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I УВОД 

Годишњи план рада Основне школе „Кнез Сима Марковић“ за школску 2021/2022. годину донет је на 

основу: 

 

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

10/2019 од 15. фебруара 2019) 

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

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

Развојног плана Основне школе „Кнез Сима Марковић“, Барајево за период од 2020-2023. 

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),  

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

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

закон),  

Правилник о обављању друштвено –корисног, односно хуманитарног рада (,,Службени гласник РС’’ 

бр.88/17, 27/18 – други закон), 

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

(„Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 - др. закон 6/18), 

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 

(„Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 6/18, 15/18), 

 Правилник о поступању у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање („Службени 

гласник РС”, број 46/19, 104/20), 

 Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању ученика ("Службени гласник РС", 

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

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

 Извештаја о раду ОШ ,,Кнез Сима Марковић“ Барајево за школску 2021/22. годину,  

 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)  

 Правилника о програму свих облика рада стручних сарадника („Службени гланик РС-Просветни гласник“ 

бр. 5/12) 

 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, 

12/18, 15/18) 

 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, 15/18). 

 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''). 

Правилник о плану наставе и учења за седми и осми разред осносвног образовања и васпитања 

(''Сл.гласник РС- Просветни гласник'' 88/17и 27/18- др.закон и 18/18''). 

 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, 3/18). 

 Правилника о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања („Службени гланик 

РС-Просветни гласник“ 88/17и 27/18- др.закон. 6/09, 3/11,8/13, 5/19), 

Правилника о наставном програму за трећи разред основног образовања и васпитања („Службени гласник 

РС-Просветни гласник“ бр. 88/17и 27/18- др.закон, 10/19 и 5/19'') 

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



 

 

(„Службени гланик РС-Просветни гласник“ бр. 88/17, 27/18 -др.закон  10/19,11/19) 

Правилника о календару образовно васпитног рада основне школе за школску 2021/2022. („Службени 

гланик РС“, бр. 110-00-75/2022-04 од 20.5.2022. године). 

 Правилника о мерилима за утврђивање цена услуга у основној школи („Службени гланик РС“,  бр. 

45/2018) 

 Правилника о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („Службени гланик РС-Просветни 

гласник“ бр. 60/17, 34/2019-177)  

 Правилника о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гланик РС-

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

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

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

 Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних 

сарадника (Службени гласник РС бр.13/2012, 31/2012 и 86/2015, 48/18). 

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

 Правилника о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторског понашања и 

вређања угледа, части или достојанства личности („ Службени гласник РС“, бр. 65/2018) 

Правилник о изменама и допунама Правилника о наставном програму за 8. Разред основног образовања и 

васпитања („Службени гласник РС“ ,бр. 10 од 29.7.2019. године) 

Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („ Службени 

гласник РС“, бр. 11/2016 и 2/2017, 11/2019.) 

Правилник о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности основне  школе („ 

Службени гласник РС“, бр. 88/2017,27/2018- др.закон и 10/19, бр. 5/19). 

Правилник о изменама Правилника о плану уџбеника („ Службени гласник РС“, бр. 27/2018 и 11/2019.) 

Правилник о изменама и допуни Правилника о плану наставе и учења за први циклус основног 

образовања и васпитања и програму наставе и учења за 1. Разред („Службени гласник РС“ ,бр. 2 од 9.4. 

2020. године). 

Правилник о допуни Правилника о програму наставе и учења за 3. разред основног образовања и 

васпитања („Службени гласник РС“ ,бр. 7 од 17.8. 2022. године). 

 

и осталих Законских, Подзаконских и Општих аката. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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.  Од фебруара 

месеца 2022. године школа је обезбедила у сарадњи ГО Барајево бесплатан превоз ученика из ИО 

Арнајево, Манић, Рожанци, Бељина до ИО Бељина (од 1. до 8. разреда), који ће функционисати и од 

1.9.2022. године за школску 2022/2023. годину. Тако да сада има мање проблема у организацији саме 

наставе. На месечном нивоу се усклађује превоз ученика у случају да дође до неке измене од стране РО 

„Ласта“ и по пријави родитеља.  

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

и стамбених објеката се удвостручио. Наталитет из године у годину опада, а повећање броја становника на 

основу миграција не условљава повећање броја ученика у школи. 

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

Србије, Црне Горе, Босне и Херцеговине, Републике Српске Крајине, Републике Српске, а самим тим и  

ученици који похађају наставу у нашој школи. 

 

 

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 13 локација (од школске 2021/2022. године се „угасило“ ИО Лисовић 2), а 

похађа је 1220 ученика, док  наставу изводи 100 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. Старији разреди А и Б смене (А смена – 13 одељења; Б смена- 10 одељења) су везани за учионице у 

старој згради и 3 учионице у приземљу нове зграде. Млађи разреди у обе смене похађају наставу у 

учионицама на другом спрату нове 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 другом спрату се налази 8 учионица за 

разредну наставу, од којих су  2 учионица за продужени боравак (Један  је одобрен од МПНТРС од 

3.12.2013. године  за ученике првог разреда, а друга сагласност је добијена у августу 2021. године за 

ученике другог разреда) и оба раде са мешовитом групом од 1. до 4. разреда од школске 2022/2023. 

године. 

    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 13 издвојених одељења. 

     У ИО Бељина настава се одвија од I до VIII разреда. Ученици од I до IV од ове школске године наставу 

похађају у четири некомбинована одељења, у поподневној смени. Ученици од V до VIII похађају наставу у 

преподневној смени. 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 12 издвојених одељења настава се одвија од I до IV разреда. Од тога једно ИО Глумчево 

Брдо, ученици наставу похађају у чистим одељењима. У 6 издвојених  одељења ученици наставу похађају 

у 2 комбинована одељења: Арнајево, Манић, Равни Гај, Средњи Крај, Гунцати и Губеревац.  

У ИО Баћевац и ИО Велики Борак су 2 некомбинована и 1 комбиновано. У ИО Бождаревац је 1 

некомбиновано и 1 комбиновано. У 3 подручна одељења: Лисовић 1 (3 разреда) и Рожанци (4 разреда) 

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 2023. ГОДИНИ 

 

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 није 

обезбедила и није дозволила ГО Барајево расписивање јавне набавке, до данас). 

 

Израда Идејног пројекта за изградњу малог фудбалског терена у ИО Велики Борак. 

 

Адаптација, санација фасаде у ИО Гунцати, вредност радова без ПДВ-а 1.404.128,35 (финансијска 

средства – ГО Барајево). 

 

Адаптација, санација фасаде у ИО Губеревац, вредност радова без ПДВ-а 1.126.608,40 (финансијска 

средства – ГО Барајево). 

 

Радови на реконструкцији инсталација санитарне и хидранске мреже у ИО Арнајево и Рожанци вредност 

радова- немамо. Имаћемо тек по урађеној пројектној документацији до краја ове календарске године. Тада 

ћемо поднети захтев Секретаријату за образовање и дечију заштиту за одобравање финансијских средстава 

и спровођење јавне набавке за ове радове. 

 

 

 

      

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“. Свим наставницима и стручним 

сарадницима су обезбеђени лап топови од школске 2021/2022. године. Узборници имамо 3 рачунара са 

интернет везом повезаних на штампач и фотокопир, за потребе наставника. 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 прошле 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 13, имају бар по један рачунар нове генерације са интернет везом и сви 

учитељи су добили лап топ. 

     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. 

     За потребе наставе првог и другог разреда у пројекту „дигитална школа“ користи се 15 комплета (лап-

топ са колицима и пројектором).  

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

очекује се комплетна покривеност видео надзором за свих 13 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, 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, Равни Гај, Средњи Крај и Лисовић 1 

(школске 2021/2022. године) 

     Подручна одељења: Арнајево, Манић, Рожанци, 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 износи око 8000 

публикација. Корисници библиотеке су ученици, наставно и ненаставно особље. У библиотеци ради један 

библиотекар са пуним радним временом, за школску 2022/2023. Годину. Рад библиотекара је организован 

у две смене од 9 до 15 часова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Запослени у школи 

Кадровски услови рада 

 
ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД СТРУКТУРЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

важи од 01.09.2022. 

Ред. 

број 

 

ПОСЛОВИ И 

ЗАДАЦИ 

 

 

НК 

 

КВ 

 

ССС 

 

ВШС 

 

ВСС 

1.  ДИРЕКТОР     1,00 

2.  ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА     1,50 

3.  ПЕДАГОГ     1,50 

4.  ПСИХОЛОГ     1,00 

5.  СПЕЦИЈАЛНИ ПЕДАГОГ     1,00 

6.  ПЕДАГОШКИ АСИСТЕНТ   1,00   

7.  БИБЛИОТЕКАР     1,00 

8.  СЕКРЕТАР     1,00 

9.  ШЕФ 

РАЧУНОИВОДСТВА 
    1,00 

10.  РЕФЕРЕНТ ЗА 

РАЧУНОВОДСТВЕНО – 

ФИНАНСИЈСКЕ 

ПОСЛОВЕ 

  2,00   

11.  ВЕРСКЕ НАСТАВЕ    1,85 1,45 

12.  ГРАЂАНСКО ВАС.     0,10 

13.  СРПСКИ ЈЕЗИК     6,33 

14.  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК     7,20 

15.  НЕМАЧКИ ЈЕЗИК     1,00 

16.  РУСКИ ЈЕЗИК     2,00 

17.  МАТЕМАТИКА    2,00 4,00 

18.  ИСТОРИЈА     2,40 

19.  ГЕОГРАФИЈА     2,40 

20.  ФИЗИКА     2,10 

21.  ХЕМИЈА     1,40 

22.  БИОЛОГИЈА     2,70 

23.  ТИО/ТЕХНИКА И ТЕХ.     4,90 

24.  ФИЗИЧКО ВАС./ФЗВ    1,00 3,05 

25.  ЛИКОВНА КУЛТУРА     1,65 

26.  МУЗИЧКА КУЛТУРА     1,65 

27.  РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ    17,00 25,00 

28.  ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК     2,00 

29.  ИНФОРМАТИКЕ И РАЧ.     2,50 

30.  СЛОБОДНЕ НАС. АКТ.     0,25 

31.  ДОМАР  1,00 2,00   

32.  ЛОЖАЧ  1,00 1,00   



 

 

33.  РАДНИЦИ НА ОДРЖ. 

ХИГ. 
24,00     

УКУПНО  24,00 2,00 6,00 21,85 83,08 

 

Наставно особље:       95,83                                                                        СВЕГА : 136,83 

III  ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНО РАДА ШКОЛЕ 

 

1. Календар образовно - васпитног рада ОШ за школску 2022/2023. год. 

     Правилником о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2022/2023. год. (У 

даљем тексту: Правилник) утврђује се календар за остваривање образовно-васпитног рада. 

     Обавезни и остали облици образовно-васпитног рада, утврђени прописаним 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 четвртак, 1. септембра 2022. године, а завршава се у петак, 30. 

децембра 2022. године. 

     Друго полугодиште почиње у понедељак, 23. јануара 2023. године.  

     Друго полугодиште завршава се у уторак, 6. јуна 2023. године за ученике осмог разреда, односно у 

уторак, 20. јуна 2023. 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 случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да школе 

остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном броју наставних седмица и наставних дана на 

годишњем нивоу, могуће је одступање у броју до 5% од утврђеног броја петодневних наставних седмица, 

односно наставних дана.  

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

равномерно распореди дане у седмици, изузев у случају када због угрожености безбедности и здравља 

ученика и запослених није могуће да дани у седмици, који су распоређени годишњим планом рада, буду 

равномерно распоређени.  

     Сваки дан у седмици неопходно је да буде заступљен 36, односно 34 пута, изузев у случају када због 

угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће обезбедити да сваки дан  у седмици 

буде заступљен утврђен број пута. 

Планирано је да се у петак, 26.1.2023. год. реализује настава према распореду од четвртка.  

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

      Зимски распуст почиње у понедељак, 2. јануара 2023. године, а завршава се у петак, 20. јануара 2023. 

године.   

      Пролећни распуст почиње у понедељак, 10. априла 2023. године, а завршава се у уторак, 18. априла 

2023. године. 

      За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у среду, 21. јуна 2023. године, а 

завршава се у четвртак, 31. августа 2023. године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по 

завршетку завршног испита, а завршава се у четвртак, 31. августа 2023. 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 2021. године, Свети Сава 

27. јануара 2023. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом 

светском рату 22. априла 2023. године, Дан победе 9. маја 2023. године, Видовдан ‒ спомен на Косовску 

битку 28. јуна 2023. 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.  

     У школама се обележавају: 8. новембар 2022. године, као Дан просветних радника, 21. фебруар 2023. 

године, као Међународни дан матерњег језика и 10. април 2023. године, као дан сећања на Доситеја 

Обрадовића, великог српског просветитеља и првог српског министра просвете. 

     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; 

2) припадници исламске заједнице ‒ 21. април 2023. године, на први дан Рамазанског бајрама  и 28. јун 

2023. године, на први дан Курбанског бајрама;  

3) припадници јеврејске заједнице – 5. октобар 2022. године, на први дан Јом Кипура; 

4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по грегоријанском календару – 25. 

децембра 2022. године, на први дан Божића; 

5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по јулијанском календару – 7. јануара 

2023. 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 7. до 

10. априла 2023. године;  православни од 14. до 17. априла 2023. године). 

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

којима су остваредне екскурзије. 

      Дан школе се обележава 13. децембра на Св. Андреја, то је радни дан и у календару је уторак. 

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

утврђује годишњим планом рада, у складу са овим правилником.  

     Време поделе сведочанстава, као и време поделе диплома, школа утврђује годишњим планом рада, у 

складу са овим правилником. 

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

обавиће се у среду, 28. јуна 2023. године. 

     Саопштавање успеха ученика музичке и балетске школе на крају другог полугодишта и подела 

сведочанстава и диплома обавиће се у складу са годишњим планом рада школе, у складу са овим 

правилником.  

     Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 24. марта 2023. године и у суботу, 25. 

марта 2023. године, а завршни испит у среду, 21. јуна 2023. године, у четвртак, 22. јуна 2023. године и у 

петак, 23. јуна 2023. године. 

      

     Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основне школе за школску 2022/2023. годину 

одштампан је уз Правилник и чини његов саставни део. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 

2. Списак уџбеника и приручника 

 

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ПРВИ РАЗРЕД 

 

   Назив издавача 
Наслов уџбеника 

писмо      Име/имена аутора 

 
Број и датум решења 

Министра 

 

 

 

 

 

„KLETT” 

СРПСКИ ЈЕЗИК 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 

 

 
 

„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 

ћирилица 

 

 

Славице 

Младеновић 

Ивановић 

Светлана Илић 

 

 

 
2169-3/2018 од 

15.01.2019.год 

 
 

НОВИ ЛОГОС 

Дигитални свет 

уџбеник за први 

разред основне 

Биљана Калафатић, 

Марина Ињац, 

Наташа 

Анђелковић 

 

1034-3/2020 

Од 21.08.2020. 

 школе   

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД 

 
 

Назив издавача 
Наслов уџбеника 

писмо 

 

Име/имена аутора 
Број и датум решења 

министра 

 СРПСКИ ЈЕЗИК за 

други разред основне 

школе; 

  

 уџбенички комплет;  

 ћирилица  

 Уз речи растемо – 

Читанка за српски језик 

за други разред 

основнешколе 

 

Наташа 

Станковић 

Шошо,Маја 

Костић 

 

 

„НОВИ ЛОГОС” 
Дар речи ‒ Граматика 

засрпски језик за други 

разред основне школе 

 
 

Јелена Срдић 

650-02-00150/2019-07 од 

21.5.2019. 

 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 

Happy Hous 2, 
Енглески језик за други 

Stella Maidment, 650-02-00014/2019-07 



 

 

BOOK” разред 

основне школе Lorena Roberts од 4.4.2019. 

 
 

„НОВИ ЛОГОС” 

Математика 2, 

уџбеник за други 

разредосновне школе 

(из четири дела); 

ћирилица 

 
Ива Иванчевић Илић, 

Сенка Тахировић 

 
650-02-00154/2019-07 од 

21.5.2019. 

 
 

НОВИ ЛОГОС 

Дигитални свет 

уџбеник за други 

разред основне школе 

Јован 

Јовановић, 

Марина Ињац, 

Стефан 

Поповић 

 

650-02-00165/2021-07 

од 21.09.2021. 

 

„ВУЛКАН 

ИЗДАВАШТВО” 

Музичка култура 2, 

уџбеник за други разред 

основне школе; 

ћирилица 

 
Маја 

Обрадовић 

 

650-02-00164/2019-07 од 

21.5.2019. 

 

„НОВИ ЛОГОС” 
Ликовна култура 2, 

уџбеник за други 

разред основне школе; 

ћирилица 

 

Милутин 

Мићић, 

Гордана 

Мићић 

 

650-02-00134/2019-07 од 

27.3.2019. 

 

 

 

„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) 

 

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД 

 

 

Назив издавача 
Наслов уџбеника 

писмо 

 

Име/имена аутора 
Број и датум решења 

министра 

 СРПСКИ ЈЕЗИК 3   

 за трећи разред основне  

 школе;  

 У свету речи,   

„НОВИ ЛОГОС” Читанка за српски језик Наташа Станковић 

Шошо, 

 

 за трећи разред основне  Маја Костић  

 школе  

 

 

650-02-00592/2019-07 
од 11.2.2020. 



 

 

Дар речи,  

 граматика за српски језик 

за трећи разредосновне 
Јелена Срдић  

 школе   

 Радна свеска   

 уз уџбенички комплет Наташа Станковић 

Шошо, 

 

 српског језика и Јелена Срдић  

 књижевности за трећи   

 разред основне школе   

„НОВИ ЛОГОС” 
Family and Friends 1 – 

Second edition, енглески 

језик за трећи разред 

основне школе; 

уџбенички комплет 

(уџбеник и радна свеска) 

 
Naomi Simmons 

 
650-02-00469/2019-07 
од 27.1.2020. 

 

 
„НОВИ ЛОГОС” 

Математика 3, 

уџбеник за трећи 

разред основне школе 

(први, други, трећи и 
четврти део) 

 
Сенка Тахировић 

Раковић, Ива Иванчевић 

Илић 

 

650-02-00619/2019-07 
од 28.1.2020. 

 Природа и друштво 3,   

 уџбеник за трећи   

„НОВИ ЛОГОС” разред основне школе  

Андријана Шикл 

Ерски, Марина 

Мунитлак 

 
650-02-00582/2019-07 
од 11.2.2020. 

Природа и друштво 3, 

 радна свеска за трећи   

 разред основне школе;   

 уџбенички комплет;   

 ћирилица   

„НОВИ ЛОГОС” 
Ликовна култура 3, 

уџбеник за трећи разред 

основне школе; 

ћирилица 

Милутин Мићић 

Гордана Мићић 
650-02-00461/2019-07од 
17.1.2020. 

„НОВИ ЛОГОС” 
Музичка култура 3, 

уџбеник за трећи 

разред основне школе; 

ћирилица 

Драгана Михајловић 

Бокан, Марина 

Ињац 

650-02-00596/2019-07од 
4.2.2020. 



 

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

 

 

Назив 

издавача 

Наслов уџбеника 

писмо 

 

Име/имена аутора 
Број и датум 

решења 

министра 

„НОВИ ЛОГОС“ 
Бескрајне речи, 

Читанка за српски језик за 
четврти разред основне 
школе 

Наташа 
Станковић 
Шошо, 

Соња Чабрић 

 
650-02-00291/2020-07 

oд 25.1.2021. 

 Дар речи 4, Граматика Јелена Срдић,  

 за српски језик за четврти 

разред основне школе 

Зорана Петковић 650-02-00291/2020-07 

oд 25.1.2021. 

 Радна свеска уз 
уџбенички комплет 

српског језика и 

књижевности за 
четврти разред основне 
школе 

Наташа Станковић 650-02-00291/2020-07од 

 Шошо, 
Јелена 
Срдић, 

25.1.2021. 

 Зорана Петковић  

„НОВИ ЛОГОС” 
Family and Friends 2 – 

Second edition, енглески 

језик за трећи разред 

основне школе; 
уџбенички комплет 

(уџбеник и раднасвеска 

Naomi Simmons 650-02-00278/2020-07 

  
од 11.12.2020. 

 

 
„НОВИ ЛОГОС” 

Математика за четврти 
разред – уџбенички 
комплет (први, други, 
трећи и четврти део) 

Сенка Тахировић 

Раковић, Ива Иванчевић 

Илић 

 
650-02-00281/2020-07од 
17.12.2020. 

„НОВИ ЛОГОС” 
Природа и друштво 4, 
уџбеник за четвртиразред 
основне школе 

Александар Кандић, 

Гордана Субаков 

Симић, Жељко Васић 

Ивана Петровић Иван 

Матејић 

 

650-02-00308/2020-07 од 
5.1.2021. 

Природа и друштво4, 

радна свеска за четврти 

разред основне школе 

„НОВИ ЛОГОС” 
Музичка култура за 
четврти разред основне 
школе; 
ћирилица 

Драгана 

Михајловић 

Бокан,Марина 

Ињац 

650-02-00270/2020-07 од 
26.11.2020. 

„НОВИ ЛОГОС” Ликовна култура 4, Милутин Мићић, 650-02-00234/2020-07 

 уџбеник за четврти 

разред основне школе; 
ГорданаМићић од 30.12.2020. 

 ћирилица   



 

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ПЕТИ РАЗРЕД 

 

 

Назив издавача 
Наслов уџбеника 

писмо 

 

Име/имена аутора 
Број и датум 

решења 

министра 

 

 

 

 

 
„KLETT” 

Читанка 

„Расковник” за пети разред 

основнешколе; 

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 
Ђорђо Мота, 

650-02-00234/2020-07 

 разред основне школе, Весна Николовски од 30.12.2020. 
 уџбенички комплет   

 (уџбеник, радна   

 свеска, аудио ЦД)   

 
НАШ КЛАСС, руски 

  

ЈП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ” 

језик за пети разред 

основне школе; 

Уџбенички комплет 

Лука Меденица, 

Бранислав Николић, 

Мира Симеуновић 

 

650-02-00171/2017-07 од 

19.1.2018 

 (уџбеник, радна свеска,   

 аудио ЦД)   

 

 
 

„DATA STATUS” 

TO THE TOP PLUS 1, 

енглески језик за 

пети разред основнешколе, 

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 разред основне 
школе; ћирилица 

Небојша Икодиновић, 

Слађана Димитријевић 

 

 

 

650-02-00170/2018-07 од 

27.4.2018 
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. 

 Географија 5,   

„НОВИ ЛОГОС” уџбеник за пети разред Марко Јоксимовић 650-02-00122/2018-07 од 

 основне школе;  27.4.2018. 

 ћирилица   



 

 

 

 
„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. 

 Музичко 5, музичка   

„ВУЛКАН култура за пети Јасмина Чолић, 650-02-00204/2018-07 од 

ИЗДАВАШТВО” разред основне школе; Мирјана Савов 
27.4.2018. 

  Стојановић  

 ћирилица   

 

„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. 

