа посећених семинара стручног усавршавања 

наставника у првом полугодишту 

2.Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта 

3.Одржавање и анализа такмичења из оба предмета,припрема за 

општинско такмичење 

4.Договор око припреме ученика осмих разреда за завршни испит 

Чланови већа 

март 1.Интезивирање припрема ,учешће и анализа општинског 

такмичења из оба предмета 

2.Избор уџбеника за следећу школску годину 

3.Д.Јешић-предавање за актив Емулгатори 

Чланови већа 

април 1.Анализа успеха ученика на крају трећег класификационог 

периода 

2.Анализа реализације редовне,додатне и допунске наставе 

3.Анализа рада са ученицима по ИОП-у 

4.Припрема и учешће ученика за градско такмичење из оба 

предмета 

5.Анализа пробног завршног испита за ученике осмих разреда 

6.Гордана Горуновић-огледни час ,обрада 5 разред 

Г.Горуновић 

Чланови већа 

мај 1.Анализа пласмана ученика на такмичењима 

2.Посета ботаничкој башти ,,Јевремовац,, 

3.Милица Сакић-предавање за актив 

М.Сакић 

Чланови већа 

јун Анализа успеха ученика на крају другог полугодишта 

2.Анализа наставног плана и програма 

3.Анализа посећених семинара стручног усавршавања 

наставника у другом полугодишту 

4.Уџбеници,приручници и стручна литература за наредну 

чколску годину 

5.Поправни и разредни испити(припремна настава,комисије и 

полагање) 

6.Предлог годишњег плана рада за наредну школску годину и 

предлог новог руководиоца Стручног већа 

7.Израда извештаја о резултатима рада стручног 

већа,допунске,додатне и припремне наставе,реализација ИОП-а. 

Чланови већа 

август 1.Анализа поправних  и разредних испита 

2.Усвајање Годишњег плана рада стручног већа и плана 

усавршавања  

3.Избор руководиоца већа   

4.Подела одељења 

5.Набавка наставних средстава 

6.Израда глобалних и оперативних планова  

7.Усвајање плана рада додатне,допунске наставе за 2020/2021. 

8.Сређивање педагошке документације 

Чланови већа 

Руководилац већа  

Гордана Горуновић 
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА- ТЕХНИКА И 

ИНФОРМАТИКА (ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ ИЛИ ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИЈА И ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО)  

 

     Стручно веће чине наставници техничког и информатичког образовања и наставници 

информатике и рачунарства. 

 Веће ће размотрити стручна питања, а реализацијом стручних предавања уводити 

иновације у настави. За ову школску 2019/2020. годину нови наставни план и програма 

обухвата: пети, шести и седми разред, осми разрд још ове годин ради по старом наставном 

плану и програму : Техничко и информатичко образовање за пети, шести и седми разред 

назива се Техника и технологија, а предмет информатика и рачунарство је постао обавезни 

а не изборни. 

Веће утврђује основне оквире планова рада у вези са распоредом градива редовне 

наставе и слободних активности и врши стално праћење њихове реализације. 

 Веће ће вршити анализу успеха по предметима на класификационим периодима и 

полугодишту, тражити нова решења за побољшање успеха. 

 Бавиће се и превентивом понашања у саобраћају с циљем безбедног учешћа ученика 

у саобраћају. 

 Планираће стручно усавршавање, набавку уџбеника, приручника, стручних часописа 

и наставних средстава.  

 Увођење најновијих технологија, пре свега информатичке технологије, у настави 

информатике и техничког образовања с циљем осавремењивања наставе. 

 

 

РЕД. 

БР. 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

САДРЖАЈ 

АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

1. АВГУСТ 

Усвајање Годишњег плана рада већа 

Подела одељења на наставнике 

Годишње     и    тематско     планирање     свих 

активности 

Разно 

Чланови већа 

2. СЕПТЕМБАР 

Усаглашавање и утврђивање критеријума 

оцењивања ученика (минимум знања и усвојеност 

градива) 

Договор око организације и избора ученика за рад у 

секцијама 

Размена искустава и дискусија о програму 

индивидуалног рада са ученицима са посебним 

потребама 

Чланови већа 
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3. НОВЕМБАР 

Анализа  успеха  ученика на  првом 

класификационом периоду 

Анализа адаптације ученика петог разреда на 

разредну наставу и рад са даровитим ученицима,као 

и ученици на ИОП-у 

Разговор о могућим такмичењима «ДАБАР» које се 

почело одржавати школске године 2014/2015, као и 

о другим такмичењима из информатике и 

рачунарства 

Разно 

 

Чланови већа 

Директор 

ПП-служба 

4. ЈАНУАР 

Успех и дисциплина ученика на крају првог 

полугодишта, анализа, поређење оцена и оцењивање 

ученика 

Анализа редовне наставе и слободних активности 

Организовање и припреме школског такмичења, 

упознавање са пропозицијама и календаром 

такмичења 

 

Чланови већа 

5. ФЕБРУАР 

Организовање школског такмичења 

Анализа резултата одржаних такмичења 

Припрема и учешће на општинском такмичењу Чланови већа 

6. АПРИЛ 

Анализа  успеха  ученика на  трећем 

класификационом периоду 

Анализа ваннаставних активности 

Припрема и учешће на градском такмичењу 

Размена искустава, презентовање и дискусија о 

посећеним семинарима 

Чланови већа 

7. 

 
МАЈ / ЈУН 

Разматрање пласмана ученика на такмичењима 

Анализа реализације наставног плана и програма и 

фонда часова 

Анализа и извештај о раду већа у току школске 

године 

Предлог Годишњег плана рада за наредну школску 

годину и предлог руководиоца већа 

Разно 

Чланови већа 

Руководилац већа, 

Жељко Трифуновић 
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА - 

МУЗИЧКА И ЛИКОВНА КУЛТУРА 

 

     Васпитно-образовни циљ је развијати естетска осећања ученика као предуслов за 

комплетан развој његове личности.  

     Циљ већа је да открива талентоване ученике и правилно усмерава њихов развој, да 

развија и негује потребу живљења са уметношћу.  

 

Време 

реал. 
Садржај рада 

Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

ав
гу

ст
 

   

А
в
гу

ст
 

1. Анализа рада већа у претходној школској години 

2. Избор руководиоца већа за наредну школску 

годину 

3. Усвајање плана и програма већа за наредну 

школску годину 

4. Формирање и усвајање плана рада стручног 

актива(СА), стручног усавршавања и начина 

вођења педагошке документације 

5. Договор о формирању секција,терминима и 

начинима укључивања ученика у ваннаставне 

активности из области уметности.  

6. Подела часова на наставнике 

7. Израда глобалних и опративних планова рада 

 

 

Договор на 

састанку 

Стручног већа 

уметности 

 

 

Чланови 

већа 

се
п

те
м

б
ар

 

   

 

1. Идентификација надарених ученика- аудиција за 

хор и групе певача и ликовну секцију 

2. Распоред рада секција 

3. Подела активности у припремању приредби 

4. Планирање стручног усавршавања наставника 

Договор на 

састанку 

Стручног већа 

уметности 

 

-Чланови 

већа 

 

 

 

 

о
к
то

б
ар

 

1. Обележавање Дечје недеље, одабир радова и 

излагање радова ученика 

 

Припремање приредбе за Дан школе 

Договор на 

нивоу СА 

ликовне 

културе 

Договор на 

нивоу СА 

музичке 

културе 

-Наставници 

ликовне 

културе 

 

 

-Чланови 

већа 
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н
о
в
ем

б
ар

 

   

1. Одељењска већа 

2. Наставничко веће 

3. Састанак стручног већа-анализа рада 

4.   припрема такмичења „Златна сирена“ 

5. Припремање приредбе за Дан школе  

Анализа кроз 

одељењска 

већа од 5 -

8.разреда  

  

СА музичке 

културе 

 

-Чланови 

већа 

-Наставници 

музичке 

културе 

-Чланови 

већа 

 

Д
ец

ем
б

ар
/ј

ан
у
ар

 

     

  
1. Организација приредбе поводом Дана школе: 

-приредба, музички део 

-изложба ликовних радова 

2. Припрема за светосавску приредбу 

3. Припрема за такмичење у певању 

4. Одељењска већа 

5. Наставничко веће 

6. Састанак стручног већа и анализа рада у првом 

полугодишту 

 

Договор на 

састанку 

стручног већа 

 

 

 

 

 

Анализа кроз 

одељењска 

већа од 5 -

8.разреда 

 

Чланови 

већа 

-За музички 

део 

свечаности 

задужени су 

наставници 

музичке 

културе а за 

ликовне 

радове на 

приредби 

задужени су 

наставници 

ликовне 

културе 

-Чланови 

већа 

Ф
еб

р
у
ар

 

  

  

1. Припрема и учешће на општинском такмичењу у 

певању 

 

 

2. Конкурси и програми по позиву 

 

 Договор на 

састанку СА 

музичке 

културе 

 

Договор на 

састанку већа 

-наставници 

музичке 

културе 

 

-Чланови 

већа 

  
М

ар
т/

ап
р
и

л
 

    

1. Припремање изложбе и конкурса поводом 

Васкрса 

2. Припрема и учешће на градском такмичењу у 

певању „Златна сирена“ 

3. Одељењска већа 

4. Наставничко веће 

СА ликовне 

културе 

 

СА музичке 

културе 

Кроз 

одељењска 

већа од 5 -

8.разреда 

-Наставници 

ликовне 

културе 

-Наставници 

музичке 

културе 

-Чланови 

већа 
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М
ај

/ј
у
н

 

 

     

1. Конкурси, такмичења и програми по позиву 

2. Одељењска већа 

3. Наставничко веће 

4. Утврђивање успеха ученика на крају школске 

године,као и реализација наставног плана и 

програма,утврђивање реализација плана и 

програма облика образовног рада 

5. Анализа успеха ученика на такмичењима 

6. Предлози за доделу посебних диплома 

 

Договор на 

састанку 

стручног већа 

 

Кроз 

одељењска 

већа од 5 -

8.разреда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Чланови 

већа 

 

 

 

Руководилац већа 

 Светлана Мајсторовић 

 

 

 

 

ПЛАН СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА- ФИЗИЧКО 

ВАСПИТАЊЕ/ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ/ОБАВЕЗНЕ ФИЗИЧКЕ 

АКТИВНОСТИ (ОФА) И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ  

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

 

 

 Септембар 

-Избор руководиоца Стручног већа и усвајање 

годишњег плана рада Стручног већа 

-Наставна средства и опрема која недостају за 

наступајућу школску годину 

-Корелација са другим наставним областима 

-Распоред такмичења у школи, општини и граду 

-Набавка наставних средстава и опреме. 

-Здравствено васпитање и општа физичка активност по 

новом плану и програму 

- Припреме за такмичења, анализа 

 

договор 

 

извештај 

 

дискусија 

 

 

Октобар-

Новембар 

-Договор о уједначавању критеријума оцењивања. 

-Анализа извештаја систематских лекарских прегледа 

ученика 

-Анализа рада ученика на крају првог 

класификационог периода 

-Корективно вежбање  

-Примена дидактичких метода и иновација 

- Спортске активности (једна недеља) 

-Припреме за такмичења, анализа 

 

договор 

 

извештај 

 

дискусија 

 

 

 

 

 

-Анализа рада секција 

-Анализа рада Стручног већа 

-Стручно усавршавање наставника 

 

договор 

 

извештај 
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Децембар-Јануар  -Припрема и учешће у прослави Светог Саве 

-Анализа рада са родитељима и договор о даљој 

сарадњи 

- Припреме за такмичења, анализа 

 

дискусија 

 

 

 

Фебруар-Март 

-Повезивање са животом и радом 

-Усаглашавање критеријума оцењивања 

-Како и на који начин се користе и чувају наставна 

средства и објекти 

-Сарадња са одељенским старешинама, наставницима 

и лекарима 

-Припреме за такмичења, анализа 

 

договор 

 

извештај 

 

дискусија 

 

 

Април 

 

 

- Спортске активности (једна недеља) 

-Анализа рада чланова Стручног већа,секција и 

такмичења (резултати) 

- Припреме за такмичења, анализа 

 

договор 

извештај 

дискусија 

 

 

Мај-Јун 
-Успех ученика на крају школске године  

-Анализа рада и програма Стручног већа 

-Предлог плана,програма секција и руководиоца 

актива за следећу школску годину 2020/2021. 

 

договор 

извештај 

дискусија 

Руководилац већа 

 Јелена Јанковић 

 

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА - 

ВЕРСКА НАСТАВА И ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

 

Време 

реализације 

АКТИВНОСТИ 

 

 

 СЕПТЕМБАР 

 - Анализа рада и усаглашавање критеријума оцењивања 

 - Праћење иновација 

 - Израда плана и програма једнодневног излета за ученике петог 

разреда (посета манастирима Ваљевског округа ) 

ОКТОБАР - Предавање на тему вршњачког насиља  

- Извештај са једнодневног излета ( посета манастираима Ваљевског 

округа ) 

НОВЕМБАР   - Анализа рада и успеха ученика на крају првог тромесечја 

ДЕЦЕМБАР - Припрема ученика поводом обележавања и прославе школске славе 

Светог Саве 

- Организовање хумнаитарне акције прикупљања  слаткиша за 

угрожену децу широм     Србије, у сардањи са хуманиратеном 

фондацијом: ,,Осмех на дар” 

ЈАНУАР - Извештај Стручног већа на крају првог полугодишта 

ФЕБРУАР 

МАРТ 

- Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта 

- Предлози за успешнију наставу  

-  Организовање посете парохијском храму у  време Великог поста 
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АПРИЛ - Анализа рад и успеха на крају томесечја 

 - Постеа парохијском храму у време Великог поста 

 - Припрема и организовање квиза из Верске наставе 

МАЈ  - Унапређивање рада у скалду са годишњим планом и програмом 

 - Усагалшавање критеријума оцењивања 

ЈУН   - Аанализа рада и успеха ученика на крају школске године 

  - Извештај Стручног већ на крају школсе године 

  - Предлози за израду плана Стручног већа за школску 2020/2021. 

год. 

   - Избор новог руководиоца Стручног већа 

Руководилац већа, 

Јована Живковић 

 

 

 

 

6. Одељењска већа 

 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА 1. РАЗРЕДА  

 

Време 

реализације 

АКТИВНОСТИ Носиоци 

активности 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  АВГУСТ 

- Израда и усвајање годишњег плана рада Oдељењског већа 

за школску 2019/2020.годину 

- Упознавање већа са школским календаром васпитно-

образовног рада школске 2019/2020.године 

- Израда и усвајање годишњег и оперативних планова рада 

школске 2019/2020.године 

- Израда и усвајање плана стручног усавршавања 

наставника за школску 2019/2020.годину 

- Планирање једнодневног 

излета,посета (позоришта,биоскопа и музеја) и наставе у 

природи 

- Избор додатне литературе, дечје штампе, контролних 

задатака 

- Доношење одлуке о изради контролних вежби и других 

облика проверавања знања 

-  Израда педагошке документације 

- Израда распореда часова и одређивање дана за 

индивидуалне разговоре 

- Сређивање и планирање потребних материјала 

- Уређење учионице 

- Припреме за пријем првака у матичној школи и 

издвојеним одељењима 

- Припрема првог родитељског састанка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководилац 

Одељењског  

већа и сви 

чланови 

 

 

 

 

 

- Избор ученика за допунску наставу 

- Вођење школске документације –  Е- дневници рада и упис 

првака у матичну књигу 

- Планирање активности у Дечјој недељи и сарадње са 

Пријатељима деце Барајева 

Руководилац 

Одељењског  

већа и сви 

чланови 



72 

 

СЕПТЕМБАР 

 

 

- Сређивање огласних табли за родитеље 

- Праћење и идентификовање ученика за ИОП, избор 

чланова тима за ИОП, договор тима о активностима ИОП-а 

и израда ИОП-а 

- Осигурање ученика 

 

 

  ОКТОБАР 

- Обележавање Дечје недеље и анализа активности 

остварених у Дечјој недељи 

- Организација Јесењег кроса 

- Утврђивање критеријума и инструментарија за процену 

успешности ученика у усвајању наставних садржаја 

- Разматрање предлога за побољшање резултата васпитно-

образовног рада  Првог класификационог периода 

- Обележити Месец књиге у сарадњи са школском 

библиотеком и библиотеком Дома културе у Барајеву 

- Договор око реализације Наставе у природи 

- Планирање предавања на тему Основи безбедности деце  

Руководилац 

Одељењског  

већа и сви 

чланови 

 

 

 

НОВЕМБАР 

- Анализа успеха, владања и изостанака ученика на крају 

првог класификационог периода школске 2019/2020.године 

- Реализација наставног плана и програма на крају првог 

класификационог периода школске 2019/20120.године 

- Стручно усавршавање наставника - примери добре праксе 

- Остваривање координације и колерације наставних 

садржаја у различитим наставним предметима 

- Обележавање Дана детета 

Руководилац 

Одељењског  

већа и сви 

чланови 

 ДЕЦЕМБАР 

 

- Прослава поводом  Дана школе 

- Договор и планирање активности за Новогодишњи вашар 

Руководилац 

Одељењског  

већа и сви 

чланови 

   ЈАНУАР 

 

- Прослава школске славе – Светог Саве 

- Анализа релизације Новогодишњег вашара 

Руководилац 

Одељењског  

већа и сви 

чланови 

                 

 

 

 

 

 

 

 

  ФЕБРУАР 

 

 

 

 

 

 

- Реализација наставног плана и програма у првом 

полугодишту школске 2019/2020. године 

- Успех, изостанци и владање ученика на крају првог 

полугодишта школске 2019/2020.године 

- Ефекти допунске наставе и инклузивног рада   

-Обележавање Дана матерњег језика 

- Припрема за организацију такмичења рецитатора 

- Анализа остварене сарадње са родитељима и њеног 

утицаја на резултате васпитно-образовног рада 

- Сређивање е-дневника рада 

- Организовање родитељских састанака и подела књижица 

-Учествовање у конкурсу Црвеног крста ,,Крв живот значи“ 

- Планирање активности поводом Дана жена 

Руководилац 

Одељењског  

већа и сви 

чланови 

 

     МАРТ 

- Праћење постугнућа ученика на такмичењима 

- Обележавање Дана жена 
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    АПРИЛ 

- Реализација наставног плана и програма на крају трећег 

класификационог периода школске 2019/2020.године 

- Успех, изостанци и владање ученика на крају трећег 

класификационог периода школске 2019/2020.године 

- Анализа реализације и функционисања ИОП-а 

- Извештаји са реализованих такмичења рецитатора 

- Организација једнодневног излета ученика и наставе у 

природи у пролећном периоду 

- Обележавање Дана планете Земље 

- Активности и учествовање на наградном конкурсу 

Пријатељи деце Барајева ,,Ускршње чаролије“ 

Руководилац 

Одељењског  

већа и сви 

чланови 

      МАЈ - Организација Пролећног кроса и дружења на спортским 

теренима 

- Обележавање Светског дана писања писма 

Руководилац 

Одељењског  

већа и сви 

чланови 

 

 

 

       ЈУН 

- Реализација наставног плана и програма на крају другог 

полугодишта школске 2019/2020.године 

- Успех, изостанци и владање ученика на крају другог 

полугодишта школске 2019/2020.године 

- Извештај са организованих једнодневних излета и наставе 

у природи 

- Анализа рада Одељењског већа,  извештај руководиоца о 

раду и избор новог руководиоца 

-Упознавање са школским календаром за школску 

2020/2021.годину 

- Сређивање педагошке документације 

- Организовање родитељских састанака и подела књижица 

Руководилац 

Одељењског  

већа и сви 

чланови 

 Руководилац већа  

Младена Чанак Драча 

 

 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА 2. РАЗРЕДА 

 

 

Време 

реализације 

 

 

АКТИВНОСТИ 

 

Носиоци 

активности 

 

 

 

 

АВГУСТ 

 

 

 

 

 

 

 

- Израда и усвајање годишњег плана и програма рада 

Одељењског већа за други разред за школску 

2019/2020.годину  

- Школски календар 

- Израда годишњег и месечних планова рада 

- Планирање садржаја рада допунске наставе, слободних 

активности и часа одељенског старешине 

- Избор уџбеника, приручника и дечије штампе 

- Израда распореда часова 

- Израда иницијалних тестова 

- Планирање излета и наставе у природи 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководилац 

Одељењског 

већа и сви 

чланови 
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- Подношење захтева за набавку потребних наставних 

средстава у складу са материјалним могућностима школе 

- Израда и усвајање плана стручног усавршавања учитеља 

- Предлог тима за заштиту деце од насиља, злостављања и 

занемаривања у школи 

- Упис учитеља у чланство у ДУБ и ДУНС 

- Планирање дежурства учитеља у школи 

- Евидентирање проблема у школи (техничких, 

материјалних, хигијенских) 

 

 

 

СЕПТЕМБАР 

 

 

- Израда и вођење педагошке свеске 

- Осигурање ученика 

- Праћење и идентификовање ученика за ИОП 

- Избор ученика за допунску и наставу слободних 

активности 

- Пројекат „Покренимо нашу децу“ 

- Организација стоматолошког прегледа ученика 

- Планирање активности у Дечјој недељи 

 

 

 

Сви чланови 

Одељењског 

већа и ПП 

служба 

 

 

ОКТОБАР 
 

- Извештај о реализованим иницијалним тестовима 

- Анализа активности остварених у Дечјој недељи 

- Организација јесењег кроса 

- Обележити Месец књиге у сарадњи са библиотеком 

 

 

Сви чланови  

Одељењског 

већа 

 

НОВЕМБАР 
 

- Реализација наставног плана и програма на крају првог 

класификационог периода шк. 2018/2019.године 

-Анализа успеха и владања ученика на крају првог 

класификационог периода шк. 2018/2019.године 

- Стручно усавршавање учитеља 

 

 

Сви чланови  

Одељењског 

већа 

 

ДЕЦЕМБАР 

- Прослава Дана школе 

 

 

 

ЈАНУАР 

- Реализација наставног плана и програма у првом 

полугодишту 

- Анализа успеха и владања ученика на крају првог 

полугодишта 

- Прослава школске славе – Светог Саве 

 

Сви чланови  

Одељењског 

већа 

 

ФЕБРУАР 

- Учествовање на општинском такмичењу „Златна сирена“ 

- Припрема и организовање школског такмичења 

рецитатора        - Организација родитељских састанака и 

подела књижица 

 

Сви чланови  

Одељењског 

већа 

 

МАРТ 

- Избор уџбеника за наредну школску годину 

- Размена искустава са семинара 

- Учествовање на општинском такмичењу рецитатора 

Сви чланови  

Одељењског 

већа 

 

АПРИЛ 

- Реализација наставног плана и програма на крају трећег 

класификационог периода шк. 2018/2019.године 

-Анализа успеха и владања ученика на крају трећег 

класификационог периода шк. 2018/2019.године 

- Активности и учествовање на конкурсу „Васкршње 

чаролије“ 

- Организовање једнодневног излета и наставе у природи 

 

 

Сви чланови  

Одељењског 

већа 

 

МАЈ 

- Организација пролећног кроса 

- Реализација једнодневног излета и наставе у природи 
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- Извештај о такмичењима на којима су учествовали 

ученици 

Сви чланови  

Одељењског 

већа 

 

 

 

ЈУН 

- Реализација наставног плана и програма на крају другог 

полугодишта шк. 2018/2019.године 

- Анализа успеха и владања ученика на крају другог 

полугодишта шк. 2018/2019.године 

- Извештај са организованих излета и наставе у природи 

- Анализа рада Одељењског већа, извештај руководиоца о 

раду и избор новог руководиоца за школску 2020/2021 

годину 

- Сређивање педагошке документације 

- Организовање родитељских састанака и подела књижица 

 

 

 

 

 

Сви чланови  

Одељењског 

већа 

Руководилац већа  

Снежана Голубовић  

  

                                                                                         
ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА 3. РАЗРЕДА 

 

Време 

реализације 

Активности Носиоци 

активности 

 

 

 

 

 

 

 

АВГУСТ 

 -Усвајанје плана и програма рада Одељенског већа 

трећег разреда за школску 2019/2020. годину 

-Упознавање Одељенског већа са календаром за 

календаром за наредну школску годину 

-Израда и усвајање Глобалног плана рада и оперативних 

планова 

-Израда распореда часова 

-Израда распореда контролних вежби и писмених 

задатака 

-Израда иницијалних тестова за 3. разред 

-Планирање садржаја допунске, додатне наставе, као и 

ваннаставних активности 

-Избор штампе за децу 

-Планирање једнодневних излета и рекреативне наставе 

-Вођење школске документације- нови електронски 

дневници рада 

-Давање предлога за стручно усавршавање наставника 

разредне наставе за наредну школску годину                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководилац  

Стручног 

већа и сви 

чланови 

 

 

СЕПТЕМБАР 

-Избор ученика за допунску, додатну наставу и 

ваннаставне активности 

-Наставак пројекта „Покренимо нашу децу“ 

-Планирање активности које се односе на Дечју недељу 

-Евидентирање уценика за ИОП, избор чланова тима за 

ИОП, договор тима о активностима ИОП-а и израда 

ИОП-а 

 

Сви чланови 

Стручног 

већа и ПП 

служба 

 

 

 

-Осигурање ученика 

-Обележавање Дечје недеље 

-Организовање Јесењег кроса 
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ОКТОБАР -Извештај о резултатима иницијалних тестова и анализа 

истих 

-Извештај о напредовању уценика на ИОП-у 

-Обележавање Месеца књиге у сарадњи са библиотеком 

сколе и Дома културе у Барајеву  

Сви чланови 

Одељенског 

већа 

 

 

 

НОВЕМБАР 

-Реализација наставног плана и програма на крају првог 

класификационог периода школске 2019/2020. године 

-Анализа успеха, владања и изостанака ученика на крају 

првог класификационог периода школске 2019/2020. 

Године 

-Стручно усавршавање наставника-похађање семинара 

-Договор око организовања наставе у природи  

 

 

Сви чланови 

Одељенског 

већа 

 

ДЕЦЕМБАР 

-Прослава Дана школе 

-Припрема за школско такмичење из Математике(треци 

разред) 

-Пружање помоћи ученицима који заостају у раду 

 

Сви чланови 

Одељенског 

већа 

ЈАНУАР -Прослава школске славе- Свети Сава 

-Стручно усавршавање учитеља 

Сви чланови 

Одељенског 

већа 

 

 

 

 

 

 

ФЕБРУАР 

-Реализација наставног плана и програма на крају првог 

полугодишта школске 2019/2020. године 

-Анализа успеха, владања и изостанака ученика на крају 

првог полугодишта школске 2019/2020. године 

-Припрема организације такмичења рецитатора 

-Организација школског такмичења из математике 

-Сређивање дневника рада 

-Заказивање родитељских састанака и подела ђачких 

књижица 

-Израда распореда контролних и писмених вежби за 

друго полугодиште 

-Учествовање у конкурсу Црвеног крста – Крв живот 

значи 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сви чланови 

Одељенског 

већа 

МАРТ -Избор уџбеника за наредну школску годину 

-Организовање Општинског такмичења из математике 

Сви чланови 

Одељенског 

већа 

 

 

 

 

АПРИЛ  

-Реализација наставног плана и програма на крају трећег 

класификационог периода школске 2019/2020. године 

-Анализа успеха, владања и изостанака ученика на крају 

трећег класификационог периода школске 2019/2020. 