 

 
„ГЕРУНДИЈУМ” 

 
Биологија 5, за пети 
разред основне школе; 
ћирилица 

др Тијана Прибићевић, 

др Томка Миљановић, 

Славица Нинковић, 

мр Весна 

Миливоје

вић 

 

 
650-02-00159/2018-07 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 

 

Жељко 

Васић, 

Дијана 

 
 

650-02-00103/2018-07 од 

27.4.2018. 



 

 

додатак); 

ћирилица 

Каруовић, 

Иван Ђисалов 

 

„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. 

 Музичко 5, музичка   

„ВУЛКАН култура за пети Јасмина Чолић, 650-02-00204/2018-07 од 

ИЗДАВАШТВО” разред основне школе; Мирјана Савов 
27.4.2018. 

  Стојановић  

 ћирилица   

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД 

 

 

Назив издавача Наслов 

уџбеника 

писмо 

 

Име/имена аутора 
Број и датум 

решења 

министра 

 

 
 

„ВУЛКАН 

ИЗДАВАШТВО” 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

И 

КЊИЖЕВНОСТ 

за шести разред 

основне школе; 

уџбенички комплет; 

ћирилица 

  

 

 

 

 
650-02-00055/2019-07 

 Читанка, 

српски језик и 

књижевностза шести 

разред основне школе 

Александар Јерков, 

Катарина Колаковић, 

Анђелка Петровић 

од 27.3.2019. 

 Граматика, 

српски језик и 

књижевност за шести 

разред основне школе 

Данијела Милићевић, 

Сунчица Ракоњац 

Николов 

 

  Радна свеска 6, Српски  Катарина Колаковић,  
 

1172-3/2019. од 01.08.2019. 

 језик и књижевност за  Анђелка Петровић , 

 шести разред основне Сунчица Ракоњац  

школе  Николов,  
Милићевић    Данијела 

 Наш класс 2, руски језик 
за 

  

 шести разред основне 
школе, 

Лука Меденица  

ЈП „ЗАВОД ЗА друга година учења; Бранислав Николић 650-02-00449/2019-07од 



 

 

УЏБЕНИКЕ” уџбенички комплет 

(уџбеник, радна свеска, 

ЦД) 

Мира Симеуновић 28.3.2019. 

 
„DATA STATUS” 

To the Top Plus 2, 

енглески 

језик за шести 

разредосновне школе, 

шеста 

година учења; 

уџбенички комплет 

(уџбеник и радна свеска 

саЦД-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, 

другагодина 

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 

разредосновне 

школе; 

ћирилица 

 
Сања Филиповић 

 
650-02-00086/2019-07 од 

11.4.2019. 

 

„ВУЛКАН 

ИЗДАВАШТВО” 

Музичка култура 6, 

уџбеник за шести 

разредосновне 

школе; 

ћирилица 

Јасмина Чолић, Маријана 

СавовСтојановић 
 

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. 

 Физика 6,   

 уџбеник за шести разред 

основне школе 

 

Љубиша Нешић, 
 

„ВУЛКАН 

ИЗДАВАШТВО” 

 

Марина Најдановић 

Лукић, 

Татјана Мишић 

650-02-00054/2019-07 

од 21.5.2019. 
Физика 6, 

збирка задатака са 

лабораторијским вежбама 

за 
 шести разред основне 

школе; 

  

 уџбенички комплет;   

 ћирилица   



 

 

 

 

 

„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 
Бранислав Поповић, 

Марија Станић, 

Ненад Вуловић, 

Сања Милојевић 

 разред основне школе;  

 ћирилица;  

 (уџбенички комплет)  

„ВУЛКАН 

ИЗДАВАШТВО” 

Биологија 

за шести разред 

основне школе; 

ћирилица 

Милица Маркелић, 

Ива Лакић, Катарина 

Зељић, Невена 

Кузмановић 

650-02-00599/2019-07 

од 21.5.2019. 

 Техника и технологија  
 
Жељко Васић, Иван 

Ћисалов, Дијана 
Каруовић,Марија 
Бокан 

 

 6, за шести разред  

„НОВИ ЛОГОС” 
основне школе; 

уџбенички комплет 

(уџбеник и материјал 

за 

650-02-00089/2019-07 од 

21.5.2019. 

 конструкторско  

 обликовање);  

 ћирилица  

 Информатика и   

 

„ВУЛКАН 

ИЗДАВАШТВО” 

рачунарство 

за шести разред 

основне школе; 

 

Милош Папић, 
Далибор Чукљевић 

 

650-02-00316/2019-07 од 

4.11.2019. 

 уџбеник у дигиталном   

 облику;   

 ћирилица   

 



 

 

 
СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА СЕДМИ РАЗРЕД 

 

 

Назив издавача 
Наслов 

уџбеника 

писмо 

 

Име/имена аутора 
Број и датум 

решења 

министра 

 

 

 

 

 

 

 
„ВУЛКАН 

ИЗДАВАШТВО” 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

И 

КЊИЖЕВНОСТ 

7 

за седми разред основне 

школе; ћирилица 

  

 

 

 

 

 

 
650-02-00367/2019-07 

од 16.12.2019. 

Читанка 7, 

Српски језик и 

књижевност за седми 

разред основне школе 

Александар Јерков, 

Анђелка Петровић, 

Катарина Колаковић 

Граматика 7, 

Српски језик и 

књижевност за седми 

разред основне школе 

Данијела Милићевић, 

Сунчица 

Ракоњац 

Николов 

Радна свеска 7, 

Српски језик и 

књижевност за седми 

разред основне школе 

Анђелка Петровић, 

Катарина Колаковић, 

Данијела Милићевић, 

Сунчица 

РакоњацНиколов 

 
 

„DATA STATUS” 

То the Top Plus 3, 

енглески језик за 

седми разред основне 

школе, седма година 

учења; уџбенички 

комплет 

(уџбеник, радна свеска 

и компакт диск) 

H.Q. Mitchell, 

Marileni 

Malkogianni 

650-02-00452/2019- 

07 од 4.2.2020. 

 

ЈП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ” 

Наш класс 3, 

руски језик за седми 

разред основне школе, 

трећа година учења, 

уџбенички комплет 

(уџбеник, радна 

свеска, 

компакт диск) 

 
Лука Меденица, 

Бранислав 

Николић,Мира 

Симеуновић 

650-02-00480/2019- 

07 од 10.1.2020. 

 

„KLETT” 

Magnet neu 3, 

немачки језик за 

седми разред основне 

школе, трећа година 

учења; уџбенички 

комплет 

(уџбеник и радна 

 
Ђорђо Мота, 

Весна 

Николовски 

650-02-00528/2019- 

07 од 30.12.2019. 



 

 

свеска) 

 
„KLETT” 

Ликовна култура 7, 

уџбеник за седми разред 

основне школе; 

ћирилица 

 
Сања Филиповић 

 

650-02-00534/2019-

07 од 20.1.2020. 

 

„ВУЛКАН 

ИЗДАВАШТВО” 

Музичка култура 7, 

уџбеник за седми разред 

основне школе; 

ћирилица 

ЈасминаЧолић, 

Маријана Савов 

Стојановић 

 

650-02-00403/2019-

07 од 12.12.2019. 

 

 
„БИГЗ школство” 

Историја 7, 

уџбеник са одабраним 

историјским изворимаза 

седми разред основне 

Урош Миливојевић, 

Весна Лучић, 

Зоран Павловић 

 
 

650-02-00624/2019-

07 од 12.2.2020. 

 школе;   

 ћирилица   

 

„ВУЛКАН 

ИЗДАВАШТВО” 

Географија 7, 

уџбеник за седми разред 

основне школе; 

ћирилица 

 
Марко В. Милошевић 

 

650-02-00420/2019-

07 од 10.1.2020. 

 Физика 7, уџбеник за 

седми 

Марина Најдановић 

Лукић, 

650-02-00411/2019-

07 од 17.1.2020. 

„ВУЛКАН 

ИЗДАВАШТВО” 

разред основне школе Татјана Мишић, 

Љубиша Нешић 

 

Физика 7,  

 збирка задатака са Марина Најдановић  

 лабораторијским Лукић,  

 вежбама за седми разред Татјана Мишић,  

 основне школе; Љубиша Нешић  

 уџбенички комплет;   

 ћирилица   

 

 

 

 

„Математископ” 

Математика, 

уџбеник за седми 

разред основне школе 

 

Владимир Стојановић 
 

 

 

 

650-02-00493/2019-

07 од 20.1.2020. 

Математика, збирка 

задатака за седми 

разред основне 

школе; 

Никола Вигњевић, 

Владимир Стојановић, 

Гордана Поповић, 

Наташа Алимпић 

Електронски додатак 

уџбеничком 

комплету 

Математика 7; 

уџбенички комплет; 

ћирилица 

 
 

Никола Вигњевић 



 

 

 

„ВУЛКАН 

ИЗДАВАШТВО” 

Биологија 7, 

уџбеник за седми разред 

основне школе; 

ћирилица 

Милица Маркелић, 

Ива Лакић, 

Катарина Зељић, 

Невена Кузмановић 

 

650-02-00404/2019-

07 од 30.12.2019. 

 

 

 

 
„ВУЛКАН 

ИЗДАВАШТВО” 

Хемија 7, 

уџбеник за седми 

разред основне школе 

 

 

 

 

Маја Шумар Ристовић 

 

 

 

 
650-02-00488/2019-

07 од 20.1.2020. 

Хемија 7, 

збирка задатака 

са 

лабораторијским 

вежбама за седми 

разред основне школе; 

уџбенички комплет; 

ћирилица 

 

 

 

 
„ВУЛКАН 

ИЗДАВАШТВО” 

Техника и 

технологија за седми 

разред основне школе; 

уџбенички 

комплет(уџбеник и 

збирка материјала 

за конструкторско 

моделовање са 

упутством); 

ћирилица 

 

 

Зоран Луковић, Раде 

Марковић Аутори 

комплета материјала: 

Далибор Чукљевић, 

Милош Папић 

 

 

 

 
650-02-00200/2020-07 од 

10.11.2020. 

 
„ВУЛКАН 

ИЗДАВАШТВО” 

Информатика 

и рачунарство 

за седми 

разредосновне школе; 

ћирилица 

 
Милош Папић, 

Далибор Чукљевић 

 
650-02-00363/2019-

07 од 16.12.2019. 

 

 

 

 

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ОСМИ РАЗРЕД 

 

 

Назив издавача 
Наслов 

уџбеникаписмо 

 

Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра 

 СРПСКИ ЈЕЗИК И   

 КЊИЖЕВНОСТ 8 

за осми 

 

 разред основне 

школе; 

 

 уџбенички  



 

 

комплет; 

 ћирилица  

 Читанка 8, 
Српски 

др Александар Јерков,  

„ВУЛКАН језик и 

књижевност 

заосми 

Анђелка Петровић,  

ИЗДАВАШТВО” разред основне 

школе 
Катарина Колаковић 650-02-00097/2020- 

 
  

07 од 11.9.2020. Граматика 8, 
Српски 

Данијела Милићевић, 

 језик и 

књижевност 

заосми 

Сунчица Ракоњац  

 разред основне 

школе 
Николов  

 Радна свеска 8, 

Српски 

Анђелка Петровић,  

 језик и 

књижевност за 

Катарина Колаковић,  

 осми Данијела Милићевић,  

 разред основне 

школе 

Сунчица Ракоњац 

Николов 

 

 

 

KLETT 

Математика 8, 

уџбеник за осми 

разред 

основнешколе 

Небојша 
Икодиновић 
Слађана 
Димитријевић 

 

 

 
650-02-00298/2020- 

07 од 16.12.2020. Математика 8, 

збирка 

задатака за 

осми разред 

основнешкол

е; 

Бранислав 

Поповић Марија 

Станић Ненад 

Вуловић 

Сања Милојевић 

„ DATA STATUS” Тo the Top Plus 4, 

енглески језик за 

осмиразред 

основне 

школе,први 

страни језик, осма 

година учења; 

уџбенички 

комплет 

(уџбеник, радна 

свеска и 

компакт диск) 

 
H.Q. Mitchell, 

MarileniMalkogia

nni 

650-02-00104/2020-07 од 

27.8.2020. 

 Наш класс 4, 

руски језик за 

  

 осми разред 

основне школе; 

  



 

 

ЈП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ” 

други страни 

језик. четврта 

година учења; 

уџбенички 

комплет (уџбеник, 

радна 

Бранислав 

Николић, Мира 

Симеуновић 

650-02-00303/2020- 

07 од 17.11.2020. 

 свеска и компакт 

диск) 

  

 

 

„KLETT” 

Magnet neu 4, 

немачки језик за 

осми разред 

основне 

школе,други 

страни језик, 

четврта 

година 

учења;уџбенички 

комплет (уџбеник, 

радна свеска и 

компакт диск) 

 

 

Ђорђо Мота, 

ВеснаНиколов

ски 

 

 

650-02-00251/2020- 

07 од 9.12.2020. 

 

 

 

 

„ВУЛКАН 

ИЗДАВАШТВО” 

Физика 8, уџбеник 

заосми разред 

основне школе 

 

Татјана Мишић, 

Љубиша Нешић, 

Марина 

НајдановићЛукић 

 

 
 

650-02-00238/2020-07 од 

20.11.2020. 
Физика 8, 

збирка 

задатака 

са 

лабораторијским 

вежбама за осми 

разред основне 

школе; 

уџбенички комплет; 

ћирилица 

 

БИГЗ 

Биологија 8, 

уџбеник за осми 

разред основне 

школе; 

ћирилица 

 
Дејан Бошковић 

 

650-02-00392/2020-07 од 

28.01.2021. 

 

 

 

 

„ВУЛКАН 

ИЗДАВАШТВО” 

Хемија 8, уџбеник 

заосми разред 

основнешколе; 

 

 
Маја Шумар Ристовић 

 

 

650-02-00165/2020 -07 

од 13.11.2020. 
Хемија 8, 

збирказадатака са 

лабораторијскимв

ежбама за осми 

разред основне 

школе; 

уџбенички комплет; 

ћирилица 



 

 

 
 

„ВУЛКАН 

ИЗДАВАШТВО” 

Техника и 

технологија 8, за 

осми разред 

основне школе; 

уџбенички 

комплет 

ћирилица 

Аутор уџбеника: 

Дубравка Петровић; 

аутори комплета: 

Далибор 

Чукљевић, 

Милош Папић 

 
 

650-02-00304/2020 -07 

од 23.12.2020. 

 

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” 

Информатика и 

рачунарство 8, 

уџбеник за осми 

разред основне 

школе; 

ћирилица 

 

Милош Папић, 

Далибор 

Чукљевић 

 
650-02-00099/2020 -07 

од 4.9.2020. 

 

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” 
Музичка култура 

8, уџбеник за осми 

разред основне 

школе; 

ћирилица 

 

Јасмина Чолић, 

Александра 

ХаџиЂорђевић 

 

650-02-00171/2020-07 од 

26.10.2020. 

 
 

„KLETT” 

Ликовна 

култура 8, 

уџбеник за осми 

разред основне 

школе; 

ћирилица 

 
 

Сања Филиповић 

 

650-02-00235/2020-07 од 

11.12.2020. 

 
 

„БИГЗ школство” 

Историја 8, 

уџбеникса 

одабраним 

историјским 

изворимаза 

осми разред 

основне школе; 

ћирилица 

 
Урош Миливојевић, 

Зоран Павловић, 

ВеснаЛучић 

 

 

650-02-00457/2020-07 од 

1.3.2021. 

 

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” 

Географија 8, 

уџбеникза осми 

разред основне 

школе; 

ћирилица 

 

Драгана Милошевић, 

Мирослав Грујић 

 

650-02-00342/2020-07 од 

1.2.2021. 

 



 

 

 

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 260/30=8,67 

 

 

 

 

 

в) Матична школа – млађи разреди 

 

I 

разред 

 II 

разред 

III 

разред 

 IV 

разред 

 

одељ број 

учен. 

 стр. 

језик 

oдељ број 

учен. 

 стр. 

језик 

Оде

љ 

број 

учен 

 стр. 

језик 

одељ број 

учен 

 стр. 

језик 

I1 23  Е II1 24  Е III1 29  Е IV1 25  E 

I2 23  Е II2 24  Е III2 30  Е IV2 24  E 

I3 22  Е II3 24  Е III3 28  Е IV3 26  E 

 68  72  87  75  

 

Укупно: 302/12= 25,17 

 

 

 

 

 

 

Р.б. Локација I II III IV Број 

ученика 

Разреди у 

оквиру 

одељења 

Бр. 

одељења 

1. Арнајево 6 6 5 6 23 

 
1/3; 2/4 2 

2. Баћевац 11 9 9 6 35 1; 2; 3/ 4 3 

3. Бељина 8 10 9 8 35 1; 2; 3;4 4 

4. Бождаревац 6 0 4 3 13 1; 3/4 2 

5. Велики Борак 4 6 10 10 30 1/ 2; 3; 4 3 

6. Глумчево Брдо 9 8 9 12 38 1; 2; 3; 4 4 

7. Губеревац 0 2 0 1 3 2/4 1 

8. Гунцати 7 4 6 5 22 1/4; 2/3 2 

9. Лисовић 1 5 2 3 0 10 1;2/4 2 

10. Манић 2 1 5 3 11 1/3; 2/4; 2 

11. Равни Гај 8 4 3 3 18 1/2 ; 3/4 2 

12. Рожанци 4 2 2 2 10 1/2/3/4 1 

13. Средњи Крај 3 2 4 3 12 1/3; 2/4; 2 

УКУПНО 

73 56 69 62 

 

260 

 



 

 

 

 

 

 

г) Матична школа – старији разреди 

 

V 

разред 

 VI 

разред 

 VII 

разред 

 VIII 

разред 

 

Одељ. Бр. 

уч 

I 

ст. 

јез. 

II 

ст. 

јез. 

Одељ. Бр. 

уч 

I 

ст. 

јез. 

II 

ст. јез. 

Одељ Бр. 

уч 

I 

ст. 

јез. 

II 

ст. 

јез. 

Одељ. Бр. 

уч 

I 

ст. јез. 

II 

ст. јез. 

V1 27 E Р VI1 27 Е Р VII1 26 Е Р VIII1 25 Е Р 

V2 26 E Н VI2 25 Е Н VII2 25 Е Р VIII2 19 Е Н 

V3 27 E Р VI3 25 Е Р VII3 29 Е Р VIII3 21 Е Р 

V4 25 E Н VI4 27 Е Р VII4 29 Е Р VIII4 27 Е Н 

V5 29 E Р VI5 29 Е Н VII5 26 Е Р VIII5 23 Е Р 

    VI6 22 E Н VII6 27 Е Н VIII6 25   
 134  155  162  140  

 

Укупно :  591/23=25,69 

 

 

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

 

 

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 18 Е Р 6-7 12 Е Р 7-7 13 Е Р 8-6 24 Е Р 

 

Укупно : 67/4=16,75 

 

 

 

 

Укупно за школу:1220/69=17,68 

 

 

д) Формирана одељења петог разреда 

 

51 бивше        41, 2 ученика из Равног Гаја , 2 ученик из Средњег Краја 

52 Велики Борак Глумчево Брдо, Бождаревац, 1 ученик из Средњег Краја 

53 бивше        43, 4 ученика из Равног Гаја  

54 Баћевац,  Гунцати, Губеревац, Лисовић 1, 2 ученика из Средњег Краја 

55 бивше        42 

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

 

П О Д Е Л А  О Д Е Љ Е Њ А  Н А  Н А С Т А В Н И К Е   в а ж и  о д  с е п т е м б а р  2 0 2 2 .  

 

Р.б. Презиме и име наставника предмет ОС ССС   

1.  Јагличић Радмила српски језик и књижевност 52 VII 18 51 52 61 71 

2.  Јовановић Н. Слађана српски језик и књижевност 63 VII 20 62 63 73 82 83 

3.  Васин Ивана српски језик и књижевност 54 VII 18 53 54 72 81 

4.  Томић Данијела српски језик и књижевност 66 VII 20 64 66 74 75 76 

5.  Димић Јелена српски језик и књижевност 84 VII 21 55 65 84 85 86 

6.  Мирковић Тијана српски језик и књижевност 67 VII 17 56  67  77  87 

7.  Станић Јасна енглески језик  VII 18 51 52 53 61 71 72 73 82 83 

8.  Вањек Ана енглески језик  74 VII 18 54 62 63  6474 75 76 81 86 

9.  Нићифоровић Јасна  енглески језик 87 VII 18 55 56 65 66  67  77 84 85 87 

10.  Видовић Ана/Прентић Ања енглески језик  VII 20 Велики Борак 3, Глумчево Брдо 4, Манић 2Лисовић 

1 

11.  Кунарац Ана енглески језик  VII 20 11 13  21 31   43  Баћевац 3, Губеревац 1 ,  

Лисовић 1 



31 

 

 

 

 

12.  Боровчанин Маријана енглески језик  VII 20 12   32  41  42 , Арнајево 2 , Гунцати 2 , 

 Средњи Крај 2 

13.  Mарковић  Радмила  енглески језик  VII 20 22 23  33 , Бељина 4 , Рожанци 1, Равни Гај 2 

14.  Живаљевић Алексндра енглески језик  VII 4 Бождаревац 2 

15.  Симеуновић Мира руски језик  73 VII 18 51 53 61 62 71 73 81 82 83 

16.  Првуловић Марина руски језик  VII 18 55 56 64 67  74 77 84 85 87 

17.  Матовић Валентина  немачки језик  VII 18 52 54 63 65 66 72 75 76 86 

18.  Спасић Биљана математика   VII 20 53 71 72 82 83 

19.  Радосављевић Ђорђе математика 51 VII 20 51 52 62 63 81 

20.  Јовановић Драган математика  VII 12 54
 61 73

 

21.  Милановић Ина математика  VII 20 55 65 66 84 85 

22.  Ђурић Никола математика  VII 20 64 74 75 76 86 

23.  Ђорђевић Стефан математика  VI 16 56  67  77  87 

24.  Горуновић Гордана  биологија 81 VII 20 51 52 53 61 62 63 73 81 82 83 

25.  Јовановић Ана биологија 56 VII 14 54 56 67 7172 77 87 

26.  Сакић Милица биологија 75 VII 20 55 64 65 66 74 75 76 84 85 86 

27.  Даворија Драгана географија 62 VII 20 51 54 61 62 63 71 72 73 81 82 83 

28.  Вучићевић Весна географија 86 VII 21 52 53 55 64 65 66 74 75 76 84 85 86
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29. 4 Миловановић Бранка географија  VII 7 56  67  77  87 

30.  Растовић Татјана историја 61 VII 20 51 54 61 62 63 71 72 73 81 82 83 

31.  Петровић Мирјана историја  VII 21 52 53 55 64 65 66 74 75 76 84 85 86 

32.  Симић Мирјана историја 65 VII 7 56  67  77  87 

33.  Мајсторовић Светлана  музичка култура 83 VII 13 56 62 63 67 71 72 73 77 81 82 83 87 

34.  Цупаћ Бојана музичка култура 55 VII 20 51 52 53 54 55 61 64 65 66 74 75 76 84 85 86 

35.  Јовичић Срђан техника и технологија  VII 10 51 52 54 71 81  

36.  Нови /замена пом.дир. техника и технологија  VII 10 61 62 63 72 73 

37.  Бошковић Гроздана техника и технологија 53 VII 20 51 53 54 61 62 71 72 73 81 83 

38.  Трифуновић Жељко техника и технологија 76 VII 18 52 53 63 64 65 66 76 82 83 

39.  Јојић Драгица техника и технологија  VII 20 55 64 65 66 74 75 76 84 85 86 

40.  Ранковић Гордана техника и технологија  VII 20 55 56  67  74 75 77 84 85 86 87 

41.  Мијаиловић Милена техника и технолигија  VII 2 87 

42.  Бојовић Данијела информатика и рачунарство 71 VII 20 515253545561626364656671727374758182838485 

43.  Сирковић Ирена информатика и рачунарство 72 VII 20 51 52 53 54 61 62 63 71 72 73 81 83 

44.  Трифуновић Жељко информатика и рачунарство  VII 2 76 86 

45.  Мијаиловић Милена информатика и рачунарство  VII 6 65 67  77 85 86 87  

46.  Ђорђевић Стефан информатика и рачунарство  VI 2 56 87 
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47.  Скокнић Мирјана физичко и здравствено васпитање    VII 21 71,2,3 81,2,3   

51,4   63 
обавезне физичке активности 

48.  Јевтић Ненад физичко и здравствено васпитање  64 VII 20 54  6 1,2,3,4,5,6    

52,3,4,5  65,6 
обавезне физичке активности 

49.  Симић Лазар  физичко и здравствено васпитање  77 VI  20 51,2,3,6  67  77  87   

  61,2 
обавезне физичке активности 

50.  Стевановић Бојан физичко и здравствено васпитање   VII 20 55  74,5,6  84,5,6 

обавезне физичке активности 

51.  Јешић Драгана хемија 82 VII 20 71 72 73 74 81 82 83 8485 86 

52.  Стиковић-Дубаић Соња хемија   VII 8  75 76 77  87 

53.  Спасић Зоран физика  VII 20 61 62 63 67 72 73 77 82 83 87 

54.  Вељовић Бојан физика  VII 22 64 65 66 71 74 75 76  81 84 85 86 

55.  Васић Емил ликовна култура 85 VII 20 51 52 53 54 55 61 64 65 66 74 75 76 84 85 86  

56.  Делић Наташа ликовна култура  VII 13 56 62 63 67 71 72 73 77 81 82 83 87 

57.  Миловановић Бранка грађанско васпитање   VII 2 матична 5 и 7 ;  6 и 8 разред 

58.  Мајсторовић Светлана СНА музиком кроз живот  

Ументност 

 VII 5 51 52 53 54 

87 

59.  Мирковић Тијана СНА  Медијска писменост  VII 1 67 
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60.  Цупаћ Бојана СНА музиком кроз живот  VII 1 55 

61.  Јовановић Ана СНА чувари природе  VII 1 56 

62.  Станић Јасна СНА Медијска писменост  VII 2 61 62 

63.  Матовић Валентина СНА Медијска писменост  VII 1 63 

64.  Стевановић Бојан СНА Вежбањем до здравља  VII 2 64 65 

65.  Првуловић Марина СНА Медијска писменост  VII 1 66 

66.  Трифуновић Жељко СНА предузетништво  VII 1 71 

67.  Делић Наташа СНА Уметност  VII 1 72 

68.  Растовић Татјана СНА Филозофија с децом  VII 1 73 

69.  Петровић Мирјана СНА Филозофија с децом  VII 1 74 

70.  Јојић Драгица СНА  Домаћинство  VII 2 75 76 

71.  Симић Мирјана СНА Филозофија с децом  VII 1 77 

72.  Спасић Зорана СНА Моја животна средина  VII 2 81 83 

73.  Вељовић Бојан СНА  Моја животна средина  VII 2 84 86 

74.  Јешић Драгана СНА Моја животна средина  VII 1 82  

75.  Ранковић Гордана СНА  Домаћинство  VII 1 85  
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1.  Бошковић Ивана нас.раз. наставе VI  матична школа  11 

2.  Директор/Милица Трајковић нас.раз. наставе VII  матична школа  12 

3.  Јеремић Милан нас.раз. наставе VI   матична школа  13 

4.  Јанковић Весна нас.раз. наставе VI  матична школа  21 

5.  Свиларевић Гордана нас.раз. наставе VII  матична школа  22 

6.  Миленковић Данијела/Јелена Тамбурковски нас.раз. наставе VII  матична школа  23 

7.  Радосављевић М. Сања нас.раз. наставе VI  матична школа  31 

8.  Миловановић Сузана нас.раз. наставе VI  матична школа  32 

9.  Станчић Ана нас.раз. наставе VII  матична школа  33 

10.  Жилић Татјана нас.раз. наставе  VII  матична школа  41 

11.  Трајковић Снежана нас.раз. наставе VI  матична школа  42 

12.  Радивојевић Снежана нас.раз. наставе VI  матична школа  43 

13.  Танасковић Марина  нас.раз. наставе VI  Арнајево 14/34 

14.  Крговић Љиљана нас.раз. наставе VII  Арнајево 24/44 

15.  Вујновић Десанка  нас.раз. наставе VI  Баћевац  15 
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16.  Голубовић Снежана нас.раз. наставе VI  Баћевац  25 

17.  Глишовић Наташа нас.раз. наставе VII  Баћевац  35/45 

18.  Чолаковић Јована/Иванковић Марија нас.раз. наставе VII  Бељина  16 

19.  Орабовић Сања нас.раз. наставе VI  Бељина  26 

20.  Стевановић Милица нас.раз. наставе VII  Бељина  36 

21.  Иванковић Александра/Јукић Данијела нас. раз.наставе VII  Бељина  46 

22.  Чанак Драча Младена нас.раз. наставе VII  Бождаревац  17 

23.  Пршић Јасмина нас.раз. наставе VII  Бождаревац  27/47 

24.  Миловановић Весна нас.раз. наставе VI  Велики Борак   18/28 

25.  Косанић Весна нас.раз. наставе VI  Велики Борак   37 

26.  Поповић Биљана нас.раз. наставе VI  Велики Борак   48 

27.  Спајић Нела/Иванчевић Милица  нас.раз. наставе VII  Глумчево Брдо  19 

28.  Лалић Биљана нас.раз. наставе VI  Глумчево Брдо  29 

29.   Марковић Слађана нас.раз. наставе VII  Глумчево Брдо  38 

30.  Сарић Нада нас.раз. наставе VII  Глумчево Брдо  49 

31.  Тришић Ана /Николић Јасмина нас.раз. наставе VII  Губеревац  210/410 

32.  Баџа Травица Горанка  нас.раз. наставе VII  Гунцати  110/411 

33.  Дукић Ирена нас.раз. наставе VII  Гунцати  211/39 



37 

 

 

 

 

34.  Стојковић Маја нас.раз. наставе VII  Лисовић 1  111 

35.  Михајиловић Слађана нас.раз. наставе VII  Лисовић 1  212/310 

36.  Савић Ивана нас.раз. наставе VII  Манић   112/311 

37.  Нешковић Јелена нас.раз. наставе VII   Манић   213/412 

38.  Петровић Гајић Весна  нас.раз. наставе VI  Равни Гај  113/214 

39.  Савић Катарина нас.раз. наставе VII  Равни Гај  312/413 

40.  Мијаиловић Драгана нас.раз. наставе VI  Рожанци  114/215/313/414 

41.  Јовановић Милица  нас. раз. наставе VII   Средњи Крај  115/314 

42.  Ристић Јелена нас.раз. наставе VII   Средњи Крај  216/415 

43.  Живковић Јована  нас. вер. наставе  VI 20 73 82 85 86
  A  смена матична први циклус 6, 

В.Борак 3, Баћевац 3, Гунцати 2, 

Бождаревац, 2  

44.  Обрадовић Игор нас. вер. наставе  VI 17 7172 81 83 84  Б смена матична први циклус, 

Арнајево 2, Равни Гај 2, Глумчево Брдо 2 

45.  Поповић Драган нас. вер. наставе VII 16 51 5 53 54 55 616263 6465 66 747576 

 Средњи Крај 2 

46.  Кузмановић Милош нас. вер. наставе  VII 13 56 , 67/77, 87 Бељина 4, Лисовић 1 2, 

Губеревац 1, Манић 2, Рожанци 1  

47.  Алексић Нина/ Ерић Милица нас. раз. наставе VII  Продужени боравак  
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48.  пом. директора/Васић Ивана нас. раз. наставе VII  Продужени боравак  
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ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ 

 

 

а. Матична школа млађи разреди 

 

 

1/1 Ивана Бошковић 

1/2 Директор/Милица Трајковић 

1/3 Милан Јеремић 

2/1 Јанковић Весна 

2/2 Гордана Свиларевић 

2/3 Јелена Тамбурковски 

3/1 Сања М Радосављевић 

3/2 Сузана Миловановић 

3/3 Ана Станчић 

4/1 Татјана Жилић 

4/2 Снежана Трајковић 

4/3 Снежана Радивојевић 

Продужени  

боравак 

од 1. до 4. разред- Ивана Васић 

од 1. до 4. разред - Милица Ерић 

 

 

 

б. Издвојена одељења 

 

АРНАЈЕВО I4/ III4 Марина Танасковић 

 

комбиновани II4 / IV4 Љиљана Крговић 

БАЋЕВАЦ I5 Десанка Вујновић 

 II5  Снежана Голубовић 

 III5/IV5 Наташа Глишовић 

БЕЉИНА I6 Јована Чолаковић/ Марија Иванковић 

 II6 Сања Орабовић 

 III6 Милица Стевановић 

 IV6 Александра Ивановић/Данијела Јукић 

БОЖДАРЕВАЦ I7 Младена Чанак Драча 

 II7 / IV7 Јасмина Пршић   

ВЕЛИКИ БОРАК I8/ II8 Весна Миловановић 

 III7 Весна Косанић 

 IV8 Биљана Поповић 

ГЛУМЧЕВО БРДО I9 Нела Спасојевић/Милица Иванчевић 

 II9 Биљана Лалић 

 III8 Слађана Марковић 

 IV9 Нада Сарић 

ГУБЕРЕВАЦ ком. II10/ IV10  Ана Тришић/ Јасмина Николић 

ГУНЦАТИ I10/ IV11 Горанка Баџа Травица 

 II11/III9 Ирена Дукић 
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ЛИСОВИЋ 1 ком. I11/ II12/ III10 Maja Стојковић 

МАНИЋ I12 /III11 Ивана Савић 

комбиновани II13/IV12 Јелена Нешковић 

РАВНИ ГАЈ I13/ II14 Весна Петровић- Гајић 

комбиновани III13 / IV14 Катарина Савић 

РОЖАНЦИ ком. I14/II15/III14/IV15 Драгана Мијаиловић 

СРЕДЊИ КРАЈ I15/III15 Милица Јовановић 

комбиновани II16/IV16 Јелена Ристић   

 

 

 

в. Матична школа старији разреди 

 

 

5/1 Ђорђе Радосављевић 

5/2 Рада Јагличић 

5/3 Гроздана Бошковић 

5/4 Ивана Васин 

5/5 Бојана Цупаћ 

6/1 Татјана Растовић 

6/2 Драгана Даворија 

6/3 Слађана Јовановић- Николић 

6/4 Ненад Јевтић 

6/5 Мирјана Петровић 

6/6 Данијела Томић 

7/1 Данијела Бојовић 

7/2 Ирена Сирковић 

7/3 Мира Сименуновић 

7/4 Ана Вањек 

7/5 Милица Сакић 

7/6 Жељко Трифуновић 

8/1 Гордана Горуновић 

8/2 Драгана Јешић 

8/3 Светлана Мајсторовић 

8/4 Јелена Димић 

8/5 Емил Васић 

8/6 Весна Вучићевић 

 

 

 

г. Бељина старији разреди 

 

 

5/6 Ана Јовановић 

6/7 Тијана Мирковић 

7/7 Лазар Симић 

8/7 Јасна Нићифоровић 
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ЗАДУЖЕЊА 

 

Вођење Записника Наставничког већа: Данијела Николић, наставник српског језика- 

библиотекар 

Вођење Записника Савета родитеља: Ивана Луковњак или један од родитеља који буде 

изабран на сваком Савету 

Вођење Записника Педагошког колегијума: Зоран Златић 

Координатор Ученичког парламента: Ружица Петровић 

Одељенско веће првог разреда: Маја Стојковић 

Одељенско веће другог разреда: Ирена Дукић 

Одељенско веће трећег разреда: Ивана Савић 

Одељенско веће четвртог разреда: Јелена Нешковић 

Одељенско веће петог разреда: Ђорђе Радосављевић 

Одељенско веће шестог разреда: Ненад Јевтић 

Одељенско веће седмог разреда: Ана Вањек 

Одељенско веће осмог разреда: Драгана Јешић 

Стручно веће за област предмета разредне наставе: Милица Јовановић 

Стручно веће за област предмета  Српског језика: Слађана Јовановић- Николић 

Стручно веће за област предмета  Математике и Физике: Зоран Спасић 

Стручно веће за област предмета ТИТ и Информатике и рачунарства: Драгица Јојић 

Стручно веће за област предмета Историје и Географије: Мирјана Петровић 

Стручно веће за област предмета Биологије и Хемије: Милица Сакић 

Стручно веће за област предмета  страних језика: Јасна Нићифоровић 

Стручно веће за област предмета уметности -Ликовне и Музичке културе:  

Наташа Делић 

Стручно веће за област предмета  Физичког васпитања: Мирјана Скокнић 

Стручно веће за област предмета Верске наставе: Игор Обрадовић 

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

Распоред часова: Срђан Јовичић  

Комисија за преглед Е дневника и матичних књига: Срђан Јовичић, Драгица Јојић, Ина 

Милановић, Мирјана Скокнић, Бојан Стевановић, Јасна Станић, Валентина Матовић, 

Ивана Бошковић, Гордана Свиларевић, Сања Радосављевић- Максимовић, Снежана 

Радивојевић, Марија  Станојевић  стручни сарадник- педагог, Ивана Луковњак стручни 

сарадник- педагог, Ружица Петровић стручни сарадник- спец. педагог, Зоран Златић 

стручни сарадник- психолог  и Ђорђевић Олга – секретар 

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

Унос података у информатички систем „ЈИСП“: Биљана Стевановић 

Координатори за Е Дневник: Срђан Јовичић и Драгица Јојић 

Исписивање Похвалница и Диплома: Наташа Делић и Емил Васић 

ФУК: Станка Љубишић-шег рачуноводства, Биљана Стевановић- помоћник директора, 

Олга Ђорђевић- секретар, Драгица Јојић- наставник, Жељко Трифуновић- наставник и 

Мирјана Павловић- помоћни радник. 

План интенгритета: Катарина Савић-координатор 

 

 

 

 

 



42 

 

 

 

 

Тим/Актив Координатор Чланови 

 

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ 

Ружица Петровић Зорица Јовановић- Стевановић, 

директор школе 

Зоран Златић  

Ивана Луковњак 

Марија Станојевић 

Снежана Ђорђевић  

Тијана Мирковић 

Драгана Јешић 

Ана Вањек 

Снежана Радивојевић 

Милица Јовановић 

Милица Трајковић 

Председник Савета родитеља-  

Родитељ, представник ромске 

националне мањине- 

                        

Председник Ђачког парламента- 

 

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД 

НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА, 

ЗАНЕМАРИВАЊА И 

ДИСКРИМИНАЦИЈЕ 

Зоран Златић Зорица Јовановић- Стевановић, 

директор школе 

Сања Радосављевић Максимовић 

Јелена Тамбурковски 

Мирјана Скокнић 

Ирена Сирковић 

Ружица Петровић 

Марија Станојевић 

Ивана Луковњак 

Весна Вучићевић 

Снежана Ђорђевић 

Биљана Стевановић (помоћник 

директора) 

Срђан Јовичић (помоћник 

директора, наставник) 

Представик родитеља-  

Представник родитеља - 

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ Марија Станојевић Зорица Јовановић- Стевановић, 

директор школе 

Весна Вучићевић 

Јелена Димић 

Милица Сакић 

Данијела Бојовић 

Наташа Глишовић 

Катарина Савић 

Снежана Трајковић 

Младена Чанак Драча 

Стефан Ђорђевић 

Драган Радојичић (члан 
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општинског већа задужен за 

образовање) 

Представник родитеља-  

Представник Ђачког парламента- 

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ 

КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈА 

УСТАНОВЕ 

Мира Сименуновић Зорица Јовановић- Стевановић, 

директор школе 

Драгана Даворија 

Мирјана Петровић 

Жељко Трифуновић 

Ђорђе Радосављевић 

Милица Иванчевић 

Зоран Златић 

Јелена Тамбурковски 

Ања Прентић 

Срђан Јовичић 

Ана Вањек 

ТИМ ЗА РАЗВОЈ 

МЕЂУПРЕДМЕТНИХ 

КОМПЕТЕНЦИЈА И 

ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

Гордана Горуновић Јасна Станић 

Гроздана Бошковић 

Зоран Спасић 

Татјана Растовић 

Јелена Ристић 

Ана Станчић 

Марина Првуловић 

Ана Кунарац 

Бојан Вељовић 

Сузана Миловановић 

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ 

РАЗВОЈ НАСТАВНИКА И 

СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

Ивана Луковњак Данијела Томић 

Ина Милановић 

Јасна Станић 

Бојан Вељовић 

Милица Стевановић 

Весна Косанић 

Биљана Поповић 

Весна Јанковић 

Сања Радосављевић- Максимовић 

Драган Јовановић 

ТИМ ЗА ДЕЧИЈЕ И УЧЕНИЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

Снежана Голубовић Десанка Вујиновић 

Нада Сарић 

Слађана Марковић 

Јелена Нешковић 

Весна Петровић Гајић 

Драгана Мијаиловић 

Љиљана Крговић 

Маја Стојковић 

Ненад Јевтић 

Јована Живковић 
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ТИМ ЗА МАРКЕТИНГ Гордана Свиларевић 

 

Јелена Ристић 

Снежана Трајковић 

Биљана Спасић 

Ивана Васић 

Милица Ерић 

Марија Станојевић 

Данијела Бојовић 

Ирена Сирковић 

ТИМ ЗА САРАДЊУ СА 

ПОРОДИЦОМ 

Снежана Ђорђевић, ПА Милан Јеремић 

Марина Танасковић 

Ина Милановић 

Снежана Голубовић 

Десанка Вујиновић 

Лазар Симић 

Горадан Ранковић 

Татјана Жилић 

 

ТИМ ЗА САРАДЊУ СА 

ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 

 

Жељко Трифуновић 

 

Емил Васић 

Драгана Даворија 

Катарина Савић 

Јелена Нешковић 

Игор Обрадовић 

Бојан Стевановић 

Биљана Стевановић 

Председник Савета родитеља-  

 

 

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

 

Горанка Баџа Травица 

Ивана Савић 

Биљана Лалић 

Сања Орабовић 

Радмила Марковић 

Светлана Мајсторовић 

Бранка Миловановић 

Ана Јовановић 

Марина Танасковић 

Весна Миловановић 

Ана Станчић 

 

ТИМ ЗА ПРОЈЕКТЕ 

 

Биљана Поповић 

Весна Косанић 

Радмила Марковић 

Ивана Васић 

Снежана Ђорђевић, ПА 

Ненад Јевтић 

Горанка Баџа Травица 

Бојана Цупаћ 

Никола Ђурић 
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ТИМ ЗА АМБИЈЕНТАЛНУ 

НАСТАВУ 

 

 

Љиљана Крговић 

Марина Танасковић 

Весна Јанковић 

Слађана Марковић 

Татјана Жилић 

Снежана Трајковић 

Јасмина Пршић 

Ирена Дукић 

Маја Стојковић 

Снежана Голубовић 

Весна Миловановић 

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ 

ОРИЈЕНТАЦИЈУ УЧЕНИКА 

Мирјана Скокнић Ружица Петровић 

Марија Станојевић 

Зоран Златић 

Наташа Делић 

Драгица Јојић  

Снежана Радивојевић 

Стефан Ђорђевић 

Јасмина Пршић  

 

ТИМ ЗА КУЛТУРНЕ 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

 

Ивана Васин 

 

 

Светлана Мајсторовић 

Милица Стевановић 

Гордана Свиларевић 

Ивана Бошковић 

Марина Првуловић 

Радмила Јагличић 

Данијела Томић 

Сузана Миловановић 

Тијана Мирковић 

Сања Орабовић 

 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ 

ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

Драгица Јојић Милица Сакић 

Јасна Нићифоровић 

Наташа Делић 

Мирјана Скокнић 

Зоран Спасић 

Младена Чанак Драча 

Драган Поповић 

Татјана Растовић 

Бојана Цупаћ 

Драгана Јешић 

Слађана Јовановић Николић 

Драгана Даворија 
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СТРУЧНИ АКТИВ ЗА 

ШКОЛСКО РАЗВОЈНО 

ПЛАНИРАЊЕ 

Маја Стојковић Љиљана Крговић 

Бојан Стевановић 

Данијела Јукић 

Марија Иванковић 

Весна Петровић- Гајић 

Маријана Боровчанин 

Емил Васић 

Ирена Сирковић 

Јелена Димић 

 

Представник Света родитеља-  

Представник локалне самоуправе 

-  
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5. Структура 40-то часовне радне недеље 
   НЕПОСРЕДНИ РАД СА УЧЕНИЦИМА ОСТАЛИ ПОСЛОВИ ППС  
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 28 29 

1. Јагличић Радмила Српски језик Да 18 1 1 1    1 1   1    24 12 1 1 1 1    16 40 100 
                               

2. Јовановић Н.Слађана Српски језик Да 18 1 1 1    1 1   1    24 12 1 1 1 1    16 40 100 
  ПНР  2               2          2 11,11 

3. Васин Ивана Српски језик Да 18 1 1 1    1 1   1    24 12 1 1 1 1    16 40 100 
                               

4. Томић Данијела Српски језик Да 18 1 1 1    1 1   1    24 12 1 1 1 1    16 40 100 

  ПНР  2               2          2 11,11 
5. Димић  Јелена Српски језика Да 18 1 1 1    1 1   1    24 12 1 1 1 1    16 40 100 

  ПНР  3               3            

6. Мирковић Тијана Српски језик Да 17 1 1 1    1 1 1  1    24 12 1 1 1 1    16 40 100 
  СНА Медијска 

писменост 
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7. Станић Јасна Енглески језик Не  18 1 1 1    1 1 2      24 12 1 2 1     16 40 100 
  СНА Медијска 

писменост 
                            

8. Вањек Ана Енглески језик Да 18 1 1 1    1 1   1    24 12 1 1 1 1    16 40 100 

                               

9. Нићифоровић Јасна Енглески језик Да 18 1 1 1    1 1   1    24 12 1 1 1 1    16 40 100 

                               

10. Прентић Ања Енглески језик Не 18  2 1          1  22 9 1 1 1 1 1   14 36 90 

                               

11. Кунарац Ана Енглески језик Не 20  2 1          1  24 10 1 2 1 1 1   16 40 100 

                               

12. Боровчанин Маријана Енглески језик Не 20  2 1          1  24 10 1 2 1 1 1   16 40 100 

                               

13. Марковић Радмила Енглески језик Не 20  2 1          1  24 10 1 2 1 1 1   16 40 100 

                               

14. Живановић Александра Енглески језик Не 4  1             5 1 1  1     3 8 20 

                               

                               

15. Симеуновић Мира Руски језик Да 0 1 1 1   18 1 1   1    24 12 1 1 1 1    16 40 100 

                               
16. Првуловић Марина Руски језик Не 0  2 1   18 1 1 1      24 12 1 2 1     16 40 100 

  СНА Медијска 

писменост 
                            

                               

17. Матовић Валентина Немачки језик Не 0  2 1   18 1 1 1      24 12 1 2 1     16 40 100 

  СНА Медијска 

писменост 
                            

                               

18. Спасић Биљана Математика Не 18  2 1    1 1     1  24 12 1 2 1     16 40 100 

  ПНР  2               2           11,11 

19. Радосављевић Ђорђе Математика Да 18 1 1 1    1 1     1  24 12 1 1 1 1    16 40 100 

  ПНР  2               2           11,11 

20. Јовановић Драган Математика Не 12  1 1    1 1       16 8 1 2 1     12 28 66,66 

                               

21. Милановић Ина Математика Не 18  2 1    1 1     1  24 12 1 2 1     16 40 100 

  ПНР  2               2           11,11 

22. Ђурић Никола Математика Не 18  2 1    1 1     1  24 12 1 2 1     16 40 100 

  ПНР  2               2           11,11 

23. Ђорђевић Стефан Математика Не 16+2  2 1    1 1     1  24 11 1 2 1  1   16 40 100 
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  информатика                             

                               

24. Горуновић Гордана Биологија Да 20 1 1     1    1    24 10 1 2 1 1 1   16 40 100 

                               

25. Јовановић Ана Биологија Да 14 1 1       1  1    18 6 1 1 1 1    10 28 70 

  СНА –чувари природе                             

26. Сакић Милица Биологија Да 20 1 1 1        1    24 10 1 2 1 1 1   16 40 100 

                               

                               

27. Даворија Драгана Географија Да 20 1 1     1    1    24 10 1 2 1 1 1   16 40 100 

                               

28. Вучићевић Весна Географија Да 20 1 1     1    1    24 10 1 2 1 1 1   16 40 100 

  ПНР  1               1           5 

29. Милованоић Бранка Географија Не 7  1  2   1        11 4 1 1 1     7 18 45 

  Грађанско вас.                             