године 

-Извештај о изведеним такмичењима и анализа истих 

-Припрема за реализацију наставе у природи 

-Актвности у вези са учествовањем у наградном конкурсу 

– Ускршње чаролије 

 

 

 

 

Сви чланови 

Одељенског 

већа 

МАЈ -Организација пролећнох кроса 

-Реализација наставе у природи и једнодневних излета 

Сви чланови 

Одељенског 

већа 



77 

 

 

 

 

 

 

 

ЈУН 

-Реализација наставног плана и програма рада на крају 

другог полугодишта на крају трећег класификационог 

периода школске 2019/2020. године 

-Анализа успеха, владања и изостанака ученика на крају 

другог полугодишта школске 2019/2020. године 

-Извештај о изведеним једнодневним излетима и настави 

у природи 

-Сређивање педагошке документације 

-Заказивање родитељских састанака и подела ђачких 

књижица 

-Упознавање са Правилником о календару образовно-

васпитног рада за школску 2020/2021. годину 

-Анализа рада Одељенског већа трећег разреда и избор 

руководиоца за наредну школску годину 

 

 

 

 

 

 

Сви чланови 

Одељенског 

већа 

Руководилац већа 

Сања Орабовић 

 

 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА 4. РАЗРЕДА 

 

Време 

реализације 

АКТИВНОСТИ Носиоци 

активности 

АВГУСТ -Израда и усвајање годишњег плана рада Одељенског већа 

4. Разреда за школску2019./20.годину. 

-Упознавање већа са школским календаром васпитно-

образовног рада школске2019./20. Год. 

-Израда и усвајањегодишњег и оперативних планова рада 

школске 2019./20. Године. 

-Иницијални тестови, доношење одлуке о изради 

контролних вежби,писмених задатака и других облика 

провераванја знања. 

-Избор уџбеника, приручника и друге литературе,дечије 

штампе,контролних задатака. 

-Предлог тима за заштиту  од насиља, злостављања и 

занимаривања у школи. 

-Израда распореда часова. 

-Израда и усвајање плана стручног усавршавања 

наставника за школску 2019./20. Годину 

-Планирање огледних и угледних часова, тематског дана. 

-Вођење школске документације- нови електронски 

дневници рада. 

Руководилац 

Одељенског  

већа и сви  

чланови 

 

 

 

 

 

 

СЕПТЕМБАР -Избор ученика за допунску, додатну наставу и наставу 

слободних активности. 

Израда образаца за праћење, вредновање,напредовања 

ученика и портфолио одељења и ученика. 

Упис четвртака у есДневник 

-Пројекат ,, Покренимо нашу децу,,. 

Сви чланови 

Одељенског већа 4. 

Разреда и ПП служба 
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Планирање активности у  Дечијој  недељи. 

-Праћење и идентификовање ученика за ИОП, избор 

чланова тима за ИОП, договор тима о активностима ИОП-а. 

-Осигурање ученика. 

ОКТОБАР -Извештај о реализованим иницијалним тестовима. 

-Анализа активности остварених у Дечијој недељи. 

-Организација јесењег кроса. 

-Утврђивање критеријума и инструментарија за процену 

успешности учења у усвајању наставних садржаја. 

Разматрање предлога и закључака  одељенских већа који се 

односе на побољшање резултата васпитно-образовног рада 

у 1. класификационом периоду. 

Обележити месец књиге у сарадњи са школском 

библиотеком и библиотеком Дома културе у  Барајеву. 

 

Сви чланови 

Одељенског већа  

НОВЕМБАР -Реализација наставног плана и програма на крају првог 

класификационог периода школске 2019./20. Године 

-Анализа успеха, владања и изостанака ученика нна крају 

првог класификационог периода школске 2019./20 године 

-Родитељски састанци 

-Стручно усавршавање наставника Примери добре праксе 

-Остварување координације и корелације наставних 

садржаја у различитим наставним предметима 

-Припрема поводом Дана школе. 

Сви чланови 

Одељенског већа 

ДЕЦЕМБАР -Прослава дана школе. 

-Припрема за такмичење из математике-трећи и четврти 

разред. 

-Договор о уређењу школског простора за Нову годину и 

Божића. 

Сви чланови 

Одељенског већа 

ЈАНУАР -Прослава школске славе Свети Сава. Сви чланови 

Одељенског већа 

ФЕБРУАР -Реализација наставног плана и програма на крају првог 

полугодишта школске 2019./20 године. 

-Успех, изостанци и владање ученика на крају првог 

полугодишта школске 2019./20 године. 

-Ефекти допунске наставе,додатне наставе и инклузивног 

рада. 

-Анализа остварене сарадње са родитељима и њеног 

утицаја на резултате васпитно-образовног рада. 

-Организовање роодитељских састанака и подела књижица.  

Сви чланови 

Одељенског већа  

МАРТ -Организација наставе у природи у пролећном периоду. 

-Учествовање у конкурсу Црвениг крста ,,Крв живот 

значи,,. 

Сви чланови 

Одељенског већа 
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-Учешће на Зимским сусретима учитеља 

-Избор уџбеника за наредну школску годину. 

-Праћење постигнућа ученика на такмичењима. 

-Рамена искустава учитеља. 

АПРИЛ -Реализација наставног плана и програма на крају трћег 

класификационог периода школске2019./20 године. 

-Успех, изостанци и владање ученика на крају трећег 

класификационог периода школске 2019./20. Године 

-Анализа реализације ИОП-а. 

-Ефекти допунске наставе, додатне наставе и инклузивног 

рада. 

-Извештаји са реализованих такмичења рецитатора и 

младих математичара. 

-Организација једнодневног излета ученика и наставе у 

природи у пролећном периоду. 

-Активности и учествовање на наградном конкурсу ,, 

Пријатељи деца Барајева-,,Ускршње чаролије,, . 

Сви чланови 

Одељенског већа 

МАЈ -Припрема и  организација такмичења ученика четвртог 

разреда ,,Шта знамо о Црвеном крсту,, 

-Организација пролећног кроса  

-Организовање једнодневног излета. 

Сви чланови 

Одељенског већа 

ЈУН -Реализација наставног плана и програма на крају другог 

полугодишта школске 2019./20.године 

-Успех, владање и изостанци ученика на крају другог 

полугодишта школске 2019./20.године. 

-Извештаји са организованих једнодневних излета и 

наставе у природи. 

-Анализа рада Одељенског већа, извештај руководица о 

раду и избор новог руководиоца. 

-Анализа учешћа у раду стручних тимова и пројеката. 

-Упознавање са школским календаром за школску 

2020./21.годину 

-Сређивање педагошке документације. 

-Организовање родитељских састанака и подела књижица. 

Сви чланови 

Одељенског  већа 

Руководилац већа 

Ирена Дукић  

 

 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА 5. РАЗРЕДА 

 

Садржај рада 

 

Месец Реализатори 

Усвајање плана и програма рада већа 

Избор руководиоца већа 

Утврђивање броја ученика по разредима и 

одељењима  

Август Чланови ОВ 
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Утврђивање распореда часова, организације 

допунске и додатне наставе и слободних активности 

Планирање угледних/огледних часова 

Усвајање плана израде контролних и писмених 

задатака 

Разматрање и усаглашавање критеријума оцењивања 

Утврђивање броја ученика који се школују по ИОП-

у 

Утврђивање броја ученика који се ослобађају наставе 

Физичког васпитања 

Укључивање родитеља у живот школе (Савет 

родитеља) 

Адаптација ученика на предметну наставу 

Остала питања 

 

Септембар 

Октобар 

Чланови ОВ 

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог 

класификационог периода 

Реализација допунске и додатне наставе 

Реализација Наставног плана и програма и фонд 

часова 

Адаптација ученика на предметну наставу 

Остала питања 

 

Новембар Чланови ОВ 

 

Припрема и прослава Дана школе 

Децембар Чланови ОВ 

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог 

полугодишта 

Анализа реализације свих облика васпитно-

образовног рада 

Предлагање и изрицање васпитно-дисциплинских 

мера 

Планирање и реализација школских такмичења 

Предлог мера за побољшање успеха ученика 

Припреме за прославу Светог Саве 

Реализација огледних/угледних часова 

Остала питања 

 

Јануар 

Фебруар 

Чланови ОВ 

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 

трећег класификационог периода 

Анализа реализације свих облика васпитно-

образовног рада 

Реализација ИОП-а 

Резултати такмичења – праћење  постигнућа ученика 

Припреме за екскурзију 

Остала питања 

 

Април Чланови ОВ 
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Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 

другог полугодишта 

Реализација планова и програма 

Реализација екскурзије 

Похвале и награде ученика 

Реализацја огледних/угледних часова 

Остала питања 

Јун Чланови ОВ 

Анализа поправних испита 

Анализа рада Одељенског већа у протеклој школској 

години 

Разматрање планова рада за нову школску годину 

Извештај са угледних/огледних часова 

Остала питања 

Август Чланови ОВ 

 

 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА 6. РАЗРЕДА 

 

Време 

 

Садржај рада 

 

 

Евалуација 

август Усвајање плана и програма одељењског већа 

Избор руководиоца одељењског већа 

Праћење кроз: 

Записник ОВ 

септембар Утврђивање броја ученика по одељењима и разредима 

Утврђивање распореда часова,организација допунског и 

додатног рада,слободних наставних активности и осталих 

предавања 

Укључивање родитеља у живот и рад школе 

Планирање писмених и контролних задатака 

Планирање екскурзије 

Евиденција у 

Дневнику рада 

и записнику 

ОВ 

Октобар Реализаиција садржаја васпитног рада 

Укључивање ученика у ваннаставне активности 

Анализа успеха,изостанака и владања ученика 

Евиденција ОС 

у Дневнику 

рада 

Новембар 

 

Децембар 

Вредновање рада и постугнућа ученика 

Сарадња са родитељима 

Анализа испуњености школског програма 

Утврђивање успеха и владања ученика на крају првог 

полугодишта 

Анализа критеријума оцењивања 

Припреме за Дан школе 

Извештаји ОС 

за седницу ОВ 

Јануар 

Фебруар 

Вредновање рада и постигнућа ученика 

Анализа испуњености школског програма 

Припреме за прославу Светог Саве 

Припрема и организација такмичења ученика 

Извештаји ОС 

за седницу ОВ 

 

Март 

Април 

Вредновање рада и постигнућа ученика 

Реализација садржаја васпитног рада 

Анализа реализације школског програма 

Анализа резултата такмичења 

Извештаји ОС 

за седницу ОВ 
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Мај Реализација излета и екскурзија 

Анализа успеха ученика пред крај школске године 

Извештаји ОС 

за седницу ОВ 

 

Јун Вредновање резултата рада ученика  

Утврђивање успеха и владања ученика  на крају другог 

полугодишта 

Анализа реализације школског програма 

Реализација садржаја васпитног рада 

Организација разредних и поправних испита 

Извештаји 

ОС,Евиденција 

у Дневнику 

рада 

  Руководилац већа 

                                                                                                    Данијела Николић 

 

 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА 7. РАЗРЕДА 

 

Време Садржај рада Евалуација 

Август Усвајање плана и програма одељењског већа 

Избор руководиоца одељењског већа 

Праћење кроз:  

Записник ОВ 

Септембар Утврђивање броја ученика по одељењима и  

разредима  

Утврђивање распореда часова, организација допунског и 

додатног рада, слободних активности  

Укључивање родитеља у живот и рад школе  

Планирање писмених и контролних задатака 

Планирање екскурзије 

 

Евиденција у 

Дневнику  рада 

и записнике 

ОВ  

 

Октобар           

 

Реализација садржаја васпитног рада  

Укључивање ученика у ваннаставне активности  

Анализа успеха, изостанака и владања ученика  

 

Евиденција ОС 

у Дневнику 

рада 

 

Новембар ,  

Децембар  

 

Вредновање рада и постигнућа ученика         Сарадња са 

родитељима  

Анализа испуњености школског програма 

Утврђивање успеха и владања ученика на крају првог 

полугодишта   

Анализа критеријума оцењивања             

Припреме за Дан школе  

 

Извештаји ОС 

за седницу ОВ  

 

Јануар, 

Фебруар 

Вредновање рада и постигнућа ученика 

Анализа испуњености школског програма 

Припреме за прославу Светог Саве 

Припрема и организација такмичења ученика  

 

Извештаји ОС 

за седницу ОВ  

 

Март  

Април  

 

Вредновање рада и постигнућа ученика          

Реализација садржаја васпитног рада      

Анализа реализације школског програма 

Анализа резултата такмичења 

Извештаји ОС 

за седницу ОВ 
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Мај 

 

Реализација излета и екскурзија  

Анализа успеха ученика пред крај школске године  

 

Евиденција у 

Дневнику  рада 

и записнике 

ОВ  

 

Јун Вредновање резултата рада ученика 

Утврђивање успеха и владања ученика на крају другог 

полугодишта   

Анализа реализације школског програма 

Реализација садржаја васпитног рада  

Организација разредних и поправних испита 

Извештаји ОС; 

Евид. у 

Дневнику рада 

 

Руководилац већа 

 Гроздана Бошковић 

 

 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА 8. РАЗРЕДА 

 

Време Садржај рада 

 

АВГУСТ 

- Усвајање плана и програма одељењског већа 

- Утврђивање броја ученика по одељењима 

- Избор руководиоца већа 

- Планирање екскурзије 

 

СЕПТЕМБАР 

- Утврђивање области из којих ће се држати додатна и 

допунска настава 

 

ОКТОБАР 

Октобар - Реализација планиране екскурзије ( уколико буде 

све по плану) 

 

НОВЕМБАР 

 

- Успех и дисциплина на крају првог тромесечја 

- Анализа рада додатне и допунске наставе и утврђивање 

области из којих ће се 

држати у наредном периоду 

 

ДЕЦЕМБАР 

- Прослава Дана школе 

 

ЈАНУАР 

- Успех и дисциплина на крају првог полугодишта 

- Анализа реализација плана и програма као и фонда часова 

- Договор о прослави школске славе Свети Сава 

 

АПРИЛ 

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају трећег 

тромесечја 

- Реализација плана и програма као и фонда часова 

- Анализа резултата додатне и допунске наставе и 

слободних активности 

- Анализа резултата такмичења ученика 

- Професионална оријентација 
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ЈУН 

- Анализа успеха и дисциплине ученика на крају школске 

године 

- Реализација плана и програма као и фонда часова из свих 

наставних и ваннаставних активности 

- Похвале и награде ученика 

- Организовање полагања мале матуре – завршног испита за 

упис у средњу школу 

Руководилац већа, 

Данијела Томић 

7. Продужени боравак 

 

Циљеви програма рада и организације слободног времена у продуженом боравку 

 омогућити детету боравак испуњен различитим садржајима које ће повољно утицати 

на 

 развој целокупне личности,индивидуалних и јединствених потенцијала, 

 омогућити развој детета као социјалног бића, 

  припремити дете за даље образовање и перманентно учење. 

Специфични циљеви 

 потпун и хармоничан развој детета, 

 важност истицања индивидуалних различитости, 

 корелација учења и слободног времена, 

 иновативнији и флексибилнији приступ учењу, 

 оспособљавање ученика за самостално учење, 

 подстицање мотивације за учењем, 

 партнерство у образовању, 

 улога технологија у образовању, 

 брига о деци са посебним потребама, 

 темељна улога образовања у раном детињству, 

 олакшавање преласка из млађих у старије разреде основног образовања, 

 перманентно образовање. 

Кључна подручја развоја 

 складан емотиван,когнитиван,социјалан и психолошки развој, 

 лакоћа процеса социјализације и комуникације, 

 развој комуникацијских компетенција, 

 утемељење математичко-логичке и информационо-комуникационе писмености, 

 културно-уметничко подручје развоја, 

 игра,спорт и рекреација, 

 активности према одабиру школе. 

У оквиру продуженог боравка планира се реализовање следећих активности 

1. Самосталан рад ученика који подразумева: 

 -Објашњавање, упућивање, пружање помоћи ученицима у савладавању наставних 

садржаја; 

 -Праћење израде домаћих задатака; 

 -Рад на продубљивању и систематизовању наставних садржаја. 

2. Планирање и реализовање што разноврснијих садржаја и облика слободних активности 

неопходних за развој свих компоненти личности ученика (интелектуалне, моралне, 

физичке, раднотехничке, естетске...) 
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Слободне активности подразумевају: креативне радионице, психолошке радионице, 

спортскорекреативне активности, културно-уметничке активности, музичке, ликовне, 

драмско-рецитаторске, 

едукативне игре и друго. 

3. Организовање слободног времена ученика који подразумева слушање музике, гледање 

дечјих филмова, дружење и игру, игре које подстичу упознавање кроз уважавање, игре за 

развој концентрације, игре које подстичу сарадњу, игре за размрдавање тела и духа, 

друштвене игре,спортске игре, језичке игре, игре по слободном избору ученика. 

Дневни распоред активности 

Пре подне 

07:00-08:00 Пријем ученика 

08:00-08:45 Самостални рад 

 08:45-09:40 Слободно време 

09:40-10:30 Самостални рад 

10:30-11:30 Слободне активности 

11:30-12:00 Ручак 

12:00-13:00 Слободно време 

13:00-13:30 Сређивање учионице и одлазак на наставу 

После подне  

11:15-12:00 Пријем ученика 

12:00-12:30 Ручак 

12:30-13:00 Слободно време 

13:00- 13:45 Самостални рад 

13:45-14:00 Одмор 

14:00-14:45 Самостални рад 

14:45-15:30 Слободне активности 

15:30-17:00 Слободно време 

 

 

САДРЖАЈИ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ И СЛОБОДНОГ ВРЕМЕНА (I разред) 

     (по месецима)   

IX  

Пријем првака у продужени боравак; 

 Упознавање ученика са колективом и простором; 

Правилно и неправилно понашање ученика у школи; 

 Прва слова и бројеви; 

 Понашање у саобраћају; 

 Игре које подстичу упознавање и сарадњу;  

Развијање фине моторике; 

X 

Дечија недеља; 

 Развијање правилних другарских односа;  

Бонтон;  

Здрав живот;  

Јесењи пано;  

Колективне игре у школском дворишту; 

Корективна гимнастика; 

XI 

 Са децом око света; 

 У свету слова и бројева; 
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 Маштамо и стварамо; 

 Штафетне игре и полигони; 

Игре за развој памћења; 

XII 

 Предмети од различитих материјала;  

У сусрет зими; 

 На прагу Нове године; 

 Новогодишњи вашар;  

Музичке игре; 

 

 

I 

 Време празника; 

 Љубав; Школска слава; 

 Игре асоцијација и меморије; 

II  

На распусту;  

Биљни и животињски свет; 

 Друштвене игре; 

III 

 У сусрет 8. марту; 

 Дан жена; 

 Еколошка недеља;  

Стиже нам пролеће;  

Игре на отвореном  

 

Наставник у продуженом боравку 

Биљана Стевановић 

 

 

 

 

8. План рада Стручног актива за развој школског програма 

 

Време Активност Носиоци активности 

 

Август-септембар писање школског програма већа нижих разреда и стручни 

сарадници 

На 

класификационим 

периодима 

праћење измена и допуна 

васпитно-образовног процеса 

и давање извештаја 

наставници, управа школе, 

стручни сарадници 

Током године праћење отвореног тржишта 

уџбеника 

наставници разредне наставе 

Током године креативна настава (активно 

учење) одржавање угледних 

часова савременим методама 

наставе 

наставници разредне наставе 

Током године комбинована одељења – 

реализација наставних 

садржаја 

наставници разредне наставе 
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Децембар адаптираност ученика и 

разреда 

стручни сарадници, наставници 

разредне наставе 

Јануар зимски сусрети просветних 

радника – присуство 

наставници разредне наставе, 

стручни сарадници 

На 

класификационим 

периодима 

описно оцењивање – 

предности и мане 

наставници разредне наставе, 

стручни сарадници 

Током године педагошка теорија и пракса – 

новине и актуелности 

стручни сарадници и наставници 

разредне наставе 

Током године диференцијација у настави – 

основа успеха детета 

стручни сарадници и наставници 

разредне наставе 

Јун припремљеност школског 

програма 

наставници разредне наставе и 

стручни сарадници 

 

Чланови:  

Тијана Мирковић, Зоран Спасић, Мира Симеуновић, Гордана Ранковић, Данијела 

Миленковић, Весна Вучићевић, Драгана Јешић, Наташа Делић, Миљан Контић, Зоран 

Станковић. 

 

 

 

9. План рада Стручног актива за развојно планирање 

 

Развојни план наше школе обухвата активности у  пет приоритетних  области: 

(2017-2020) 

I инфраструктура 

II настава и учење  

III брига о ученицима  

IV  ваннаставне активности 

V  комуникација и атмосфера (ЕТОС) 

 

Предлог чланова: 

Наставничко веће: Данијела Николић, Берина Латовић, Драгица Јојић, Јасна Станић, Игор 

Обрадовић, Горанка Баџа Травица, Мирјана Петровић, Ивана Тешић, Бојана Цупаћ и Бојан 

Стевановић. 

Савет родитеља: Милан Лакић 

Коначну одлуку доноси Школски одбор. 

 

 

 

 

10. План рада Стручног тима за инклузивно образовање 

 

Рок Caдpжaj, активности 
Носиоци и 

сарадници 
Начин и исходи 

VIII/IX 

Конституисање Стручног тима 

за инклузивно образовање 

директор, 

педагог, 

спец. педагог, 

- решења члановима тима 

- записник о одржаном састанку 

тима, наставничког већа, 

педагошког колегијума, школског 
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1 по потреби, као члан тима, ангажује се педагошки асистент 

Израда годишњег програма 

рада Стручног тима за 

инклузивно образовање 

Анализа рада стручног тима и 

доношење закључака у вези 

активности и задатака тима за 

следећи месец 

психолог, 

чланови тима1 

одбора 

- усвојен програм инклузивног 

образовања школе  

X 

Припрема анализе стања у 

школи с аспекта образовних, 

здравствених и социјалних 

потреба ученика 

Идентификација ученика са 

посебним образовним, 

здравственим и социјалним 

потребама 

Пружање помоћи 

наставницима у изради 

педагошког профила ученика 

Пружање помоћи тимовима за 

ИОП у изради плана за сваког 

ученика 

Анализа рада стручног тима и 

доношење закључака у вези 

активности и задатака тима за 

следећи месец 

чланови тима, 

наставници, 

педагог, 

спец. педагог, 

психолог, 

директор 

- анализа стања у школи, 

- индентификациони списак 

ученика 

- едукативни материјал 

- списак акредитованих семинара 

- инструменти 

- усвојени ИОП-и од стране 

педагошког колегијума 

- записници са састанака 

XI 

Припрема анализе рада ИОП 

тимова – примери добре 

праксе и тешкоће које се 

јављају у спровођењу 

инклузије 

Пружање помоћи 

наставницима и тимовима за 

ИОП 

Пружање помоћи родитељима 

у реализацији индивидуалних 

образовних планова 

Анализа рада стручног тима и 

доношење закључака у вези 

чланови тима, 

наставници, 

педагог, 

спец. педагог, 

психолог, 

директор 

- анализе 

- записници са састанака 
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активности и задатака тима за 

следећи месец 

XII 

Пружање помоћи 

наставницима и тимовима за 

ИОП 

Пружање помоћи родитељима 

у  реализацији индивидуалних 

образовних планова 

Предлог за доношење 

антидискриминационих мера у 

функцији инклузије 

Припрема анализе инклузивне 

праксе и културе у школи у 

току првог полугодишта 

Припрема анализе резултата на 

припреми и реализацији 

индивидуалних образовних 

планова у првом полугодишту 

Припрема извештаја о 

реализацији програма 

инклузивног образовања у 

првом полугодишту 

Анализа рада стручног тима и 

доношење закључака у вези 

активности и задатака тима за 

следећи месец 

чланови тима, 

наставници, 

педагог, 

спец. педагог, 

психолог 

директор 

- анализе 

- извештаји 

- закључци 

- записници са састанака 

I/II 

Припремање едукативног 

материјала за наставнике и 

родитеље 

Пружање помоћи 

наставницима и тимовима за 

реализацију индивидуалних 

образовних планова 

Пружање помоћи родитељима 

у реализацији индивидуалних 

образовних планова 

Анализа рада стручног тима и 

доношење закључака у вези 

чланови тима, 

наставници, 

педагог, 

спец. педагог, 

психолог, 

директор 

- закључци 

- записници са састанака 
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активности и задатака тима за 

следећи месец 

III/IV 

Праћење инклузивне праксе 

школе 

Пружање помоћи 

наставницима и тимовима за 

реализацију индивидуалних 

образовних планова 

Пружање помоћи родитељима 

у реализацији индивиуалних 

образовних планова 

Припрема анализе рада тимова 

на спровођењу  индивидуалних 

образовних планова – примери 

добре праксе и тешкоће које се 

јављају у спровођењу 

инклузије у трећем тромесечју 

Анализа рада стручног тима и 

доношење закључака у вези 

активности и задатака тима за 

следећи месец 

чланови тима, 

наставници, 

педагог, 

спец. педагог, 

психолог, 

директор 

- анализе 

- закључци 

- записници са састанака 

V/VI 

Праћење инклузивне праксе 

школе 

Пружање додатне образовне 

подршке ученицима који 

полажу завршни испит по 

прилагођеним и измењеним 

стандардима 

Израда тестова за ученике који 

полажу завршни испит по 

ИОП-у 

Пружање помоћи 

наставницима и тимовима за 

реализацију индивидуалних 

образовних планова 

Пружање помоћи родитељима 

у реализацији индивидуалних 

образовних планова 

чланови тима, 

наставници, 

педагог, 

спец. педагог, 

психолог, 

директор 

- анализе 

- закључци 

- записници са састанака 

- извештаји 
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Координатор, 

Ружица Петровић 

 

 

11. План рада Тима за самовредновање 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА  ШКОЛЕ 

ЗА  ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ 

ПРЕДВИЂЕНЕ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕНСКА 

ДИНАМИКА 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

 

  Формирање новог тима на 

период од годину дана 

 

 

 

директор 

руководилац ТЗС 

 

август 2019. 

 

 

записници са 

СР, НВ, ПК, 

ШО 

 

Формирање подтимова за 

подручја вредновања кључне 

области Настава и учење 

 

 

 

ТЗС август 2019 . 

 

 

записник ТЗС 

 

Израда акционог плана  

 

 

ТЗС 
август/септембар 

2019. 

 

евиденција 

ТЗС 

 

Упознавање колектива са планом 

и програмом рада ТЗС и редовно 

оглашавање о спроведеним 

активностима 

 

ТЗС 

септембар 

током године 

евиденција 

ТЗС, 

извештаји, 

огласна 

табла, 

школски сајт 

 

Одржавање састанака ТЗС и тима 

(праћење  и анализа урађено , 

договор о реализацији даљих 

активности) 

 

 

ТЗС и 

вођа тима 
на крају 

класификационих 

периода 

 

 

eвиденција 

ТЗС 

Eвалуација рада и степена 

остварености плана ТЗС 

 

ТЗС јун  2020. евиденција 

ТЗС, 

извештаји о 

раду 

Припрема анализе резултата на 

припреми и реализацији 

индивидуалних образовних 

планова у другом полугодишту 

Припрема извештаја о 

реализацији програма 

инклузивног образовања у 

току школске године 
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Презентовање извештаја о 

резултатима самовредновања 

 

 

ТЗС 

 

август 2020. 

eвиденција 

ТЗС, 

извештаји о 

раду 
 

САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 

ЗА ШКОЛСКУ  2019/2020. 

 На основу резултата екстерне евалуације  ТЗС  је донео одлуку да се током школске 

2019/2020. вреднује кључна област: 

НАСТАВА И УЧЕЊЕ. 
 

KЉУЧНА 

ОБЛАСТ 

 

 

ПОДРУЧЈЕ 

ВРЕДНОВА

ЊА 

 

 

ПОКАЗАТЕ

ЉИ 

 

ТЕХНИКЕ И 

ИНСТРУМЕНТИ 

САМОВРЕДНОВАЊ

А 

 

 

ВРЕМЕН

СКА 

ДИНАМИ

КА 

 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОС

ТИ 

 

ЕВАЛУАЦ

ИЈА 

 

НАСТАВА  

 

И УЧЕЊЕ 

 
Планира

ње и 

припрема

ње 
 

  

Наставни 

процес 

 

 

 

 

 

 

 
Учење 
 

 

 

 
Праћење 

напредов

ања 

ученика 

 

 

 

 

Планирање 

Припрема

ње 
 

 
Комуникац

ија и 

сарадња 
Рационалн

ост и 

организаци

ја 
Подстицањ

е ученика 
Корелација 

и примена 

знања 

 

 

Одговорн

ост 

ученика 
Начин 

учења 
 

 
Праћење и 

оцењивање 
Извештава

ње 

 
Анкетирање  
(анкете, 

упитници) 
 

 

Интервјуисање 

(разговори) 
 

Скалирање (скале) 
 

Тестирање 

(тестови) 
 

Анализирање 

документације 

(извештаји, 

записници, 

дневници рада) 
 

Процене 
 

Посматрање 

 

 

током 

године 

 
 

ТЗС  

 

чланови 

тимова по 

подручјима 

вредновања 

 
одељенске 

старешине 

 

 ППС 

 

 стручна 

већа 

 

 

Тим за 

ИОП 

 
праћење,   

анализа и 

извођење 

закључака 

 

извештавањ

е 

 

 
ЦИЉЕВИ 

  

 Унапређивање наставног процеса 

 Унапређивање планирања и припремања наставе 

 Систематско  праћење  оцењивања,  рада и напредовања ученика 

 Унапређивање праксе  информисања  и извештавања о постигнућима ученика 

 Подстицање  мотивације за активно учење 
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 Повећање ученичких компетенција 

  Развијање  самосталности ученика и одговорног односа  према учењу  

 Веће оспособљавање  ученика за примену стечених знања у 

свакодневном животу 

 Рационално коришћење  ресурса у настави 

 

 
ЗАДАЦИ 

 Праћење  месечних и дневних припрема наставника и вођења  педагошке 

документације  

  Благовремено указивање на недостатке у плановима  и  припремама 

наставника   

 Посете  часовима 

 Усклађивање наставних планова и организовање активности које обезбеђују 

корелацију међу предметима 

 Коришћење савремених метода , облика и средстава за рад 

 Праћење   континуитета и усклађености  оцењивања са  Правилником о 

оцењивању  ученика и утврђеним националним стандардима 

 Уједначавање  критеријума  оцењивања истог предмета 

 Анкетирање наставника  : Настава и учење  

 Чешћа примена  тимског рада, рада у паровима  и подстицање самосталног  

истраживачког  рада ученика 

 Организовање јавних часова  и радионица 

 Анкетирање   родитеља: Квалитет  информисања и  извештавања о 

постигнућима ученика 
 

ПОДРУЧЈЕ ВРЕДНОВАЊА Носиоци активности 

Планирање и припремање Биљана Стевановић, Бојана Цупаћ, Ружица 

Петровић 
Наставни процес Биљана Стевановић, Марија Станојевић 
Учење Весна Вучићевић Ивана Бошковић 
Праћење и напредовање ученика Емил Васић, Ивана Бошковић, Ружица 

Петровић 

  Координатор, 

Биљана Стевановић 

  
 

12. Тим за заштиту деце и ученика од дискриминације, насиља, злостављања, 

и занемаривања   

 

      ЦЕНТРАЛНИ ТИМ – управа школе и педагошко-психолошка служба 

  Зорица Јовановић Стевановић, директор школе 

  Биљана Стевановић, помоћник директора 

  Срђан Јовичић, помоћник директора 

  Ружица Петровић, специјални педагог 

  Марија Станојевић, школски педагог 

  Зоран Златић, школски психолог 

 Снежана Ђорђевић, педагошки асистент 

 

 ПОМОЋНИ ТИМ – матична школа: 

 Дежурни наставници, према распореду дежурства 
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 Одељенске старешине 

 Сви запослени 

        

      ИЗДВОЈЕНА ОДЕЉЕЊА: 

        Арнајево -  Љиљана Крговић 

        Баћевац – Гордана Свиларевић 

        Бождаревац – Младена Чанак Драча 

        Велики Борак – Биљана Поповић 

        Глумчево Брдо – Слађана Марковић 

        Рожанци – Драгана Мијаиловић 

        Губеревац – Милица Јовановић 

        Гунцати- Горанка Баџа Травица 

        Лисовић I  - Маја Стојковић 

        Лисовић II - Снежана Голубовић 

        Манић – Јелена Нешковић 

        Равни Гај – Катарина Савић 

        Средњи Крај – Ивана Савић 

        Бељина – млађи разреди: Снежана Ђуричић 

 

            старији разреди: Радмила Јагличић и Јасна Нићифоровић 

            продужени боравак – Биљана Стевановић 

 

      У сваком конкретном случају насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације 

или сумње на исто, чланови тима су родитељи, односно старатељи ученика, а по потреби ( 

трећи ниво насиља ) укључују се и чланови спољашње заштитне мреже: полиција, Центар 

за социјални рад и здравствене службе. 

 

     ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА, 

ЗАНЕМАРИВАЊА И ДИСКРИМИНАЦИЈЕ  пројектован је у складу са специфичностима 

школе: 14 издвојених одељења, настава се реализује на 16 локација. Зато је било неопходно 

формирање помоћног тима за заштиту ученика од насиља. Програм се осљања искључиво 

на сопствене ресурсе школе - кадровске и материјалне.  Програм заштите ученика од 

насиља је саставни део Школског програма, Школског развојног плана, као и Програма 

вредновања и самовредновања рада школе. Планирано је да се временом усавршава, да 

прати реалне потребе и могућности школе одн. локалне заједнице. Овај програм је у тесној 

вези са програмом социјалне и здравствене заштите ученика, са програмом превенције 

злоупотреба психоактивних супстанци и програмом сарадње са породицама ученика. На 

основу анализе протеклих шеснаест школских година, примећено је да у школској средини 

апсолутно доминира вршњачко насиље – и то пре свега вербално одн. емоционално- 

психолошко, потом следи физичко, док се остале форме насиља јављају изузетно ретко. У 

порасту је тзв. електронско насиље и злоупотреба друштвених мрежа. 

Што се тиче насиља над децом од стране одрасле особе – доминира занемаривање и 

немарно поступање од стране родитеља. У школској средини су најучесталији случајеви 

првог нивоа насиља, потом другог, а најмање су заступљени инциденти трећаг нивоа 

насиља. 

 

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА, 
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ЗАНЕМАРИВАЊА И ДИСКРИМИНАЦИЈЕ има карактер универзалног 

превентивног програма – развијање и јачање протективних фактора школске средине, 

подстицање правилног одн. хуманог социјалног функционисања ученика, наставника и 

родитеља, као и редуковање ризичних фактора – пре свега у школској, али и у породичној 

средини.  

Програм, ипак има и неке елементе селективног превентивног програма  јер је у појединим 

деловима фокусиран на децу код које су присутни специфични ризични фактори одн. која 

су под потенцијално повећаним ризиком да буду жртве или пак актери насилничког 

понашања : 

       деца без родитељског старања која живе у хранитељским  породицама 

             ученици са сметњама у развоју 

             ученици ромске националности и припадници других националних мањина 

       ученици који живе у породицама са поремећеним породичним односима 

 

      ЦИЉ ПРОГРАМА је учење и подстицање културног и хуманог понашања, поштовање 

права детета, превенција свих облика насилничког понашања, злостављања, занемаривања 

и дискриминације, као и стручна интервенција у ситуацијама потенцијалног или стварног 

насилничког понашања ученика, занемаривања и дискриминације од стране ученика, 

родитеља, наставника или других лица.  

      Због боље прегледности програма и праћења реализације планираних активности, 

програм је подељен на четири дела, а критеријум поделе је фокус група на коју су усмерене 

превентивне мере одн. планиране активности: 

       наставници 

       ученици 

       родитељи 

       локална заједница 

      При реализацији програма ради се паралелно са све четири фокус групе, према 

временском распореду реализације предвиђених активности, континуирано, током школске 

године. 

 

ФОКУС ГРУПА: НАСТАВНИЦИ 

 

ПЛАНИРАНА АКТИВНОСТ НОСИОЦИ  

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ОЧЕКИВАНИ 

ЕФЕКТИ - 

ЦИЉЕВИ 

Обука запослених за примену 

Посебног протокола и приручника за 

заштиту деце-ученика од насиља у 

образовно- васпитним установама ,одн. 

Правилника о протоколу поступања у 

установи у одговору на насиље, 

злостављање и занемаривање, 

Правилника о поступању установе у 

случају сумње или утврђеног 

дискриминаторног понашања и 

вређања угледа, части или достојанства 

личности 

 

Директор 

Секретар 

Помоћници 

директора 

ППС 

 

Август  

Септембар 

Сензибилизација 

запослених и подизање 

компетенција за 

заштиту ученика од 

насиља, злостављања, 

занемаривања и 

дискриминације 

 

Поштовање права 

детета,одн. ученика 

 

Рад установе у складу са 

законом 
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Формирање Тима и унутрашње 

заштитне мреже за заштиту ученика од 

насиља и дискриминације одн. 

именовање тима за сваку  шкoлску 

годину 

 

Директор школе 

ППС 

 

Август  

Прецизирање улога и 

одговорности 

запослених у току 

реализације програма 

 

Евалуација програма из претходне 

школске године 

Тим за заштиту 

ученика од 

насиља, 

злостављања, 

занемаривања и 

дискриминације 

Август Самовредновање, 

ревизија и усавршавање 

програма 

Израда Програма заштите ученика од 

насиља, злостављања, занемаривања и 

дискриминације за сваку школску 

годину 

 

 

Тим за заштиту 

ученика од 

насиља 

Август  Програм у складу са 

специфичностима 

школе - реалне потребе и 

потенцијали установе ( 

ученика, запослених, 

родитеља  

Усклађивање постојећих подзаконских 

аката школе са ЗОСОВ, Законом о 

основној школи  и Правилницима и 

Протоколима за заштиту ученика од 

насиља, злостављања, занемаривања и 

дискриминације 

Секретар школе 

Директор 

Школски одбор 

 

На почетку сваке 

школске године 

( по потреби ) 

 

Усаглашена и јасно 

дефинисана правила 

понашања запослених, 

ученика и родитеља у 

случајевима насиља, 

злостављања, 

занемаривања и 

дискриминације 

 

 

Професионално усавршавање 

запослених 

Директор школе У току школске Професионално 

оснаживање запослених 

Предавања и трибине за наставнике ППС 

Управа школе 

Други 

овлашћени 

предавачи 

У току школске 

године 

 

Професионално 

оснаживање 

запослених, 

квалитетнија сарадња 

наставника и ученика 

Инструктивни и саветодавни рад са 

наставницима 

ППС  и  

управа школе 

У току школске 

године 

Тимски рад - стручна  

обрада сваког 

појединачног случаја 

Евидентирање појава насиља Одељенски 

старешина, 

дежурни 

наставник, 

ППС и управа 

школе,односно 

Тим за заштиту 

ученика 

У току школске  

године 

Полугодишњи  годишњи 

извештаји, 

статистички подаци, 

досијеи ученика, 

записници Тима за 

заштиту ученика 
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Састанци Тима за заштиту ученика од 

насиља и дискриминације, праћење 

ефеката програма 

Тим за заштиту 

ученика од 

насиља и 

дискриминације 

Два пута месечно 

током школске 

године  

(по потреби 

чешће) 

Обрада сваког 

појединачног случаја 

насиља, злостављања, 

занемаривања и 

дискриминације, 

интервентне 

активности, планирање 

мера заштите, праћење 

ефеката предузетих мера 

Евиденција и вођење записника о 

реализацији Програма  заштите 

ученика од насиља, злостављања, 

занемаривања и дискриминације 

Тим за заштиту 

ученика од 

насиља и 

дискриминације 

 

 

У току школске  

године 

Систематичност, 

праћење резултата 

програма 

Извештавање Наставничког већа ППС и управа 

школе 

На крају I и  II 

полугодишта 

 

Транспарентност 

 

 

Информисање Школске управе о III 

нивоу насиља, злостављања и 

занемаривања у чије решавање су осим 

школе укључене и друге установе 

Педагошко-

психолошка 

служба и управа 

школе 

У току школске  

године 

Обједињавање података 

на нивоу Јединице за 

превенцију насиља 

Министарства просвете 

и планирање даљих 

корака у превенцији  

 

        ФОКУС ГРУПА: УЧЕНИЦИ 

 

ПЛАНИРАНА 

АКТИВНОСТ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ОЧЕКИВАНИ 

ЕФЕКТИ - 

РЕЗУЛТАТИ 

Упознавање ученика са законским 

актима који се односе на заштиту деце 

- ученика од насиља, занемаривања, 

злостављања и дискриминације 

Одељенски 

старешина 

Септембар  Информисање ученика о 

њиховим правима и 

обавезама,  одговорност 

запослених у ОВ 

установама  да та права 

поштују и штите 

Упознавање ученика са Програмом 

заштите од насиља, злостављања, 

занемаривања и дискринимације 

Одељењски 

старешина  

и ПП служба 

 Септембар Превенција насиља и 

дискриминације, 

развијања адекватних 

социјалних вештина 

ученика 

Формирање вршњачког тима за 

заштиту ученика од насиља 

Координатори 

ученичког 

парламента 

Септембар/октоб

ар  

Партиципација ученика 

Пано у холу школе-  

законске одреднице различитих форми 

Специјални 

педагог 

Септембар  Доступност 

најнеопходнијих 
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насиља и дискриминације, именован 

школски тим за заштиту ученика, 

остале надлежне институције, СОС 

телефони 

информација о заштити 

од насиља, свим 

ученицима у сваком 

тренутку 

Групни рад са ученицима на часовима 

одељенске заједнице: 

- Ненасилна комуникација    и 

конструктивно решавање конфликата 

- Модели превенције медијске 

презентације насиља у популацији 

ученика основношколског узраста 

- Уважавање различитости, полна, 

етничка, верска толеранција 

- Дигиталне навике тинејџера и 

ментално здравље 

- Безбедно коришћење друштвених 

мрежа 

Одељенски 

старешина, 

педагошко -  

психолошка 

служба, 

наставници 

информатике, 

грађанског 

васпитања 

и верске наставе, 

други 

овлашћени 

предавачи 

У току школске 

године 

Сензибилизација 

ученика, боље  

разумевање наведених 

тема, 

развијање адекватних 

социјалних ставова и  

вештина. 

Неговање хуманих 

међуљудских односа, 

правилно реаговање 

у ситуацијама сумње 

или дешавања  

насиља, занемаривања и 

дискриминације 

Анкетирање ученика о  познавању 

процедура и начина за заштиту од 

насиља и дискриминације 

Педагошко- 

Психолошка 

служба 

У току школске  

 године 

Самовредновање рада 

школе – брига о 

ученицима 

Индивидуални  

саветодавни рад са  

ученицима који су  

жртве и актери  

насиља, занемаривања и 

дискриминације 

Педагошко-

психолошка 

служба, 

одељенски 

старешина и 

управа школе 

У току школске 

године 

Промена ставова и 

понашања ученика  

у просоцијалном 

правцу, развијање 

адекватне реакције  

жртава насиља и 

дискриминације 

Вршњачка медијација - семинар за 

ученике 

Директор школе У току школске 

године 

Активно учешће  

ученика у 

конструктивном 

решавању конфликата 

Обележавање 19. новембра - Светског 

дана борбе против злостављања деце 

Ученички 

парламент 

 

Тим за заштиту 

ученика  

Новембар Анимирање јавности - 

школе и локалне 

заједнице, да дају свој 

допринос у борби 

против насиља и 

дискриминације 

Обележавање Светског дана 

толеранције  

Ученички 

парламент и 

координатор 

УП-а, 

наставници 

грађанског 

васпитања и 

верске наставе 

Новембар  Развијање свести о 

значају толеранције у 

школи, друштву и 

свакодневном животу 

Обележавање Дечје недеље Одељењске Октобар  Учешће ученика у 
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старешине, ПП 

служба и  

Ученички 

парламент 

хуманитарним 

активностима и 

промоцији дечјих права 

Извештавање и дискусија о насиљу, 

занемаривању и дискриминацији у 

школи  

( на састанцима 

Ученичког парламента ) 

Управа школе и  

представници 

одељења у 

Ученичком 

парламенту 

У току школске 

године 

 

Новембар  

тема месеца 

Ученичког 

парламента – 

превенција 

насиља и 

дискриминације 

Активно учешће 

ученика у формирању 

безбедне, просоцијалне 

и подстицајне климе у 

школи 

Континуирано праћење и саветодавни 

рад са ученицима  који су под  

потенцијално повећаним ризиком да 

буду жртве или актери насиља и 

дискриминације: 

- ученици који живе у хранитељским 

породицама 

- ученици са сметњама у развоју 

- ученици ромске 

националности 

- ученици из породица са поремећеним 

породичним односима 

Педагошко - 

психолошка 

служба 

 

Одељенски 

старешина 

 

Управа школе 

У току школске 

године 

Превенција и  

благовремена 

стручна интервенција 

усмерена ка ученицима 

код  

којих су присутни 

специфични фактори 

који указују на виши 

ниво ризика 

Видео надзор (техничка превенција) Управа школе Сваки дан, током 

школске године 

 

Превенција насиља у 

школи и идентификација 

учесника у ситуацијама 

дешавања насиља 

Превенција електронског насиља ПП служба и 

други 

овлашћени 

предавачи 

У току школске  

године 

Превенирање све 

учесталијег вида насиља 

дигиталне (електронске) 

природе 

 

 

ФОКУС ГРУПА: РОДИТЕЉИ 

 

ПЛАНИРАНА АКТИВНОСТ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ 

- 

РЕЗУЛТАТИ 

Упознавање Савета родитеља са  

Програмом заштите ученика од 

насиља, злостављања, занемаривања и 

дискриминације 

Педагошко-

психолошка 

служба 

Септембар  Сензибилизација 

родитеља, упознавање 

са правима деце и 

обавези запослених , 

родитеља и осталих 

лица, да та  права 

поштују и штите 
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психофизички 

интегритет деце 

Упознавање свих родитеља са 

Правилником о протоколу поступања у 

установи у одговору на насиље, 

злостављање, занемаривање и 

дискриминацију 

Одељенски 

старешина 

Септембар  Упознавање са 

законским актима – 

обавезама запослених и 

родитеља да штите 

психофизички 

интегритет деце 

Групни рад са родитељима на 

редовним и ванредним родитељским 

састанцима: насиље и дискриминација 

у школи и породици, ненасилна 

комуникација и конструктивно 

решавање конфликата 

Одељенски 

старешина 

 

Педагошко- 

психолшка 

служба 

 

Управа школе 

 

У току школске 

године 

Сензибилизација 

родитеља,  

развијање адекватних 

социјалних ставова и 

вештина, боља сарадња 

школе и родитеља 

 

 

 

 

 

 

Анкетирање родитеља о квалитету 

сарадње са школом у домену заштите 

безбедности ученика  

Одељенски 

старешина и ПП 

служба 

У току школске 

године 

Самовредновање рада 

школе – брига о 

ученицима 

Индивидуални саветодавни рад са 

родитељима 

Педагошко- 

психолошка 

служба, 

одељенски 

старешина 

и управа школе 

У току школске 

године 

Стручна обрада и 

третман сваког 

појединачног случаја 

Информисање Савета родитеља о 

реализацији и резултатима Програма за 

заштиту ученика од насиља и 

дискриминације 

Педагошко- 

психолошка 

служба 

и управа школе 

На крају  I и II 

полугодишта 

 

Транспарентност 

 

Општински савет родитеља – 

информисање, дискусије, трибине о 

наведеним темама, предлог 

превентивних мера 

Директори и 

стручни 

сарадници свих 

образовно-

васпитних 

установа у 

Општини 

Барајево, 

родитељи – 

представници 

установа 

У току школске 

године 

Јединствен концепт 

превенције насиља и 

дискриминације у 

локалној заједници 
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ФОКУС ГРУПА: ЛОКАЛНА ЗАЈЕДНИЦА 

 

ПЛАНИРАНА 

АКТИВНОСТ 

НОСИОЦИ  

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ОЧЕКИВАНИ 

ЕФЕКТИ- 

РЕЗУЛТАТИ 

Умрежавање и сарадња са 

релевантним установама локалне 

заједнице (спољашња заштитна 

мрежа): 

- ОУП Барајево и школски полицајци 

- Центар за социјални  

   рад  

- Ценар за усвојење и породични 

смештај деце и омладине 

- Дом здравља 

(наставак дугогодишње сарадње) 

Управа школе 

 

Педагошко- 

психолошка 

служба 

 

Одељенски 

старешина 

У току школске 

године 

Тимски рад на 

превенцији насиља,  

благовремене и 

професионалне 

интервентне активности 

стручних тимова 

релевантних 

установа локалне 

заједнице 

Сарадња са осталим чиниоцима 

локалне заједнице: локална 

самоуправа, медији, 

НВО, спортска и културна друштва 

Управа школе, 

Тим за заштиту 

ученика од 

насиља, 

злостављања, 

занемаривања и 

дискриминације 

У току школске  

године 

Сензибилизација 

локалне заједнице, 

сарадња при креирању и 

реализацији 

превентивних 

активности 

Састанци о безбедности ученика у 

Општини Барајево 

Директор школе У току школске  

године 

Активно учешће 

локалне заједнице у 

програму заштите 

ученика од насиља 

Упознавање Школског одбора са 

реализацијом и резултатима 

Програма за заштиту ученика од 

насиља, злостављања, занемаривања 

и дискриминације 

 

Директор школе У току школске 

године – на крају 

првог и другог 

полугодишта 

Транспарентност, 

учешће Школског 

одбора у праћењу 

резултата и  

усавршавању Програма 

заштите ученика од 

насиља 

 

Специфичности реализације програма превенције  насиља у млађим разредима основне 

школе. 

  Приликом реализације наставних садржаја из појединих предмета од првог до четвртог 

разреда (српски језик, свет око нас/природа и друштво) ученици се на директан или 

индиректан начин упознају са различитим врстама и облицима насилног понашања, како у 

оквиру вршњачких односа, тако и у односу деца – одрасли. 

 

Неки од основних задатака изборног предмета грађанско васпитање су : 

 Упознавање ученика са дечјим правима; 

 Развијање комуникативних способности и вештина за конструктивно решавање 

сукоба; 

 Успостављање и развијање односа другарства и сарадње са вршњацима и одраслима. 
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Верска настава, такође доприноси развијању хуманих односа међу људима. 

Часови одељењског старешине подразумевају обраду следећих садржаја: дечја права и 

дужности, норме понашања у школи и породици, занемаривање и злостављање деце, 

оплемењивање међуљудских односа. 

 

Ученици се на тај начин оспособљавају да препознају различите облике насиља  у 

окружењу, као и са начинима заштите од насиља. 

 

 

ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ 

 

      У случајевима потенцијалног или стварног насиља запослени у установи су дужни да 

интервентне мере предузимају у складу са: 

 Законом о основама система образовања и васпитања 

 Законом о основној школи 

 Законом о раду 

 Општим и Посебним протоколом за заштиту деце – ученика од насиља, злостављања 

и занемаривања у образовно-васпитним установама 

 Приручником за примену Посебног протокола за заштиту ученика од насиља 

 Правилником о поступању установе у случају сумње или утврђеног 

дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности 

 Статутом ОШ “Кнез Сима Марковић“ у Барајеву 

 Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности ученика  

 Правилником о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време 

остваривања образовно-васпитног рада 

 Правилником о понашању ученика, запослених и родитеља ученика. 
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1. Сазнање о насиљу-откривање је први корак у заштити ученика од насиља. Оно се у 

установи најчешће одвија на два начина:  

 опажањем  

 добијањем информације да је насиље у току 

 сумњом да се насиље дешава ( на основу спољашњих знакова или специфичног 

понашања детета и породице или путем поверавања, непосредно од стране детета или 

од стране треће особе) 

 

2. Прекидања, заустављање насиља – свака одрасла особа која има сазнање о насиљу 

(дежурни или предметни наставник, одељењски старешина или сваки запослени у 

установи у обавези је да реагује тако што ће прекинути насиље или позвати помоћ 

уколико процени да не може самостално да делује). 

 

3. Смиривање ситуације подразумеваобезбеђивање сигурности за ученика, раздвајање, 

разговор са актерима догађаја и све друге неопходне мере. 

 

4. Консултације се остварују непосредно по појави сумње и/или по стицању информација 

о насиљу. Обављају се у оквиру установе: 

 са одељенским старешином, дежурним или другим наставником; 

 са Тимом за заштиту деце/ученика од насиља; 

 са Педагошко-психолошком службом; 

 директором, односно управом школе и школским полицајцем. 

 

У зависности од сложености ситуације, консултације се могу обавити и са службама изван 

установе: 

 са надлежном службом локалног центра за социјални рад; 

 специјализованом службом локалне здравствене установе; 

 осталим надлежним установама (полиција, Министарство просвете...). 

 

Консултације су важне да би се: 

 разјасниле околности и анализирале чињенице; 

 проценио ниво ризика; 

 направио план заштите; 

 спречиле некоординисане акције и конфузне реакције. 

 

У консултацијама треба изнети објективан опис догађаја без процена и тумачења, водећи 

рачуна о приватности ученика и породице; одредити улоге, задатке и одговорности у 

установи, идентификовати улогу и задатке других стручњака и донети одлуку о начину 

реаговања и праћења.  

 

Приликом предузимања свих активности, особито консултација у установи и изван ње 

обавезно је поштовати принцип поверљивости и принцип заштите најбољег интереса 

детета.  

 

5. Након откривања насиља и обављања консултација могуће је, у зависности од тежине 

случаја, предузети неопходне мере на нивоу установе и по потреби укључити друге 

надлежне службе. У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ СИСТЕМУ НЕМА МЕСТА ЗА 

ИСТРАГУ И ДОКАЗИВАЊЕ ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА, КАО И ЗА 

ПРЕСУЂИВАЊЕ. То је у надлежности других установа и система. 
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6. Тим за заштиту ученика од насиља, у сарадњи са осталим запосленима или другим 

установама,   је у обавези да прати ефекте предузетих заштитних мера. 

 

УЛОГЕ О ОДГОВОРНОСТИ – КО ШТА РАДИ КАДА ПОСТОЈИ СУМЊА НА 

НАСИЉЕ ИЛИ СЕ НАСИЉЕ ДОГОДИ 

1. Дежурни наставник 

 дежура у складу са распоредом; 

 уочава и пријављује случај; 

 покреће процес заштите ученика; 

 обавештава одељењског старешину, а по потреби и ПП службу и управу 

школе; 

 евидентира случај; 

 сарађује са Тимом за заштиту ученика од насиља, злостављања, 

занемаривања и дискриминације 

 

2. Одељењски старешина 

 уочава случајеве насилног понашања и реагује одмах; 

 разговара са учесницима насиља; 

 информише родитеље и сарађује са њима; 

 сарађује са Тимом за заштиту деце од насиља, злостављања, занемаривања и 

дискриминације; 

 учествује у процесу заштите ученика; 

 евидентира случај и води сву потребну документацију; 

 по потреби, комуницира и са другим установама. 

 

3. Педагошко-психолишка служба и Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања, 

занемаривања и дискриминације 

 уочава случајеве насилног понашања; 

 покреће процес заштите детета, реагује одмах; 

 обавештава одељењског старешину и сарађује са њим; 

 по потреби, обавља разговоре са родитељима; 

 пружа помоћ и подршку ученицима и наставницима; 

 разматра случај и осмишљава заштитне мере; 

 по потреби, обавља консултације и сарађује са другим установама; 

 информише и сарађује са управом школе; 

 евидентира случај, по потреби отвара досије ученика и води сву неопходну 

документацију.  

 

4. Помоћно техничко особље 

 дежура по распореду; 

 уочава и пријављује случајеве насилног понашања. 