                               

30. Растовић Татјана Историја Да 20 1 1       1  1    24 10 1 2 1 1 1   16 40 100 

  СНА-Филозофија с 

децом 
                            

31. Петровић Мирјана Историја Да 20 1 1       1  1    24 10 1 2 1 1 1   16 40 100 

  СНА-Филозофија с 

децом 
 1               1           5 

32. Симић Мирјана Историја Не 7  1       1      9 3 1 2 1     7 16 35 

  СНА-Филозофија с 

децом 
                            

                               

33. Мајсторовић Светлана Музичка кул. Да 14 1      1  5  1    22 8 1 2 1 1 1   14 36 90 

  СНА- музиком кроз 

живот и уметност 
                            

34. Цупаћ Бојана Музичка кул. Да 20 1      1  1  1    24 10 1 2 1 1 1   16 40 100 

  СНА- музиком кроз 

живот  
                            

                               

35. Јовичић Срђан ТИТ Не 10       1 1       12 5 1  1 1    8 20 50 

                               

36. Бошковић Гроздана ТИТ Да 20 1      1 1   1    24 10 1 2 1 1 1   16 40 100 

                               

37. Трифуновић Жељко ТИТ Да 18+2 1      1  1  1    24 10 1 2 1 1 1   16 40 100 

  Информатика 

СНА-предузетништво 
                            

38. Јојић Драгица ТИТ Не 20       1 1 2      24 10 1 2 1 1 1   16 40 100 
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  СНА - домаћинство                             

39. Ранковић Гордана ТИТ Не 20       2 1 1      24 10 1 2 1 1 1   16 40 100 

  СНА - домаћинство                             

40.  Нови наставник ТИТ Не 10       1 1       12 5 1 1 1     8 20 50 

 зам. пом.дир.                              

                               

40. Мијаиловић Милена ТИТ Не 2+6       1 1       10 4 1 1      6 16 40 

  информатика                             

41. Бојовић Данијела Информатика Да 20 1      1 1   1    24 10 1 2 1 1 1   16 40 100 

  рачунарство                             

42. Сирковић Ирена Информатика Да 20 1      1 1   1    24 10 1 2 1 1 1   16 40 100 

  рачунарство                             

                               

43. Скокнић Мирјана Физичко васп. Не 18     3  2 1       24 10 1 2 1  2   16 40 100 

 
   

                           

44. Јевтић Ненад Физичко вас. Да 14 1    6  1 1   1    24 10 1 2 1 1 1   16 40 100 

                               

45. Симић Лазар Физичко вас. Да 18 1    2  1 1   1    24 10 1 2 1 1 1   16 40 100 

                               

46. Стевановић Бојан Физичко вас. Не 20       1 1 2      24 10 1 2 1  2   16 40 100 

  СНА – вежбањем до 

здравља 
                            

                               

47. Јешић Драгана Хемија Да 20 1 1       1  1    24 10 1 2 1 1 1   16 40 100 

  СНА –моја животна 

средина 
                            

48. Стиковић-Дубаић Соња Хемија Не 8  1             9 4 1  1  1   7 16 40 

                               

     
20 

                          

49. Спасић Зоран Физика Не  1      1 2      24 10 1 2 1  2   16 40 100 

  СНА –моја животна 

средина 
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50. Вељовић Бојан Физика Не 20  1     1  2      24 10 1 2 1  2   16 40 100 

  СНА –моја животна 

средина 
                            

                               

51. Васић Емил Ликовна кул. Да 20 1      1 1   1    24 10 1 2 1 1 1   16 40 100 

                               

52. Делић Наташа Ликовна кул. Не 13       1  1      15 5 1 1 1  1   9 24 65 

  СНА - уметност                             

                               

                               

53. Бошковић Ивана Учитељ Да 17 1 1  1   1 1  1 1    24 10 1 2 1 1 1   16 40 100 

                               

54. Трајковић Милица Учитељ Да 17 1 2     1 1  1 1    24 10 1 2 1 1 1   16 40 100 

 зам. директора                              

55. Јеремић Милан Учитељ Да 17 1 1  1   1 1  1 1    24 10 1 2 1 1 1   16 40 100 

                               

56. Јанковић Весна  Учитељ Да 17 1 1  1   1 1  1 1    24 10 1 2 1 1 1   16 40 100 

                               

57. Свиларевић Гордана Учитељ Да 17 1 1  1   1 1  1 1    24 10 1 2 1 1 1   16 40 100 

                               

58. Тамбурковски Јелена Учитељ Да 17 1 1  1   1 1  1 1    24 10 1 2 1 1 1   16 40 100 

 Зам. Миленковић Данијеле                              

59. Радосављевић 
Максимовић Сања 

Учитељ Да 17 1 1  1   1 1  1 1    24 10 1 2 1 1 1   16 40 100 

                               

60. Миловановић Сузана Учитељ Да 17 1 1 1    1 1  1 1    24 10 1 2 1 1 1   16 40 100 

                               

61. Станчић Ана Учитељ Да 17 1 1 1    1 1  1 1    24 10 1 2 1 1 1   16 40 100 

 
Жилић Татјана 

                             

62. Учитељ Да 17 1 1 1 1    1   1 1   24 11 1 2 1 1    16 40 100 

                               

63. Трајковић Снежана Учитељ Да 17 1 1 1    1 1   1 1   24 11 1 2 1 1    16 40 100 

                               

64. Радивојевић Снежана Учитељ Да 17 1 1 1 1    1   1 1   24 11 1 2 1 1    16 40 100 

                               

                               

65. Танасковић Марина Учитељ Да 17 1 1     1 1  2 1    24 10 1 2 1 1 1   16 40 100 
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66. Крговић Љиљана Учитељ Да 17 1 1     1 1  1 1 1   24 11 1 2 1 1    16 40 100 

                               

67. Вујновић Десанка Учитељ Да 17 1 2     1 1  1 1    24 10 1 2 1 1 1   16 40 100 

                               

68. Голубовић Снежана Учитељ Да 17 1 2     1 1  1 1    24 10 1 2 1 1 1   16 40 100 

                               

69. Глишовић Наташа Учитељ Да 17 1 1 1    1   1 1 1   24 11 1 2 1 1    16 40 100 

                               

70. Иванковић Марија Учитељ Да 17 1 2     1 1  1 1    24 10 1 2 1 1 1   16 40 100 

 зам. Чолаковић Јоване                             

71. Орабовић Сања Учитељ Да 17 1 2     1 1  1 1    24 10 1 2 1 1 1   16 40 100 

                               

72. Стевановић Милица Учитељ Да 17 1 1 1    1 1  1 1    24 10 1 2 1 1 1   16 40 100 

                               

73. Јукић Данијела Учитељ Да 17 1 1 1    1 1   1 1   24 10 1 2 1 1 1   16 40 100 

 Зам. Иванковић Александре                              

74. Чанак Драча Младена Учитељ Да 17 1 2     1 1  1 1    24 10 1 2 1 1 1   16 40 100 

                               

75. Пршић Јасмина Учитељ Да 17 1 1 1    1   1 1 1   24 11 1 2 1 1    16 40 100 

                               

76. Миловановић Весна Учитељ Да 17 1 2     1   2 1    24 10 1 2 1 1 1   16 40 100 

                               

77. Косанић Весна Учитељ Да 17 1 1 1    1 1  1 1    24 10 1 2 1 1 1   16 40 100 

                               

78. Поповић Биљана Учитељ Да 17 1 1 1    1 1   1 1   24 11 1 2 1 1    16 40 100 

79. Иванчевић Милица Учитељ Да 17 1 2     1 1  1 1    24 10 1 2 1 1 1   16 40 100 

 Зам. Спајић Неле                              
80. Лалић Биљана Учитељ Да 17 1 2     1 1  1 1    24 10 1 2 1 1 1   16 40 100 

                               

81. Марковић Слађана Учитељ Да 17 1 1  1   1 1  1 1    24 10 1 2 1 1 1   16 40 100 

                               

82. Сарић Нада Учитељ Да 17 1 1 1    1 1   1 1   24 11 1 2 1 1    16 40 100 

                               
83. Николић Јасмина Учитељ Да 17 1 1 1     1  1 1 1   24 11 1 2 1 1    16 40 100 

 Зам. Тришић Ане                              
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84. Баџа Травица Горанка Учитељ Да 17 1 1 1     1  1 1 1   24 11 1 2 1 1    16 40 100 

                              

85. Дукић Ирена Учитељ Да 17 1 1 1     1  2 1    24 10 1 2 1 1 1   16 40 100 

                               

86. Стојковић Маја Учитељ Да 17 1 2     1 1  1 1    24 10 1 2 1 1 1   16 40 100 

                               

87. Мијхаиловић Слађана Учитељ Да 17 1 2     1   2 1    24 10 1 2 1 1 1   16 40 100 

                               

88. Савић Ивана Учитељ Да 17 1 2     1   2 1    24 10 1 2 1 1 1   16 40 100 

  
Учитељ 

                            

89. Нешковић Јелена Да 17 1 1 1    1   1 1 1   24 11 1 2 1 1    16 40 100 

  
  

                           

90. Петровић Гајић Весна 
Учитељ Да 

17 1 2     1   2 1    24 10 1 2 1 1 1   16 40 100 

                               

91. Савић Катарина Учитељ Да 17 1 1 1    1   1 1 1   24 11 1 2 1 1    16 40 100 

                               

100 92. Мијаиловић Драгана Учитељ Да 17 1 1        3 1 1   24 11 1 2 1 1    16 40 

                               

93. Јовановић Милица Учитељ Да 17 1 1 1    1   2 1    24 10 1 2 1 1 1   16 40 100 

                               

94 Ристић Јелена Учитељ Да 17 1 1 1    1   1 1 1   24 11 1 2 1 1    16 40 100 

                               

95. Ерић Милица Продужени 
боравак 

Не                24 10 1 2 1 1 1   16 40 100 

 зам. Алексић Нине                             

96. Васић Ивана Продужени 
боравак 

Не                24 10 1 2 1 1 1   16 40 100 

 зам. пом. директора                             

97
. 

Обрадовић Игор Верска 

настава 
Не     17   2 2       21 8 1 2 1 1    13 34 85 

                               

98

. 

Поповић Драган Верска 

настава 
Не     16   2 2       20 8 1 1 1 1    12 32 80 

                               

99
. 

Живковић Јована Верска 

настава 
Не     20   2 2       24 10 1 2 1 1 1   16 40 100 
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100. Кузмановић Милош Верска 

настава 
Не     12   2 1       15 6 1 1 1      24 60 

                               

 Николић Данијела Библиотекар Не                0 5 1 1 1 1 1 30  40 40 100 
101.                               

                               

102. Станојевић Марија Педагог Не 0               10 10 2  2 2 1  13 30 40 100 

                               
103. Петровић Ружица Специјални пед Не 0               10 10 2  2 2 1  13 30 40 100 

                               

104. Златић Зоран Психолог Не 0               10 10 2  2 2 1  13 30 40 100 

                               

105
. 

Ђорђевић Снежана Педагошки асис Не 0               10 10 2  2 2 1  13 30 40 100 

                               

106 Луковњак Ивана Педагог Не  0               5 5 1  1 1   7 15 20 50 

                               

 У Барајеву, септембар 2022. године                   Директор школе      

                   Зорица Јовановић-Стевановић     
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6. Школски календар значајних активности у школи  

 

Време Догађај Активност 

 

Од 3.до 9.10.2022. год Дечија недеља Наставне, ваннаставне и 

хуманитарне 

21.10.2022. год. Дан сећања на жртве у Првом 

светском рату 

Разредне и одељењске 

активности 

8.11.2022. год. Дан просветиних радника Разредне и одељењске 

активности 

11.11.2022. год. Државни празник Разредне и одељењске 

активности 

13.12.2022. год. Дан школе Свечана приредба 

Од 30.12. до 9.1.2023. год. Новогодишњи и божићни 

празници 

Разредне и одељењске 

активности до 30.12.2022. 

године 

27.01.2023. год. Св. Сава Радни дан (У зависности од 

здравствене ситуације) 

21.2.2023.год. Међунородни дан матерњег језика Разредне и одељењске 

активности 

Од 1. до 8.03.2023.год. Дан жена Разредне и одељењске 

активности 

24. и 25.3.2023. год. Дани резервисани за полагање 

пробног завршног испита 

Дежурни наставници 

10.4.2023. год. Дан сећања на Доситеја 

Обрадовића великог српског 

просветитеља и првог српског 

министра просвете 

Разредне и одељењске 

активности 

22.4. 2023. год. Дан сећања на жртве холокауста, 

геноцида и других жртава 

фашизма у Другом светском рату  

Разредне и одељењске 

активности 

Од 14.4. до 17.04.2022.год. Ускршњи празници Наставне и ваннаставне 

активности 

22.4.2023.год. Дан планете Земље Разредне и одељењске 

активности 

9.5.2023. год. Дан победе Разредне и одељењске 

активности 

Пролеће 2023.год.  

 

Излети-Екскурзије  Ваннаставне активности за 

ученике од 1-8. разреда 

 

Пролеће 2023.год. 

 

Наставе у природи Ваннаставне активности за 

ученике од 1-4. разреда 

6.6.2023.год. Завршетак ОШ за ученике 8.р. Свечаност 

 



56 

 

 

 

 

20.6.2023. год. Завршетак школске године Свечаност 

 

21. 22. и 23.06. 2023. год. Завршни испит за ученике 8. р. Свечаност 

 

28.6.2023. год. Видовдан (Спомен на косовску 

битку) 

  

Свечаност-  

Подела ђачких књижица, 

сведочанстава, награда, 

диплома 

 

 

 

 

 

 

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 

 

        Први наставни дан је четвртак 1. септембар 2022. године. 

      Настава за старије и млађе разреде матичне школе изводи се у две смене (А и Б смена). У првој 

недељи школске 2022/2023. године, настава у А- смени ће се одвијати пре подне а настава у Б- 

смени за после подне.  Смене ће се ротирати сваке недеље. 

 

     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  Глумчевом 

Брду, где се настава одвија у две смене. 
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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            700- 1300                                     1100 - 1700 

 

 

У Бељини: 

   Преподневна смена      Послеподневна смена 

I час   0735  - 0820    1340-  1425 

II час   0825 - 0910    1430 – 1515 

III час   0925 - 1010    1535 - 1620 

IV час   1015 - 1100    1625 - 1710 

V час   1105 - 1150    1715 - 1800 

VI час   1155 - 1240     

VII час   1245 - 1330 

 

 

 

 

 

У издвојеним одељењима настава је усклађена  са превозом ученика: 

 

Преподневна смена      Послеподневна смена 

 

1. Арнајево  730 

2. Баћевац  800      

3. Бождаревац  745 

4. Велики Борак 800 

5. Глумчево Брдо 745   1300 

6. Губеревац  830 

7. Гунцати  745 

8. Лисовић 1  815 

9. Манић                        730 

10. Равни Гај  745 
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11. Рожанци  730 

12. Средњи Крај             730 
 

Смене рада – матична школа 

 

 

  А смена – старији разреди  Б смена  - старији разреди 

 

  V1 V2 V3 V4  V5     

  VI1 VI2 VI3         VI4   VI5 VI6   

  VII1 VII2 VII3   VII4 VII5 VII6   

  VIII1 VIII2 VIII3   VIII4 VIII5  VIII6 

 

 

 

  А сменa – млађи разреди             Б сменa  – млађи разреди 

 

                        I1             I3                                                                   I2 

                    II1                                                                                  II2        II3 

                    III1         III3                                                               III2  

                                   IV3                                                     IV1          IV2 

                       продужени боравак- 2 мешовите групе са ученицима од I до IV разреда                    

 

   

 

 

Смене рада у Бељини: 

 

Прва смена – старији разреди:   V6   VI7   VII7  VIII7 

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

 

1. Орган управљања- Школски одбор 

 

 

ВРЕМЕ 

 

АКТИВНОСТ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

И САРАДНИЦИ 

 

С
еп

те
м

б
ар

 

- Конституисање новог ШО и избор председника ШО 

- Усвајање полугодишњег извештаја о раду установе од  

01. 03. 2022. до 31. 08. 2022. године 

- Усвајање полугодишњег извештаја о раду директора од  

01. 03. 2022. до 31. 08. 2022. године 

- Усвајање извештаја о реализацији Годишњег плана рада  за 

школску 2021/2022. годину 

- Усвајање извештаја о остваривању плана стручног усавршавања 

у претходној школској години 

- Доношење Годишњег плана рада за школску 2022/2023. годину 

- Доношење плана стручног усавршавања запослених у школској 

2022/2023. години 

- Доношење Школског програма од шк. 2022/2023. године до 

2025/2026. године. 

 

Чланови 

Школског 

одбора, директор, 

стручни 

сарадник, 

председници 

синдиката, 

представници 

Ученичког 

парламента 

Октобар/ 
децембар 

- Текућа питања из надлежности Школског одбора 

 

Ја
н

у
ар

/ 
м

ар
т 

 - Разматрање извештаја о извршеном попису имовине и обавеза са 

стањем на дан 31. 12. 2022. године 

- Одлука о усвајању плана јавних набавки за 2023. годину 

- Усвајање финансијског извештаја за 2022. годину – завршни 

рачун 

- Разматрање и усвајање извештаја о раду директора школе у 

периоду од 01. 09. 2022. године до 28. 02. 2023. године 

- Разматрање и усвајање извештаја о раду установе ОШ „Кнез 

Сима Марковић“ у периоду од 01. 09. 2022. године до 28. 02. 2023. 

године 

Чланови Школског 

одбора, директор, 

стручни сарадник,  

шеф рачуноводства, 
председници 

синдиката, 

представници 

Ученичког 

парламента 

Април/ 
мај 

- Текућа питања из надлежности Школског одбора 
Чланови Школског 
одбора, директор, 
стручни сарадник,  

Председници  
синдиката, 

представници 
Ученичког парламента 

 

Јун/ 

Август 

- Усвајање извештаја о извођењу излета, екскурзија и наставе у 

природи у школској 2022/2023. години 

- Текућа питања из надлежности Школског одбора  

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

своје надлежности, када се за то укаже потреба. 
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  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 

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 

 

 

 

 

август 

август 

август 

јун, август 

август 

 

август 

 

 

 

 

током године 

 

 

 

 

током године 

јун, август 

 

јун, август 

 

током године 

 

током године 

 

током године 

 

 

недељно 

 

месечно 

 

током године 

 

током године 

август и при 

про. 

током године 

током године 

 

током године 

 

 

 

 

 

наставници 

педагог 

педагог 

  

 

специјални 

педагог 

председник 

школског одбора 

 

 

 

ПП служба 

 

 

 

 

превозник 

педагог и наставници 

 

педагог и наставници 

 

ПП служба 

 

ПП служба 

 

рачуноводство 

 

 

дежурни наставник 

 

директор 

педагог  

  

наставници 

ППС 

 

  

стр. сарадници 

руков. и ст. сарадници 
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- 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 

 

6. Организација и вршење 

педагошкоинструктивног увида и  

праћења васпитно-образовног рада  а) 

Сарадња са стручним сарадницима 

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 

током године 

 

током године 

 

током године 

 

током године 

током године 

 

 

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 

 

 

директор 

 

педагог 

наставници 

 

 

 

тим,директор, 
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- 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 

 

 

- Истраживање о ставовима наставника 

и ученика о формативном оцењивању 

током наставе на даљину 

  

 

 

 

током године 

током године 

 

током године 

 

током године 

 

током године 

 

 

 

 

 

 

 

септембар 

ппс 

 

педагог 

пом.директора 

директор 

 

 

  

наставници, 

ппс 

педагог 

 

наставници,ППС,  

председник Савета 

родитеља, председник 

ШО 

 

Наставници од 1. до 8. и 

ученици 6. 7. и 8. разреда 

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, 

иновативних часова 

 

 

 

 

током године 

током године 

током године 

 

 

током године 

 

 

током године  

 

  

 

 

током године 

полугодишње 

(два пута) 

 

 

 

месечно 

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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- 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 

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 

 

 

директор и школа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

 

 

 

 

Директор 
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административног особља 

- сарадња са административним особљем у 

школи 

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 

 

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

директор 

 

 

 

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 
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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 

Септембар Израда четрдесеточасовне радне 

недеље за наставнике и стручне 

сараднике  

Договор, 

Израда 

Директор, помоћник 

директора 

Септембар, током 

године 

Израда и организација дежурства 

наставника, праћење рада 

наставника и приправника 

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 
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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 заштите , исхране , набавке уџбеника 

потребних ученицима и наставницима, учествује у организовању културних и спортских 

манифестација, било у школи , било у окружењу.   

 

Помоћник директора:  

Биљана Стевановић и Срђан Јовичић  

 

 

3. Стручни органи, тимови и Педагошки колегијум 

 

3.1. Наставничко веће 

 

Садржај рада Извршиоци 

 

Септембар 

 

- Разматрање и усвајање 40 -то часовне 
радне недеље 

- Разматрање и усвајање распореда часова за 

шк.2022/23. 
- Разматрање и усвајање распореда 

дежурстава наставника 

- Обавештење 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. 2021/22. 

- Разматрање и усвајање Извештаја о раду 

школе за школску 2021/22. годину 
- Разматрање и усвајање Извештаја о раду 

директора школе за школску 2021/22. 

- Разматрање и усвајање Годишњег плана 
рада школе за школску 2022/2023. годину 

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 
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- Разматрање и усвајање Плана рада 

Наставничког већа за школску 2022/23. 

  

 
 

Новембар 

 

- Упознавање са извршеном контролом  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 

(Према актуелној епидемиолошкој 
ситуацији биће реализовани) 

Децембар/Јануар 

 

- 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 

- Предлог мера за побољшање успеха и 
дисциплине 

- Договор о организацији Школске  славе 

Светог Саве (Према актуелној 

епидемиолошкој ситуацији биће 
реализовани)   

- Упознавање са Распоредом такмичења 

према Плану МПНТРС (Према актуелној 
епидемиолошкој ситуацији биће 

реализовани) 

 

 
 

 

 

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 

 
 

 

 

Тим за културне активност ученика 
 

 

 
Педагог 50% 

 

 
 

 

 

 
Психолог и педагог 

 

Руководиоци већа, актива и директор 
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Фебруар/Март 

- Анализа адаптација ученика првог 
и петог разреда 

- 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 2022/23. годину 
- Разматрање и усвајање 

Полугодишњег извештаја о раду 

директора школе за школску 
2022/23. 

- Упознавање резултатима пробног 

завршног испита ученика осмог 

разреда 
 

 

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  
 

 

Мај  
- Упознавање са организацијом 

завршног испита и уписом ученика 

осмог разреда у средњу школу 

- Доношење одлуке о предлогу 
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   

 

Јун 
- Разматрање и усвајање реализације 

плана и програма редовне, 

припремне и допунске наставе и 

 

 

 

Педагог 
 

 

Директор и ППС 
 

Руководиоци стручних већа за област предмета 

Помоћник директора 

 
 Директор и чланови наст.већа 

 

 
  

Директор 

 
 

Помоћник директора 

 

 
 

  

Руководиоци већа 
 

 

 
 

Педагог 

 

 
Директор и ППС 

 

 
 

 

Директор 

 
 

Директор 

 
 

 

Директор 
 

 

 

 
 

 

Руководиоци одељ. већа 
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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 

 
 

Јул 

 
- Разматрање и усвајање маршрута 

екскурзија и наставе у природи за 

шк. 2023/2024. год. 

 
- Подела задужења за израду 

Годишњег Плана рада школе за 

2023/24. 
- Подела задужења за израду 

Извештаја о раду школе у 2022/23. 

 

 

Педагог 

  

 
Директор 

 

Одељенски старешина 
 

 Педагог 

 

 
 

 

Педагог и чланови Н.већа 
 

 

 
Руководиоци одељ. већа 

 

 

 
Педагог 

 

 
 

 

Директор 
 

 

 

Руководиоци одељ. већа 
 

 

 
Педагог 

 

 

Помоћник директор 
 

 

 
 

 

Наставници историје, географије,руководиоци 
већа од првог до четвртог 

 

 

Директор 
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Август 

- Предлог термина за организацију 

припремне наставе и полагања 
поправних испита 

- Формирање комисија за поправне 

испите ученика од четвртог до 
седмог разреда 

- Предлог задужења и обавеза 

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 

2022/23. 

- Упознавање са Календаром 

образовно васпитног рада за 
школску 2023/24. 

- Формирање одењења првог и петог 

разреда и одређивање одељењских 
старешина 

- Разматрање и усвајање предлога 

организације рада у матичној 
школи и подручним одељењима 

- Разматрање и усвајање 40 -то 

часовне радне недеље за 

шк.2023/24. 
- Разматрање и усвајање распореда 

часова за шк.2023/24. 

- Разматрање и усвајање распореда 
дежурстава наставника за 

шк.2023/24. 

 

 

 

Директор и предметни наставници 

 
 

 

Директор 
 

Директор 

 

 
Педагог 

 

 
 

Педагог 

 
 

Директор/ помоћник директора 

 

 
Директор 

 

 
 

Директор 

 
 

Директор 

 

Помоћник директора 
 

Помоћник директора 
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 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. 

- Опремљеност школе наставним средствима, 

њихово коришћење и потреба за истим. 

(План коришћења.) 

договор 

 

извештај 

 

дискусија 

чланови 

Педагошког 

колегијума 

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 

- Разматрање и усвајање ИОП-а за друго 

полугодиште. 

- 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 

извештај 

 

чланови 

Педагошког 
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(сарадња са Стручним активом за развојно 

планирање). 

- Увид у педагошко – инструктивни надзор. 

- Анализа пробног завршног и предлог мера 

за побољшање резултата на завршном 

испиту. 

дискусија 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 2022/23. 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 2022/23. годину. 

извештај 

 

дискусија 

чланови 

Педагошког 

колегијума 

 

 

 

 

 

4. План рада стручног већа наставника разредне наставе 

 

Време 

реализације 

 

АКТИВНОСТИ 

Носиоци 

активности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АВГУСТ 

 

-  Израда и усвајање годишњег плана рада Стручног већа за 

школску 2022/2023. годину 

- Упознавање већа са школским календаром васпитно-образовног 

рада школске 2022/2023. године; 

- Израда и усвајање годишњег и оперативних планова рада 

школске 2022/2023. године 

- Доношење плана  употребе постојећих, набавка потребних 

наставних средстава и дидактичких материјала за реализацију 

васпитно – образовног рада за прво полугодиште школске 

2022/2023. године 

- Израда и усвајање плана стручног усавршавања наставника за 

школску 2022/2023. годину 

- Избор уџбеника, дечје штампе, приручника и друге литературе 

- Израда распореда часова; 

- Израда иницијалних тестова 

- Планирање активности Црвеног крста Барајево за школску годину 

2022/2023. годину 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сви чланови 

Стручног 
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- Планирање дежурства учитеља у школи; 

- Сарадња учитеља 4. разреда са наставницима и разредним 

старешинама 5. разреда; 

- Договор о времену и организацији спортске недеље – недеље 

спортова 

- Предлог чланова тима за заштиту од насиља, злостављања и 

занемаривања 

- Припреме за пријем првака 

већа 

 

 

 

 

СЕПТЕМБАР 

 

 

 

 

 

- Избор ученика за допунску и додатну наставу  

- Израда образаца за праћење, вредновање напредовање ученика и 

портфолио одељења и ученика 

- Вођење школске документације - нови дневници рада и упис 

првака у матичну књигу 

- Планирање активности у Дечјој недељи и сарадња са пријатељима 

деце Барајева 

- Праћење и идентификовање ученика за ИОП, избор чланова тима 

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

индивидуализиран начин рада са одређеним ученицима као и 

идентификовање таквих ученика 

- Осигурање ученика 

- Организација систематских и стоматолошких прегледа ученика 

 

 

 

 

Сви чланови 

Стручног 

већа 

 

 

 

ОКТОБАР 

 

 

 

 

- Анализа активности остварених у Дечјој недељи 

- Извештај о реализованим иницијалним тестовима  

- Учествовање у активностима Црвеног крста – Међународни дан  

смањења ризика од несреће – вежба евакуације ученика из објекта 

школе  

- Учествовање у спортским активностима Црвеног крста „Трка за 

срећније детињство“ 

- Утврђивање критеријума и инструментарија за процену 

успешности ученика у усвајању наставних садржаја 

- Разматрање предлога и закључака одељењских 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 2022/2023. године 

- Анализа успеха, владања и изостанака ученика на крају првог 

класификационог периода 2022/2023. године 

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

- Остваривање координације и колерације наставних садржаја у 

различитим наставним предметима 

 

 

 

Сви чланови 

Стручног 

већа 
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ДЕЦЕМБАР 

 

- Прослава Дана школе 

- Припрема за такмичење из математике (3. и 4.разред) 

- Реализација наставног плана и програма на крају првог 

полугодишта школске 2022/2023. године 

- Анализа успеха,владања и изостанци ученика на крају првог 

полугодишта школске 2022/2023. године 

- Ефекти допунске,додатне наставе и инклузивног рада 

- Анализа остварене сарадње са родитељима 

- Организовање родитељских састанака и подела књижица 

 

Сви чланови 

Стручног 

већа 

 

ЈАНУАР 

 

- Прослава школске славе - Светог Саве 

 

 

Сви чланови 

Стручног 

већа 

 

 

ФЕБРУАР 

- МАРТ  

 

- Предавање Безбедност на интернету 

- Припрема за организацију такмичења рецитатора 

- Такмичење у певању“Златна сирена“ 

- Учествовање у конкурсу Црвеног крста „Крв живот значи“ 

- Праћење постигнућа ученика на такмичењима 

- Размена искустава са семинара 

 

 

 

Сви чланови 

Стручног 

већа 

 

 

 

АПРИЛ 

- МАЈ 

 

 

- Реализација наставног плана и програма на крају трећег 

класификационог периода школске 2022/2023. године 

- Анализа успеха, владања и изостанака ученика на крају трећег 

класификационог периода 2022/2023. године 

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

- Извештај са реализованих такмичења 

- Организација једнодневних излета 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 знаш о Црвеном крсту“ 

 

 

Сви чланови 

Стручног 

већа 

 



75 

 

 

 

 

 

 

 

ЈУН 

 

 

 

 

 

- Реализација наставног плана и програма на крају другог 

полугодишта школске 2022/2023. године 

- Анализа успеха, владања и изостанака ученика на крају другог 

полугодишта школске 2022/2023. године 

- Извештај са организованих једнодневних излета и наставе у 

природи 

- Анализа учешћа у раду стручних тимова и пројеката 

- Планирање једнодневних излета и наставе у природи за наредну 

школску годину 

- Сређивање педагошке документације 

- Организовање родитељских састанака и подела књижица 

- Анализа рада стручног већа, извештај руководиоца о раду и избор 

новог руководиоца 

 

 

 

Сви чланови 

Стручног 

већа 

                                                                    Руководилац већа, 

                                                                                                                                          Милица Јовановић 

 

 

 

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 технологије и информатике и рачунарства,  

     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  

 

                        План рада овога већа се остварује кроз редовну наставу, додатну и допунску наставу, 

припремну наставу, литерарну, драмску и рецитаторску секцију, припреме ученика за такмичења,  

кроз сарадњу са осталим стручним већима. 
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Садржај рада Време 

реализације 

Извршилац 

1. Расподела одељења наставницима 

2. Усвајање годишњег програма рада Стручног већа 

3. Израда глобалних и оперативних планова рада 

4. Усвајање планова рада за додатну и допунску наставу 

5. Расподела секција 

6. Израда оквирног плана стручног усавршавања 

7. Састављање списка потребних средстава за рад и предлози 

потребних лектира за библиотеку  

август Чланови 

стручног већа, 

директор школе 

  

1.Усаглашавање критеријума оцењивања 

2.Идентификација и рад са ученицима на ИОП-у,предлози за 

израду ИОП-а за надарену децу 

3.Организација Дечје недеље 

4.Планирање и распоред писмених и контролних задатака 

5.Извештај са иницијалног тестирања 

септембар  

1. Анализа савладаности вештина читања и писања ученика петог 

разреда и предлози мера 

2.Посета Сајму књига 

3.Предлог огледних и угледних часова 

4.Реализација часова допунске и додатне наставе 

5. Договор о задужењима за припрему приредбе поводом Дана 

школе 

 

октобар Чланови 

стручног већа 

1. Анализа успеха ученика на крају првог класификационог 

периода 

2.Огледни и угледни часови (присуствовање и анализа: примери 

добре праксе) 

3. Договор о задужењима за припрему приредбе поводом школске 

славе Светог Саве 

4.Извештај о реализацији допунске,додатне наставе и секција 

5.Анализа ИОП-а 

новембар Чланови 

стручног већа 

1.Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта 

2.Усвајање полугодишњег извештаја о раду Већа 

3.Организација школских такмичења из Граматике и Рецитатори 

4.Договор око припремне наставе за ученике осмог разреда 

5.Прослава Дана Светог Саве 

6.Учешће на Републичком зимском семинару 

Јануар/фебруар Чланови 

стручног већа 

1.Анализа успеха ученика на крају трећег класификационог 

периода 

2.Извештаји о такмичењима школским и општинским 

3.Извештај о посећеним семинарима и другим облицима стручног 

усавршавања 

4.Анализа резултата пробног завршног испита и предлог мера за 

април Чланови 

стручног већа 
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побољшање успеха 

1.Припремна настава за ученике осмог разреда 

2. Такмичења ученика (анализа резултата) и додела диплома 

најуспешнијим ученицима  

3.Анализа угледних и огледних часова 

4.Анализа резултата завршног испита 

5. Усвајање полугодишњег извештаја о раду већа у другом 

полугодишту 

6. Избор руководиоца већа за наредну 2023/24.годину 

јун Чланови 

стручног већа 

                                                                                                   Руководилац  већа,  

     Слађана Јовановић Николић 

 

 

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА- 

 СТРАНИ ЈЕЗИК 

 

Време 

 

реализације 

АКТИВНОСТИ Носиоци 

активности 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

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 начина рада са ученицима који се образују по ИОП-у. 

⮚ Распоред и ток одржавања допунске и додатне наставе. 

⮚ Организација општинског конкурса из руског језика за основне 

школе Кнез Сима Марковић и Павле Поповић 

⮚ Обележавање Светског дана детета 

⮚ Обележавање Светског дана учитеља 

⮚ Текућа питања. 

 

 Руководилац 
стручног већа 

страних језика, 

чланови 

Стручног већа 
страних језика 
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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. 

⮚ Организација учествовања у приредби поводом Дана школе 

⮚ 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 

Време 

реализације 

АКТИВНОСТИ Носиоци 

активности 

 

 

 

 

 

МАРТ 

⮚ Анализа резултата општинских такмичења и припрема за 

градска такмичења. 

⮚ Стручно усавршавање наставника. 

⮚ Прослава руског празника 'Масленица' 

⮚ Обележавање 8.марта 

⮚ Текућа питања. 

 

Руководилац 

стручног већа 
страних језика, 

чланови 

Стручног већа 
страних језика 

   

 

 

 

 

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. 

⮚ Анализа рада секција 

⮚ Текућа питања. 

Руководилац 

стручног већа 

страних језика, 
чланови 

Стручног већа 

страних језика 
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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 

                                                                                                                       Руководилац  већа,  

        Јасна Нићифоровић 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА- 

МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА 

 

Садржај рада: Време 

реализације: 

Извршилац: 

 

 

1. Расподела одељења на наставника 

2. Усвајање годишњег програма већа 

3. Усвајање плана стручног усавршавања 

4. Израда глобалних и оперативних планова 

5. Усвајање плана рада за додатну и допунску 

наставу 

август Чланови стручног већа 

Директор школе 

1. Предлог распореда писаних провера знањља 

2. Договор о претплати ученика на „математички 

лист“ и „млади физичар“ 

3. Договор о корелацији између математике и 

физике у извођењу наставе  

4. Усаглашавање критеријума и њихово утврђивање 

у вези оцењивања и израде ИОП-а 

Авгус, 

септембар, 

октобар. 

Чланови стручног већа, 

педагошки колегијум 

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 

новембар Чланови стручног већа, педагог 
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4. угледни час - физика 

1. Договор о организацији школског такмичења из 

математике и физике 

2. Учешће на семинарима 

3. Пројектна настава 

4. Анализа успеха ученика на крају првог 

полугодишта 

5. Анализа реализације додатне и допунске наставе 

и мере за превазилажење актуелних проблема 

6. Усаглашавање критеријума и мере унапређења 

 

Децембар, 

јануар, 

фебруар 

Чланови стручног већа, управа 

школе, педагошка служба 

1.  Припрема ученика и организовање за општинско 

такмичење из математике и физике 

2. Учешће на семинарима, размена искустава 

презентовање и дискусија о посећеним семинарима 

 3. Припрема и организација за пробни завршни 

испит 

Фебруар, март чланови стручног већа, 

педагошка служба, управа 

школе  

1. Анализа рада на крају класификационог периода 

2. Анализа реализовања допунске наставе и мере за 

превазилажењем актуелних проблема 

3. Критичка анализа резултата такмичења 

4. Разгобори и дискусија о реализованим часовима 

пројектне наставе ( математика) и угледног часа из 

физике  

 

Април. Чланови стручног већа 

1.Разматрање пласмана  успеха ученика на 

такмичењима 

2. Организација припремне наставе за ученике 

осмог разреда и облици рада кроз редовну наставу 

 3. Разговор и дискусија о реализованим часовима и 

угледног часа из математике 

Мај Чланови стучног већа  

1, Анализа успеха на крају другог полугодишта  

2. Реализација наставног плана и програма 

3. Анализа и извештај о раду у току школске 

године, резултати реализовања допунске и додатне 

наставе, постигнути резултати на такмичењима и 

мере за превазилажење у раду, реализација ИОП-а  

4. Предлог годишњег плана рада за наредну 

школску годину и избор руководиоца стручног већа 

Јун Чланови стручног већа, управа 

школе 
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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 стручног већа, 

педагошка служба 

 

Руководилац већа, 

Зоран Спасић 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА- 

ИСТОРИЈА И ГЕОГРАФИЈА 

 

 

Садржај рада 

 

 

Време 

реализације 

 

Извршилац 

-Предлог набавке наставних средстава 

-Договор о стручном усавршавању 

-Организација допунске и додатне наставе 

-Усаглашавање критеријума оцењивања 

 

Септембар Чланови Стручног 

већа 

Директор школе 

ПП служба 

-Планирање огледног/угледног часа 

 

 

 

Октобар Чланови Стручног 

већа 

Директор школе 

ПП служба 

-Анализа успеха на крају првог класификационог периода 

-Предлог мера за побољшање успеха 

 

 

Новембар Чланови Стручног 

већа 

Директор 

ПП служба 

-Договор о активностима везаним за такмичења 

 

Децембар Чланови Стручног 

већа 

Директор 

ПП служба 

Анализа успеха и дисциплине на крају првог полугодушта 

– мере за побољшање успеха 

-Анализа рада допунске и додатне наставе 

-Организовање школског такмичења 

-Анализа успеха ученика на школском такмичењу 

Јануар/фебруар Чланови Стручног 

већа 

Директор 

ПП служба 

-Припреме и спровођење општинског такмичења 

-Анализа успеха ученика на општинском такмичењу 

Март Чланови Стручног 

већа 

Директор 

ПП служба 

-Анализа пробног завршног испита 

-Мере за побољшање резултата ученика на завршном 

испиту на основу анализе пробног завршног испита 

 

Април Чланови Стручног 

већа 

Директор 

ПП служба 
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Анализа посећених семинара 

 

 

Мај Чланови Стручног 

већа 

Директор 

ПП служба 

Анализа реализованих екскурзија, излета и посета 

-Анализа одржаних огледних/угледних часова 

-Анализа резултата завршног испита ученика  осмог 

разреда 

-Анализа успеха ученика на крају другог полугодишта 

-Анализа рада Стручног већа историје и географије 

 

Јун Чланови Стручног 

већа 

Директор 

ПП служба 

Избор руководиоца Стручног већа за школску 2023/2024 

-Предлог екскурзија и излета за школску 2023/2024 

-Израда Годишњег плана Стручног већа  

-Подела одељења  на наставнике 

 

Август Чланови Стручног 

већа 

Директор 

ПП служба 

 

Руководилац већа, 

Мирјана Петровић 

 

 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА- 

БИОЛОГИЈА И ХЕМИЈА 

 

Садржај рада Време 

реализације 

Извршилац 

1. Сарадња са учитељима и одељенским старешинама 

2. Распоред контролних задатака и тестова за прво 

полугодиште 

 

Септембар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чланови већа 

 

 

 

1. Одређивање ученика за рад по ИОП у сарадњи са 

ПП службом 

2. Одређивање ученика за додатну и допунску наставу 

3. Усаглашавање критеријума оцењивања по 

предметима 

4. Тематски дан, 16.октобар-Формирање здравих 

навика у исхрани 

 

Октобар 

 

1. Анализа успеха на крају првог класификационог 

периода 

2. Анализа и вредновање постигнућа ученика, узроци 

заостајања у раду и предлог мера, повећање мотивације 

за учење 

3. Угледни час- Милица Сакић 

 

Новембар 

 

1. Анализа успеха ученика и дисциплине на крају првог 

полугодишта 

Децембар 
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2. Анализа реализације редовне, додатне и допунске 

наставе на крају првог полугодишта 

3. Припрема за школска такмичења 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чланови већа 

1.Предлог распореда контролних задатака и тестова за 

друго полугодиште 

 

Јануар 

 

1. Анализа посећених семинара стручног усавршавања 

наставника у првом полугодишту 

2. Анализа такмичења и припрема за општинско 

такмичење 

3. Договор око припремне наставе за ученике осмих 

разреда за завршни испит 

 

Фебруар 

 

1. Избор уџбеника за следећу школску годину 

2. Предавање за актив- Драгана Јешић 

3. Анализа такмичења и припреме за градско 

такмичење 

 

Март 

 

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. Анализа пробног завршног испита за ученике осмих 

разреда 

 

Април 

 

1. Огледни час- Ана Јовановић 

2. Посета Винчи-Мали Дунав у организацији 

пољопривредног факултета 

 

Мај 

 

1. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 

другог полугодишта 

2. Анализа наставног плана и програма 

3. Анализа посећених семинара/вебинара, стручног 

усавршавања наставника у другом полугодишту 

4. Поправни и разредни испити, припремна настава, 

комисије 

5. Израда извештаја о резултатима рада Стручног већа 

 

Јун 

 

1. Анализа поправних и разредних испита 

2. Усвајање годишњег плана рада Стручног већа и 

плана усавршавања наставника 

3. Избор новог руководиоца Стручног већа 

4. Подела одељења 

5. Набавка наставних средстава 

6. Сређивање педагошке документације 

 

Август 
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Руководилац већа  

Милица Сакић 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА-  

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА И ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

 

       Стручно веће чине наставници технике и технологије и наставници информатике и рачунарства. 

       Веће ће размотрити стручна питања, везано за реализацију стручних предавања и уводити 

иновације у настави. За ову шк. 2022/23.годину  нови наставни план и програм предмета техника и 

технологија обухвата: пети, шести,седми и осми разред. 