 

5. Ученици 

 уочавају случајеве насилног понашања; 

 траже помоћ предметних и дежурних наставника; 

 пријављују одељењском старешини; 

 по потреби, пријављују ПП служби, управи и Тиму; 

 учествују у мерама заштите. 
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УПУТСТВА ЗА ВОЂЕЊЕ ЕДИВЕНЦИЈЕ О  НАСИЉУ И ЗАШТИТИ 

УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА, ЗАНЕМАРИВАЊА И 

ДИСКРИМИНАЦИЈЕ У ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНИМ УСТАНОВАМА 

 

 

- ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА води месечну евиденцију о насиљу и заштити 

 ученика од насиља у свом одељењу; 

 

- ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА, 

ЗАНЕМАРИВАЊА И ДИСКРИМИНАЦИЈЕ  (у сарадњи са педагошко- 

психолошком службом) води месечну евиденцију на нивоу школе; 

 

- УПРАВА ШКОЛЕ И ПЕДАГОШКО – ПСИХОЛОШКА СЛУЖБА раде 

полугодишњи и годишњи извештај о насиљу и заштити ученика. 

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА О НАСИЉУ И ЗАШТИТИ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА - 

      надлежност за вођење и архивирање домументације: 

 

ПЕДАГОШКО – ПСИХОЛОШКА СЛУЖБА:          

 насиље међу ученицима 

 насиље од стране одрасле особе која није запослена у установи 

 

УПРАВА ШКОЛЕ: 

 насиље од стране одрасле особе запослене у установи 

 

Координатор, 

Зоран Златић 

 

 

 

13. Тим за обезбеђивање квалитета и развоја установе 

 

Области квалитета рада установе: 

1. програмирање, планирање и извештавање 

2. настава и учење 

3. образовна постигнућа ученика 

4. подршка ученицима 

5. етос 

6. организација рада школе 

 

Циљ рада Тима за обезбеђивање квалитета и развоја установе 

Успоставља сарадњу међу свим тимовима у школи, контролише реализацију 

њихових планова, ради на унапређењу наставе и ресурса за обезбеђење 

квалитета рада школе (у складу са Правилником о стандардима квалитета 

рада установе). 

 

Задаци рада Тима:  
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 Прати промене и примену закона, Статута школе и других аката чија је примена 

важна за обезбеђивање квалитета и развој школе; 

 Учествује у обезбеђивању (и/или изради) и прати примену пројеката, као и 

материјално-техничких услова за обезбеђивање квалитета рада школе; 

 Прати напредовање ученика у стицању знања, реализацију подршке ученицима,  

 вредновање знања, као и резултате учења (такмичења, завршни испит); 

 Прати и контролише спровођење стручног усавршавања и напредовања 

наставника и стручних сарадника; 

 Координира радом осталих Тимова у школи (посебно Тима за самовредновање 

и Тима за развојно планирање). 

 

 Активност Носиоци 

активности 

Начин праћења Време 

реализације 

1.  Формирање тима и израда 

плана рада тима 

Координатор, тим Записник Почетак 

школске 

године 

2.  Праћење остваривања ГПРШ, 

планова за стручно 

усавршавање 

ПП служба Планови, 

записници 

Крај првог и 

другог 

полугодишта 

3. Праћење и (по потреби) 

презентација прописа и 

правилника везаних за 

квалитет рада школе 

Директор, 

помоћник 

Планови, 

записници 

Током 

године 

4.  Праћење усавршавања / 

напредовања / награђивања 

наставника 

ПП служба Извештаји, 

записници 

Крај првог и 

другог 

полугодишта 

5. Састанци са другим тимовима 

(по потреби већима и стручним 

сарадницима) 

Колегијум, школски 

тимови 

Записници Крај  

тромесечја / 

полугодишта 

6. Праћење реализације 

пројеката, угледних/огледних 

часова 

ПП служба Записници, 

извештаји 

Током 

године 

7. Праћење резултата/успеха 

ученика; анализа резултата на 

завршном тесту 

Колегијум, стручна 

већа за област 

предмета 

Анализа већа, 

одељењске 

старешине 

Такмичења, 

завршни 

испит 

8. Праћење и анализа сарадње 

свих учесника образовно-

васпитног процеса 

Савет родитеља, 

одељењске 

старешине 

Записници Током 

године 

9. Праћење остваривања 

стандарда развоја установе, 

међупредметних компетенције 

Директор, ПП 

служба 

Извештаји Крај  

школске 

године 

10. Сарадња са тимом за развојно 

планирање и тимом за 

самовредновање 

Координатори 

тимова 

Записници Почетак и 

крај школске 

године 

11. Вођење записника и 

подношење извештаја на крају 

школске године 

Координатор Извештај, 

записници 

Крај 

школске 

године 
Координатор, 

Мира Симеуновић 
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14. Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва 
 

Септембар: 

- Конституисање Тима 

- Израда плана рада 

Новембар: 

- Извештај о реализацији плана на крају првог класификационог периода 

Фебрауар: 

- Извештај о реализацији плана на крају првог полугодишта 

Април: 

- Извештај о реализацији плана на крају трећег класификационог периода 

Јун: 

- Извештај о реализацији плана на другог полугодишта 

Август: 

- Израда плана рада Тима за шк. 2020/2021. год 

 

 

 

15. Тим за професионални развој 

 

План рада Тима за професионални развој  

Септембар:   

1. Припрема плана професионалног развоја на нивоу школе и плана стручног 

усавршавања наставника;            

2. Израда интерног Правилника о стручном усавршавању унутар установе и 

упознавање чланова колектива са Правилником ; 

3. Разно; 

Новембар:    

1. Праћење рада нових наставника-приправника 

2. Савети и подршка наставницима (савети и менторство наставнику 

приправнику,пружање информација о полагању приправничког испита и испита за 

лиценцу); 

3. Разно; 

Фебруар:   

1. Анализа стручног усавршавањанаставника на крају првог полугодишта; 

2. Стручна предавања током првог полугодишта; 

3. Полугодишњи извештаји о стручном усавршавању; 

4. Разно; 

Април:     

1. Праћење плана извођења огледних и угледних часова;   
2. Стручна предавања; 

3. Разно;             
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Јун:   

1. Разматрање рада Тима за професионални развој за школску 2019/20. годину и 

састављање истог за наредну годину; 

2. Анализа реализованих семинара у току другог полугодишта; 

3. Разно; 

Август:  

1. Годишњи извештај рада Тима за професионални развој. 

 

Координатор, 

Весна Јанковић 

 

 

16. Тим за дечије и ученичке организације 

 

План рада Тима за дечје и ученичке организације  

 

Септембар 

- Формирање тима 

- Прављење плана рада тима за школску 2019/20. Годину 

- Упознајте своје место (међусобне посете и дружења међу ученицима различитих села) 

- Учлањивање првака у подмладак Црвеног крста (сарадња са Црвеним крстом) 

 

Октобар 

- Активности у оквиру Дечје недеље и сарадња са организацијом  „Деца Барајева“ 

 

Новембар 

 - „Песничка сусретања“- такмичење деце у песничком стваралаштву, сарадња са 

организацијом „Деца Барајева“ 

 

Фебруар 

- Такмичење у певању „Златна сирена“ – сарадња са организацијом „Деца Барајева“ 

- Извештај о полугодишњем раду тима 

 

Март 

- Такмичење рецитатора (школско и општинско)  - сарадња са организацијом „Деца 

Барајева“ 

 

Координатор, 

Драгана Мијаиловић 

 

 

17. Тим за маркетинг 

 

     Циљ рада тима јесте да, у сарадњи са свим учесницима у образовно-васпитном процесу, 

родитељима и ученицима, школу представи и промовише, пре свега преко школског сајта 

и Твитер налога. 
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     Тим ће у току целе школске године пратити, обележавати и промовисати значајне 

догађаје и активности реализоване кроз васпитно-образовни рад школе. 

 

МЕСЕЦ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Септембар - Формирање Тима за маркетинг школе и усвајање плана 

рада за шк. 2019/2020. год. 

- Подела активности и задужења између чланова. 

- Разматрање начина за активно укључивање ученика у 

електронску презентацију школе. 

- Текућа питања. 

Чланови Тима за 

маркетинг школе 

Октобар/Новембар - Рад на сајту школе. 

- Промовисање рада Тима на Наставничком већу. 

- Праћење примера добре праксе у образовно- васпитном 

раду школе и промовисање истих преко сајта школе. 

- Подстицање свих учесника у образовно-васпитном раду 

на презентовање и промоцију примера добре праксе. 

- Текућа питања. 

Чланови Тима за 

маркетинг школе 

Јануар/ Фебруар -Анализа досадашњег рада са предлозима за унапређење. 

- Анализа визулног приказа сајта. 

- Подношење полугодишњег извештаја. 

- Текућа питања. 

Чланови Тима за 

маркетинг школе 

Април - Рад на сајту школе. 

- Подстицање свих учесника у образовно-васпитном раду 

на презентовање и промоцију примера добре праксе. 

- Текућа питања. 

Чланови Тима за 

маркетинг школе 

Јун - Самовредновање рада чланова и реализованих 

активности. 

- Подношење годишњег извештаја. 

 

Чланови Тима за 

маркетинг школе 

Координатор, 

Марија Станојевић 

 

 

18. Тим за сарадњу са породицом 

 

Време Активности Реализатори 

Септембар/октобар - Формирање Тима и договор о раду Тима у 

току године  

- Усвајање Плана рада Тима за школску 

2019/2020. годину 

- Подела задужења између чланова Тима 

- Анализа досадашњег рада са предлозима за 

унапређење 

- Информисање родитеља/старатеља о 

циљевима и облицима сарадње током 

родитељских састанака 

Ч
л
ан
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м
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Новембар/децембар/јануар -Анализа досадашњег рада са предлозима за 

унапређење 

- Организовање анкетирања 

родитеља/старатеља заједно са ПП службом  

- Писање и подношење полугодишњег 

извештаја о раду тима  

Фебруар/март/април - Информисање предметних наставника о 

организовању активности за обележавање 

светског Дана породице у мају 

Мај/јун - Сарадња са одељенским старешинама и 

Тимом за професионалну оријентацију у 

циљу организовања активности о 

професионалној оријентацији 

- Организовање анкетирања 

родитеља/старатеља заједно са ПП службом  

- Подношење годишњег извештаја 

Током целе школске године - Сарадња са Тимом за маркетинг школе 

-Информисање родитеља/старатеља о 

актуелним дешавањима у електронском и 

штампаном облику 

- Подстицање колега на сарадњу са 

родитељима 

- Информисање о обукама наставника о 

сарадњи са породицом 

- Учешће на семинарима и размена 

информација са семинара 

-Информисање о циљевима и облицима 

сарадње Тима на Савету родитеља и 

Школском одбору 

Ч
л
ан

о
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м
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Координатор, 

Невена Дамњановић 

 

 

19. Тим за сарадњу са локалном самоуправом 
 

ПЛАН РАДА ТИМА 

Септембар: 

- Конституисање Тима 

- Усвајање плана рада за шк 2019/2020. год. 

- Договор са директором школе око Плана улагања за 2020. год. (План улагања је 

наведен у Годишњем плану рада школе) 

Октобар: 

- Праћење: 1) реализације пројекта за радове на згради ИО Баћевац, одобреног од 

Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе РС 

                               2)  уговора о реализацији пројекта  

                               3)  спровођењу јавне набавке 
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                               4)  реализације извођења радова (током 2019/2020. год.) 

Новембар/Децембар: 

- Достављање усвојеног Плана улагања за 2020. год. ГО Барајево и Секретаријату за 

образовање 

 
Јануар/Фебруар:  

- Координатор Тима сарађује са Одељењем за финансије ГО Барајево о одобреним 

средствима из Плана улагања за 2020. год.  

- Тим доставља директору и Школском одбору предлог одобрених финансијских 

средстава из Плана улагања за 2020. год. која ће ући у финансијски План за радове 

у 2020. год. и План јавних набавки за 2020.год. 
Април/Мај: 

- Праћење и извештавање о реализацији Плана јавних набавки 
Јун/Јул/Август: 

- Праћење  потписивања уговора са изабраним понуђачима спорведених јавних 

набавки 

- Праћење извођења радова и учествовање у примопредаји радова 
 

 

 

20. Тим за професионалну оријентацију ученика 
 

 

ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 

 
     Школа у сарадњи са установама за професионалну оријентацију помаже родитељима, 

односно другим законским заступницима и ученицима у избору средње школе и занимања, 

према склоностима и способностима ученика и у том циљу прати њихов развој и информише 

их о карактеру и условима рада појединих занимања. Ради праћења индивидуалних склоности 

ученика и пружања помоћи ученицима и њиховим родитељима, односно другим законским 

заступницима у избору средње школе и занимања, школа формира тим за професионалну 

оријентацију, у чијем саставу су стручни сарадници и наставници. Тим за професионалну 

оријентацију реализује програм професионалне оријентације за ученике седмог и осмог разред. 

Циљеви и задаци ове делатности остварују се у свим деловима и облицима васпитно образовног 

рада у којима се остварују и општи задаци васпитања. Они нису исти у свим узрастима од I – 

VIII разреда. Разликују се по облицима и нивоу остваривања. 

 

А) ЗАДАЦИ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ УЧЕНИКА I, II И III РАЗРЕДА. 

- стицање основних знања и појмова о раду и занимањима 

- развијање општих радних навика и изграђивање позитивних особина личности            

најнепосредније везаних за рад 

- пружање помоћи родитељима у подстицању и усмеравању професионалног развоја деце 
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Б) ЗАДАЦИ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ УЧЕНИКА IV, V И VI РАЗРЕДА: 

- упознавање, праћење и подстицање развоја индивидуалних карактеристика личности          

ученика значајних за усмеравање њиховог професионалног развоја 

- проширивање знања и појмова о раду и занимањима 

- формирање ставова о индивидуалној вредности људског рада 

- -формирање радних навика, вештина, и позитивних особина личности 

- подстицање и истраживање критичког става према себи, свету рада и занимања 

 

В) ЗАДАЦИ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ УЧЕНИКА VII И VIII РАЗРЕДА 

 

 

 

Активност 

 

 

Време реализације 

 

 

Носиоци активности 

 

 

Индикатор 

Припрема плана 

професионалне 

оријентације 

Август Тим за професионалну 

оријентацију 

План, Годишњи 

план рада школе 

Предавања и 

радионице за 

упознавање ученика 

са занимањима 

Током године Тим за професионалну 

оријентацију; 

одељењске старешине 

Сценарио 

радионице, 

припрема 

предавања, 

дневници 

васпитно- 

образовног рада 

Гостовање родитеља 

различитих профила 

занимања 

 

Током године 

 

 

 

Тим за професионалну 

оријентацију, 

,одељенске старешине, 

родитељи 

Фотографије, 

извештаји тима 

 

 

 

Информисање 

родитеља о њиховом 

учешћу у избору 

средње школе; о 

организацији пробног 

завршног испита и 

резултатима. 

 

 

 

 

 

 

Друго полугодиште 

 

 

 

 

Директор, Тим за 

професионалну 

оријентацију 

 

 

Општи 

родитељски 

састанци за обе 

смене, 

одељенски 

родитељски 

састанци, Савет 

родитеља школе 

Гостовање и 

презентације средњих 

школа 

 

Током године Тим за професионалну 

оријентацију, 

одељенске старешине 

Извештаји Тима 
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Попуњавање 

интерактивног 

упитника 

професионалних 

интересовања, 

способности и 

особина на сајту НСЗ 

Фебруар,март Тим за професионалну 

оријентацију, 

наставници 

информатике 

Дневници 

васпитно-

образовног рада 

Кутак за 

информисање 

родитеља и ученика о 

занимањима, 

школама, о 

пословима, 

динамиком уписа у 

средње школе 

Током године Тим за професионалну 

оријентацију 

Објаве на сајту, 

огласној табли 

Евалуација рада Тима На крају године Руководилац Тима за 

професионалну 

оријентацију 

Записници 

састанака, 

извештаји о 

раду Тима, 

Извештај о раду 

школе 

Координатор,  

Зоран Златић 

 

 

21. Тим за заштиту животне средине 

 

ПЛАН РАДА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
I Квартал (септембар – новембар) 

 - Упознавање са радом тима за заштиту животне средине 

 - Мере заштите природне средине 

 - Обележавање најважнијих датума у екологији 

 - како се врше биолошка истраживања у природи (посматрање, праћење, описивање) 

 - Смењивање различитих аспеката везаних за смену годишњих доба 

 - Промене везане за еколошке факторе (светлост, влажност) и њихов утицај на раст 

      биљака 

  

Извештај о раду тима заштите животне средине за I квартал 

 

II Квартал (децембар – фебруар) 

 Акција: Припрема за презимљавање птица станарица (израда кућица и хранилица) 

 

 - Загађивање ваздуха и могућност заштите животне средине (сагореванје огрева у      

    домаћинству, саобраћај) 

 - Фенолошко посматрање дрвећа у непосредном окружењу 

 - Степен загађености: лишајеви као биоиндикатори 

 - Како ублажити проблеме везане за загађеност у непосредном окружењу 

 - Производња органске хране без пестицида и вештачког ђубрива 
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Извештај о раду тима заштите животне средине за II квартал 

 

III Квартал (март – јун) 

 Акција: Унапређење и заштита животне средине – чишћење и садња зељастих 

 биљака у школском дворишту 

 

 Акција: Сакупљање отпада за рециклажу(папир, пластика, лименке и е – отпад) 

 

 Еколошка права – право на здраву животну средину 

 

Извештај о раду тима за заштиту животне средине за III квартал 

 

Координатор, 

Марица Шеатовић 

 

 

22. Тим за пројекте 

 

     Циљ Тима за пројекте је унапређивање квалитета процеса образовања и васпитања кроз 

реализацију пројеката, развијање компентеција ученика и развијање компетенција 

наставника. 

 

 

ВРЕМЕ АКТИВНОСТ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

 С
еп

те
м

б
ар

 

- Формирање Тима за пројекте, састанак чланова Тима и договор 

о раду Тима у току године  

- Састављање и усвајање Годишњег плана рада Тима за школску 

2019/2020. годину 

- Подела задужења између чланова Тима 

- Представљање плана реализације пројекта „Покренимо нашу 

децу!“ 
- Договор око начина промоције пројеката који се реализују у 

школи  

- Укључивање наставника у реализацију пројеката 

Координатор 

Тима и Чланови 

Тима 

О
к
то

б
ар

/ 
д

ец
ем

б
ар

 

- Учешће у међународном образовном пројекту SPEKTAR  

- Представљање ученичког пројекта „Смањење популације 

напуштених паса на територији Великог Борка“ на I CAN 

дечјем глобалном самиту – глобалној прослави Design for 

Change пројеката од 27. до 30. новембра у Ватикану/Риму  

- Представљање eTwinning пројеката који су у току  

- Сарадња са еTwinning тимом и Тимом за маркетинг школе 

(промовисање пројеката који се реализују у школи и сајта 

еТвинери ОШ „Кнез Сима Марковић“)  

Координатор 

Тима и Чланови 

Тима  

Ја
н

у
ар

/ 

ф
еб

р
у

ар
 - Анализа рада Тима са предлозима за унапређење 

- Писање и подношење полугодишњег извештаја о раду Тима  
Координатор 

Тима и Чланови 

Тима 
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М
ар

т/
 

м
ај

 
- Праћење реализације пројеката 

- Представљање eTwinning пројеката са којима ће се  

конкурисати за Националну ознаку квалитета 

 

Координатор 

Тима и Чланови 

Тима 

Ју
н

/ 

ав
гу

ст
 

- Представљање пројеката на Савету  родитеља и родитељским 

састанцима 

- Анализа рада Тима – самовредновање рада чланова Тима и 

реализованих активности  

- Подношење годишњег извештаја  

- Реализовани пројекти у периоду септембар 2019. – јун 2020. 

године 

Координатор 

Тима и Чланови 

Тима 

 

У току 

године 

 

- Пројекат Завода за заштиту споменика културе града Београда 

„Наслеђе за децу“ 

- Пројекат у оквиру међународног програма Dreamdo Schools 

Координатор 

Тима и Чланови 

Тима  

 

 

 

 

 

 

 

- Пројекат „Безбедни на мрежи“ (израда пројекта, праћење 

реализације, учествовање у реализацији пројекта) 

- Промовисање рада Тима и пројеката који се реализују у школи 

на Одељењским већима, Стручним већима и Наставничком већу  

- Сарадња са другим тимовима 

- Сарадња са општином Барајево и Центром за културу Барајево 

- Сарадња са Заводом за заштиту споменика културе града 

Београда и Министарством трговине, туризма и 

телекомуникација 

- Праћење конкурса, писање пројеката, аплицирање (уколико се 

укаже могућност за то) 

- Укључивање у обуке за писање пројеката, консултовање колега 

из других школа и општина које имају више искуства у писању 

пројеката 

 

Координатор, 

Биљана Поповић 

 

22.1. План реализације пројекта „Покренимо нашу децу!“ 
 

     Реализатори: одељењске старешине од I до IV разреда 

     Значај програма „Покренимо нашу децу“ огледа се утоме што је препознао нарастајуће 

проблеме деце млађегшколског узраста, а који се тичу неправилног држања тела, гојазности 

и хипокинезије. Циљ пројекта је превенција настанка деформитета кичменог стуба и тела 

уопште применом одговарајућих превентивних вежби у складу са узрастом ученика. 

    Програм се непосредно бави едукацијом учитеља за примену свакодневних 

превентивних вежби у трајању од 15 минута, али оно што је веома значајно јестe посредна 

едукација деце и родитеља о значају свакодневне примене физичких активности за здравље, 

како њихове деце, тако и њих самих. Циљ пројекта јесте да се у будућности време које деца 

проводе у свакодневној физичкој активности продужи на минимум 60 минута, што је и 

препорука Светске здравствене организације. 

   Превенција, као главна оријентација овог пројекта, на глобалном друштвено–економском 

нивоу, може да допринесе смањењу трошкова које друштво одваја на лечење последица, а 
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не узрока настанка телесних деформитета, гојазности, кардиоваскуларних и других не 

заразних болести које настају као последица недовољне физичке активности. 

    Предвиђено је да се вежбање одвија свакодневно током наставе, кроз различите моделе 

програма, с тим да сваки модел има под моделе са предлозима вежби за извођење. Детаљан 

приказ сваког модела поткрепљен је илустрацијама и налази се у Водичу за наставнике, 

брошури коју су учитељи добили након обуке. 

 

I модел вежбања обухвата следеће подмоделе: 

"Весела столица" 

"Причам ти причу" 

"Здрава стопалца" 

"Разиграна палица" 

 

II модел предлаже вежбања: 

"Музичка гимнастика" 

"Плеши и заледи се" 

 

III модел садржи предлоге вежби: 

"Јесење играрије" 

"Зимске играрије" 

"Пролећне играрије" 

 

Модел + 

Овај модел укључује вежбе дисања и јутарњу гимнастику. Циљ јутарњег разгибавања је да 

се умереном физичком активношћу на почетку дана деца на најбољи начин припреме за 

учење, играње и остале радости школског доба. Вежбање је забавније и креативније, јер је 

прилагођено школским предметима, тако да деца сада вежбају уз математику и српски. 

У школској 2019/2020. години настављамо са реализацијом Пројекта. Родитељи су на 

родитељским састанцима упознати са активностима које ће се спроводити и свесни су 

њихове важности. Учитељ самостално бира који модел вежбања ће упражњавати са 

ученицима одређеног дана и о томе води евиденцију. 

 

     Евиденција учитеља садржи моделе вежби који су се примењивали у настави, као и 

заступљеност на недељном, месечном, полугодишњем и годишњем нивоу. Такође, учитељи 

бележе и кратак дескриптивни извештај о реализованим вежбањима и мишљењу родитеља 

и деце. Учитељи праве видео записе и фотографије спроведених активности. 

Своје евиденције, на крају школске године достављају координатору пројекта, који 

сачињава јединствен Извештај о реализацији пројекта и потом га, уз оверу, потпис 

директора, шаље на увид Спортском савезу професора физичког васпитања и спорта. 

 

 

22.2. СПЕКТАР – међународни образовни пројекат 

     Спектар, међународни образовни пројекат, се темељи на унији различитости, 

интеркултуралности и прихватању. То је симбиоза функционалних знања, вештина и 

вриједности који се темеље на позитивним ставовима према образовању.  

     Међународни образовни пројекат „Спектар“ има за циљ да: 

- промовише вредности и значај наставничке професије,  

- промовише активности којима ученичка постигнућа постају функционална која се темеље 

на знањима, вештинама, вредностима и ставовима,  
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- промовише целоживотно учење и глобално образовање. 

 

О ПРОЈЕКТУ: 

Језик пројекта: црногорски, српски, босански, хрватски, македонски и енглески језик 

Циљна група:  

• Директна циљна група: ученици/е предшколских установа, основних и средњих школа, 

студенти наставничких факултета 

• Индиректна циљна група: родитељи, наставници, представници локалне заједнице 

Време почетка пројекта: 1. октобар 2019. 

Пријаве: до 25. септембра 2019. 

Трајање пројекта: 2 месеца (2 активности) 

Оснивачи пројекта: мр Мирсада Бибић-Шаботић и мр Сава Ковачевић 

Пројектом се жели поручити да су НАСТАВНИЦИ МНОГО ВАЖНИ и да без њих школа 

не би била оно што јесте.  

 

Да би се оставрили циљеве пројекта предложене су 2 активности: 

Активност 1: НАСТАВНИЦИ СУ ВАЖНИ 

Опис: Обиљежавање Дана учитеља – 5. октобар 

Предложене активности: Писма посвећена наставницима, Презентације на тему „Дан 

наставника“, Литерарни конкурс „Моја учитељица“, Изложба фотографија, Радионице на 

тему „Ја као наставник“, Замена улога ученик наставник /целодневни боравак, Ученик као 

наставник , Гост на часу – наставник у пензији, Ликовни радови, Изложбе, Писмо мом 

идеалном наставнику, „Да сам ја наставник“, Презентација „Ово је мој наставник/ца“, Зид 

мојим наставницима, Диплома за најбољег наставника, Креирам лутку – Мој наставник, Био 

бих као... (наставник), Конференција о положају наставника у школи, Дебате / дискусије... 

Активност 2: УЧЕЊЕ ЈЕ ЗНАЧАЈНО 

Опис: Креирање интегративних активности које подразумевају међупредметно повезивање 

Предложене активноти:  

Функционална знања почивају на практично-радним вештинама. Суштина интегративности 

је проналажење заједничких веза између 3-5 предмета тј. наставних садржаја. У оквиру ове 

активности може се поћи од једног појма/теме и покушати је објаснити из више различитих 

углова. 

• Интегративна активност као део часа 

• Интегративни час /заједнички часови више наставних предмета 

• Интегративни дан 

• Интегративна тема 

• Квиз – Тема из више предмета 

• Интегративни чланци  

• Проблемска питања / задаци који подразумевају зања из више предмета 

• Истраживачке презентације 

• Догађаји / Приредбе 

• Конференције  

Добро би било да ученици самостално креирају одређене активности уз помоћ наставника.  

Ова активност можете се радити у пару или групи наставника из више различитих предмета.  
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22.3. Пројекат Завода за заштиту споменика културе града Београда „Наслеђе 

за децу“ 
 

     Идеја за пројекат „Наслеђе за децу“, који је као пилот пројекат започет 2014. године, 

потекла је од етнолога Ане Сибиновић и конзерватора Слађане Милојевић Завода за 

заштиту споменика културе града Београда.   

     Едукација ученика нижих разреда основних школа о делатности Завода са циљем 

проширивања знања и успостављања односа према културном наслеђу Београда као 

вредности коју треба чувати врши се у форми интерактивне презентације у сарадњи са 

школским педагозима, психолозима и учитељима. На паноима и слајдовима приказује се 

најпре зграда Завода, где ученици препознају простор Београдске тврђаве и споменик 

Победнику што је заправо постепено увођење у разликовање културних добара према 

врстама, као и да се направи разлика између јавног споменика и споменика културе. Одатле 

се креће са детаљнијим упознавањем културног наслеђа и радом установа заштите. Током 

предавања деца се упознају са струковним занимањима архитекте, историчара уметности, 

археолога и етнолога Завода за заштиту споменика културе града Београда. Такође, на 

слајдовима се приказују врсте културних добара, типови кућа народног градитељства, 

примери премештања кућа на другу локацију као вид очувања, затим  материјали од којих 

су грађене куће и друго. 