Стучно веће утврђује основне оквире планова рада у вези са распоредом градива редовне наставе и 

секција за оба предмета као 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. 

Планираће стручно усавршавање, набавку уџбеника, приручника,стручних часописа и 

наставних средстава. 

 

Редни 

Бр. 

Време 

реализације 

Садржај активности Носиоци активности 

1 

С
еп

те
м

б
ар

 

 Усаглашавање и утрвђивање критеријума 

постигнућа ученика 

 Договор око организације и избора ученика 

за рад у секцијама 

 Размена искустава и дискусија о програму 

индивидуалног рада са ученицима са 

посебним потребама 

 Дефинисање слободних активности 

Чланови већа 

 

2 

Н
о
в
ем

б
ар

 

 Анализа адаптације 5. разреда на разредну 

наставу и рад са даровитим ученицима 

 Анализа успеха и дисциплине ученика на 

крају првог класификационог периода 

 Разговор о могућим такмичењима из 

информатике и технике и технологије 

Чланови већа 

 

3 

 Д
ец

ем
б
ар

 

  

 Анализа резултата такмичења Дабар 

/имформатика и рачунарство/ 

 Упознавање са пропозицијама такмичења  

 Разно 

Чланови већа 

 

4 

Ф
еб

р
у
ар

 

 Успех и дисциплина ученика на крају првог 

полугодишта 

 Анализа редовне наставе и слободних 

активности  

 Разно  

Чланови већа 
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5 

 а
п

р
и

л
 

 Анализа успеха на трећем класификационом 

периоду 

 Анализа ваннаставних активности   

 Анализа резултата такмичења  

 Разно  

Чланови већа 

 

6 

Ју
н

 /
 Ј

у
л
 

 Анализа и реализација наставног плана и 

прпграма 

 Анализа успеха на крају школске године  

2022/23. 

 Разматрање пласмана ученика на 

такмичењима  

 Предлог годишњег плана рада за наредну 

школску годину 

 Разно   

Чланови већа 

 

7 

А
в
гу

ст
 

 Усвајање годишњег плана рада већа 

 Усвајање годишњег плана рада за наредну 

школску годину 

 Подела одељења на наставнике 

 Годишње и тематско планирање свих 

активности 

 Разно 

Чланови већа 

Управа 

Руководилац већа, 

Драгица Јојић 

 

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА - 

МУЗИЧКА И ЛИКОВНА КУЛТУРА 

 

Циљ већа је; 

- да реализује план и програм рада редовне и свих других облика наставе које је прописало 

министарство просвете за за други циклус основног обазовања и васпитања. 

- да открива талентоване ученике,усмеравајући њихов развој и способности.  

- да развија и негује потребу за уметношћу и креативно-стваралачку перцепцију окружења у којој 

живе. 

Садржај рада Време 

реализације 
Извршилац 

- анализа рада већа у претходној шк.год. 

- усвајање плана и програма већа за шк. 2022/2023. год. 

- формирање и подела часова у оквиру стручног већа 

- набавка наставних средстава и  план коришћења  

- израда планова 

  

август 
  

чланови 

стручног већа, 

директор школе 
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- евидентиранје ученика са надареним способностима за 

слободне активности(ликовна секција, хор, групе певача ...)- 

распоред рада секција 

- подела активности у припреми приредби 

- планирање стручног усавршавања 

септембар чланови 

стручног већа 

- обележавање Дечје недеље. 

- припрема приредбе за Дан школе 

- стручно усавршавање наставника 

октобар чланови 

стручног већа 

- одељењска већа и наставничко веће 

- састанак стручног већа ( анализа рада) 

- припрема за приредбу Дана школе и такмичења у певању 

- организовање пригодне изложбе ликовних радова.  

новембар чланови 

стручног већа 

- организација приредбе за Дан школе 

- припрема радова  и приредби поводом предстојећих 

новогодишњих и божићних празника 

- припрема за Светосавску приредбу 

- припрема за такмичења у певању 

- одељењска већа и наставничко веће 

- састанак стручног већа и анализа рада у I полугодишту. 

децембар 

јануар 

чланови 

стручног већа 

– припрема за општинско такмичење „ Златна сирена“ 

- конкурси, такмичења и програми по позиву 

- стручно усавршавање наставника 

фебруар чланови 

стручног већа 

- припрема традиционалне изложбе и конкурса поводом Васкрса 

- припрема и учешће на градском такмичењу „ Златна сирена“ 

- одељењска већа и наставничко веће 

- утврђивање успеха ученика на такмичењима и конкурсима 

- анализа успеха ученика  према образованим стандардима на 

крају трећег класификационог периода 

март 

април 

чланови 

стручног већа 

- ликовни конкурс „Васкршња чаролија“ 

- конкурси и програми по позиву 

- одељењска већа и наставничко веће 

мај чланови 

стручног већа 
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-утврђивање успеха ученика на крају наставне године, 

реализација наставног плана и прогама. 

-предлози за доделу посебних диплома. 

-утврђивање реализације рада стручног већа, извештај истог и 

предлог плана стручног усавршавања за наредну школску 

годину 

јун чланови 

стручног већа 

-усвајање програма рада стручног већа за наредну школску 

годину. 

-избор новог руководиоца стручног већа за наредну школску 

годину. 

август чланови 

стручног већа 

Руководилац већа 

 Наташа Делић 

 

 

 

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 

- 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 

 

 

 

 

Децембар-Јануар 

 

-Анализа рада секција 

-Анализа рада Стручног већа 

-Стручно усавршавање наставника 

 -Припрема и учешће у прослави Светог Саве 

-Анализа рада са родитељима и договор о даљој сарадњи 

 

договор 

 

извештај 

 

дискусија 
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- Припреме за такмичења, анализа 

 

 

 

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 

- Крос 

- Успех ученика на крају школске године  

- Анализа рада и програма Стручног већа 

- Предлог плана, програма секција и руководиоца актива 

за следећу школску годину 2021/2022. 

 

договор 

извештај 

дискусија 

Руководилац већа 

                                                                                                                                          Мирјана Скокнић 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА - 

ВЕРСКА НАСТАВА И ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

 

 

 

                        МЕСЕЦ 

 

 

САДРЖАЈ 

 

                 

                 

 

                СЕПТЕМАБАР 

- Анализа рада и усаглашавање критеријума оцењивања 

- Праћење иновација 

- Предавање на тему: заштите и мерама за спречавање и 

сузбијање заразне болести COVID-19 

 

       ОКТОБАР 

 - Предавање на тему вршњачког насиља 

- Организовање  креативних радионица 

- Предавање на тему заштите и мерама за спречавање и 

сузбијање заразне болести COVID-19 

              НОВЕМАБАР 

 

- Анализа рада и успеха ученика на крају првог тромесечја  

- Предлози за побољшање наставе 

- Предавање на тему заштите и мерама за спречавање и 
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сузбијање заразне болести COVID-19 

 

          ДЕЦЕМАБР 

       

- Припрема ученика поводом обележавања и прославе школске 

славе Светог Саве 

- Организовање хуманитарне акције  прикупљања  слаткиша за 

угрожену децу широм Србије, у сардањи са хуманиратеном 

фондацијом: ,,Осмех на дар”  

- Предавање на тему заштите и мерама за спречавање и 

сузбијање заразне болести COVID-19 

 

            

                   

ЈАНУАР  

- Извештај Стручног већа на крају првог полугодишта 

- Организовање припремне наставе за ученике од 5. до 8. 

разреда за школско такмичење из Верске наставе  ( 

организација и реализација зависе од епидемиолошке 

ситуације) 

- Предавање на тему заштите и мерама за спречавање и 

сузбијање заразне болести COVID-19 

 

       

                   ФЕБРУАР 

  

                       

 

 

 

 

 

 

 МАРТ 

- Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта 

- Предлози за побољшање наставе  

 - Организовање припремне наставе за ученике од 5. до 8. 

разреда за школско такмичење из Верске наставе  ( 

организација и реализација зависе од епидемиолошке 

ситуације) 

- Предавање на тему заштите и мерама за спречавање и 

сузбијање заразне болести COVID-19 

 

- Организовање посете парохијском храму у  време Великог 

поста ( реализација зависи од епидемиолошке ситуације) 

- Израда плана и програма једнодневног излета за ученике 

петог разреда (посета     манастирима Ваљевског округа -  

организација и реализација зависе од епидемиолошке 

ситуације  ) 

 - Припрема за општинско такмичење  из Верске наставе за 

ученике од  5. до 8. разреда ( организација и реализација 

зависе од епидемиолошке ситуације) 

 

 

 

                     

АПРИЛ 

 
 

- Анализа рад и успеха на крају томесечја 

- Посета парохијском храму у време Великог поста ( 

реализација зависи од епидемиолошке ситуације) 
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- Припрема за ученике  од 5. до 8. разреда, који су се 

пласирали на окружно такмичење  из Верске наставе ( 

организација и реализација зависе од епидемиолошке 

ситуације) 

- Предавање на тему заштите и мерама за спречавање и 

сузбијање заразне болести COVID-19 

      

 

 

                         МАЈ 

 

- Унапређивање рада у скалду са годишњим планом и 

програмом 

- Усагалшавање критеријума оцењивања 

- Припрема за ученике  од 5. до 8. разреда, који су се 

пласирали на окружно такмичење  из Верске наставе ( 

организација и реализација зависе од епидемиолошке 

ситуације) 

- Предавање на тему заштите и мерама за спречавање и 

сузбијање заразне болести COVID-19 

 

 

 

                        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 

2023/2024. год. 

- Избор новог руководиоца Стручног већа 

Руководилац већа, 

Игор Обрадовић 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Одељењска већа 

 

                    ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКОГ  ВЕЋА ПРВОГ РАЗРЕДА 

    Време  

реализације 

                        АКТИВНОСТИ Носиоци  

активности 

   

 

 

 

 

 

- Израда и усвајање годишњег плана рада Разредног већа за 

школску 2022/2023.годину 

- Упознавање већа са школским календаром васпитно-

образовног рада школске 2022/2023.године 

- Израда и усвајање годишњег и оперативних планова рада 

школске 2022/2023.године 
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  АВГУСТ 

- Израда и усвајање плана стручног усавршавања наставника 

за школску 2022/2023.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 

 

 

 

 

 

СЕПТЕМБАР 

 

 

- 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 

- Спортска недеља 

- 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 

Руководилац 

Одељењског  

већа и сви 

чланови 

 

 

  ОКТОБАР 

- Обележавање Дечје недеље и анализа активности 

остварених у Дечјој недељи 

- 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 

 

Руководилац 

Одељењског  

већа и сви 

чланови 

 

 

 

НОВЕМБАР 

- Анализа успеха, владања и изостанака ученика на крају 

првог класификационог периода школске 2022/2023.године 

- Реализација наставног плана и програма на крају првог 

класификационог периода школске 2022/2023. године 

- Стручно усавршавање наставника - примери добре праксе 

- Остваривање координације и колерације наставних 

садржаја у различитим наставним предметима 

Руководилац 

Одељењског  

већа и сви 

чланови 
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 ДЕЦЕМБАР 

 

- Прослава поводом  Дана школе 

- Реализација наставног плана и програма у првом 

полугодишту школске 2022/2023. године 

- Успех, изостанци и владање ученика на крају првог 

полугодишта школске 2022/2023.године 

- Ефекти допунске наставе и инклузивног рада   

 

Руководилац 

Одељењског  

већа и сви 
чланови 

   ЈАНУАР 

 

- Прослава школске славе – Светог Саве 

 

Руководилац 

Одељењског  

већа и сви 

чланови 

                 

 

 

 

 

 

 

 

  ФЕБРУАР 

 

 

 

 

 

 

-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 

-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 

 

 

 

 

 

    АПРИЛ 

- Реализација наставног плана и програма на крају трећег 

класификационог периода школске 2022/2023.године 

- Успех, изостанци и владање ученика на крају трећег 

класификационог периода школске 2022/2023.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 

- Спортска недеља 

- Обележавање Светског дана писања писма 

 

Руководилац 

Одељењског  

већа и сви 

чланови 
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       ЈУН 

- Реализација наставног плана и програма на крају другог 

полугодишта школске 2022/2023.године 

- Успех, изостанци и владање ученика на крају другог 

полугодишта школске 2022/2023.године 

- Извештај са организованих једнодневних излета и наставе у 

природи 

- Анализа рада Разредног већа,  извештај руководиоца о раду 

и избор новог руководиоца 

-Упознавање са школским календаром за школску 

2023/2024.годину 

- Сређивање педагошке документације 

- Организовање родитељских састанака и подела књижица 

Руководилац 

Одељењског  

већа и сви 

чланови 

 Руководилац већа, 

Маја Стојковић 

 

 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ДРУГОГ РАЗРЕДА 

 

Време 

реализације 

АКТИВНОСТИ Носиоци 

активности 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  АВГУСТ 

- Израда и усвајање годишњег плана рада Разредног већа за 

школску 2022/2023.годину 

- Упознавање већа са школским календаром васпитно-образовног 

рада школске 2022/2023године 

- Израда и усвајање годишњег и оперативних планова рада школске 

2022./2023.године 

- Израда и усвајање плана стручног усавршавања наставника за 

школску 2022./2023.годину 

- Планирање једнодневног 

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

-Планирање спортских активности за месец септембар, као и за 

месец мај за школску 2022./23. 

- 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 (отворена врата). 

- Предлог Већа и подношење захтева за набавку наставних 

средстава у складу са материјалним могућностима школе 

- Уређење учионице 

- Припрема првог родитељског састанка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководилац 

Одељењског  

већа и сви 

чланови 

 

 

 

 

 

СЕПТЕМБАР 

- Вођење школске документације –  Е- дневници рада  

- Планирање активности у Дечјој недељи и сарадње са пријатељима 

деце Барајева 

-Извођење планираних  спортских акивности и прибележавање 

извештаја у вези са тим. 

- Сређивање огласних табли за родитеље 

Руководилац 

Одељењског  

већа и сви 

чланови 
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-Стручно усавршавање учитеља на тему: „Лет кроз Дигитални свет 

2“ 

- Праћење и идентификовање ученика за ИОП, избор чланова тима 

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

- Осигурање ученика 

 

 

  ОКТОБАР 

-Евидентирање ученика за допунску наставу 

-Евидентирање ученика којима је потребна помоћ педагога и 

психолога 

-Извештај о реализованим иницијалним тестовима 

- Обележавање Дечје недеље и анализа активности остварених у 

Дечјој недељи 

- 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  

Руководилац 

Одељењског  

већа и сви 

чланови 

 

 

 

НОВЕМБАР 

- Анализа успеха, владања и изостанака ученика на крају првог 

класификационог периода школске 2022/2023.године 

- Реализација наставног плана и програма на крају првог 

класификационог периода школске 2022/2023. 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 (у 

зависности од епидемиолошке ситуације) 

- Реализација наставног плана и програма у првом полугодишту 

школске 2022/2023. године 

- Анализа успеха, изостанци и владање ученика на крају првог 

полугодишта школске 2022/2023.године 

- Ефекти допунске наставе и инклузивног рада   

-Анализа остварене сарадње са родитељима и њеног утицаја на 

резултате васпитно-образовног рада 

- Организовање родитељских састанака и подела књижица 

 

- Сређивање е-дневника рада 

 

Руководилац 

Одељењског  

већа и сви 

чланови 

   ЈАНУАР 

 

- Прослава школске славе – Светог Саве Руководилац 

Одељењског  

већа и сви 

чланови 

                

ФЕБРУАР 

 

- Припрема за организацију такмичења рецитатора 

-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 2022./2023.године 

- Анализа успех, изостанци и владање ученика на крају трећег 

класификационог периода школске 2022/2023.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 

-Извођење планираних спортских активности за мај 

- Обележавање Светског дана писања писма 

Руководилац 

Одељењског  

већа и сви 

чланови 

 

 

 

       ЈУН 

- Реализација наставног плана и програма на крају другог 

полугодишта школске 2022/2023.године 

- Анализа успеха, изостанци и владање ученика на крају другог 

полугодишта школске 2022/2023.године 

- Извештај са организованих једнодневних излета и наставе у 

природи 

- Анализа рада Разредног већа,  извештај руководиоца о раду и 

избор новог руководиоца 

-Упознавање са школским календаром за школску 

2023/2024.годину 

- Сређивање педагошке документације 

- Организовање родитељских састанака и подела књижица 

Руководилац 

Одељењског  

већа и сви 

чланови 

 

Руководилац већа, 

Ирена Дукић 

 

                                                                                        
ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА 

 

Време Програмски садржаји Носилац 

посла 

VIII 1.Израда и усвајање годишњег плана рада Разредног већа трећег 

разреда. 

2. Израда и усвајање: годишњег и оперативних планова, плана 

стручног усавршавања. 

3. Планирање једнодневни излета и наставе у природи. 

4. Избор дечје штампе. 

5.Утврђивање распореда рада и критеријума заједничких контролни 

вежби из српског, математике, природе и друштва, допунске, додатне 

наставе, распореда иницијални тестова, писмених задатака, 

контролних вежби. 

6.Израда плана активности за Недељу спорта. 

Чланови 

одељењског 

већа, ПП 

служба 
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IX-X 1.Обележавање Дечје недеље. 

2. Спровођење и документовање активности у Недељи спорта. 

3. Идентификација ученика за ИОП, допунску наставу, корективни 

рад, сарадња са родитељима. 

4. Анализа успешности рада на иницијалним тестовима 

Чланови 

одељењског 

већа, ПП 

служба 

XI - XII 1.Aнализа успеха, владања, изостанака ученика на крају првог 

класификационог периода. 

2. Прослава Дана школе, Нове године. 

3.Реализација наставног плана и програма у првом полугодишту. 

Успех, изостанци и владање ученика на крају првог полугодишта. 

4. Организовање родитељских састанака и подела књижица. 

Чланови 

одељењског 

I 1.Обележавање и прослава школске славе Светог Саве. Чланови 

одељењског 

II 1.Организација такмичења из математике и рецитатора. 

2.Анализа рада разредног већа у првом полугодишту и даље праћење 

напредовања ученика у оквиру васпитно-образовног рада. 

Чланови 

одељењског 

III-IV 1.Анализа учешћа у пројектима 

2. Aнализа успеха, владања, изостанака ученика на крају трећег 

класификационог периода. 

Чланови 

одељењског 

V 1.Извештаји са реализованих такмичења. 

2.Реализација једнодневних излета и наставе у природи. 

3.Спровођење и документовање активности у Недељи спорта. 

Чланови 

одељењског 

VI 1.Реализација наставног плана и програма у првом полугодишту. 

Успех, изостанци и владање ученика на крају првог полугодишта. 

2.Извештаји о раду за школску 2022-23. 

3. Организовање родитељских састанака и подела књижица. 

Чланови 

одељењског 

VIII Стручно – организационе припреме за почетак нове школске године Чланови 

одељењског 

 

Руководилац већа 

Ивана Савић 

 

 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА 

 

Време 

релаизације 

АКТИВНОСТИ Носиоци 

активности 

Август -Израда и усвајање годишњег плана рада Одељенског већа4. 

Разреда за школску 2022/2023 годину 

-Упознавање са школским календаром 

-Израда и усвајање годишњег и оперативних планова рада 

- Израда и усвајање плана стручног усавршавања наставника 

- Планирање једнодневних излета, посета ) позоришта, биоскопа 

и музеја= и наставе у природи 

- Избор уџбеника, приручника и друге литературе, штампе за 

децу, контролних задатака 

-Предлог тима за заштиту од насиља, злостављања и 

занемаривања у школи 

- Планирање дежурстава учитеља у школи 

Руководилац 

одељенслопг 

већа и сви 

чланови 
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- Израда распореда часова 

- Вођење школске документације 

Септембар - Избор  ученика за допунску и додатну наставу и 

ваннаставне активности  

- Израда портфолиа, педагошке свеске 

- Вођење школске документације-нови дневници рада 

- Пројекат „Покренимо нашу децу“ 

- Планирање активности у „Дечијој недељи“ и сарадње са 

пријатељима деце Барајево 

- Праћење и индетификовање ученика за ИОП, избор 

чланова тима за ИОП, договор тима о активностима 

ИОП-а и израда ИОП-а 

- Осигурање ученика  

Сви чланови 

одељенсков 

већа и ПП 

служба 

Октобар - Анализа активности остварених у дечијој недељи 

- Организација јесењег кроса 

- Утврђивање критеријума за процену успешности ученика 

у усвајању наставних садржаја  

- Обележити месец књиге у сарадњи са школском 

библиотеком и библиотеком дома културе у Барајеву 

Сви чланови 

одељенског 

већа 

Новембар - Анализа успеха, владања и изостанака ученика на крају 

првог класификационог периода шк. 2022/23 године 

- Реализација наставног плана и програма 

- Родитељски састанци 

- Стручно усавршавање наставника- примери добре праксе 

Сви чланови 

одељенског 

већа 

Децембар - Прослава дана школе 

- Припрема за такмичење младих математичара 

- Сређивање Дневника рада 

- Реализација плана и програма  првом полугодишту 

- Успех,изостанци владање ученика на крају полугодишта 

- Организовање родитељских састанака и подела књижица 

Сви чланови 

одељенског 

већа 

Јануар - Прослава школске славе- Светог Саве Сви чланови 

одељенског 

већа 

Фебруар - Ефекти допунске наст 

- аве, додатне наставе и инклузивног рада 

- Припрема за организацију такмичења рецитатора 

- Учешће на зимским сусретима учитеља 

- Учествовање у конкурсу Црвеног крста „Крв живот 

значи“ 

Сви чланови 

одељенског 

већа 

Март - Избор уџбеника за наредну школску годину 

- Праћење постигнућа ученика на такмичењу 

- Размена искустава са семинара 

 

Сви чланови 

одељенског 

већа 

Април - Реализација насталог плана и програма на крају трећег 

класификационог периопда школске 2022/23 године 

- Успех, изостанци и владање ученика 

- Анализа реализације ИОП-а  

- Извештај са такмичења рецитатора и младих 

математичара 

Сви чланови 

одељенског 

већа 
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- Активности и учествовање на наградном конкурсу 

пријатељи деце Барајева „ Ускршње чаролије“ 

 

Мај - Припрема и организација такмичења ученика четвртог 

разреда „Шта знам о црвеном крсту“ 

- Организација пролећног кроса 

- Организација једнодневног излета и наставе у природи 

Сви чланови 

одељенског 

већа 

Јун - Реализација наставног плана и програма на крају другог 

полугодишта школске 2022/23 године 

- Успех,  изостанци и владање ученика 

- Извештај са организованих једнодневих излета и наставе 

у природи 

- Анализа учешћа у раду стручних тимова и пројеката 

- Анализа рада Одељенског већа, извештај руководиоца о 

раду и избор новог руководиоца 

- Сређивање педагошке документације 

- Организовање родитељскихг састанака и подела књижица 

Сви чланови 

одељенског 

већа 

 

Руководилац већа 

Јелена Нешковић 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ПЕТОГ РАЗРЕДА 

 

 

Август: 

 Усвајање плана рада одељењског већа 

 Избор руководиоца већа 

 Утврживање броја ученика по разредима 

Септембар, Октобар: 

 Организација допунске и додатне наставе и слободних активности 

 Планирање угледних и огледних часова 

 Израда плана контролних и писмених задатака 

 Разматрање критеријума оцењивања 

 Утврђивање броја ученика који се школују по ИОП програму 

 Утврђивање броја ученика који су ослобођени похађања наставе Физичког васпитања 

 Укључивање родитеља у школски живот 

 Прилагођавање ученика на предметну наставу 

 Остала питања 

Новембар 

 Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог КП 

 Реализација додатне и допунске наставе 
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 Теализација наставног програма и фонд часова 

 Остала питања 

Децембар: 

 Припрема за дан школе 

Јануар, Фебруар  

 Анализа успеха и дисциплине на крају првог полугодишта 

 Анализа реализације свих облика васпитно образовног рада 

 Предлагање и изрицање васпитно дисциплинских мера 

 Реализација школских такмичења 

 Предлог мера за побољшање успеха 

 Припрема за одржавање дана Светог Саве 

 Реализација угледних/огледних часова 

 Остала питања 

Март Април  

 Анализа успеха и дисциплине ученика на крају трећег КП 

 Анализа реализације свих облика васпитно образовног рада 

 Реализација ИОП-а 

 Резултати такмичења, праћење постигнућа ученика 

 Припрема за екскурзију 

 Остала питања 

Јун  

 Анализа успеха и дисциплине ученика на крају другог полугодишта 

 Реализација планова и програма 

 Реализација екскурзије 

 Похвале и награде за ученике 

 Реализација угледних/огледних часова 

 Остала питања 

Август  

 Анализа поправних испита 

 Анализа рада одељењског већа у протеклој школској години 

 Разматрање плана рада за следећу школску годину 

 Извештај са угледних/огледних часова 

 Остала питања 

Руководилац већа, 

Ђорђе Радосављевић 
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ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ШЕСТОГ 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 

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 

 

 

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 

Август Избор руководиоца одељењског већа за следећу школску годину Записник ОВ 

 

  Руководилац већа 

Ненад Јевтић 
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ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА СЕДМОГ РАЗРЕДА 

 

МЕСЕЦ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

август  Формирање одељења и распоређивање нових ученика 

 Усвајање календара школе и распореда часова  

 Израда и усвајање плана рада већа  

 Избор руководиоца већа 

 Установљавање стратегије за спречавање насиља на основу 

Посебног протокола за заштиту деце/ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама  

 Евиденција насиља према усвојеном обрасцу  

 Инфорације за активности везане за инклузивно образовање и 

индивидуалне образовне планове  

Тим за заштиту 

деце/ученика од 

насиља, 

Oдељенске 

старешине 7. 

разреда, 

школски 

психолог, 

директор школе 

септембар  Преузимање бесплатних комплета уџбеника 

 Одржавање родитељских састанака  

 Распоред израде писмених задатака и писмених провера  

 Правилник о понашању запослених, ученика и родитеља - на 

часу разредног старешине и на првом родитељском састанку  

 Истицање и подсећање на правила понашања у школи 

 

Одељењске 

старешине, 

предметни 

наставници и 

представник 

родитеља из 

одељења  

октобар  Организација допунске и додатне наставе  

 Организовање слободних активности  

 Учествовање у изради индивидуалних образовних планова по 

потреби  

Предметни 

наставници, 

Одељенске 

старешине 7. 

разреда  

новембар  Анализа успеха и владања на крају првог тромесечја  

 Седница Одељењског Већа  

 Родитељски састанак  

 Припрема за прославу Дана школе 

Сви чланови 

Већа Одељењске 

старешине 7. 

разреда  

децембар  Прослава Дана школе  

 Праћење рада ученика-реализација васпитнообразовног 

програма одељењске заједнице  

 Разговор о такмичењима и потреби да се такмичимо  

 Прослава Нове године (игранка, пратеће активности)  

 Анализа реализације и функционисања програма према ИОП 

 

Одељењске 

старешине, сви 

чланови Већа и 

ПП служба 

јануар  Прослава Светог Саве  

 Припрема за школска такмичења  

 Евиденција насиља за протекли период 

 Анализа успеха и владања на крају првог полугодишта 

 Одељењско веће 

Разредне 

старешине 7. 

разреда, 

предметни 

наставници 

фебруар  Реализација плана и програма по предметима и корелација 

појединих наставних планова  

 Родитељски састанак - дискусија о постигнутом успеху  

 Припрема за општинска такмичења  

Разредна већа, 

одељењске 

старешине  
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март  Предавање о штетности пушења, алкохолизма и дроге  

 Припрема за градска такмичења,анализа резултата на 

општинским такмичењима  

 Подстицање комуникације млађих и старијих ученика 

промовисањем знања  

Одељењске 

старешине, 

предметни 

наставници  

април  Анализа успеха и владања ученика на крају другог тромесечја,  

 Седница Одељењског већа  

 Анализа резултата постигнутих на такмичењима  

 Евиденција насиља за протекли период  

Одељењске 

старешине 7. 

разреда 

мај  Помоћ ученицима са тешкоћама у учењу и понашању  

 Реализација екскурзије за ученике седмог разреда  

Одељењске 

старешине 7. 

разреда  

јун - 

август 
 Анализа успеха и владања ученика на крају школске године и 

реализација фонда часова  

 Седница одељењског већа  

 Израда програма за наредну школску годину  

 Израда извештаја о раду већа 7. разреда  

 Процењивање ефеката спроведених активности у превенцији 

насиља  

 Евиденција насиља за протекли период  

 Анализа реализације програма и активности за децу са ИОП 

Одељењске 

старешине, пре 

предметни 

наставници  

 

Руководилац већа, 

 Ана Вањек 

 

 

 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ОСМОГ РАЗРЕДА 

 

Садржај рада Време 

реализације 

Извршилац 

1.Усвајање плана и програма Одељењског већа за 

школску 2022/23. год. 

2. Утврђивање броја ученика по одељењима 

3. Избор руководиоца већа осмог разреда 

4. Предлози рута екскурзије 

 

 

 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Утврђивање предмета из којих ће се држати додатна 

и допунска настава 

2.Ученици који се школују по ИОП-у 2 

3. Дечија недеља, обележавање 

 

Септембар 

1.Анализа наставног плана и програма на крају трећег 

класификационог периода 

2.Анализа плана и програма редовне, додатне, 

допунске наставе 

3.Текућа питања 

 

Октобар/ 

Новембар 
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1.Анализа наставног плана и програма на крају првог 

полугодишта 

2.Анализа плана и програма редовне, додатне, 

допунске наставе 

3.Текућа питања 

 

 

Децембар 

 

 

 

 

Чланови већа, 

OС осмог разреда: 

 

Гордана Горуновић 

Драгана Јешић 

Светлана 

Мајсторовић 

Јелена Димић 

Емил Васић 

Весна Вучићевић 

Јасна Нићифоровић 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Успех, владање и изостанци ученика на крају трећег 

класификационог периода 

2. Реализација редовне, допунске и додатне наставе 

3.Анализа пробног завршног испита за ученике осмог 

разреда 

3. Текућа питања 

 

 

Март/Април 

 

1.Разматрање и усвајање реализације плана и 

програма редовне, припремне, додатне и допунске 

наставе на крају другог полугодишта за ученике 8. 

разреда, 

2. Разматрање и усвајање успеха, владања и 

изостајања ученика 8. разреда, на крају другог 

полугодишта  

3.Похвале и награде за ученике 8.разреда (У оквиру 

ове тачке ОС износе предлоге за Ђака генерације и 

руководилац 

Стручног већа за област предмета физичко и 

здравствено васпитање износи предлог за Спортисту 

генерације) 

4. Организација завршног испита на крају основног 

образовања 

5. Текућа питања 

 

Мај/Јун 

Руководилац већа, 

Драгана Јешић 

 

 

 

7. Продужени боравак 

 

 

ПРОГРАМ  РАДА  ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 

 
                    Продужени боравак је необавезни облик непосредног васпитно образовног рада који се 

проводи изван редовне наставе и има своје педагошке, васпитне, здравствене и социјалне 

вредности. 

                    Организовани самостални рад ученика произлази из наставног програма, а методе рада 

учитеља и ученика идентичне су методама рада редовне наставе. Програм  

продуженог боравка спроводе учитељи. 

 

МАТЕРИЈАЛНИ УСЛОВИ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 

 

                    Просторија је опремљена довољним бројем клупа и столица, које се по потреби могу 

размештати. Осим беле табле, простор има рачунар и мноштво дидактичког материјала неопходног 
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ученицима за рад. Збирка друштвених и дидактичких материјала, као и аудио- визуелних средстава 

се стално обогаћује.  

 

 

ЦИЉЕВИ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 

 

 Брига о деци и организовано спровођење активности у време када нису на настави, ни са 

родитељима  

 Целокупном организацијом и начином рада понудити различите садржаје и обогаћену средину, 

утицати на изједначавање услова учења и рада у школи за сву децу, без обзира на социолошко и 

културолошко порекло   

Утицати на развој целокупне личности и индивидуалних потенцијала детета организацијом 

различитих садржаја   

Унапређење социјалних вештина детета кроз интеракцију са другом децом у време боравка у 

школи   

Припремити дете за даље образовање, оспособити га за учење ( учити како учити) и помоћи му у 

савладавању градива  

 Неговати хуманост, љубав и навике културног понашања, колективног и другарског духа 

  Развијати радно васпитање кроз свакодневно решавање домаћих задатака и извршавње 

постављених обавеза, развијати иницијативност и упорност у раду  

 Развијати физичке способности боравком деце на чистом ваздуху, телесном вежбом и 

друштвеним играма  

  Естетско васпитање и неговање навика личне хигијене, хигијене школског простора и прибора . 

 

                  

                 У продуженом боравку планира се остваривање следећих активности:  

 

- Усклађивање активности у продуженом боравку са наставним градивом, као и са распоредом 

часова редовне наставе одељења чији су ученици укључени у продужени боравак 
- Организовање индивидуалног рада ученика на изради домаћих задатака и савлађивању 

школског градива уз помоћ учитеља у продуженом боравку 
- Приликом рада неопходно је користити све познате облике рада што подразумева рад у пару, 

колективни, индивидуални и групни рад 
- Планирање самосталног рада ученика у зависности од узраста ученика, предмета, као и од 

брзине савладавања нових наставних области, односно психо – физичких могућности сваког 

појединца 
- Усмеравање и мотивисање ученика од стране учитеља, уз примену разних наставних метода 

и техника, у циљу што успешнијег осамостаљивања ученика за даљи индивидуални рад 
Праћење и поштовање иницијативе од стране учитељa, кроз заједничке састанке ради 

континуираног међусобног информисања 
- Сарадња са стручном службом 
- Планирање што разноврснијих садржаја и облика слободних активности неопходних за 

развој свих компонената личности ученика (интелектуалне, моралне, физичке, радио- 

техничке, естетске...). Слободне активности подразумевају: креативне радионице и музичке, 

ликовне, спортске, драмско – рецитаторске активности 
- Учешће у обележавању значајних датума које школа прославља 
- Оспособљавање ученика за руковање разним наставним средствима (компјуте) 
- Сарадња са родитељима деце у продуженом боравку 
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ПРОГРАМ  СТРУЧНОГ ВЕЋА  У  ПРОДУЖЕНОМ  БОРАВКУ 

 
Време 

реализације 
Активност/теме 

Начин 

реализације 

Носиоци реализације 

 и сарадници 

СЕПТЕМБАР 

1. Доношење плана рада стручног већа за 

продужени боравак 

2. Формирање група и договор о раду 

3. Договор о активностима у Дечјој недељи 

4. Недеља спорта 

 

 

Учитељи који изводе 

наставу у продуженом 

боравку, 

ОКТОБАР 

1.Реализација наставних садржаја 

2.Упознавање са проблемима у настави 

3.Проналажење начина како најуспешније 

радити домаће задатке 

 

Учитељи који изводе 

наставу у продуженом 

боравку,  

НОВЕМБАР 

1. Договор са учитељем 1.разреда 

2. Договор са учитељима 2.разреда 

3. Договор са учитељима 3.разреда 

4. Договор са учитељима 4.разреда 

5. Актуелно 

 

Учитељи који изводе 

наставу у продуженом 

боравку,  

ДЕЦЕМБАР 

 

ЈАНУАР/ФЕБ

РУАР 

1. Израда честитки и украса за Нову годину и 

Божић 

2. Анализа рада слободног времена и 

слободних 

 активности 

1.Припрема приредбе за школску 

славу,Светог Саву; учешће ученика и 

задужења наставника са продуженог боравка 

2. Актуелно 

 

Учитељи који изводе 

наставу у продуженом 

боравку, 

 

Учитељи који изводе 

наставу у продуженом 

боравку, 

МАРТ 

1.Игре у школском дворишту 

2.Пролећни пано 

4. Актуелно 
 

Учитељи који изводе 

наставу у продуженом 

боравку 

 

АПРИЛ 

1. Обележавање празника-Васкрс  

2. Актуелно 
 

Учитељи који изводе 

наставу у продуженом 

боравку, 

 

МАЈ 

1.Израда паноа на тему лето 

3.Спортске игре 

2. Актуелно 

 

Учитељи који изводе 

наставу у продуженом 

боравку, 

ЈУН 

1. Извештај о реализацији наставе у 

продуженом боравку 

2. Вођење документације 

3. Сумирање резултата на крају другог 

полугодишта и размена искуства 

4. Актуелно 

седница 

Учитељи који изводе 

наставу у продуженом 

боравку,Директор,Педагог 
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ДИНАМИКА  РАДА  У  ПРОДУЖЕНОМ  БОРАВКУ 

 У продуженом боравку постоје две групе (једна у А смени, једна у Б смени) и са сваком ради 

један учитељ.  

 Радно време продуженог боравка је: 

Пре подне од 7:00 до 13:20 

Поподне од 11:15 до 17:00 

 У оквиру продуженог боравка организују се следеће активности и облици рада:   

  Индивидуални и индивидуализовани приступи у учењу 

  Учење кроз игру, праксу и решавање проблема 

  Организовано спровођење слободног времена ; 

 Одмор и рекреација 

  Спортске активности 

  Излети, шетња, боравак на чистом ваздуху и спортске активности 

 Игра 

  Сарадња са родитељима, учитељима и наставницима 

 

Време организујемо у 3 сегмента:  

- самосталан рад ученика (време за израду домаћих задатака) 

- слободно време (друштвене игре по слободном избору, игре опуштања, спортске игре, ...) 

- слободне активности ученика: (ликовне, драмске, музичке, спортске, радионице)  

 

Одмор и забава су прилагођени временским условима. Користимо спољне спортске терене, 

оближње, дигиталну учионицу, библиотеку.Учествујемо у обележавању свих значајних догађаја у 

нашој школи (Дан школе, школска слава Свети Сава, Новогодишња радионица, 8. мартовска 

радионица,  приредбе за крај школске године). 

Учествујемо у разним пројектима. 

 

          Самосталан рад ученика:  

 

                  Самосталним радом, уз сталну стручну и педагошку помоћ и сарадњу са наставником, 

ученици организовано и плански, утврђују, продубљују, примењују и усвајају нова знања, умења и 

навике. Израда домаћих задатака се свакодневно организује у одређено време. Домаћи задаци 

урађени на часовима самосталног рада се анализирају, исправљају и вреднују, али се не оцењују.  

Ученици који имају тешкоће у савладавању наставног градива добијају помоћ у виду 

индивидуалног рада који подразумева допунске часове и додатно ангажовање наставника. 

 

 

           Слободно време: 

 

                  Слободно време је предвиђено за активности које се организују на принципу потпуне 

слободе избора, добровољности, самоорганизованости ученика у оквиру различитих група. Кроз ове 

активности ученици стварају, откривају, истражују, увежбавају, сазнају... 
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          Слободне активности ученика: 
 

 

НАЗИВ  АКТИВНОСТИ ОПИС  АКТИВНОСТИ 

ЛИКОВНЕ  АКТИВНОСТИ Подразумевају све активности везане за различите врсте 

цртања, сликања, прављења предмета од различитих 
материјала, уређење простора, учешће у организацији 

школских изложби, посете изложбама... 

ДРАМСКЕ  АКТИВНОСТИ Подразумевају разне драмске игре, имитације, скечеве и 

активности на организовању мањих представа  

СПОРТСКЕ  АКТИВНОСТИ Подразумевају све врсте вежби обликовања које се изводе 

свакодневно, разне врсте корективних вежби (за стопала и 

кичму), шетње, спортске игре, дечје игре ... 

МУЗИЧКЕ  АКТИВНОСТИ Подразумевају слушање различите музике и учење 
различитих песама и игара, учествовање на школским 

такмичењима, увежбавање ритмичких и играчких 

кореографија прилагођених узрасту 

РАДИОНИЦЕ Подразумевају разговоре са децом и активности у циљу 
препознавања и ослобађања сопствених и туђих емоција и 

потреба, у циљу побољшања социјалних односа, тимског 

рада, препознавања и решавања различитих облика 
насилничког понашања. 

Учитељице продуженог боравка: 

Ивана Васић, наставник разредне наставе 

                                                                                           Милица Ерић, наставник разредне наставе  

 

 

 

 

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 

Координатор 

Драгица Јојић 

 

 

 

9. План рада Стручног актива за школско развојно планирање 

 

Развојни план наше школе обухвата активности у  пет приоритетних  области: 

(2020-2023.) 

 

I инфраструктура 

II настава и учење  

III брига о ученицима  

IV  ваннаставне активности 

V  комуникација и атмосфера (ЕТОС) 

 

Школски одбор је на седници 15.9.2020. год. именовао чланове овог актива. 

 

Координатор 

Маја Стојковић 
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10. План рада Стручног тима за инклузивно образовање 

 

                                                
1 по потреби, као члан тима, ангажује се педагошки асистент 

Рок Caдpжaj, активности 
Носиоци и 

сарадници 
Начин и исходи 

VIII/IX 

Конституисање Стручног 

тима за инклузивно 

образовање 

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 

директор, 

спец. педагог, 

психолог,педагог 

чланови тима1 

- решења члановима 

тима 

- записник о 

одржаном састанку 

тима,  педагошког 

колегијума, 

школског 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, 

спец. педагог, 

психолог, педгог, 

наставници, 

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 

чланови тима, 

наставници, 

спец. педагог, 

- анализе 

- записници са 

састанака 
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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 

активности и задатака тима за 

следећи месец 

психолог, педагог 

директор 

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 у 

другом полугодишту 

чланови тима, 

спец. педагог, 

психолог, педагог, 

наставници 

директор 

- анализе 

- извештаји 

- закључци 

- записници са 

састанака 

I/II 
Припремање едукативног 

материјала за наставнике и 

чланови тима, 

спец. педагог, 

психолог, педагог, 

- закључци 

- записници са 

састанака 
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родитеље 

Пружање помоћи 

наставницима и тимовима за 

реализацију индивидуалних 

образовних планова 

Пружање помоћи родитељима 

у реализацији индивидуалних 

образовних планова 

Анализа рада стручног тима у 

1.полугодишту  и доношење 

закључака у вези активности 

и задатака тима у 

2.полугодишту 

наставници 

директор 

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, 

спец. педагог, 

психолог, педагог 

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 

чланови тима, 

наставници, 

педагог, 

спец. педагог, 

психолог, 

директор 

- анализе 

- закључци 

- записници са 

састанака 

- извештаји 
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стандардима 

Израда тестова за ученике 

који полажу завршни испит 

по ИОП-у-2 

Пружање помоћи 

наставницима и тимовима за 

реализацију индивидуалних 

образовних планова 

Пружање помоћи родитељима 

у реализацији индивидуалних 

образовних планова 

Припрема анализе резултата 

на припреми и реализацији 

индивидуалних образовних 

планова у другом 

полугодишту 

Припрема извештаја о 

реализацији програма 

инклузивног образовања у 

току школске године 



113 

 

 

 

 

 

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПРИПРЕМУ И СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА УЧЕНИКЕ 

КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ОБРАЗОВНА ПОДРШКА 

ВРСТА ПОДРШКЕ                                 ОСОБЕ ЗАДУЖЕНЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ        ВРЕМЕ                                                            

 

Састанак школског тима за 

инклузивно образовање –израда 

акционог плана и праћење реализације 

 

директор школе и Тим за инклузивно 

образовање 

 

мај и јун 

2023. 

 

Састанак са ученицима и родитељима-

информисање и договор у вези 

усклађивања услова и садржаја 

завршног испита 

 

специјални педагог 

психолог 

педагошки асистент 

помоћник директора 

   

мај и јун 

2023. 

 

Припремна настава 

(поред редовних припрема укључује се 

и индивидуални рад, као и увећан број 

часова припремне наставе) 

 

предметни наставници математике, српског 

језика, биологије, хемије, физике, географије 

и историје – који предају ученицима који се 

школују по ИОП-у 

 

мај и јун 

2023. 

 

Формирање школског тима за израду  

тестова за полагање завршног испита 

за ученике који се школују по ИОП-у 2 

 

директор школе  

 

април 

2023. 

 

Израда тестова за полагање завршног 

испита за ученике који се школују по 

ИОП-у 2 

 

 наставници српског језика 

 наставници математике 

 наставници биологије  

 наставници хемије 

 наставници физике 

 наставници географије 

 наставници историје 

 специјални педагог 

 психолог 

 

мај 2023. 

Пратилац ученика - педагошки асистент  

-  ПП служба 

мај и јун 

2023. 

 

 

Обезбеђивање посебне просторије за 

полагање завршног испита  

 

директор 

 

јун 2023. 

Формирање досијеа ученика са 

потребном документацијом за 

остваривање права на полагање 

завршног испита по ИОП-у 1 и 2 

 

специјални педагог 

 

мај 2023. 

Достављање досијеа ученика 

Школској управи града Београда и 

Окружној уписној комисији 

 

специјални педагог 

 

мај 2023. 
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Координатор, 

Ружица Петровић 

11. План рада Тима за самовредновање 

 

     Ослањајући се на Развојни план школе који је донет за период од 2020-2023.године, Тим ће у 

истом овом периоду вредновати све области квалитета рада установе.  

     У овој трећој години трогодишњег циклуса вредноваће се следеће области: Подршка ученицима 

(oбласт квалитета 4), Етос  (oбласт квалитета 5), Организацијуа рада школе, управљање људским и 

материјалним ресурсима (oбласт квалитета 6). 

 
Циљеви рада тима су: 

 Обезбеђивање квалитета Школског програма и Годишњег плана рада школе; 

 Подизање квалитета планирања, припремања и реализације наставе и других 

 облика образовно-васпитног рада; 

 Подизање нивоа постигнућа ученика; 

 Обезбеђивање квалитетније климе и односа у школи; 

 Постизање оптималног коришћења ресурса; 

 Унапређење и повећање ефикасности руковођења и организације рада. 