     Предавања садрже два блока: 1) презентацију и 2) радионицу која обухвата активно 

учешће деце у решавању низа постављених задатака. 

 

 

 

23. ЕТвининг тим 

     Циљ рада eTwinning тима јесте подизање нивоа дигиталних компетенција наставника, 

унапређење квалитета наставе у школи кроз коришћење ИКТ алата у раду са ученицима, 

побољшање сарадње међу наставницима, унапређење међупредметних компетенција код 

ученика, унапређење међународне сарадње школе путем повезивања са образовним 

установама из Европе, подстицање интерактивности наставе кроз укључивање ученика на 

активности организоване у оквиру еTwinning портала и јачање кључних компетенција 

ученика, учествовање наставника у обукама професионалног усавршавања путем 

интернета, промоција школе, унапређење Школског развојног плана, унапређење односа са 

родитељима, институцијама и установама. 

 
ВРЕМЕ АКТИВНОСТ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

 С
еп

т
ем

б
а
р

 

- Формирање eTwinning тима и договор о раду Тима у току 

године  

- Усвајање Плана рада Тима за школску 2019/2020. годину 

- Подела задужења између чланова Тима 

- Представљање eTwinning пројеката који су у току  

- Разматрање начина за активно укључивање наставника у 

eTwinning  

- Учешће чланова Тима у eTwinning годишњој 

конференцији „Развијање кључних компетенција путем 

eTwinning пројеката“ у Београду 

- Сарадња са Тимом за маркетинг школе – промовисање 

сајта еТвинери ОШ „Кнез Сима Марковић“  

- Текућа питања 

Чланови eTwinning 

тима 
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 О
к

т
о

б
а

р
/ 

д
ец

ем
б

а
р

 

- Промовисање рада Тима и примера добре еТwinning 

праксе на Одељењским већима, Стручним већима и 

Наставничком већу  

- Подстицање наставника на укључивање у eTwinning 

- Текућа питања 

Чланови eTwinning 

тима 

Ј
а

н
у

а
р

/ 

ф
еб

р
у

а
р

 

- Промоција Дана безбедности на интернету у 2020. години 

- Анализа досадашњег рада са предлозима за унапређење 

- Писање и подношење полугодишњег извештаја о раду 

eTwinning тима  

- Текућа питања 

Чланови eTwinning 

тима 

М
а

р
т
/ 

м
а

ј 

- Анализа применљивости у пракси еТwinning пројеката 

који су реализовани до сада или су при крају реализације 

- Текућа питања 

Чланови eTwinning 

тима 

Ј
у

н
/ 

а
в

г
у
ст

 

- Договор о пројектима са којима би се  конкурисало  за 

Националну ознаку квалитета 

- Представљање еТwinning пројеката на Савету  родитеља и 

родитељским састанцима 

Чланови eTwinning 

тима 

Ј
у
н

/ 

а
в

г
у
ст

 - Анализа рада eTwinning тима - самовредновање рада 

чланова Тима и реализованих активности  

- Подношење годишњег извештаја 

Чланови eTwinning 

тима 

 У
 т

о
к

у
 г

о
д

и
н

е 

- Учешће на бесплатним eTwinning семинарима Фондације 

Темпус: 

eTwinning за почетнике – први кораци – Каталошки број 

439, Приоритетна област 1, Компетенције за поучавање и 

учење 

Ка квалитетним eTwinning пројектима у циљу 

унапређења коришћења ИКТ-а у настави – Каталошки 

број 461, Приоритетна област 1, Компетенције за поучавање 

и учење 

Употреба ИКТ алата у циљу унапређења наставе – 

Каталошки број 591, Приоритетна област 1, Компетенције 

за поучавање и учење 

- Учешће на вебинарима Фондације Темпус 

- Размена знања о Web 2.00 алатима   

- Праћење и извештавање о постигнутим резултатима 

Чланови eTwinning 

тима 

 

 

Координатор, 
Биљана Поповић 

 

 

24. Тим за амбијенталну наставу 

 

 
Aктивност Носиоци активности Начин реализације 

активности 

Време Доказ 

Формирање тима и 

избор координатора 

тима 

Чланови тима Избор чланова испред 

Наставничког већа 

септембар Записник са 

Наставничког 

већа 
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Израда предлога 

плана тима 

Чланови тима Предлог активности 

које ће се изводити у 

току године 

септембар Предлог плана 

рада Тима 

Усвајање плана рада 

тима 

Чланови тима, 

директор, стручни 

сарадник 

На предлог 

координатора Тима 

усваја се план рада 

септембар Записник са 

састанка рада 

Тима 

 

Упознавање 

родитеља са планом 

рада Тима за 

амбијенталну 

наставу и узимање 

сагласности од 

родитеља 

 

Чланови тима и 

родитељи 

Родитељски састанци 

на којима ће 

родитељи бити 

упознати са планом 

рада Тима и на којима 

ће потписати 

сагласности да се 

њихова деца могу 

изводити ван школе у 

пратњи наставника у 

циљу наставе и учења 

у одговарајућем 

амбијенту. 

септембар Записници са 

родитељских 

састанака и 

потписи 

родитеља 

 

Планирање 

активности и 

организовање 

посета  у оквиру 

Дечје недеље 

Чланови тима Организовање 

различитих 

активности у 

рaзличитим 

амбијентима 

октобар Сценарији са 

часова и 

извештаји са 

одржаних 

активности 

Подстицање колега 

наставника да своје 

часове што више 

изводе у 

различитим 

амбијентима који ће 

омогућити 

ученицима да стичу 

функционална 

знања. 

Презентација 

примера добре 

праксе 

Чланови тима и 

наставници 

Приказивање примера 

добре праксе и часова 

амбијенталне наставе 

колегама. 

 

новембар Презентација и 

извештаји са 

одржаних 

активности и 

часова 

амбијенталне 

наставе 

Промоција 

амбијенталне 

наставе 

организовањем 

међусобних посета 

издвојених одељења 

и матичне школе 

ради упознавања 

ученика који ће од 

петог разреда бити у 

истом одељењу. 

Чланови тима, 

наставници који раде 

у издвојеним 

одељењима, учитељи 

четвртог разреда. 

Организовање посета 

издвојених одељења 

наше школе и посета 

матичној школи. 

 

 

 

новембар Извештаји са 

остварених 

посета 
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Организовање 

посета Великом 

Борку, месту 

рођења кнез Симе 

Марковића, 

поводом Дана 

школе, 13. децембра 

Чланови тима, 

наставници историје, 

представници 

локалне самоуправе 

Посета Великом 

Борку 

децембар Извештаји са 

остварене посете 

Дружење ученика 

поводом 

Новогодишњих и 

Божићних празника 

Чланови тима, Центар 

за културу Барајево 

Организовање 

приредби, представа и 

других активности 

поводом 

Новогодишњих и 

Божићних празника. 

децембар Извештаји са 

остварених 

посета 

Извештај рада Тима 

за амбијенталну 

наставу у току 

првог полугодишта 

Чланови тима Састанак Тима, 

анализа и дискусија 

чланова Тима, 

директора и стручног 

сарадника 

јануар Записник са 

састанка рада 

Тима , Извештај о 

раду Тима 

Посете 

пољопривредним 

добрима на 

територији општине 

Чланови тима, 

наставници, власници 

пољопривредних 

добара. 

Посета 

пољопривредним 

добрима у циљу 

посматрања почетка 

пролећних радова. 

Обилазак фарми 

животиња на 

територији општине 

Барајево. 

март Извештаји са 

остварених 

посета 

Планирање и 

организовање 

активности поводом 

Васкршњих 

празника 

Чланови тима, 

наставници Верске 

наставе 

Креативне радионице 

на тему Васкрса и 

обилазак цркава у 

околини. 

април Извештаји са 

одржаних 

активности и 

радионица 

Планирање, 

организовање и 

извођење наставе у 

природи и 

једнодневних 

излета. 

Основна школа, 

разредне старешине и 

туристичке агенције 

Извођење наставе у 

природи на 

различитим 

локалитетима у 

зависности од узраста 

ученика. 

мај Извештаји са 

организоване 

наставе у 

природи и 

једнодневних 

излета. 

 

Анализа активности 

спроведених током 

2019/20. шк.год. 

 

Чланови тима, 

директор, стручни 

сарадник 

Анализа и дискусија 

чланова Тима, 

дикретора и стручног 

сарадника 

јун Записник са 

састанка рада 

Тима, Извештај о 

раду Тима 

Усвајање плана и 

програма рада Тима 

за наредну школску 

годину 

Чланови тима, 

директор, стручни 

сарадник 

Анализа и дискусија 

чланова Тима, 

дикретора и стручног 

сарадника 

јун Записник са 

састанка рада 

Тима 

Координатор, 

Маја Стојковић 
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25. Тим за културну активност ученика 
 

 

Динамика(вр

еме) 

Активности Начин реализације (акција) Носиоци реализације 

и сарадници 

Септембар 

2019. 

Пријем 

првака:ликовни 

конкурс ученика 

II- IV разреда с 

темом:“ 

Добродошли у 

први разред“ 

Ликовни конкурс 

(изложба  

радова) 

Сви наставници 

разредне наставе 

8.09.2019. 

 

26.09.2019. 

Обележавање 

Међународног 

дана 

писмености;Евро

пски дан страних 

језика 

Литерарни конкурс; 

Приредба 

Сви наставници 

српског језика и 

страних језика 

3.10.2019. 

 

 

5.10.2019. 

Прва недеља 

октобра 

Дечја недеља 

Међународни дан 

деце; 

Светски дан 

учитеља 

Игре без граница, хуманитарне 

акције продаја маркица Црвеног 

крста,утакмице између 

наставника и ученика 

„У туђим ципелама“ 

Сви предметни 

наставници,педагошка 

служба и Дом културе 

Последња 

недеља 

октобра 

Сајам књига у 

Београду 

Организована посета Сајму 

књига 

 Одељењске старешине 

и наставници српског 

језика и књижевности 

13.11.2019. 

 

16.11.2019. 

Обележавање 

Светског дана 

љубазности ; 

Обележавање 

Међународног 

дана толеранције 

„Није тешко бити 

фин“ 

Читање кратких ауторских 

прича ученика/радионице на 

ЧОС-у или ГВ 

Наставници разредне 

наставе/одељењске 

старешине,наставници 

грађанског васпитања и 

музичке културе 

13.12.2019.    Дан  школе  Свечана приредба Тим за културну 

делатност школе и Дом 

културе 

Од 24.до 

28.12.2029. 

Обележавање 

Нове године 

Свечана 

манифестација(приредба,хор,ма

скенбал ученика млађих разреда, 

изложба ликовних радова 

продајна изложба продуката 

ученичког стваралаштва) 

Родитељи, наставници 

разредне 

наставе,предметни 

наставници,Док 

културе у Барајеву 

27.01.2020. Обележавање 

Дана Светог Саве 

(Школска слава) 

Свечана приредба у матичној 

школи и издвојеним одељењима 

Наставници српског 

језика,учитељи, 

наставници музичке 

културе и 
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свештеници/вероучите

љи 

21.02.2020. Међународни дан 

матерњег језика 

„Језицима 

уклањамо 

границе“ 

Креативне активности у школи 

на тему народне 

књижевности;Приредба на 

страним језицима 

Наставници страних 

језика и наставници 

српског језика 

20.03.2020. Обележавање 

Светског дана 

поезије-Поетски 

матине 

Читање песама ученика/аутора. 

Такмичење у рецитовању; 

Организовање Књижевних 

вечери 

Наставници српског 

језика и књижевности, 

библиотекари 

23.04.2020. Обележавање 

Светског дана 

књиге 

Читање прозних састава ученика 

или могуће гостовање неког 

дечјег писца 

Наставници српског 

језика,библиотекар,пси

холог и педагог 

Од 6. до 10. 

априла 

2020.године 

Ликовна изложба 

и домаћа 

радиност 

поводом 

Ускршњих 

празника 

Изложба радова млађих и 

старијих ученика у холу школе 

Тим за културне 

активности и 

наставници ликовне 

културе 

Април 2020. Инклузивне 

музичке и 

ликовне 

радионице 

Креативне ликовне радионице 

(вајање,цртање,калиграфија) и 

певање у дуету или соло 

Педагози,психолог,учи

тељи и наставници 

ликовне и музичке 

културе 

Мај 2020.  Посета концерата 

класичне музике 

Према могућностима и 

репертоару 

Тим за културне 

активности и наставник 

музичке културе 

Мај 2020. Посета 

позоришта, 

биоскопа и 

Народног музеја 

Према могућностима и 

репертоару; 

Предавање о бонтону у 

наведеним институцијама 

Тим за културне 

активности; 

Одељењске старешине 

и предметни 

наставници 

Јун 2020. Свечаност за 

будуће прваке и 

будуће петаке 

Приредба пригодног програма Наставници разредне 

наставе  

Координатор, 

Ивана Васин 

 

26. Тим за ФинПис  

     Наставници који су прошли обуку „Програм обуке наставника за укључивање финансијског 

описмењавања у систем образовања и васпитања Републике Србије - основна школа” чиниће два 

тима. Тим за пројекте у разредној настави и тим за пројекте у предметној настави. Пројекти ће се 

реализовати у септембру и октобру. Носиоци активности ће бити чланови тима.  
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V САВЕТОДАВНИ ОРГАНИ 

 

1. Савет родитеља 
 

Септембар 

- Анализа стања у одељењима 

- Упознавање са Пословником о раду савета родитеља; 

- Конституисање Савета родитеља школе; 

- Усвајање плана рада Савета родитеља за школску 2019/20. годину; 

- Разматрање и усвајање извештаја о раду Савета родитеља у школској 2018/19. години; 

- Упознавање са Извештајем о раду школе и раду директора у школској 2018/19. години; 

- Информисање Савета родитеља о утвврђивању коначног успеха ученика на крају 

школске 2018/19. на дан 30.8.2019. 

- Упознавање родитеља са школским календаром и са динамиком рада у школској 

2019/20. години; 

- Давање сагласности на маршуте за екскурзије ученика од првог до осмог разреда и 

маршуту наставе у природи за ученике од првог до четвртог разреда у школској 2019/20. 

години; 

- Разматрање Годишњег плана рада школе за школску 2019/20; 

- Избор представника Савета родитеља у Стручном активу за развојно планирање и Тиму 

за самовредновање рада школе; 

- Осигурање ученика – избор комисије за разматрање понуда; 

- Разматрање и усвајање предлога за дечју штампу; 

- Текућа питања 

 

Октобар: 

- Анализа стања у одељењима 

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

школе, друштвено-корисног рада, помоћ у стварању материјалних услова за рад, 

родитељи у својству предавача за родитеље, наставнике и ученике); 

- Избор представника наше школе и његовог заменика за Оштински савет родитеља; 

- Избор осигуравајућег друшта за осигурање ученика у школској 2019/20. години; 

- Текућа питања. 

 

Новембар: 

- Анализа стања у одељењима 

- Информација о реализацији школског програма од првог до осмог разреда на крају првог 

класификационог периода шк. 2019/20. год. 

- Успех и дисциплина ученика на крају првог класификационог периода шк. 2019/20. 

године; 

- Теме по избору родитеља; 

- Упознавање са изабраним агенцијама за спровођење екскурзија ученика од првог до 

осмог разреда и наставе у природи, након спроведене јавне набавке; 

- Текућа питања; 

 

Децембар:   

-  Анализа стања у одељењима       
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- Самовредновање рада школе : анонимно анкетирање чланова Савета родитеља ( области 

вредновања: брига о ученицима и сарадња са родитељима ); 

- Теме по избору родитеља; 

- Информације о раду Општинског савета родитеља; 

- Текућа питања. 

 

Фебруар: 

- Анализа стања у одељењима 

- Извештај о раду школе у првом полугодишту  2019/20. године; 

- Полугодишњи  извештај о раду директора школе у школској 2019/20. 

- Разматрање и усвајање полугодишњег извештаја о раду Савета родитеља у школској 

2019/20; 

- Успех и дисциплина ученика на крају првог полугодишта;  

- Текућа питања. 

 

Април: 

- Анализа стања у одељењима 

- Информација о реализацији школског програма  од првог до осмог разреда на крају трећег 

класификационог периода шк. 2019/20. год 

- Сарадња родитеља и школе; 

- Резултати ученика на такмичењима; 

- Информације везане за ученике осмог разреда и њихове родитеље: пробни завршни испит, 

општи родитељски састанак, припремна настава и завршни испит; 

- Избор члана Савета родитеља који ће присуствовати завршном испиту за ученике осмог 

разреда; 

- Текућа питања. 

 

Јун: 

- Анализа стања у одељењима 

- Извештај о реализацији  излета од првог до шестог разреда, дводневних екскурзија седмог 

и осмог разреда и наставе у природи од првог до четвртог разреда у школској 2019/20. 

години; 

- Успех и дисциплина ученика на крају другог полугодишта; 

- Упознавање са календаром активности за упис ученика у средње школе школске 2020/21. 

године; 

- Извештај о резултатима завршног испита ученика осмог разреда и упису у средњу школу; 

- Извештај о раду Савета родитеља школе у школској 2019/20. години; 

- Извештај о реализацији школског програма ученика од првог до осмог разреда на крају 

другог полугодишта школске 2019/20. године; 

- Текућа питања. 

 

     По потреби, као и на захтев родитеља, заказују се ванредне седнице Савета родитеља. 

Састанцима Савета родитеља школе присуствује директор школе или помоћник, као и 

стручни сарадник педагошко-психолошке службе, који води записнике са састанка. 
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2.  Ученички парламент 

     Планирано је 8 редовних седница Ученичког парламента, 4 у првом и 4 у другом 

полугодишту. По потреби, или на захтев ученика  се могу заказати и ванредне седнице 

парламента. Консултативни састанци са члановима УП-а одржаваће се током целе школске 

године , без заказивања. 

     Чланови Ученичког парламента су по два ученика из сваког одељења 7. и 8. разреда, 

укупно 28 ученика који ће представљати седам одељења 7. разреда и седам одељења 8. 

разреда. 

На првој, контитутивној седници, ученици бирају своје руководство ( председника 

Ученичког парламента и његовог заменика ) координатора за издвојено одељење Бељина, 

представнике за чланове тимова за инклузивно образовање, заштиту ученика од насиља и 

дискриминације и самовредновање рада школе. 

     На свим седницама парламента обавезне тачке дневног реда су: 

 обавештавање ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање; 

 размартање односа и сарадње ученика и наставника, односно управе школе и 

педагошко-психолошке службе; 

 давање мишљења и предлога стручним органима школе. 

 

Предвиђене су и „Теме месеца“: 

септембар Конституисање Ученичког парламента и избор руководства 

Усвајање Годишњег програма рада УП-а 

Обележавање „Дана европске баштине“ 

 
октобар Обележавање „Дечје недеље“ – организовање хуманитарне акције, 

информисање локалне заједнице о дечјим правима, пријем код 

руководства Општине Барајево 

 
новембар Дискусија о програму заштите ученика од насиља и 

дискриминације 

Обележавање 19. новембра – Светског дана борбе против 

злостављања деце (панои, радионице, трибине) 

 
децембар Превенција ХИВ-а и других сексуално преносивих болести 

Обележавање 1. децембра – Светског дана борбе против сиде 

(подела информатора, трибина  

 
фебруар Успех и дисциплина ученика на крају првог полугодишта 

Комуникација и сарадња ученика и наставника 

 

март Ненасилна комуникација и конструктивно решавања конфликата 

Инклузивно образовање 

 
април Теме по избору ученика 

 
мај Garden party у школском дворишту  
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ЧЛАНОВИ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 

8/1  Данијела Бојовић, раз. старешина 

 Ивана Николић 

 Ненад Маџаревић 

  8/2  Драгана Даворија, разр. старешина 

 Сања Марковић 

 Матеја Спасојевић 

8/3  ЖељкоТрифуновић, разр. старешина 

 Лидија Павловић 

 Никола Радишић 

8/4  Данијела Томић, разр. старешина 

 Марија Ћућула 

 Давид Стевановић 

8/5  Мирјана Петровић, разр. старешина 

 Уна Прица 

 Ивана Милосављевић 

8/6  Бојана Цупаћ, разр. старешина 

 Марија Костић 

 Немања Танасијевић 

8/7  Дарко Милосављевић, разр. Старешина- ( Бељина) 

 Алекса Милановић 

 Нина Митић 

7/1  Мирјана Скокнић, разр. старешина 

 Петра Грбовић 

 Растко Милић 

7/2  Гроздана Бошковић, разр. старешина 

 Гаврић Даница 

 Маринковић Василије 

7/3  Наташа Делић, разр. старешина 

 Магдалена Марковић 

 Милош Симијоновић 

7/4  Драгица Јојић, разр. старешина 

 Исидора Јаковљевић 

 Немања Поштић 

7/5  Бојан Вељовић, разр. старешина 

 Николина Јоксић 

 Михајло Чолић 

7/6  Валентина Матовић, разр. старешина 

 Јована Ненадовић 

 Лана Николић 

7/7  Радмила Јагличић, разр. старешина ( Бељина ) 

 Александра Ненадовић 

 Младен Јелић                                                                                   

Координатор, 

 Ружица Петровић, специјални педагог 
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3. Стручни сарадници 

 

3.1. Педагог школе 

 

са 100% ангажовања 

 

 

ПОДРУЧЈЕ РАДА 

 

 

САДРЖАЈ РАДА 

 

МЕСЕЦ 

 

 

САРАДНИЦИ 

 

 

 

 

I 

Планирање и 

програмирање 

образовно-

васпитног рада 

1. Израда годишњег и оперативног програма 

рада педагога. 

2. Учешће у изради планова и програма 

унапређивања в.о. рада, васпитног рада са 

ученицима, рада стручних органа. 

3. Сарадња са наставницима у изради свих 

врста планова. 

4. Учешће у планирању рада Тима за заштиту 

ученика од насиља, Педагошког колегијума. 

5. Праћење узрока школског неуспеха 

ученика и предлагање решења за побољшање 

школског успеха 

6. Учешће у избору и предлозима 

одељењских старешина. 

7. Формирање одељења,разпоређивање 

новопридошлих ученика и ученика који су 

упућени да понове разред. 

IX-VI 

 

VI,VIII,IX 

 

 

IX-VI 

 

IX-VI 

 

IX-VI 

 

 

VII 

 

IX-VIII 

1. Стручни 

сарадници 

2. Директор, 

рук. стручних 

већа, стручни 

сарадници 

3. Наставници 

и стручни 

сарадници 

4. Тим за 

заштиту 

ученика, 

помоћница 

директора. 

5. Наставници. 

6,7. Директор, 

помоћници,стр

учни 

сарадници. 

 

 

II 

Праћење и 

вредновање 

образовно-

васпитног рада 

1. Праћење и вредновање плана и програма 

реализације циљева и задатака појединих 

предмета, постигнућа ученика. 

2. Праћење и вредновање  наставног процеса, 

развоја и напредовања ученика. 

3. Праћење и вредновање примене мера 

индивидуализације и ИОП-а. 

4. Рад на развијању и примени инструмената 

за вредновање и самовредновање различитих 

области и активности рада установе. 

5. Учествовање у раду комисије за проверу 

савладаности програма увођења у посао 

наставника. 

IX-VI 

 

 

VI,VIII,IX 

 

IX-VI 

 

 

IX-VI 

 

IX-VI 

1. Стручни 

сарадници, 

стручна већа и 

наставници 

2. Стручни 

срадници, 

одељењске 

старешине, 

помоћници 

3. Стручни 

срадници, 

одељењске 

старешине. 

4. Тим за 

самовредновањ

е 

5.Чланови 

комисије. 
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III 

Рад са 

наставницима 

1. Праћење реализације о. в. рада и сарадња 

са наставницима, помоћницима директора и 

директором. 

2. Идентификовање и конкретизација циљева 

и задатака о.в. рада. 

3. Упознавање наставника са савременим 

теоријским основама и дидактичким 

иновацијама. 

4. Рад са наставницима: у планирању 

непосредног в.о. рада; пружање помоћи у 

планирању и извођењу огледних часова; 

анализа посећених часова и свих облика рада;  

идентификовање обдарених ученика и оних 

који имају проблема у учењу и развоју; 

заједничко учешће у тимовима. 

5. Сарадња са одељењским старешинама: 

Пружање помоћи одељењским старешинама 

у праћењу свих аспеката развоја личности, 

откривање узрока проблема у понашању  

појединих ученика или група, едукативне 

радионице, идентификација даровитих 

ученика и ученика којима је потребна 

додатна подршка у образовању. 

6. Праћење начина вођења педагошке 

документације наставника. 

IX-VI 

 

 

X –VI 

 

IX-VI 

 

 

IX- VI 

 

 

 

 

 

 

IX- VI 

 

 

 

 

 

 

 

IX- VI 

1. Директор, 

помоћници, 

наставници. 

2. Наставници 

3. Наставници 

4,5. 

Наставници, 

одељењске  

старешине, 

струч. 

сарадници, 

директор 

6. Одељењске 

старешине, 

педагог,настав

ници. 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

Рад са ученицима 

1. Испитивање зрелости деце пред полазак у 

први разред. 

2. Структуирање одељења првог разреда. 

3. Структуирање одељења петог разреда. 

4. Праћење успеха и напредовања ученика у 

настави. 

5. Идентификовање ученика којима је 

потребна додатна подршка и даровитих 

ученика. 

5. Васпитни рад са ученицима. 

6. Анализа успеха и владања 

7. Индивидуални и групни рада са ученицима 

који имају проблема са учењем и понашањем. 

8. Учествовање у изради педагошког профила 

детета за које је потребна додатна подршка. 

IV –VII 

 

VI –VIII 

VI –VIII 

IX- VI 

 

IX- V 

 

 

IX- VI 

1.Деца, 

родитељи, 

психолог. 

2. Психолог 

3.Директор,пом

оћници,струч. 

сарадници. 

4. Наставници, 

одељењске 

старешине. 

5. Струч. сарад. 

родитељи, 

одељењске 

старешине. 

6. Стручни 

сарад., 

наставници. 

7.Стручни 

сарад.,родитељ

и. 

8.Оодељењски 

старешина, 

струч. Сарад., 

наставници 
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V 

Рад са 

родитељима, 

односно 

старатељима 

1. Пружање помоћи родитељима/старатељима 

чија деца имају проблема у развоју, учењу и 

понашању 

2. Сарадња са родитељима/старатељима при 

упису детета у школу. 

3. Сарадња са родитељима/старатељима чија 

деца имају потребу за додатном подршком у 

образовању и родитељима даровите деце. 

4. Пружање помоћи родитељима/старатељима 

у осмишљавању слободног времена ученика. 

 

 

 

 

    IX- VI   

 

1-4. 

Родитељи/стар

атељи, 

педагошки 

сарадници, 

помоћници 

 

VI 

Рад са директором 

и стручним 

сарадницима 

1.Истраживање постојеће в.о. праксе и 

потреба школе и предлагање мера за 

унапређење. 

2. Рад у стручним тимовима и комисијама, и 

редовна размена информација. 

3. Формирање одељења. 

4. Решавање питања жалби ученика и 

њихових родитеља на оцену из предмета или 

владања. 

 

   IX- VI   

 

 

   VI-VIII 

1-4. Директор, 

стручни 

сарадници, 

помоћници. 

 

VII 

Рад у стручним 

органима и 

тимовима 

1. Унапређивање рада стручних органа у 

школи, обавештавање о резултатима 

извршених анализа- учешће у раду 

наставничког већа. 

2. Учешће у раду тима за заштиту, тима за 

ИО, тима за самовредновање рада 

школе;учешће у раду актива на нивоу школе, 

педагошког колегијума. 

2. Унапређивање в.о. праксе (организација 

в.о. рада и примена облика, метода и 

средстава наставног и других видова рада са 

ученицима). 

3. Решавање актуелних васпитних проблема. 

 

 

 

 

    IX- VI   

1-3. Директор, 

наставници, 

чланови 

тимова, већа, 

актива, стручни 

сарадници, 

помоћници. 

VIII 

Сарадња са 

надлежним 

установама,орган

изацијама,удруже

њима и 

јединицама 

локалне 

самоуправе 

1. Сарадња са Министарством просвете и 

науке, домом здравља “Барајево”, Центром за 

социјални рад Барајево, Општином Барајево, 

интерресорном комисијом. 

     

 

     IX- VI   

 

 

IX 

Вођење 

документације, 

припрема за рад и 

стручно 

усавршавање. 

1. Глобални и оперативни план рада; дневник 

рада; евиденција рада са ученицима и 

наставницима, родитељима; евиденција о 

стручном усавршавању. 

2. Припремање за све облике рада у школи: 

Рад са ученицима, наставницима и 

родитељима, предавања и радионице за 

ученике и наставнике. Договарање са осталим 

     

 

 

 

      IX- VI 
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Педагог 

Марија Станојевић 

 

са 50% ангажовања 

 

стручним сарадницима о заједничким 

задацима и активностима у школи. 

3. Учешће у изради плана стручног 

усавршавања наставника. 

4. Индивидуално стручно усавршавање. 

         IX   

 

 

ПОДРУЧЈЕ 

РАДА 

 

 

САДРЖАЈ РАДА 

 

МЕСЕЦ 

 

 

САРАДНИЦИ 

 

 

 

 

I 

Планирање 

и 

програмира

ње 

образовно-

васпитног 

рада 

1.Учешће у изради планова и програма 

унапређивања в.о.рада , васпитног рада 

са ученицима, рада стручних органа.  

 

2. Изарада годишњих и оперативних 

планова рада педагога. 

 

3. Сарадња са наставницима у изради 

свих врста планова. 

 

VI,VII,IX 

 

 

IX-VI 

 

 

IX-VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Директор, рук. 

стручних већа,  

стручни сарадници 

 

2. Стручни 

сарадници 

 

3. Наставници и 

стручни сарадници 

 

 

 

 

II 

Праћење и 

вредновање 

образовно-

васпитног 

рада 

1. Праћење и вредновање плана и 

програма реализације циљева и задатака 

појединих предмета, постигнућа ученика. 

 

2. Праћење и вредновање  наставног 

процеса, развоја и напредовања ученика. 

 

3. Праћење и вредновање примене мера 

индивидуализације и ИОП-а. 

 

IX-VI 

 

 

 

 

VI,VIII,IX 

 

 

 

IX-VI 

 

 

 

 

1. Стручни 

сарадници, стручна 

већа и наставници 

2. Стручни срадници, 

одељењске 

старешине, 

помоћници 

 

3. Стручни срадници, 

одељењске 

старешине. 

. 
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III 

Рад са 

наставници

ма 

1. Праћење реализације о. в. рада и 

сарадња са наставницима, помоћницима 

директора и директором. 

2. Идентификовање и конкретизација 

циљева и задатака о.в. рада. 

3. Упознавање наставника са савременим 

теоријским основама и дидактичким 

иновацијама. 

4. Рад са наставницима: у планирању 

непосредног в.о. рада; пружање помоћи у 

планирању и извођењу огледних часова; 

анализа посећених часова и свих облика 

рада;  

идентификовање обдарених ученика и 

оних који имају проблема у учењу и 

развоју; заједничко учешће у тимовима. 

5. Сарадња са одељењским старешинама. 

6. Праћење начина вођења педагошке 

документације наставника. 

IX-VI 

 

 

X –VI 

IX-VI 

 

IX- VI 

 

 

 

 

 

 

IX- VI 

 

IX- VI 

1. Директор, 

помоћници, 

наставници. 

2. Наставници 

3. Наставници 

 

4. Наставници, 

одељењске  

старешине, струч. 

сарадници, директор 

 

 

 

5,6. Одељењске 

старешине, 

педагог,наставници. 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

Рад са 

ученицима 

. 

1. Праћење успеха и напредовања 

ученика у настави. 

2 .Саветодавни рада са ученицима који 

показују проблеме у понашањау, као и 

тешкоће емоционалног односно 

социјалног арзвоја и функционисања. 

 

 

IX- VI 

 

 

 

IX- VI 

. 

1. Наставници, 

одељењске 

старешине. 

2. Струч. сарад. 

родитељи, 

одељењске 

старешине. 

 

 

 

V 

Рад са 

родитељима

, односно 

старатељим

а 

1. Пружање помоћи 

родитељима/старатељима чија деца имају 

проблема у развоју, учењу и понашању 

2. Сарадња са родитељима/старатељима 

чија деца имају потребу за додатном 

подршком у образовању и родитељима 

даровите деце. 

 

 

 

 

 

    IX- VI   

 

1,2. 

Родитељи/старатељи, 

педагошки 

сарадници, 

помоћници 

 

VI 

Рад са 

директором 

и стручним 

сарадницим

а 

1.Истраживање постојеће в.о. праксе и 

потреба школе и предлагање мера за 

унапређење. 

2. Рад у стручним тимовима и 

комисијама, и редовна размена 

информација. 

3. Решавање питања жалби ученика и 

њихових родитеља на оцену из предмета 

или владања. 

 

   IX- VI   

 

 

   VI-VIII 

1-3. Директор, 

стручни сарадници, 

помоћници. 

 

VII 

Рад у 

стручним 

1. Праћење рада стручних органа у 

школи, учешће у раду наставничког већа. 
 

 

 

 

1-4. Директор, 

наставници, чланови 

тимова, већа, актива, 
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Педагог 

Весна Рудић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

органима и 

тимовима 

2. Учешће у раду тима за заштиту, тима 

за ИО, учешће у раду актива на нивоу 

школе, педагошког колегијума. 

3. Унапређивање в.о. праксе 

(организација в.о. рада и примена облика, 

метода и средстава наставног и других 

видова рада са ученицима). 

4. Решавање актуелних васпитних 

проблема. 

    IX- VI   стручни сарадници, 

помоћници. 

VIII 

Сарадња са 

надлежним 

установама,

организациј

ама,удруже

њима и 

јединицама 

локалне 

самоуправе 

1. Сарадња са Министарством просвете и 

науке, домом здравља “Барајево”, 

Центром за социјални рад Барајево, 

Општином Барајево, интерресорном 

комисијом. 

     

 

     IX- VI   

 

 

IX 

Вођење 

документац

ије, 

припрема за 

рад и 

стручно 

усавршава

ње. 

1. Глобални и оперативни план рада; 

дневник рада; евиденција рада са 

ученицима и наставницима, родитељима; 

евиденција о стручном усавршавању. 

2. Припремање за све облике рада у 

школи: 

Рад са ученицима, наставницима и 

родитељима, предавања и радионице за 

ученике и наставнике. Договарање са 

осталим стручним сарадницима о 

заједничким задацима и активностима у 

школи. 

3. Учешће у изради плана стручног 

усавршавања наставника. 

4. Индивидуално стручно усавршавање. 

     

 

 

 

      IX- VI 

 

 

 

 

         IX   
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       3.2. Специјални педагог 

 

 

ПОДРУЧЈЕ РАДА 

 

 

САДРЖАЈ РАДА 

 

МЕСЕЦ 

 

 

САРАДНИЦИ 

 

 

 

 

I 

Планирање и 

програмирање 

образовно-

васпитног рада 

 

1. Израда годишњег и месечних планова  рада 

специјалног педагога; 

2. Учешће и изради годишњег плана и 

програма рада школе; 

3. Учешће у изради годишњих планова 

стручних тимова за инклузивно образовање, 

заштиту ученика од насиља, самовредновање 

рада школе и Ученичког парламента; 

4. Учешће у изради индивидуалних 

образовних планова ученика који се школују 

по ИОП-у 1 и 2; 

5. Планирање ваннаставних активности за 

поједине ученике или групе ученика; 

6. Учешће у структурирању одељења петог 

разреда и распоређивању ученика из 

осетљивих друштвених група; 

7. Сарадња са наставницима у планирању 

свих мера индивидуализације. 

 

IX-VI 

 

 

 

Директор, 

помоћници 

директора, 

стручни 

сарадници, 

педагошки 

асистент, 

предметни 

наставници, 

чланови тимова 

и стручних већа 

 

 

II 

Праћење и 

вредновање 

образовно-

васпитног рада 

 

1. Праћење и вредновање индивидуалних 

образовних планива и постигнућа ученика 

који се школују по ИОП-у 1 и 2; 

2. Учешће у праћењу и вредновању осталих 

мера индивидуализације; 

3. Учешће у раду тима за самовредновање 

рада школе; 

4. Анализа успеха и владања ученика, 

предлагање мера за превазилажење школског 

неуспеха; 

5. Праћење и вредновање постигнућа ученика 

без родитељског старања; 

6. Праћење и вредновање постигнућа ученика 

из осетљивих друштвених група; 

7. Полугодишњи и годишњи извештај о 

сопственом раду; 

8. Полугодишњи и годишњи извештај рада 

тима за инклузивно образовање и Ученичког 

парламента; 

9. Учешће у изради полугодишњег и 

годишњег извештаја рада школе; 

10. Рад у издвојеним одељењима. 

 

 IX-VIII 

 

 

 Стручни 

сарадници, 

педагошки 

асистент, тим за 

инклузивно 

образовање, тим 

за 

самовредновање 

рада школе, 

одељенске 

старешине, 

предметни 

наставници, 

директор и 

помоћници 

директора 
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III 

Рад са 

наставницима 

 

1. Инструктивно-педагошки рад са 

наставницима поводом израде, ревизије, 

реализације и евалуације ИОП-а 1 и 2 и 

других мера индивидуализације; 

2. Сарадња са наставницима поводом ученика 

без родитељског старања, ученика са 

здравственим, породичним и социјалним 

проблемима; 

3. Пружање помоћи наставницима у 

решавању васпитних и дисциплинских 

проблема ученика; 

4. Групни рад са наставницима: 

Предавања, трибине: Страхови и школска 

анксиозност код деце, Подстицање тимског 

рада у школи, Специфичности вршњачких 

конфликата у пубертету, Индивидуални 

образовни план – израда и реализација;  

5 Сарадња са одељењским старешинама: 

пружање помоћи одељењским старешинама у 

праћењу свих аспеката развоја личности, 

откривање узрока проблема у понашању  

појединих ученика или група; помоћ у 

вођењу одељенске заједнице,сарадња 

поводом ученика са здравственим, 

породичним и социјалним проблемима, 

ученика без родитељског старања и оних који 

се школују по ИОП-у 1 и 2; 

6. Рад са наставницима у издвојеним 

одељењима. 

 

 IX-VI 

 

 

 

 

 

 

 

 Наставници, 

одељенске     

старешине, 

стручни 

сарадници, 

 директор, 

  помоћници   

  директора 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

Рад са ученицима 

 

 1. Идентификовање ученика са потешкоћама 

у интелектуалном, сензомоторном и 

социјалном развоју; 

2. Идентификовање ученика који живе у 

дисфункционалним  и нестимулативним 

породицама; 

 3. Индивидуални саветодавни и корективни 

рад са ученицима којима је потребна додатна 

подршка у васпитно-образовном раду: 

ученицима са сметњама у развоју, ученицима 

без родитељског старања, ученицима из 

маргинализованих друштвених група; 

4. Континуирано праћење и пружање 

подршке ученицима који се школују по ИОП-

у 1 и 2; 

5. Спровођење индивидуалних третмана за 

ученике са испољеним  поремећајима 

понашања; 

 

 

IX- VIII 

 

Ученици,  

родитељи, 

старатељи, 

стручни 

сарадници, 

педагошки 

асистент, 

директор и 

помоћници 

директора, 

одељењске 

старешине, 

преднетни 

наставници, 

чланови 

школских 

тимова, установе 

социјалне и 
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6. Рад на унапређењу социјализације ученика 

из горе наведених категорија; 

7.  Праћење успеха, владања и напредовања 

ученика; 

8. Активности усмерене на превенцију 

школског неуспеха и маладаптивних 

понашања ученика; 

9. Васпитни рад са ученицима; 

10.  Групни рад са ученицима: 

 Програм превенције злоупотреба 

психоактивних супстанци, програм заштите 

ученика од насиља, здравствено 

просвећивање ( превенција сексуално 

преносивих болести, развојне потребе и 

проблеми младих, физиолошке и психолошке 

карактеристике пубертета ) – едукативно-

креативне радионице, трибине, ЧОС; 

11. Праћење ученичких колектива – 

одељенских заједница; 

12. Вођење ученичког парламена; 

13. Рад са ученицима у издвојеним 

одељењима; 

14. Учешће у професионалној оријентацији 

ученика са сметњама у развоју. 

здравствене 

заштите 

 

V 

Рад са 

родитељима, 

односно 

старатељима 

 

1. Саветодавни рад и пружање помоћи 

родитељима/старатељима чија деца имају 

проблема у развоју, учењу и понашању; 

2. Сарадња са родитељима/старатељима 

ученика који се школују по ИОП-у 1 и 2; 

3. Сарадња са хранитељима ученика без 

родитељског старања; 

4. Континуирана сарадња са родитељима из 

осетљивих друштвених група;         

5.. Пружање помоћи 

родитељима/старатељима у осмишљавању 

слободног времена ученика; 

6. Рад са родитељима у издвојеним 

одељењима. 

 

 

 

 

    IX- VIII   

 

Родитељи/старат

ељи, хранитељи, 

установе 

социјалне и 

здравствене 

заштите 

 

VI 

Рад са директором 

и стручним 

сарадницима 

 

1. Редовна размена информација са управом 

школе, стручним сарадницима и педагошким 

асистентом; 

2. Предлагање мера за унапређење васпитно-

образовног рада и педагошке документације; 

3.  Учешће у решавању питања молби, 

приговора и жалби ученика, односно 

родитеља; 

4. Учешће у раду Школске уписне комисије; 

 

   IX- VIII   

 

 

    

 

Директор, 

стручни 

сарадници, 

помоћници 

директора, 

педагошки 

асистент, тим за 

инклузивно 

образовање 
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5. Припрема документације и тестова за 

ученике који полажу завршни испит 

 по ИОП-у 2; 

6. Интензивно праћење и подршка свим 

ученицима са сметњама у развоју и из 

маргинализованих друштвених група. 

 

VII 

Рад у стручним 

органима и 

тимовима 

1. Унапређивање рада стручних органа у 

школи, обавештавање о резултатима 

извршених анализа- учешће у раду 

Наставничког већа; 

2. Подношење извештаја Савету родитеља и 

Школском одбору; 

3. Координатор тима за инклузивно 

образовање и Ученичког парламента; 

4 Члан тима за заштиту ученика од насиља, 

тима за самовредновање рада школе, 

Педагошког колегијума; 

5. Учешће у раду стручних и разредних већа; 

6. Унапређивање васпитно-образовног рада 

са ученицима са сметњама у развоју и 

осталима којима је потребна додатна 

подршка; 

7. Решавање актуелних васпитних проблема. 

 

 

 

 

    IX- VI   

 

 Директор, 

помоћници 

директора, 

наставници, 

чланови тимова, 

стучних већа, 

стручни 

сарадници, 

педагошки 

асистент. 

 

VIII 

Сарадња са 

надлежним 

установама,орган

изацијама,удруже

њима и 

јединицама 

локалне 

самоуправе 

( сарадња са 

образовним, 

здравственим и 

социјалним 

установама ) 

1. Сарадња са Министарством просвете и 

науке ( Школском управом града Београда)  и 

Градским секретаријатом за образовање; 

2. Сарадња са Општином Барајево: 

Интерресорном комисијом, ресором за дечју 

и социјалну заштиту, ресором за образовање  

3. Сарадња са здравственим установама: 

Домом здравља у Барајеву, Инситутом за 

ментално здравље у Београду, Заводом за  

психофизиолошке поремећаје и говорну 

патологију и другим специјализованим 

здравственим установама; 

4. Сарадња са установама социјалне заштите: 

Градски центар за социјални рад, Центар за 

усвојење и породични смештај деце и 

омладине и друге установе социјалне 

заштите; 

5. Сарадња са УОП-ом Барајево и школским 

полицајцима; 

6. Сарадња са НВО“Деца Барајева“. 

     

 

     IX- VIII  

 

Директор, 

 

 

помоћници 

директора, 

стручни 

сарадници, 

педагошки 

асистент 

 

IX 

Вођење 

документације, 

припрема за рад и 

стручно 

усавршавање. 

1. Глобални и оперативни план рада; 

2  Дневна евиденција рада; 

3. Евиденција рада са ученицима и 

наставницима, родитељима; 

 4. Евиденција о сарадњи са другим 

установама;  

     

 

 

 

 

 

  IX- VI 
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Специјални педагог 

Ружица Петровић 

 

 

 

       3.3. Психолог школе 

 

Август 

8. Формирање одељења првог разреда у матичној школи и плана праћења ученика 

првог разреда 

9. Распоређивање нових ученика у одговарајућа одељења 

10. Учествовање у конципирању годишњег програма рада школе 

11. Конципирање глобалног и оперативних планова и програма рада психолога за 

школску 2019/20. 

12. Учешће у организовању и спровођењу поправних испита 

13. Састављање прелиминарног списка потенцијалних кандидата за додатну 

образовну подршку у школској 2019/20. 

14. Израда плана професионалне оријентације за школску 2019/20. 

15. Иновирање Школског развојног плана примерима добре праксе васпитно-

образовног рада 

16. Представљање извештаја о раду у текућој школској години 

 

Септембар 

 Пријем првака 

 Сарадња са родитељима ученика првог разреда и њиховим учитељима  

 Сарадња са досељеним ученицима и њиховим родитељима 

 Ангажовање у изради програма и планова рада стручних органа школе и 

других компонената у годишњем програму рада школе 

 Праћење адаптације ученика првог и петог разреда и пружање одговарајуће 

стручне помоћи ученицима свих разреда 

 Саветодавни рад са ученицима (посебно поновцима) 

 Сарадња са локалном заједницом и широм друштвеном средином 

 Обиласци часова и присуство родитељским састанцима 

 Вођење педагошке документације и припреме за рад 

 Припрема документација и прелиминарна процена подобности ученика за 

израду индивидуалних образовних планова  

 Активна партиципација у раду стручног тима и педагошког колегијума у 

изради индивидуалних образовних планова 

 5. Евиденција о стручном усавршавању и 

истраживачком раду; 

6. Припремање за све облике рада у школи: 

рад са ученицима, наставницима и 

родитељима, предавања и радионице за 

ученике и наставнике; 

7. Договарање са осталим стручним 

сарадницима о заједничким задацима и 

активностима у школи; 

8. Стручно усавршавање. 

 

 

 

 

          



144 

 

 Учествовање у изради дневног реда и присуствовање седницама Ученичког 

парламента 

 Израда плана имплементације програма ПО  за школску 2019/20.  

Октобар 

 Активности на обележавању ''Дечије недеље'' 

 Обилазак часова у матичној школи и подручним одељењима 

 Праћење ученика са дисциплинским проблемима  

 Праћење рада стручних већа 

 Рад на педагошко-дидактичко-методичком образовању наставника 

 Припрема седница разредних и Наставничког већа за први класификациони 

период за школску 2019/20.  

 Вођење педагошке документације и евиденције 

 Праћење адаптације ученика првог разреда и процена потребе за додатном 

образовном, здравственом и социјалном подршком 

 Сарадња са интерресорном комисијом (по потреби)  

 Тестирање ученика осмог разреда - кандидата за додатну образовну подршку 

на полагању завршног испита, као и ученика нижих разреда по потреби 

 Новембар 

 Обилазак часова свих врста наставе у матичној школи и подручним 

одељењима и консултације са наставницима 

 Рад са ученицима који имају проблема у учењу, понашању и  развоју и 

саветодавни рад са родитељима 

 Сарадња са локалном заједницом и широм друштвеном средином 

 Истраживање образовно-васпитне праксе 

 Припрема обележавања 1. децембра – Светског дана борбе против сиде 

 Ризично понашање младих као фактор који угрожава здравље (никотинизам, 

алкохол, наркоманија, зависност од модерних средстава комуникације) – 

предавање за ученике од V-VIII разреда у сарадњи са ЦК Барајево 

 Вођење педагошке документације и евиденције 

 Рад у стручном тиму за инклузивно образовање и ИОП тиму (коначан предлог 

и образложење одлуке о додатној образовној подршци за ученике од I до VIII 

разреда)  

Децембар 

 Посета часовима свих облика наставе и слободних активности 

 Сарадња са наставним особљем у вези са прилагођавањем школског програма 

даровитим ученицима 

 Решавање проблема који настају на релацији наставник – ученик 

 Саветодавни рад са ученицима 

 Вођење педагошке документације и евиденције  

 Сарадња са локалном заједницом и широм друштвеном средином 

Јануар 

 Информативно саветодавни рад са наставницима и родитељима 

 Пружање помоћи у реализацији програма прославе школске славе – Светог 

Саве 

 Вођење педагошке документације и евиденције 
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 Aнализа истраживања васпитно-образовне праксе и предочавање резултата 

управи школе и Наставничком већу 

 

Фебруар 

 Пружање помоћи родитељима у осмишљавању слободног времена деце  

 Посете часовима, свим облицима наставе и ваннаставних активности 

 Саветодавни рад са ученицима 

 Предавање на тему: ''Дигиталне навике тинејџера и ментално здравље – 

дискусија'' за ученике од V do VIII разреда 

 Пружање помоћи наставницима у организовању такмичења ученика 

 Професионална оријентација – организовање родитељског састанка за 

родитеље ученика осмог разреда 

 Анализа и евалуација ИОП-а у првим полугодишту 

 Припрема седница разредних већа V – VIII разреда и Наставничког већа на 

крају првог полугодишта школске 2019/20. 

Март 

 Посета часовима свих облика наставе 

 Дебата на тему “Превенција насиља у популацији ученика основношколског 

узраста''  

 Саветодавни рад са наставницима, ученицима и родитељима 

 Унапређење васпитно-образовне праксе 

 Разговор и рад са даровитим ученицима 

 Организовање родитељског састанка за родитеље будућих првака 

 Професионална оријентација – Упознавање ученика са интерактивним тестом 

професионалних интересовања,способности и особина на сајту НСЗ, групна 

дискусија и индивидуални саветодавни рад са ученицима  

 Пружање помоћи наставницима у организовању такмичења ученика 

 Вођење педагошке документације и евиденције 

 Праћење напредовања даровитих ученика 

Април 

 Припрема и активно учешће на седницама разредних већа I-VIII разреда и 

Наставничког већа на крају трећег класификационог периода школске 2019/20. 

 Посете часовима 

 Саветодавни рад са ученицима и наставницима 

 Тестирање полазника у први разред 

 Истраживање васпитно-образовне праксе (модели мотивације ученика из 

социјално депривираних средина) 

 Вођење документације и евиденције 

 Професионална оријентација – Интерактивни тест професионалних 

интересовања,способности и особина,групни и индивидуални саветодавни рад 

са ученицима и родитељима, промоције срадњих школа 

Мај 

 Испитивање полазника у први разред 

 Присуство часовима свих облика наставе и ваннаставних активности 

 Саветодавни рад са ученицима и наставницима 

 Сарадња са локалном заједницом и широм друштвеном средином 
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 Седнице одељенских већа VIII разреда и Наставничко веће 

 Вођење педагошке документације и евиденције 

 Аналитичко-истраживачки рад – координација и учешће у процесу 

самовредновања рада школе  

 Професионална оријентација – саветодавни рад са ученицима и родитељима 

 Припрема документације за ИРК за ученике који су се школовали по ИОП-у, 

нужне за израду завршних испита 

 Састављање завршних испита за ученике који су се школовали по ИОП-у у 

сарадњи са предметним наставницима 

Јун 

 Испитивање полазника у први разред 

 Учешће у раду комисије за тестирање спремности деце за превремени полазак 

у школу 

 Пружање помоћи наставницима у организовању припремне наставе за ученике 

VIII разреда који ће полагати завршни испит за упис у средње школе 

 Припрема седница  разредних већа I-VIII разреда и Наставничког већа на крају 

школске 2019/20. 

 Припрема ученика четвртог разреда за прелазак на предметну наставу 

 Сарадња са локалном заједницом и широм друштвеном средином 

 Пружање помоћи у организовању и полагању разредних испита ученика осмог 

разреда 

 Вођење педагошке документације и евиденције 

 Професионална оријентација – саветодавни рад 

 Анализа и евалуација реализације ИОП-а у другом полугодишту 

 

Психолог 

Зоран Златић 

 

 

       3.4. Педагошки асистент 

 

Септембар 

 Извештај рада педагошког асистента за школску 2018/19.годину 

 Упознавање са ученицима првог разреда код којих постоји потреба за 

додатном подршком, њиховим родитељима и учитељима у циљу 

идентификовања потребних активности, њиховог планирања и спровођења 

кроз различите облике рада  

 Помоћ у адаптацији ученика на предметну наставу, посебно ученика који су 

из подручних одељења прешли у матичну школу  

 Наставак рада педагошког асистента са ученицима млађих разреда из 

осетљивих друштвених група кроз све облике рада примењене предходне 

школске године ( индивидуални рад, групни рад, присуство часовима, 

саветодавни рад са децом и породицама, теренске посете ) посебно у циљу 

мотивације за редовним похађањем наставе 

 Посебне активности у раду са децом која се школују по индивидуалном 

образовном програму у оквиру формираних тимова  
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 Сарадња са другим органитацијама и институцијама ( ГЦСР, НВО, МУП, 

здравствене службе, локална самоуправа ) у зависности од текућих потреба 

 Непосредно ангажовање у раду педагошко- психолошке службе школе у 

складу са планираним програмима и активностима 

  Припреме за рад, вођење документације и извештаји 

Октобар 

 Учешће у активностима везаним за обележавање „ Дечје недеље „ 

 Анализа постигнутих резултата кроз активности педагошког асистента у раду 

са децом и у складу са њима прецизирање списка ученика са којима ће 

педагошки асистент непосредно индивидуално радити и планирати адекватне 

активности, пратити њихово постигнуће и процес социјализације, док ће се 

рад педагошког асистента са осталом децом и родитељима одвијати у складу 

са договором са учитељима и стручним радницима у зависности од текућих 

потреба 

 Обилазак подручних одељења школе и договор са учитељима о потреби и 

обиму асистенције педагошког аситента у раду са децом из осетљивих 

друштвених група или учешћа у тиму за децу која се школују по 

индивидуалном образовном програму 

 Разговори и посете породицама деце из осетљивих друшвених група, сарадња 

са другим институцијама 

 Припрема за рад, вођење евиденције и извештаји 

Новембар 

 Индивидуални рад педагошког асистента са ученицима којима је потребна 

додатна подршка у савладавању наставних садржаја ( посебан акценат на 

графомоторичким вежбама и унапређењу вештина слоговног читања и 

писања по диктату ) 

 Групни рад педагошког асистента са ученицима  сличних едукативних 

капацитета ( рад у малим групама 2 - 4 ученика ) у циљу коришћења 

компетиције као мотивишућег фактора 

 Присуство часовима деце којима је потребна додатна подршка, праћење 

понашања у социјалним контактима, њихово подстицање за учешће у 

заједничким активностима 

 Осмишљавање радионица на тему толеранције према различитостима које ће 

педагошки асистент у договору са учитељима изводити у оквиру часова 

одељенских старешина у одељењима у којима се налази већи број деце са 

потребом за додатном подршком 

 Учешће у активностима у раду психо-педагошке службе 

 Припрема за рад, вођење евиденције , извештаји 

Децембар 

 Слободне активности у раду педагошког асистента са децом ( цртање, сликање, 

коришћење материјала који нису били доступни деци из социјално депривираних 

средина - пластелин, пазле, колаж – папир и сл. као дидактичких средатава и 
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презентација радова која се у предходном периоду показала као снажан мотивишући 

фактор ког ове групе деце ) 

 Помоћ и подршка педагошког асистента ученицима из осетљивих друштвених група 

у савладавању наставних садржаја у циљу постизања што бољих резултата на крају 

класификационог периоду 

  Позив родитељима на индивидуалне разговоре са педагошким асистентом у 

просторијама школе, саветовање у циљу јачања родитељских капацитета, 

презентовање дечијих постигнућа у досадашњем раду са педагошким асистентом и 

подстицај за присуство родитељским састанцима 

 Активности у оквиру педагошко - психолошке службе 

 Припрема за рад, вођење евиденције и извештаји  

 Јануар 

 Истраживање васпитно – образованог процеса, анализа свих до тада обављених 

активности у раду педагошког асистента и постигнућа деце са којом асистент 

непосредно индивидуално ради и у скаду са тим потребене корекције за планиране 

активности  

  Индивидуални разговори педагошког асистента са ученицима старијих разреда који 

се изјашњавају као припадници ромске националности на тему проблема у учењу, 

проблема у породици, социјалном окружењу, планова за будућност и сл. 

 Индивидуални разговори са ученицима осмих разреда који се изјашњаавају као 

припадници ромске националности на тему професионалне оријентације, 

мотивација за наставак школовања и упознавање ученика и њихових родитеља са 

процесом примене афирмативних мера  

 Учествовање у активностима везаним за организацију програма прославе школске 

славе – Светог Саве 

 Учествовање у активностима у оквиру педагошко – психолошке службе 

 Сарадња са другим институцијама у зависности од текућих потреба 

 Вођење евиденције  и приреме за рад 

Фебруар 

 Присуство часовима у подручним одељењима школе у којима се налазе деца са 

потребама за додатном подршком  

 Спровођење редовних активности са децом са којом педагошки асистетент 

непосредно индивидуално ради уз консултације са учитељима и стручним 

сарадницима 

 Осмишљавање радионица  на тему толеранције  према различитостима које ће 

педагошки асистент у договору са одељенским старешинама спроводити у 

одељењима у којима се налази већи број деце којима је неопходна додатна подршка 

посебно у социјалној адаптацији 

 Помоћ и подршка деци са великим бројем изостанака са наставе, теренске посете 

њиховим породицама 

 Активности у оквиру педагошко - психолошке службе  
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 Учешће педагошког асистента на седницама одељенских већа I -VIII разреда и 

Наставничког већа на крају другог класификационог периода школске 2019/20. 

године  

 Вођење евиденције и припреме за рад 

Март 

 Спровођење редовних активности са децом са којом педагошки асистетент 

непосредно индивидуално ради уз консултације са учитељима и стручним 

сарадницима 

 Слободне активности у раду педагошког асистента са децом ( цртање, сликање, 

коришћење материјала који нису били доступни деци из социјално депривираних 

средина -пластелин, пазле,колаж – папир и сл. као дидактичких средатава и 

презентација радова која се у предходном периоду показала као снажан мотивишући 

фактор ког ове групе деце) 

 Активности у оквиру педагошко - психолошке службе  

 Вођење евиденције и припреме за рад 

Април  

 Спровођење редовних активности са децом са којом педагошки асистетент 

непосредно индивидуално ради уз консултације са учитељима и стручним 

сарадницима 

 Активности везане за прославу Светског дана Рома – едукативне радионице у вези 

са историјом, културом и обичајима Ромске заједнице 

 Учешће на седницама одељенских  већа  I - VIII разреда и Наставничког већа на крају 

трећег класификационог периода школске 2018/19.год  

 Сарадња са родитељима и инситуцијама ( ГЦСР, НВО, МУП, здравствене службе , 

локална самоуправа ) у зависности од текућих потреба 

 Непосредно ангажовање у раду педагошко- психолошке службе школе у складу са 

планираним програмима и активностима 

 Припреме за рад, вођење документације и извештаји 

Мај 

 Индивидуални разговори са ученицима осмих разреда који се изјашњаавају као 

припадници ромске националности на тему професионалне оријентације, 

сагледавања објективних моћућности за упис у жељене средње школе мотивација за 

наставак школовања и упознавање ученика и њихових родитеља са процесом 

примене афирмативних мера  

 Спровођење редовних активности са децом са којом педагошки асистетент 

непосредно индивидуално ради уз консултације са учитељима и стручним 

сарадницима 

 Учешће на седницама одељенских већа осмог разреда и Наставничког већа 

 Непосредно ангажовање у раду педагошко - психолошке службе школе у складу са 

планираним програмима и активностима 

 Припреме за рад, вођење документације, извештаји 
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Јуни 

 Разговори ученицима четвртог разреда из осетљивих друштвених група у вези са 

адаптацијом за прелазак на предметну наставу 

 Пружање помоћи нставницима  у организовању припремне наставе за ученике осмих 

разреда за који имају потребе за додатном подршком 

 Учешће у организацији  и спровођењу завршних испита по прилагођеном програму 

за ученике који се школују по индивидуалном образовном програму 

 Учешће на седницама одељенских већа I - VII разреда и Наставничког већа на крају 

школске 2018/19.године 

 Сарадња са родитељима, посредовање у контактима са учитељима и наставницима, 

информисање родитеља о постигнутом успеху , разредним или поправним испитима 

деце 

 Активности везане за упис ученика из осетљивих друштвених група у средње школе, 

помоћ у организовању листе жеља, контакти са родитељима и прибављање потребне 

документације за остваривање права на примену афирмативних мера 

 Непосредне активности у оквиру рада педагошко -психолошке службе 

 Припрема за рад , вођење документацијe и извештаји 

Јули 

 Непосредне активности у вези са процесом примене афирмативних мера  

 Рад на педагошкој документацији 

 Евалуација рада педагошког асистента 

 Израда годишњег плана рада педагошког асистента та школску 2020/21.год 

 Учешће у изради концепције годишњег програма рада школе за школску 2020/21. 

годину 

Педагошки асистент 

Снежана Ђорђевић 

 

 

 

3.5. Библиотекар школе 

План рада библиотекара 
 

СЕПТЕМБАР 

-  Реализација поделе бесплатних уџбеника ученицима школе у оквиру акције Миистарства просвете  

- упис  нових чланова (првака и петака). 

- упућивање ученика у коришћење читаонице и стварање навике ка методичном коришћењу 

књига и самосталном успостављању дијалога с књижевним текстом 

- набавка и упис књига у књигу инвентара 

- образовање библиотечке секција, уписивање ученика у исте. Договор о динамици рада секције  

- упознавање и попис ученика првог разреда са читаоницом (простором, организацијом и начином 

рада у читаоници), ученици се правовремено уче како да се користе књигом 

- у сарадњи са појединим наставницима, педагогом, библиотекаром и другим стручним 

сарадницима обавити селекцију наставних садржаја који ће се у оквиру редовне наставе 

реализовати у читаоници. 

- Обележавање Европског дана језика у сарадњи са активом страних језика 26. септембра 

ОКТОБАР 
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- Обележавање Дечије недеље 

- окупљање ученика у новинарску секцију ради реализовања изласка школских новина у 

електронском облику 

- формирање зидних новина 

- увођење ученика у технику брзог и лаког долажења до информација: претраживањем базе 

података путем каталога, компјутера и сл. 

- У сарадњи са дечјим књижевним клубом организовати ђачке књижевне вечери. 

- Анализа потреба школе за новим књигама (везано за Сајам књига) и посета Сајму књига 

- Набавка књига на Сајму књига 

-  Упознавање ученика свих разреда са коришћењем речника, енциклопедија,лексикона, 

тезауруса... 

- Излазак зидних новина поводом Дечије недеље и Сајма књига. 

НОВЕМБАР 

- Набавка књига и мултимедијалних дискова за помоћ у настави 

- Увођење наставника кроз редовну наставу у читаоници. 

- Организовање сусрета са дечјим писцима. 

- Извршавање каталошке обраде старих и свих новонабављених материјала 

- Укључивање наставника и ученика у планирање културне и јавне делатности школе 

- Обележавање Међународног дана детета 20.новембар   

ДЕЦЕМБАР 

- Обележавање Дана библиотекара Србије 14. децембар 

- Изложба радова ликовне и фотографске секције. 

- Предавања из књижевности. 

- Обавештавање ученика и наставника о новонабављеној књижној и некњижној грађи. 

- Организација и одржавање Новогодишњег квиза знања 

- У сарадњи са наставницима ликовне културе, музичке културе, српског језика, веронауке и 

учитеља украшавање просторија школе, зидних новина и паноа поводом предстојећих празника 

ЈАНУАР 

- Прослав Св. Саве- предавања, изложбе, приредбе, све у сарадњи са наставницима српског језика 

и секцијама- драмском, рецитаторском,литерарном... 

- Прављење зидних новина за Св. Саву 

ФЕБРУАР 

- Обележавање Међународног дана матерњег језика 21. фебруар  

- Обележавање Националног дана књиге 28. фебруар.  

- Остваривање тесне сарадње са стручним активима наставника, наставничким већима, као и 

стручним сарадницима у школи. 

- Предавање психолога и педагога. 

- Сарадња са организацијама изван школе међу којима су и читаонице и библиотеке других школа 

и произвођачи и издавачи који су интересантни за школску библиотеку и читаоницу. 

- Припрема извештаја о раду школске библиотеке у првом полугодишту 

МАРТ 

- Обележавање Дана слободе приступа информацијама 16.март, тема: Медијска писменост 

- Обележавање Светског дана поезије 21.март 

- Упућивање ученика свих разреда у коришћење фондова у процесу свакодневних практичнијiх 

активности које се реализују у читаоници. 

- Обележавање Међународног дана дечије књиге 2. април, организовање радионице на ову тему 

АПРИЛ  

- Такмичење у рецитаторству и певању. 

- Гледање филмова, позоришних представа и емисија које на неки начин прате школски програм. 

- Сарадања  са матичном (Градском) и локалном библиотеком 

- Осигуравање перманентне индивидуалне активности ученика у читаоници (по слободном 

избору) чак и онда када се организују групне активности. 

МАЈ 

-Разговор са наставницима, педагогом и психологом о могућој набавци стручне литературе и 

часописа. 
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- Организовање радионица за ученике 8.разред у сарадњи са психологом школе на тему 

професионалне орјентације  

- Организација посета средњих школа ради њихове презентације ученицима 8.разреда 

- Разговор за ученицима члановима секција о обављеним задацима у току године. 

- Сарадња са стручним активом школских библиотекара 

ЈУНИ 

- Проглашење најчитаније књиге у протеклој години 

- Обаветавање ученка о обавезности враћање позајмљених књига пре краја школске године 

- Проглашење најактивнијих ученика у читаоници и њихово награђивање. 

- Организовање опроштајне журке за осмаке 

- Припремање годишњег извештаја о раду школске библиотеке  

АВГУСТ 

- Припрема и израда годишњег, месечних и оперативнх планова рада 

- Сређивање књижног фонда, утврђивање стања књига у библитеци и заштита оштећене 

библиотечке грађе 

- Техничке и организационе припреме за почетак нове школске године  

 

 

План за школску 2019/2020. годину 
 

Садржаји:    годишњи фонд  недељни фонд 

Васпитно-образовна делатност   780   20 

Сарадња са наставницима                               88                2 

Библиотечко-информациона делатност  230    6 

Културна и јавна делатност                  68    2 

Остали послови                 322   10 

Укупно сати                1080   40 

 

План за школску 2019/2020. годину по месецима 

 

Школска година = 36 или 37 наставних недеља 

Глобални план рада за 36 наставних  

36 наставних недеља 

број дана                непосредан рад    остали послови укупно сати 

(наставни дани)            (6 сати дневно)        (2 сата дневно)       у току месеца 

 

Септембар  21   126   42  168 

октобар  23   138   46  184 

новембар  20   120   40  160 

децембар  20   120   40  160 

јануар  17               102   34  136 

фебруар    9     54   18    72 

март  22   132   44  176 

април  16     96   64  160 

мај  20   120   40  160 

јун       12     72   48   120 

укупно           180 дана             1080   416  1496 

 

школска година, 180 радних дана 

1080сати непосредног рада 

  416 сати осталих послова 

1496сатиукупно 

Библиотекари: 

Ирена Сирковић и Милена Никодиновић 
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I  РЕАЛИЗАЦИЈА ВАННАСТВНИХ АКТИВНОСТИ 

 

1.  Настава у природи 

     Настава у природи је облик образовно-васпитног рада којим се остварују обавезни 

наставни предмети, изборни програми, пројектна настава и ваннаставне активности из 

плана и програма наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања – у 

климатски погодном месту из здравствено-рекреативних и образовно-васпитних разлога.  

     Задаци који се остварују реализацијом програма наставе у природи су: 

– побољшање здравља и развијање физичких и моторичких способности ученика; 

– задовољавање основних дечијих потреба за кретањем и игром; 

– очување природне дечије радозналости за појаве у природи и подстицање интересовања 

и способности за њихово упознавање кроз одговарајуће активности; 

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

окружењу и уочавање њихове повезаности у конкретним природним и друштвеним 

условима; 

– подстицање самосталности у процесу стицања знања кроз непосредне истраживачке 

задатке; 

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

животне средине и изграђивање еколошких навика; 

– упознавање природно-географских, културно-историјских знаменитости и лепоте места и 

околине; 

– упознавање са начином живота и рада људи појединих крајева; 

– упознавање разноврсности биљног и животињског света појединих крајева, уочавање 

њихове повезаности и променљивости; 

– упознавање са карактеристикама годишњих доба у природи и смењивањем временских 

прилика; 

– развијање способности сналажења тј. оријентисања у простору и времену; 

– оспособљавање ученика за безбедан и правилан боравак у природи; 

– развијање правилних хигијенско-здравствених навика и подстицање самосталности у 

обављању личне хигијене и бриге о себи; 

– подстицање и стварање навике за неговање редовне физичке активностии за што чешћи 

боравак у природи; 

– формирање навика редовне и правилне исхране; 

– навикавање на правилно смењивање рада, одмора и сна; 

– разумевање и уважавање различитости међу појединцима; 

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

одговарајуће активности.  

     Садржаји наставе у природи остварују се на основу плана и програма наставе и учења 

из којег се издвајају они садржаји који су погодни за остваривање циљева и задатака наставе 

у природи, а одговарају условима у којима се она реализује.  

     У програмима наставе и учења за поједине предмете могу се наћи садржаји који 

експлицитно или имплицитно упућују на погодност овог облика образовно-васпитног рада. 

Овај облик наставе организоваће се за млађе разреде (I-IV), а у оквиру разреда за она 

одељења која добију писмену сагласност родитеља ученика. 

     Предвиђене су следеће дестинације :  

     1.разред – Митровац на Тари 

     2.разред – Гоч 

     3.разред – Рудник 
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     4.разред – Букуља 

 

2. Екскурзије 

 

     Екскурзија је облик образовно-васпитног рада који се остварује ван школе. 

     Циљ екскурзије је непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној 

средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа, а у циљу остваривања 

образовно-васпитне улоге школе. 

    Задаци екскурзије су:  

-проучавање објеката и феномена у природи; 

-уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима; 

-развијање интересовања за природу и еколошке навике; 

-упознавање начина живота и рада људи појединих крајева; 

-развијање позитивног односа према: националним, културним и естетским вредностима, 

спортским потребама и навикама, као и социјалним односима. 

 

     Садржаји екскурзије у првом циклусу основног образовања и васпитања су посебно: 

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

Републике Србије; 

– посматрање карактеристичних биљака и животиња (обилазак станишта биљака и 

животиња); 

– посете заштићеним природним подручјима (национални паркови, резервати, споменици 

природе и др.); 

– упознавање с прошлошћу и културном баштином завичаја и отаџбине (обилазак музеја, 

културно-историјских споменика, етно-села, спомен-кућа знаменитих људи – научника, 

књижевника, уметника, војсковођа, државника и др.) 

-развијање способности оријентације у простору и времену; 

– обилазак разних типова пољопривредних површина и сточарских фарми (упознавање с 

производњом здраве хране); 

– обилазак привредних друштава и јавних предузећа (прерада природних сировина, 

упознавање с различитим делатностима људи, заштита животне средине и др. 

Предвиђене су следеће дестинације : 

1.разред: Барајево – Мали Иђош – салаш Катаи - Барајево 

2.разред: Барајево – Топчидерски парк – Јавни акваријум и тропикаријум Београд – Винча 

– Мали Дунав – Бело брдо - Барајево 

3.разред: Барајево – Грабовац – Свилајнац ( Природњачки музеј) – Јагодина ( Зоо врт) - 

Барајево 

4.разред: Барајево – Марићевића јаруга – Орашац – Опленац – пећина Рисовача – 

Аранђеловац - Барајево 

           

     За ученике петог и шестог разреда организује се једнодневна екскурзија, а за ученике 

седмог и осмог разреда дводневна. 

     Руте за екскурзије од петог до осмог разреда у школској 2019/2020. години: 

5. разред: - Барајево, Мишар, Тршић, Троноша, Барајево 

6. разред: -Барајево, Јагодина,( посета зоо врту и  музеју воштаних фигура) манастир 

Раваница, спомен парк Шумарице, Барајево 

7. разред: -Барајево , Овчарско – кабларска клисура –посета неког од манастира, Тара, 

(Дрвенград, Кремна,  вожња Шарганском осмицом или посета Стопића пећини и етно села 

Сирогојно), Барајево 
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8. разред: -Барајево, Неготин (Феликс Ромулијана, Мокрањчева кућа, музеј Хајдук Вељка 

Петровића), Лепенски вир, Виминацијум, Барајево 

     У ораганизацији Еперахије шумадијске и бељаничког намесништва за ученике петог 

разреда, који похађају наставу веронауке ораганизоваће се једнодневни излет – Манастири 

ваљевског округа. 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ ЈЕДНОДНЕВНОГ ИЗЛЕТА УЧЕНИКА 5. РАЗРЕДА 

ОШ  ''КНЕЗ СИМА МАРКОВИЋ" 

Тип путовања: једнодневни излет.   

Дестинација: манастири: Каона, Јовање, Лелић, Храм Христа Спаситеља.  

Датум поласка: 24.09.2019.  

Ученици: излет је предвиђен за  ученике 5. разреда основних школа Бељаничког 

намесништва ( ОШ ''Кнез Сима Марковић,'' Барајево; ОШ ''Дражевац,'' ОШ ''Вук Караџић,'' 

Степојевац; ОШ ''Павле Поповић,'' Вранић).  

Број ученика: број ученика биће прецизно утврђен након потписане сагласности ротитеља.  

Број пратилаца наставника: 6   

Време и место поласка: у раним јутарњим часовима на паркингу цркве Светог Саве у 

Барајеву.( *Пријем као и повратак ученика из других школа биће обављен испред њихових 

матичних школа у: Вранићу, Дражевцу и Степојевцу).   

Време и место повратка : у вечерњим сатима на Ластиној станици, у Барајеву.  

Превоз: Ученици и наставници путују аутобусом туристичке класе.  

Организатор излета: Епархија Шумадијска – Бељаничко намесништво  

Циљеви и задаци:   

-  упознавање и учествовање у литургијском животу монашке заједнице.   

- стицање знања из области црквене уметности и архитектуре.   

- развијање свести о раду и животу у заједници.  

- развијање позитивног односа према духовним,уметничким  и културним вредностима.   

- истицање природних лепота поднебља и очување животне средине.   

- примена наученог,повезивање, размишљање и закључивање.   

План и програм једнодневног излета: окупљање ученика ОШ ''Кенз Сима Марковић,'' у 

раним јутарњим сатима на паркингу цркве Светог Саве у Барјеву. Полазак, након 

евиденције и пребројаваља ученика. Пријем ученика из других школа биће обављен испред 

њихових матичних школа у: Вранићу, Дражевцу и Степојевцу. Након пријема ученика у 

аутобус, наставља се пут ка манастирима.Ученици ће посетити храм Христа Спаситеља на 

Убу.Затим, манастире: Каона, Јовање и Лелић.Током посете, ученици ће се упознати са 

богатим историјским и културним наслеђем наведених манастира. Повратак у раним 

вечерњим сатима, након реализације предвиђене посете.  

Вођа пута: Протонамесник и координатор верске насатве Владимир Димић  

Наствници пратиоци: Зоран Станковић Драган Поповић Јована Живковић Игор Обрадовић 

 

2. Секције и слободне активности 

 
     У школској 2019/2020. години планиране су следеће секције, а у зависности од броја 
заинтересованих ученика оне ће се и реализовати. Детаљан план активнсоти током секција 
налази се у Школском програму за одређени разред. 
 
Секције: Српски језик и књижевност 

 

Назив секције Реализатори: трајање 

Драмска секција Данијела Николић (б смена) Прво и друго полугодиште 
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Ивана Васин (а смена) 

Радмила Јагличић (Бељина) 

Рецитататорска секција Данијела Томић (б смена) 

Милица Коцић (а смена) 

Радмила Јагличић (Бељина) 

Прво и друго полугодиште 

Литерарна секција Јелена Димић (Б смена) 

Радмила Јагличић (Бељина)  

Прво и друго полугодиште 

Новинарска секција – 

вештина писања 

Тијана Мирковић  (А смена) Прво и друго полугодиште 

 
Спортске секције:  
 

Назив секције Реализатори: 

Рукометна секција Снежана Васић 

Одбојкашка секција Бојан Стевановић 

Кошаркашка секција Мирјана Скокнић 

Фудбалска секција Миљан Контић 

Атлетска секција Јелена Јанковић 

 

Секције: Техничко и информатичко образовање и техника и технологија 

 

Назив секције Реализатори: 

Фото и видео секција               Жељко Трифуновић 

Саобраћајна секција Ружа Недељковић 

Гроздана Бошковић 

Немања Јојић 

Техника и технологија - 

секција: 

Гордана Ранковић 

Драгица Јојић 

 

Секције: Страни језици 

 

Назив секције Реализатори: 

Драмска секција Ања Прентић 

„Умница“ Мира Симеуновић 

Креативне радионице Ана Вањек 

Креативне радионице Јасна Станић 

 

Обавезни изборни предмет: 

- Верска настава /Грађанско васпитање  I-IV 

- Верска настава /Грађанско васпитање  V-VIII  

- Физичко васпитање -изабрани спорт             VIII 
- Oбавезне Физичке  активности (ОФА)                      V-VI 

 

Изборни предмети: 

- Информатика и рачунарство             VIII 

  

Слободне активности- предложене 

- Чувари природе     V- VII 

- Хор и оркестар     V- VII 

- Цртање, сликање и вајање    V- VII 
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Изборни  предмет: 

- Чувари природе     III-IV 

- Народна традиција                III-IV 

- Руке у тесту                                                            IV 

 

Остали обици рада: 

- Пројектна наства                                                   I и II 

 

 

 

 

 

3. Хор 

 

     Хор ће се реализовати у старијим разредима (V до VIII) за ученике обе смене са 36 часова 

годишње.  

 

Наставник, 

  Бојана Цупаћ 
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Начин и поступак остваривања 

образовно-васпитног процеса 

 

Исходи 

Активности 

наставника 

Активност

и ученика 

Наставне 

методе/облици 

И
зв

о
ђ
ењ

е 
м

у
зи

к
е 

           

12 24 Одабира 

гласове  

Показује 

вежбе 

дисања,дикц

ије и 

интонације, 

техничких 

вежби, 

Диригује 

Упућује 

Мотивише 

 

Слушају 

Певају 

Вежбају 

дисање, 

дикцију и  

интонацију 

 

Демонстративна 

Аудитивна 

Групни 

Индивидуални 

фронтални 

Развијање 

слуха,ритма,шир

ење гласовних 

могућности и 

учвршћивање 

интонације 

,способност за 

фино 

нијансирање и 

изражајно 

певање 

применом 

елемената 

музичке 

изражајности 

Развијање 

естетских 

критеријума 
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4. Ученичке организације 

 

       5.1. Црвени крст 

 

МЕСЕЦ ТЕМА АКТИВНОСТ 

Октобар Дечија недеља- Трка за 

срећније детињство 

За ученике од 1-8 разреда 

У току године Смањење ризика и 

ублажавање последица од 

елементарних непогода и 

других опасности 

Обуке за ученике 3 разреда 

Друго полугодиште Крв живот значи Ликовно-литерарни конкурс  

за ученике од 1-8 разреда 

У току године Промоција хуманих 

вредности“ ( ПХВ ) 

Предавања за ученике 4 

разреда 

У току године Шта знаш о Црвеном крсту Квиз знања за ученике 4 

разреда 

У току године Превенција болести 

зависности 

Ученици од 5-8 разреда 

У току године Прва помоћ Обука за ученике 7 разреда и 

такмичење у пружању прве 

помоћи 

 

 

 

 

 

VII  ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ВАСПИНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 

1. Програм здравствене заштите ученика 

 У сарадњи са домом здравља Милорад Влајковић у Барајеву у току школске 

2018/2019.године одрађене су следеће активности у циљу превенције и праћења 

здравственог стања ученика: 

-систематски прегледи лекара педијатра  за ученике 1. , 3.  и 7. разреда 

- прегледи ученика 8. разреда за потребе уписа у средњу школе 

- систематски прегледи стоматолога за ученике од 1. до 8. разреда 

-преглед очног лекара за ученике 7. разреда 

- вакцинација ученика према распореду педијатрије дома здравља 

 Све активности се организују на основу захтева и потребе педијатријске службе, 

стоматолошке службе, офтамолошке службе и управе дома здравља у Барајеву, а уз 

сагласност или присутност родитеља ученика. Прегледи су обављени током школске 

године. 

 Организацију активности, обавештења разредним старешинама и родитељима водио 

помоћник директора Биљана Стевановић. 
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2. Програм социјалне заштите ученика 

     Директор школе, помоћници и педагошко-психолошка служба током читаве школске године, 

континуирано сарађују са целокупном службом Центром за социјални рад Барајево.  По потреби 

се организују конференције у нашој школи или у Центру. 

     Остварује се сарадња и с другим сентрима на територији РС, по потреби.л 

     У школи има више ученика који су смештени у хранитељским породица и због тога школа 

континуирано сарађује и са Центром за породични смештај и усвојење, Београд. 

 

 

3. Програм школског спорта и спортских активности 

     Поред реализације спортских секција, изборног спорта, спортских такмичења у школи ће се 

реализовати и пројекат „Брзином до звезда“ за 2019/2020. Овај пројекат  се организује ради 

развоја атлетике у ОШ. Почетак реализације пројекта од 2.9.2019. год.  

Реализоваће се следећа такмичење: 

-међуодељењска (учесници- по 8 дечака и 8 девојчица из 3. и 4. разреда који ће пласирати на 

школско) 

- Најбољих 8 дечака и 8 девојчица из 3. и 4. разреда пласираће се на општинско такмичење 

- градска, државно и супер-финале (у јуну 2020.год.) 

 

     Крајем 2019.  ГО Барајево у сарадњи са Спортским савезом Барајева објављују на сајту ГО 

конкурс за „Пројекат задовољавања потреба и интереса грађана у области спорта и физичког 

васпитања деце предшколског и школског узраста (унапређење физичког вежбања, рад 

школских и спортских секција и друштва, општинска, градска и међународна школска 

спортска такмичења)“.  

     Школа ће учествовати на овом конкурсу за 2020. год.  

 

4. Програм сарадње са породицом 

 

     Циљ програма сарадње школе са породицом ученика је подстицање и неговање 

партнерског односа са родитељима, односно старатељима ученика. Однос је заснован на 

принципима међусобног разумевања, поверења и поштовања. Програм је усмерен на јачању 

родитељске компетенције и има саветодавни и социо-едукативни карактер. Циљеви су  и 

унапређење сарадње са родитељима/старатељима, побољшање квалитета наставе, 

побољшање сарадње међу запосленима, подстицање ученика, родитеља/старатеља на 

интерактивност наставе, учествовање наставника на обукама, стицање квалитетних знања, 

вештина и ставова ученика, развијање компетенције у погледу комуникације и способности 

за тимски рад, развој стваралачких способности и развој мотивације за учење. Циљеви ће 

се реализовати организовањем различитих облика активности усмерених на обезбеђивање 

трајне и квалитетне сарадње школе и породице. Сарадња са породицом одвијаће се плански 

и систематски током целе године. Како би се што боље одговорило потребама деце, 

породице и средине, сарадња ће бити реализована применом и комбинацијом различитих 

облика сарадње. 
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Време 

реализације 
Активност Садржај 

Реализатори 

 

На почетку 

школске 

године и на 

класификац

ионим 

периодима 

Општи родитељски 

састанци 

Упознавање са Наставним 

планом и програмом, 

уџбеницима, наставницима, 

Правилницима о оцењивању, 

заштити података ученика и 

безбедности ученика, успех 

и дисциплина ученика, 

настава у природи и 

екскурзије 

Одељењске старешине 

Према 

потреби 

Саветодавни рад са 

родитељима/старат

ељима ученика чија 

деца имају 

потешкоћа у 

понашању и учењу 

Различити облици 

саветодавног рада у 

зависности од проблема, 

размена информација, 

упућивање 

Одељењске старешине и 

стручни сарадници 

Према 

потреби 

Саветодавни рад са 

родитељима/старат

ељима 

талентованих 

ученика 

Различити облици 

саветодавног рада 

Одељенске старешине и 

стручни сарандици 

Једном 

недељно и по 

потреби 

Индивидуални 

контакт са 

родитељима/старат

ељима 

На иницијативу 

родитеља/старатеља, стучне 

службе, одељенског 

старешине, предметног 

наставника са циљем 

информисања родитеља о 

напредовању детета. 

Одељенске старешине, 

предметни наставници, 

стручни сарадници 

Једном 

недељно и по 

потреби 

Отворена врата Присуство родитеља 

различитим облицима 

васпитно-образовног 

процеса 

Одељенске старешине, 

предметни наставници, 

стручни сарадници, 

директор 

Свакодневно

, недељно и 

по потреби 

Индиректни 

контакт са 

родитељима/старат

ељима 

Телефонски позиви, 

путујућа свеска (размена 

информација о 

активностима, развоју и 

напредовању детета) 

Одељенске старешине, 

предметни наставници 

Током целе 

школске 

године 

Кутак за 

родитеље/старатељ

е 

Постављање свих 

релевантих информација на 

улаз, пано и сајт школе. 

Израда штампаних 

обавештења. 

Одељенске старешине, 

предметни наставници 

Током целе 

школске 

године 

Учешће чланова 

породице у 

заједничким 

активностима 

Школски одбор, Савет 

родитеља, манифестације 

(пријем првака, Дан школе, 

Свети Сава), завршни испит 

за ученике осмог разреда, 

прослава мале матуре, 

прославе, празници, излети 

Родитељи/старатељи, 

ученици, радници школе, 

директор 
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Током целе 

школске 

године 

Учешће 

родитеља/старатељ

а у Савету 

родитеља, 

Школском одбору, 

Тимовима за 

развојно 

планирање, 

самовредновање, 

превенцију насиља 

Активности дефинисане 

законом и правилницима о 

раду ових стручних и 

руководећих органа 

Директор, 

родитељи/старатељи, стучни 

сарадници 

Током целе 

школске 

године 

Едукативна 

предавања 

Подизање нивоа 

родитељских компетенција 

Стручни сарадници, МУП 

Током целе 

школске 

године 

Дан отворених 

часова 

Родитељи/старатељи 

ученика могу једном 

месечно да присуствују 

часовима  

Предметни наставници 

Током целе 

школске 

године 

Донације Донацијама 

родитељи/старатељи могу да 

учествују у хуманитарним 

акцијама за помоћ 

социјално-угроженим 

ученицима, као и у 

побољшању услова рада и 

техничкој опремљености 

Директор, Школски одбор 

Мај 

Свет занимања Реални сусрети са 

занимањима на радном 

месту родитеља/старатеља 

добровољаца 

Чланови тима за 

професионалну 

оријентацију, 

родитељи/старатељи 

15. мај 

Светски Дан 

породице 

Сваки предметни наставник 

и учитељ подели задатке 

међу собом и у сарадњи са 

родитељима/старатељима и 

децом оствари планиране 

циљеве.  

Предметни наставници 

       Координатор Тима за сарадњу са породицом, 

Невена Дамњановић 
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VIII  РЕАЛИЗАЦИЈА ОСТАЛИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА 

 

1. Акциони план за припрему и спровођење завршног испита за ученике којима је 

потребна додатна образовна подршка 

 

ВРСТА ПОДРШКЕ ОСОБЕ ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Састанак школског тима за инклузивно 

образовање –израда акционог плана и 

праћење реализације 

Зорица Јовановић Стевановић, 

директор школе и Тим за инклузивно 

образовање 

 

мај и јун 2020. 

Састанак са ученицима и родитељима-

информисање и договор у вези усклађивања 

услова и садржаја завршног испита 

Зоран Златић, школски психолог, 

Ружица Петровић, спец.педагог, 

Снежана Ђорђевић, педагошки 

асистент и Биљана Стевановић, 

помоћник директора 

   

мај и јун 2020. 

Припремна настава 

(поред редовних припрема укључује се и 

индивидуални рад, као и увећан број часова 

припремне наставе) 

Предметни наставници  који предају 

ученицима који се школују по ИОП-у и 

Снежана Ђорђевић, педагошки 

асистент 

 

мај и јун 2020. 
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Формирање школског тима за израду 

прилагођених тестова за полагање завршног 

испита 

Директор школе   

мај 2020. 

Израда прилагођених тестова за полагање 

завршног испита 

Предметни наставници и педагошко-

психолошка служба школе 

 

април 2020. 

Пратилац ученика Снежана Ђорђевић, педагошки 

асистент  

и остали чланови ПП службе 

 

мај и јун 2020. 

 

Достављање досијеа ученика Школској 

управи града Београда 

Биљана Стевановић, 

помоћник дирекkngdvjiтора 

 

мај 2020. 

Координатор Тима заинклузивно образовање, 

Ружица Петровић, спец. Педагог 

 

 

 

 

 

 
 

 

2. План стручног усавршавања наставника 
 

 

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 

КАТАЛОШКИ 

БРОЈ 

СЕМИНАРИ УЧИТЕЉА ЗА ШК. 2019/2020. Број 

учитеља 

417 Ваннаставне активности – огледало школе 6 

487 Технике методе и веб алати у настави усмереној на исходе 2 

963 Учитељи у свету линија, боја и облика 8 

240 Моје здравље-моја одлука 3 

508 НТЦ систем учења-развој креативног и функционалног 

размишљања 

37 

515 Огледни/угледни часови као подстицај наставника за даљи 

професионални развој 

 

22 

178 Инклузивно образовање и индивидуални образовни план - 

20 Да у школи другарство не боли-програм превенције вршњачког 

насиља 

 

8 

11 Успешно управљање одељењем принципи и примери добре 

праксе 

25 
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139 Рад са тешким родитељима 11 

 Друштво учитеља: Семинар „Зимски сусрети“ 21 

 Друштво учитеља: Семинар „Сабор учитеља“ 20 

 Руководилац већа , 

Ана Станчић 

 

 

 

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗА ПРЕДМЕТ СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

 

 Каталашки 

број 

семинара 

Назив семинара Време 

реализације 

Пријављују се за 

учешће 

1 833 

Републички зимски семинар 

Фебруар 2020, 

Три дана, 24 бода 

Сви наставници 

српског језика 

(7) 

2. 830 Ос игре до уметности: драмски 

метод у настави 

1 дан, 8 бодова 3 наставника 

3. 827 Ка савременој настави српског 

језика и књижевности 

1 дан, 8 бодова 3 наставника 

Руководилац већа, 

Радмила Јагличић 

 

 

 

 

 

                                         ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

                                      ЗА СТРУЧНО ВЕЋЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА 

 

Поред стручних обука које се реализују по динамици предвиђеној од стране 

Министарства,чланови стручног већа страних језика планирају и следеће семинаре: 

 Каталошки број 868- Од учионице до причаонице-контекстуално усвајање страног 

језика, Дата Дидакта,компетенција К1,8 бодова-2 наставника 

 Каталошки број 864 -ОКЦ интернет семинар-Настава енглеског језика заснована 

на интердисциплинарном приступу, ,компетенција К1,32 бода- 1 наставник 

 Каталошки број 857-English in action ,Дата Дидакта,компетенција К 1,8 бодова -2 

наставника 

 Каталошки број 859 -ТЕАМ Together Everyone Achieves More,Дата 

Дидакта,компетенција К1,8 бодова- 1 наставник 

 Каталошки број 891- Beyond English,Кlett друштво за развој 

образовања,компетенција К3,8 бодова-2  наставника 

 Каталошки број 861- Динамика часа страног језика:елементи,стратегије и 

активности за конципирање,реализовање и евалуирање часа ,компетенција К1,24 

бода- 2 наставника 

 Каталошки број 860- Вредновање и евалуација у настави страних 

језика,ДСЈКС,компетенција К1,8 бодова- 5  наставника 
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 Каталошки број 869- Стандарди постигнућа и наставни програми као главне 

смернице за обликовање наставе страних језика,ДСЈКС,компетенције К1,8 бодова-2 

наставника 

 Каталошки број 870- Унапређивање професионалних компетенција и организације 

наставе руског језика, ,Славистичко друштво Србије,компетенције К1,16 бодова- 2 

наставника 

 Каталошки број 856-Creative methodology for maximising student engagement in EFL 

classroom,Удружење наставника енглеског језика,компетенција К1,8 бодова-1 

наставник 

 Каталошки број 878-Креативна употрба уџбеника у настави страног 

језика,ДСЈКС,компетенција К2,8 бодова-1 наставник 

 English Book Day конференција-1 наставник 

 ELTA Serbia Conference-2 наставника                                                                          

                                                                                                Руководилац стручног већа, 

                                                                                                Ана Кунарац 

 

 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА МАТЕМАТИКЕ 

 

1- Државни семинар о настави математике и рачунарства Друштва математичара Србије; 

каталошки број 345 (К1,П3, 16 бодова) - 2 наставнице 

2- Мотивисање и развијање интересовања за учење математике, математичког друштва 

„Архимедес“; каталошки број 353 (К1,П3, 8 бодова)- 4 наставника 

3- Стратегије решавања математичких задатака, КЛЕТТ; каталошки број 387 (К2,П3, 8 

бодова)- 2 наставнице 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА ФИЗИКЕ 

 

1- Републички семинар о настави физике Друштва физичара Србије; каталошки број 628 

(К1, 24 бодова)- 2 наставника 

2- Вршњачко учење и концептуална настава природних наука, ПМФ Нови Сад; каталошки 

број 632 (К2, 8 бодова)- 2 наставника 

 

Руководилац већа, 

Бојан Вељовић 

 

 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ 

 

1.ПРИМЕНА ДИГИТАЛНИХ УЏБЕНИКА И АПЛИКАТИВНИХ ПРОГРАМА У 

ПРОЦЕСУ ЛИКОВНОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА ДЕЦЕ И МЛАДИХ – 

ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКИ И ТЕХНОЛОШКИ АСПЕКТИ – 2 наставника 
Klett друштво за развој образовања 

Каталошки број 954 

2.ДЕЧЈЕ ЛИКОВНО СТВАРАЛАШТВО И СЦЕНСКА УМЕТНОСТ- 2 наставника 
"Пријатељи деце општине Нови Београд" 

Непосредно 

https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=729
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=729
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=729
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Каталошки број 968 

  

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ 

 

1.Семинар Онлајн игре у настави  - 1 наставница         

К2 компетенција 

Каталошки број 592 

1.Музичка култура и модерне технологије- 1 наставница 

Отворена просветна иницијатива 

Непосредно 

Каталошки број 973 

Руководлац већа, 

Светлана Мајсторовић 

 

 

 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА БИОЛОГИЈЕ 

 

236, Синдром изгарања – како преживети стрес на радном месту- све наставнице 

Основна школа „Старина Новак” 

дана:1 

бодова: 8 

Непосредно 

 

302, ПрограмИграње – програмирање игре и играње програмирањем- све наставнице 

Образовно креативни центар 

Електронски:недеља:4 

бодова: 32 

 

799, Примењена екологија – од примене до промене- све насвнице 

Факултет за примењену екологију Футура 

Непосредно 

дана:1 

бодова: 8 

 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА ХЕМИЈЕ 

 

1.Планирање наставе хемије-смернице за квалитетну наставу каталошки бр 796 (обе 

наставнице) 

2.Наставна секција из хемије каталошки број 811 (обе наставнице) 

 

Руководилац већа, 

Гордана Горуновић 

 

 

https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1318
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=157
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1470
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СТРУЧНО УСАВРШАВAЊЕ НАСТАВНИКА  

ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА 

  

1 

 

 

1021    

Систем праћења физичког развоја и развоја моторичких способности у настави физичког 

васпитања 

Факултет спорта и физичког васпитања 

Непосредно дана: 1 

бодова: 8 

(сви наставници) 

2 

 

 

1009    

„Спајдиленд” – савремени системи и методе за развој дечје моторике на отвореном 

простору 

САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ 

Непосредно дана: 1 

бодова: 8 

(сви наставници) 

3 

 

1011    

Моторичко учење и развој деце 

Факултет спорта и физичког васпитања 

Непосредно дана: 1 

бодова: 8 

(сви наставници)  

4 

 

1018    

Школска спортска гимнастика: усавршавање наставника за реализацију новог програма 

за олимпијски циклус 

Удружење педагога физичке културе Београда 

Непосредно дана: 1 

бодова: 8 

(сви наставници) 

                                                                                                Руководилац стручног већа, 

                                                                                                     Јелена Јанковић 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗА НАСТАВНИКЕ ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ 

(Техничког и информатичког образовања) (сви наставници) 

Каталошки  

Број 

 

 Компетенције  Приоритетне   

области 

Тема семинара  Дан/бодови 

798 К1 П3 Предузетништво и производња 

у настави технике и 

технологије (МИГ ДАКТА) 

1дан/ 

8 бодова 

807 К2 П1 Интерфејс роботика и 

предузетништво у настави 

1дан/ 

8 бодова 
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Руководилац већа, 

Жељко Трифуновић 

 

 

9 К2 П3 Наставним методама до 

безбедног ученика у саобраћају 

1дан/ 

8 бодова 

13 К3 П4 Безбедност деце на Интернету 

у сарадњи са родитељима 

1дан/ 

8 бодова 

26 К2 П4 Ефикасно дисциплиновање-

између жеља и могућности 

1дан/ 

8 бодова 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗА НАСТАВНИКЕ ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА 

 (сви наставници) 

Каталошки  

Број 

 

 Компетенције Приоритетне 

области 

Тема семинара Недеља/бодови 

 295 К1 П1 Извођење наставе 

програмирања по принципу 

„корак по корак” на примеру 

програмског језика Java 

недеља:2 

бодова: 10 

 298 К1 П1 Основе веб дизајна – 

креативни начин за развој 

ученика 

недеља:4 

бодова: 32 

 306 К2 П1 Web 2.0 алати и технологије 

у образовању 

недеља:4 

бодова: 26 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВAЊЕ НАСТАВНИКА ИСТОРИЈЕ 

Каталошки 

Број 

 

Компетенције Приоритетне 

области 

Тема семинара Недеља/

бодови 

221 К1 П3 Кључни појмови као инструмент 

за остваривање исхода учења у 

настави предмета Историја 

1 дан 

8 бодова 

224 К1 П3 Настава модерне историје 

југоисточне Европе – 

оспособљавање наставника за 

мултиперспективни приступ 

настави историје 

2 дана 

16 

бодова 

225 К1 П3 Нова историографска 

истраживања и настава историје. 

Методички приступ 

1 дан 

8 бодова 

226 К1 П3 Учење о ратовима 90-тих на 

простору бивше Југославије 

2 дана 

16 

бодова 
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Руководилац, 

Данило Косанић 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧЛАНОВА  

ЕТВИНИНГ ТИМА И ТИМА ЗА ПРОЈЕКТЕ 

 

 

1. Писање пројеката – оспособљавање учесника за активну улогу у пројектном 

финансирању, Едука БГД Друштво за унапређење образовања, кат. бр. 640, 12 учесника 

Координатор тимова,  

Биљана Поповић 

 

 

 

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ПЕДАГОШКО-ПСИХОЛОШКЕ СЛУЖБЕ 

(сви стручни сарадници)  

СТРУЧНО УСАВРШАВAЊЕ НАСТАВНИКА ГЕОГРАФИЈЕ 

Каталошки 

Број 

 

Компетенције Приоритетне 

области 

Тема семинара Недеља/

бодови 

784 К1 П1 Дигитални атлас 4 недеље 

32 бода 

792 К1 П3 Коридори Србије 2 дана 

16 

бодова 

795 К1 П3 Осавремењивање знања о 

геодиверзитету кроз наставу 

географије 

1 дан 

8 бодова 

13 К3 П4 Безбедност деце на интернету у 

сарадњи са родитељима 

1 дан 

8 бодова 

Каталошки 

Број 

 
Назив семинара Трајање 

85 

Умеће одрастања- оснаживање наставника и васпитача 

за васпитни и превентивни рад са адоесцентима 
Три дана (22 бода) 

 

 

https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1123
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1123
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3.Сарадња са друштвеном средином и институцијама 

 

     Ради остваривања васпитних циљева неопходна је свестрана, континуирана  и активна 

сарадња школе и друштвене средине. 

 У реализацији спортских активности ученици се могу укључивати у клубове. 

Ученици који желе да се баве програмима културе укључују се у разне активности, клубова, 

удружења, сликарских колонија, музичких група и осталих интересних група где 

талентовани ученици реализују своју склоност ка уметничком стваралаштву. 

 Наша школа најчешће сарађује са: 

- Општином Барајево 

- Дирекцијом за грађевинско земљиште и изградњу општине Барајево ЈП 

- ЈКП „10. октобар“ Барајево 

- КЦ Барајево 

- ЈП за информисање Барајево 

- Месном заједницом 

- Црвеним крстом Општине Барајево 

- Домом здравља 

- ЈП „Србијашуме“ 

- Библиотеком  „Јован Дучић“ 

- Центром за социјални рад Барајево 

- Другим школама у земљи и иностранству 

(Програм сарадње са другим школама у земљи и иностранству је  саствни део годишњег 

програма и чине његов прилог – анекс. Налазе се код директора школе.) 

- Министарство унутрашњих послова 

 Министарство унутрашњих послова и Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја у школској 2018/19. години реализују Програм „Основи безбедности деце“  чији је 

111 
Интерперсонална медијација- превенција и решавање 

сукоба у колективу 

Три дана (22 бода) 

 

99 Вештина владања собом- асертивна комуникација 

Два дана  

(16 бодова) 

 
 

102 Водич за препознавање и управљање емоцијама Један дан (8 бодова) 

206 
Неуропсихологија- дијагностика и добра пракса 

приступа ученицима са сметњама у развоју и учењу 

Два дана  

(16 бодова) 

36 
Заштита жена и деце од насиља у породичном 

контексту- улога образовно-васпитних установа 

Два дана  

(12 бодова) 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

1. V Регионална конференција 

удружења директора школа и 

вртићајугоисточне Европе,  

2. VII Klett Међународни симпозијум 

за директоре основних и средњих 

школа Европски фондови за 

пројекте 

3. Семинари за директоре (прво 

полугодиште)ДДС 

4. Семинари за директоре (друго 

полугодиште)ДДС 

 

 

током године 

 

 

 

 

током године 

 

 

током године 

 

током године 

 

 

Директор школе 
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циљ стицање нових и унапређење постојећих знања, вештина и ставова ради постизања 

безбедносне културе ученика четвртог и шестог разреда основне школе. Новина је да ће 

од ове школске године предавања  реализовати  и у првом разреду. 

У складу са тим, припадници МУП Организациона јединица ПС Барајево 

реализоваће предавања од 13.09.2018. године. 

Програм „Основи безбедности деце“ – теме предавања за четврти и шести разред: 

 НЈ-1 Наставна јединица „Безбедност деце у саобраћају“ (предавач УСП) 

 НЈ-2 Наставна јединица „Полиција у служби грађана“ (предавач ПОН) 

 НЈ-3 Наставна јединица „Насиље као негативна друштвана појава“ за 4. 

разред (предавач ПОН) 

 НЈ-3 Наставна јединица „Насиље као негативна друштвана појава“ за 6. 

разред (предавач УКП) 

 НЈ-4 Наставна јединица „Превенција и заштита деце од  опојних дрога и 

алкохола“ (предавач ОЗСК и УКП) 

 НЈ-5 Наставна јединица „Безбедно коришћење интернета  и друштвених 

мрежа“ (предавач ОЗСК и УКП) 

 НЈ-6 Наставна јединица „Превенција и заштита деце од трговине људима“ 

(предавач  ОЗСК и УКП) 

 НЈ-7 Наставна јединица „Заштита од пожара“  (предавач (СВС) 

 НЈ-8 Наставна јединица „Заштита од техничко-технолошких опасности и 

природних непогода“ (предавач СВС) 

 

Теме за први разред: 

 НЈ-1 Наставна јединица „Полиција у служби грађана“ (XI-XII 2018.) 

 НЈ-2 Наставна јединица „Заједно против насиља“ (XI-XII 2018.) 

 НЈ-3 Наставна јединица „Безбедност деце у саобраћају“ (II-III 2019.) 

 НЈ-4 Наставна јединица „Заштита од отровних материја и природних 

непогода“(IV-V 2019.) 

 

 

Предавања ће се реализовати у матичној школи (свечана сала) по унапред договореним 

терминима и то у шест група за четврти разред и осам група за шести разред. 
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IX  ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САДРЖАЈ ПРАЋЕЊА 

ИНСТРУМЕНТ 

ПРАЋЕЊА 

НОСИОЦИ ПРИКУПЉАЊА И 

СРЕЂИВАЊА ПОДАТАКА 

1 2 3 

ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ 

Бројно стање ученика Табеларни приказ Одељенски старешина 

Распоред часова за све облике рада Распоред Лице за распоред , директор и педагог 

Активност школе у току месеца Месечни план 

активности 

Педагог 

ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ И УПРАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

Програм одељенских старешина Дневник  

Програм стручних актива Записници Руководиоци актива 

Програм разредних (одељенских) 

већа 

Евиденција о раду 

већа 

Руководилац разредног већа 

Програм Наставничког већа, ст.већа, 

ст. активи и ПК 

Извештај Записничар 

Програм стручних сарадника Извештај и 

анализе 

Директор 

Програм директора школе Извештај Школски одбор 

Програм Савета родитеља школе Записник Директор 
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Програм рада Школског одбора записник Секретар школе, записничар 

ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НАСТАВНИКА 

Редовна настава 

Допунска настава 

Додатна настава 

Изборна настава 

Евиденција год. 

мес. пл. 

Евиденција 

дневника и 

припрема 

Евиденција оцена 

Евиденција 

Педагог, пом. директора 

Директор, педагог, ПД 

Лице задужено за преглед 

Руководилац  ОВ 

Библиотекар, педагог, психолог и директор 

ПРОГРАМИ НАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

Одељенска заједница Записник,  

Евиденција о пос. 

Одељенски старешина 

Слободне активности (од првог до 

трећег разреда) 

Разредна књига 

Евиденција о 

посетама 

Учитељи 

Секције (од четвртог до осмог 

разреда) : 

Културно-уметничке: 

Хор 

Литерарна  

Драмска 

Рецитаторска 

Ликовна 

Новинарска и фото 

 

Наступи, учешће 

ученика на 

конкурсима, 

такмичења 

 

Библиотекар 

Руководиоци већа 

Предметне: 

Преводилачка 

Саобраћајна 

Такмичења 

ученика и њихови 

резултати: 

изложбе 

Предметни наставници, 

Руководиоци одељенских већа,  библиотекар 

Спортске секције: 

Одбојкашка 

Кошаркашка 

Спортска 

такмичења и 

резултати ученика 

Предметни наставници , рук. већа и 

библиотекар 

Ученичке организације: 

Ђачки парламент 

 

 

Евиденција, 

акције и рез. 

акције 

 

Руководиоци ученичких организација 
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Производини и други друштвено 

користан рад 

Акције Одељенски старешина 

Посете , екскурзије  Извештај Учитељи, одељенске старешине 

ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

Програм професионалне орјентације 

Програм здравствене превенције 

Програм еколошко-естетског и 

хигијенског уређења школе 

Предавања 

Извештаји 

Преглед 

Педагог и Психолог 

Специјални педагог 

Пом. особље и директор 

ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА И 

УНАПРЕЂИВАЊЕ ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА 

У школи 

Стручна предавања наставника 

Стручна предавања стр. сарадника 

Иновативни часови наставника 

Педаг. инстр. рад са наставницима 

Психолошки-инструктивни рад са 

наставницима 

 

Евиденција 

Записник 

Евиденција о 

посл. 

Извештај 

Извештај 

 

Педагог 

Директор 

Педагог 

Педагог 

Психолог 

Ван школе 

Ниво:  Општина 

            Град 

            Република 

 

Потврде 

 

Директор и секретар 

РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

 

Праћење 

Сарадња међу наставницима 

(посебно међу члановима актива)  

Однос наставник – ученик 

Критеријум оцењивања 

 

Извештај 

наставника 

Разредна књига 

 

Руководиоци стручних већа 

Педагог 

Психолог 

ПП служба 

Вођење педагошке документације 

наставника 

Годишњи планови наставника 

Месечни планови наставника 

Припреме наставника за час 

 

Евиденција 

Евиденција 

Евиденција 

 

Педагог 

Педагог 

Директор, пом. дирек. 
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Дневник (разредна књига) 

Матична књига 

Извештај 

Извештај 

Задужено лице 

Задужено лице 

Дежурство наставника Евиденција Директор, пом. директора 

Коришћење постојећих наставних 

средстава 

Евиденција Директор, педагог, библиот. 

ПРАЋЕЊЕ РАДА И ПОНАШАЊА УЧЕНИКА 

Успех ученика, одељења, 

разреда, школе у току године 

Табеларни приказ Руководилац  

разредног већа 

Понашање ученика у току године Табеларни приказ Руководилац ОВ, педагог 

Кажњавање ученика Табеларни приказ Руководилац ОВ, педагог 

Похваљивање, награђивање ученика Табеларни приказ Руководилац ОВ, педагог 

Неоправдано изостајање са наставе Табеларни приказ Руководилац ОВ, педагог 

Ученик са 3 и више недовољних 

оцена 

Табеларни приказ Педагог 

Рад талентованих ученика Евиденција Психолог 

Резултати ученика са такмичења Табеларни приказ Руководилац ОВ и педагог 

Прилагођавање првака на живот у 

школи 

Евиденција Психолог 

Прилагођавање ученика петог 

разреда на предметну наставу 

Евиденција Психолог 

Интересовање ученика за секције Анкета Педагог 

Оптерећеност ученика ваннаставним 

облицима рада 

Евиденција Одељенски старешина, педагог 

Оптерећеност ученика писменим , 

контролним и домаћим задацима 

Евиденција Одељенски старешина и педагог 

Коришћење књижевног фонда од 

стране ученика 

Табеларни приказ Библиотекар 

 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

са родитељима Састанци Одељ. старешина, ПП служба 

са здравственом организацијом Записник са 

систематс. 

прегледа ученика 

 

Педагог 

са културним организацијама Посете, предавања Директор 
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са педагошким установама Посете, Преглед 

посета 

Директор 

 

Напомена: Инструменти за праћење успеха ученика и дисциплине ученика школе и  

задужена лица: 

- Евиденција успеха и дисциплине ученика – одељенски старешина; 

- Евиденција рада разредног, одељенског већа – руководиоци 

одељенског већа; 

- Евиденција успеха и дисциплине ученика ван школе – задужено лице 

за статистичку обраду података; 

- Евиденција рада секција и ученичких организација – руководиоци 

секција и ученичких организација. 
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    X   ПРИЛОЗИ УЗ ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 

 

 

 Годишњим планом рада школе утврђени су сви основни задаци, организациони облици и 

исказане потребе школе у виду бројчаних података, тако да они чине основу за планирање 

послова и радних задатака по врстама делатности. Прилози овог докуметна се налазе се у 

Школском програму или у документацији педагошко-психолошке службе (глобални 

планови за наставне предмете и индивидуални планови ученика). 
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