 

Задаци тима су да: 

 даје предлоге директору за самовредновање појединих области за сваку школску годину; 

 организује и координира самовредновање квалитета рада Школе; 

 обезбеђује услове за спровођење самовредновања; 

 припрема Годишњи план самовредновања; 

 прикупља и обрађује податке везане за предмет самовредновања и врши анализу квалитета 

предмета самовредновања на основу обрађених података; 

 након извршеног самовредновања сачињава извештај о самовредновању; 

 утврђује стање ресурса у школи и даје предлоге за њихово унапређење; 

 сарађује са органима Школе и другим субјектима у Школи и ван Школе на испуњавању 

задатака из своје надлежности. 

 

 

 

ПРЕДВИЂЕНЕ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕНСКА 

ДИНАМИКА 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

Формирање новог тима на период 

од годину дана. Израда плана рада 

Тима за самовредновање (ТЗС). 

 

 

Директор 

координатор ТЗС 

 

август 

 

 

записници са 

СР, НВ, ПК, 

ШО 

 

Подела активности у оквиру ТЗС- а. 

Одабир кључних области 

самовредновања.  

 

 

 

Чланови ТЗС 

 

 

септембар 

 

 

записник ТЗС 

Договор око начина праћења и 

вредновања и припремање 
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материјала потребног за 

прикупљање података. 

Чланови ТЗС септембар записник ТЗС 

 

Упознавање колектива са планом и 

програмом рада ТЗС и редовно 

оглашавање о спроведеним 

активностима 

 

чланови ТЗС 

септембар/  

током године 

 

евиденција 

ТЗС, записник 

са НВ 

Израда акционог плана. чланови ТЗС октобар 

записник и 

eвиденција 

ТЗС 

Праћење  и анализа урађеног, 

договор о реализацији даљих 

активности. 

 

 

чланови и 

координатор ТЗС  

на крају 

класификационих 

периода 

eвиденција 

ТЗС 

Eвалуација рада и анализа 

добијених резултата.  

 

чланови и 

координатор ТЗС 
јун   

евиденција 

ТЗС, 

 

Упознавање НВ, ШО и СР о 

добијеним резултатима 

самовредновања. 

 

чланови и 

координатор ТЗС 

 

јун   

записници НВ, 

ШО и СР 

                                                                                                                                 Координатор, 

                                                                                                                            Марија Станојевић 

 

 

 

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

занемаривања   

        

 

         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 од НЗЗД. Програм се ослања искључиво на сопствене ресурсе школе - кадровске и 

материјалне.  Програм заштите од НЗЗД је саставни део Школског програма и Школског развојног 

плана. Пвевенција и заштита од НЗЗД је приоритетна област у самовредновању рада школе и раду 

Тима за инклузивно образовање. Програм се временом усавршава, пратићи 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 16 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, затим емоционално- психолошко. 
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ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ  ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА, ЗАНЕМАРИВАЊА И 

ДИСКРИМИНАЦИЈЕ има карактер универзалног 

превентивног програма. 

   ЦИЉ ПРОГРАМА је 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. 

Оперативни циљеви програма: 

 – развијање и јачање протективних фактора школске средине, подстицање хуманог, просоцијалног 

понашања свих актера образовно-васпитног процеса, неговање односа сарадње и уважавање 

различитости. Један од важних циљева програма је и редуковање ризичних фактора – пре свега у 

школској, али и у породичној средини, као и ширем социјалном амбијенту. 

Програм 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 актери насиља, злостављања, занемаривања и 

дискриминације: 

       деца без родитељског старања која живе у хранитељским  породицама 

       ученици са сметњама у развоју 

       ученици припадници националних мањина; 

       ученици који живе у дисфункционалним  породицама  

 

 

      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 - 

РЕЗУЛТАТИ 
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Информисање запослених о 

законским и подзаконским актима 

који регулишу заштиту од НЗЗД: 

 Правилник о протоколу 

поступања у установи у одговору 

на насиље, злостављање и 

занемаривање,( “Службени 

гласник РС , бр. 104 од 31.7.2020. 

); 

Посебни протокол и приручник за 

заштиту деце-ученика од насиља у 

ОВ установама ;  

Правилник о ближим 

критеријумима за препознавање 

облика дискриминације од стране 

запосленог, ученика или трећег 

лица у установи образовања и 

васпитања; 

Стручна упутства МПНТР 

 

Директор, 

Секретар, 

Помоћници 

директора 

ППС 

 

  

Септембар 

Сензибилизација 

запослених и подизање 

компетенција за 

заштиту од НЗЗД 

Формирање Тима и унутрашње 

заштитне мреже за заштиту од 

НЗЗД  

 

Директор школе 

ППС 

 

Септембар  

Прецизирање улога, 

одговорности и 

временске динамике 

активности запослених 

у току реализације 

програма 

Евалуација програма из претходне 

школске године 

Тим за заштиту 

од НЗЗД 

Август Самовредновање, 

ревизија и усавршавање 

програма 

Израда Програма заштите од 

НЗЗД 

 

Специјални 

педагог и 

психолог 

 

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 за 

заштиту од НЗЗД 

 

Директор, 

Секретар, 

Школски одбор 

 

На почетку сваке 

школске године 

( по потреби ) 

 

Усаглашена и јасно 

дефинисана правила 

понашања запослених, 

ученика и родитеља у 

случајевима НЗЗД 

 

 

Професионално усавршавање 

запослених 

Директор школе Током 

школске године 

Професионално 

оснаживање запослених 

Предавања и трибине за 

наставнике и све запослене: 

- Улога школе у превенцији 

поремећаја понашања ученика 

ППС, 

Директор, 

Помоћници 

директора, 

У току школске 

 

Професионално 

оснаживање 

запослених, 

квалитетнија сарадња 
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- Заштита од НЗЗД 

-Специфичности вршњачких  

конфликата у пубертету и 

адолесценцији 

- Дигитално насиље ( превенција и 

интервенција ) 

Наставници 

информатике 

Други овлашћени 

предавачи 

наставника и ученика 

Инструктивни и саветодавни рад 

са наставницима 

Директор, 

помоћници 

директора, ППС 

Током 

школске 

године 

Тимски рад, подизање 

компетенција 

наставника 

Евидентирање и интервентне 

активности према нивоима 

насиља (I, II, III) 

Одељенски 

старешина, 

ППС,  

Директор  

( Тим за заштиту 

од НЗЗД ) 

Током школске  

године 

полугодишњи и 

годишњи извештаји, 

статистички подаци, 

досијеи ученика, 

записници Тима за 

заштиту од НЗЗД, 

дописи и обавештења 

другим надлежним 

установама 

Састанци тима за заштиту од 

НЗЗД 

 

праћење ефеката програма 

 Тим за заштиту 

од НЗЗД 

Два пута месечно 

током школске 

године  

(по потреби 

чешће) 

Обрада сваког 

појединачног случаја 

НЗЗД, интервентне 

активности, израда 

оперативног  плана 

заштите ( II и III ниво ), 

 праћење ефеката 

предузетих мера 

Евиденција и вођење записника о 

реализацији Програма  заштите од 

НЗЗД 

Тим за заштиту 

од НЗЗД 

 

 

Током школске  

године 

Систематичност, 

праћење резултата 

програма 

Извештавање Наставничког већа Директор, 

помоћници 

директора, 

ППС 

На крају I и  II 

полугодишта 

( по потреби 

чешће ) 

Транспарентност 

 

 

Информисање Школске управе о 

III нивоу насиља, злостављања и 

занемаривања у чије решавање су 

осим школе укључене и друге 

установе 

Директор Током школске  

године 

Обједињавање података 

на нивоу Јединице за 

превенцију насиља 

Министарства просвете 

и планирање даљих 

корака у превенцији  
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ФОКУС ГРУПА: УЧЕНИЦИ 

ПЛАНИРАНА 

АКТИВНОСТ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ОЧЕКИВАНИ 

ЕФЕКТИ - 

РЕЗУЛТАТИ 

Упознавање ученика са свим 

законским актима који се односе 

на заштиту од НЗЗД 

Одељенски 

старешина и 

Координатор 

Ученичког 

парламента 

Септембар  Информисање ученика 

о правима и обавезама 

свих актера ОВ процеса 

Упознавање ученика са 

Програмом заштите од НЗЗД 

Одељењски 

старешина, 

 ПП служба, 

координатор 

Ученичког 

парламента 

 Септембар Превенција НЗЗД, 

развијање адекватних 

социјалних вештина 

ученика 

Активности Ученичког 

парламента у планирању и 

реализацији превентивних мера 

програма за заштиту од НЗЗД 

Координатор,руко

водство и сви 

чланови 

Ученичког 

парламента 

Током школске 

године  

Активно учешће 

ученика 

 

Вршњачка медијација 

Инфо табла  у холу школе-  

законске одреднице различитих 

форми насиља и дискриминације, 

именован школски тим за заштиту 

од НЗЗД - контакт телефони и 

мејлови чланова тима и  осталих 

надлежних институција, СОС 

телефони за жртве насиља 

Специјални 

педагог 

Септембар  Доступност неопходних 

информација о заштити 

од НЗЗД свим актерима 

ОВ процеса  

Групни рад са ученицима на ЧОС-

у: 

- Ненасилна комуникација    и 

конструктивно решавање 

конфликата 

- Уважавање различитости, полна, 

етничка, верска толеранција 

- Дигиталне навике тинејџера и 

ментално здравље 

- Безбедно коришћење дигиталних 

технологија 

Одељенски 

старешина, 

ПП служба, 

наставници 

информатике,грађ

анског васпитања 

и верске наставе и  

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  

НЗЗД 

Анкетирање ученика о  познавању 

процедура и начина за заштиту од 

НЗЗД 

ПП служба Током школске  

 године 

Самовредновање рада 

школе – брига о 

ученицима 
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Индивидуални  

саветодавни рад са  

ученицима који су  

жртве, актери и посматрачи 

НЗЗД 

 

 

 

 

Појачан васпитни рад 

 

 

Дисциплински поступак   

ПП служба, 

одељенски 

старешина, 

управа школе одн. 

Тим за заштиту 

од НЗЗД 

 

 

ПП служба, Тим 

за НЗЗД 

 

 

Директор, 

секретар, 

одељенски 

старешина, ПП 

служба 

У току школске 

године 

Промена ставова 

ученика  

у просоцијалном 

правцу, развијање 

адекватне реакције  

жртава и  

посматрача НЗЗД 

 

Промена понашања 

ученика актера НЗЗД 

 

Законска процедура у 

одговору на НЗЗД 

Вршњачка медијација - семинар за 

ученике 

Директор школе У току школске 

године 

Активно учешће  

ученика у 

конструктивном 

решавању конфликата у 

школској средини, 

вршњачка 

едукација 

Обележавање 19. новембра - 

Светског дана борбе против 

злостављања деце 

Ученички 

парламент 

 

Тим за заштиту 

ученика од НЗЗД 

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 

старешине, ПП 

служба и  

Ученички 

парламент 

Октобар  Учешће ученика у 

хуманитарним 

активностима и 

промоцији дечјих права 

Дискусија о НЗЗД у школи  

( на састанцима 

Ученичког парламента ) 

Управа школе и  

представници 

одељења у 

Ученичком 

Током школске 

године 

 

Новембар  

Активно учешће 

ученика у формирању 

безбедне, просоцијалне 

и подстицајне климе у 
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парламенту тема месеца 

Ученичког 

парламента – 

превенција 

насиља и 

дискриминације 

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 припадници 

националних мањина 

- ученици из дисфункционалних 

породица 

ПП служба, 

Одељенски 

старешина, 

Управа школе, 

Тим за 

инклузивно 

образовање 

Током 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 

дигиталног насиља 

Наставници 

информатике, 

одељенски 

старешина, 

ПП служба и 

други овлашћени 

предавачи 

У току школске  

године 

Превенција све 

учесталијег дигиталног 

насиља  

 

ФОКУС ГРУПА: РОДИТЕЉИ 

ПЛАНИРАНА 

АКТИВНОСТ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ОЧЕКИВАНИ 

ЕФЕКТИ - 

РЕЗУЛТАТИ 

Упознавање Савета 

родитеља са  

Програмом заштите од 

НЗЗД 

Директор, 

ПП служба 

Септембар  Сензибилизација 

родитеља, упознавање 

са правима и 

обавезама свих актера 

у ОВ процесу 
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Упознавање родитеља са 

законским актима који се 

односе на заштиту од НЗЗД 

свих актера у ОВ процесу  

Одељенски 

старешина 

Септембар  Јасно дефинисана 

права и обавезе свих 

актера у ОВ процесу 

Групни рад са родитељима 

на редовним и ванредним 

родитељским састанцима: 

превенција НЗЗД и 

благовремена и адекватна 

реакција  

Одељенски 

старешина 

 

ПП служба 

 

Управа школе 

 

Током школске 

године 

Сензибилизација 

родитеља,  

развијање адекватних 

социјалних ставова о 

превенцији НЗЗД  и 

интервентних 

активности у складу са 

законом 

 

Унапређење 

сарадње школе и 

родитеља 

Анкетирање родитеља о 

квалитету сарадње са 

школом у домену заштите 

безбедности ученика  

Одељенски старешина 

и ПП служба 

Током 

школске 

године 

Самовредновање рада 

школе – брига о 

ученицима 

Индивидуални саветодавни 

рад са родитељима 

ПП служба, 

одељенски старешина 

и управа школе 

током школске 

године 

Стручна обрада и 

третман сваког 

појединачног случаја 

Информисање Савета 

родитеља о реализацији и 

резултатима Програма за 

заштиту од НЗЗД 

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 на 

нивоу локалне заједнице 

Директори и стручни 

сарадници свих 

образовно-васпитних 

установа у Општини 

Барајево, родитељи – 

представници 

установа 

Током школске године Јединствени концепт 

превенције НЗЗД  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) 

Директор 

 

ПП служба  

 

Одељенски старешина 

Током 

школске 

године 

Тимски рад на 

превенцији НЗЗД, 

благовремене и 

професионалне 

интервентне 

активности стручних 

тимова надлежних 

установа локалне 

заједнице 

Сарадња са осталим 

чиниоцима локалне 

заједнице: локална 

самоуправа, медији, 

НВО, спортска и културна 

друштва 

Директор, 

Наставници, 

Тим за заштиту од 

НЗЗД 

У току школске  

године 

Сензибилизација 

локалне заједнице, 

сарадња при креирању 

и реализацији 

превентивних 

активности 

Састанци о безбедности 

ученика у Општини 

Барајево 

Директор школе Током 

школске  

године 

Активно учешће 

локалне заједнице у 

програму заштите 

ученика од НЗЗД 

Упознавање Школског 

одбора са реализацијом и 

резултатима Програма за 

заштиту од НЗЗД 

Директор школе,  

Координатор тима за 

заштиту  

 Полугодишњи и 

годишњи извештај 

Учешће Школског 

одбора у креирању, 

праћењу и реализацији 

Програма заштите  

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

занемаривање 

 Правилник о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране 

запосленог, ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања 

  Посебни протокол и приручник за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања доступан је у штампаном и електронском облику у зборници матичне школе  и 
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педагошко-психолошкој служби. 

 

 

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, физичко и грађанско васпитање, верска настава) 

ученици се на директан или индиректан начин упознају са различитим врстама и облицима 

насилног понашања, у оквиру вршњачких односа, и у односу деца – одрасли и обучавају се за 

адекватан одговор на насиље, сходно узрасту. 

 

 

 

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 

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

занемаривање 

 Правилником о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране 

запосленог, ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања 

 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 
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 Правилником о понашању ученика, запослених и родитеља ученика. 
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1. Проверавање сумње или откривање НЗЗД ; 

2. Заустављање насиља и злостављања и смиривање учесника ; 

3. Обавештавање родитеља; 

4. Консултације у установи ради разјашњавања околности и анализирања чињеница, процена 

нивоа насиља, ризика  

5. Предузимање одговарајућих мера и активности ( оперативни план заштите, укључивање 

других надлежних институција за II и III ниво насиља. ) 

6. Праћење ефеката предузетих мера и активност 

 

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

поштовати принцип поверљивости и принцип заштите најбољег интереса детета.  

 

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:  

 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 спровођење стручног усавршавања и напредовања наставника и стручних сарадника; 

 Координира радом других Тимова (посебно Тима за самовредновање и Тима за развојно 

планирање). 
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Координатор, 

Мира Симеуновић 

 

 

 

 

 

 

 
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 1. 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 / напредов./      

награђивања наставника 
ПП служба 

Извештаји, 

записници 

Крај 1. и другог 

полугодишта 

5. 
Састанци са другим тимовима (по 

потреби већима и стручним сарадн.) 

Колегијум, 

Тимови 
Записници 

Крај  тромесечја / 

полугодишта 

6. 
Праћење реализације пројеката, 

угледних/огледних часова 
ПП служба 

Записници, 

извештаји 
Током године 

7. 
Праћење успеха ученика; анализа 

резултата на завршном тесту 

Колегијум, стр. 

предметна већа 

Анализа већа, 

од. старешине 

Такмичења, 

завршни испит 

8. 
Праћење сарадње  учесника 

образовно-васпитног процеса 

Савет родит., 

од. старешине 
Записници Током године 

9. 

Праћење остваривања стандарда 

развоја установе, међупредметних 

компетенција 

Директор, ПП 

служба 
Извештаји 

Крај  школске 

године 

10. 
Сарадња са Тимом за развојно 

планирање и Т. 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 
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14. Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва 

 

 Циљ Активност Начин реализације Носиоци 

активности 

Инструмент 

праћења 

Дина-

мика 

1. Формирање 

тима и подела 

задатака 

Конституисање 

тима, израда 

плана рада и 

подела 

задатака. 

Одабир на основу 

анализе успешности 

учешћа наставника 

на семинарима за 

међупредметне 

компетенције и 

предузетништво, као 

и анализе 

професионалних 

компетенција. 

Директор, 

чланови 

тима 

Записници 

са састанка 

педагошког 

колегијума 

X 

2. Креирање 

плана рада 

 

Операционализ

а-ција рада 

Дефинисање 

активности које ће 

тим реализовати у 

овој школској 

години. 

Чланови 

тима 

Записник са 

састанка 

тима, мејл 

комуникациј

а 

XI 

3. Подстицање 

наставника да 

креирају и 

изводе часове 

који развијају 

међупредметне 

компетенције 

Креирање базе 

припрема за 

час који 

развијају 

међупредметне 

компетенције. 

Одабир најбољих 

припрема са 

семинара за развој 

међупредметних које 

су похађали 

наставници и 

објављивање  базе на 

сајту школе 

Предметни 

наставници, 

учитељи 1. и 

2. разреда. 

Сајт школе, 

записник 

XII 

4. Промоција 

предузетништв

а 

Организовање 

предавања, 

радионице и 

продајне 

изложбе. 

Предавање за 

ученике 5. и 

6.разреда о 

електронском отпаду 

и могућностима 

остваривања зараде 

од рециклирања 

Укључивање 

ученика у израду 

радова за ускршњу 

продајну изложбу 

Тим, 

чланови 

еколошке 

секције, 

Ученички 

парламент 

Сајт школе, 

гугл диск 

II 

5. Праћење и 

вредновање 

резултата рада 

Евалуација 

рада тима 

Анализа 

спроведених 

активности и учешћа 

чланова тима 

Тим и 

психолог 

Записник и 

упитници 

VI 

Координатор, 

Гордана Горуновић 
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15. Тим за професионални развој 

Професионални развој наставника јесте процес унапређивања вештина и компетенција наставника у 

циљу унапређивања квалитета наставе, као и учења и постигнућа ученика. Професионални развој је 

дугорочан, интегративни процес током којег се, кроз учење, практичан рад и истраживачку 

делатност, развијају и унапређују знања, вештине и способности појединца. 

Циљеви: 

– Усавршавање приправника и полагање стручних испита. 

– Усавршавање за педагошки рад и извођење наставе. 

– Уже стручно усавршавање. 

План рада Тима:  

Активности Начин 

реализације 

Време 

реализације 

Начин 

праћења 

Носиоци 

активности 

Формирање тима Избор чланова и 

координатора 

тима, подела 

задужења, израда 

плана рада тима.  

Септембар Записник са 

састанка тима 

Директор. 

Чланови тима 

Анализа потреба стручних 

већа за стручним 

усавршавањем 

Анализа важећег 

каталога 

семинара и 

одабир семинара 

Септембар 

 

Записник са 

састанка тима 

Чланови тима 

Израда плана стручног 

усавршавања наставника и 

стручних сарадника и 

плана стручног 

усавршавања осталих 

запослених  

У сарадњи са 

стручним 

већима чланови 

тима бирају 

адекватне 

семинаре за 

текућу школску 

годину.  

Септембар План стручног 

усавршавања 

Чланови тима 

у сарадњи са 

стручним 

већима 

Рад на заказивању, 

организацији и реализацији 

семинара 

У договору са 

водитељима 

семинара 

договарамо се о 

датуму 

реализације и 

прикупљамо 

неопходна 

документа која 

достављамо 

управи школе.  

Септембар - 

август 

Електронска 

пошта, белешке 

Чланови Тима  
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Упознавање запослених са 

правилником о стручном 

усавршавању запослених 

унутар установе и 

евентуалне измене 

Анализа и 

допуна или 

модификација 

постојећег 

правилника 

Октобар Записник са 

састанка тима 

Чланови тима  

Помоћ при изради планова 

стручног усавршавања 

Усмеравање, 

помоћ у изради 

и прикупљање 

личних планова 

професионалнг 

развоја 

Септембар - 

август 

Досијеи 

запослених 

Чланови тима 

Праћење реализације 

индивидуалних планова 

стручног усавршавања у 

школи и ван школе  

Праћење и 

пружање савета у 

вези са стручним 

усавршавањем у 

установи и ван 

ње. 

Током године Досијеи 

запослених 

Чланови Тима 

Праћење примене наученог на 

семинарима  

 

Педагог школе 

заједно са 

директором 

прати примену 

наученог 

Током године Припреме са 

часова,видео 

снимци,белеш

ке у 

дневницима 

васпитнообраз

овног рада, 

чек листе са 

посета часова 

педагога и 

директора 

школе. 

Педагог, 

директор 

Вођење  евиденције о 

оствареним сатима стручног 

усавршавања  

Сваки запослени 

води евиденцију 

о свом стручном 

усавршавању и о 

томе квартално 

обавештава 

чланове тима. 

Током године Извештаји о 

реализованом 

стручном 

усавршавању 

Чланови Тима  

Праћење реализације 

активности увођења 

приправника у посао 

(праћење рада ментора и 

приправника) и пружање 

подршке 

Пружање 

подршке 

менторима и 

приправницима у 

вези са процесом 

увођења 

приправника у 

посао. 

Током године Извештај о 

реализованим 

активностима 

Чланови Тима, 

ментор 
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Пружање помоћи, подршке 

наставницима који желе да 

напредују у служби, тј. добију 

звање 

Пружање 

информација о 

начину на који се 

може  

напредовати у 

струци колегама 

који су 

заинтересовани 

за стицање звања. 

Током године Извештаји Чланови тима 

Израда и подношење 

извештаја о реализацији 

плана стручног усавршавања 

запослених  

На основу 

прикупљених 

података чланови 

тима састављају 

извештај о 

реализацији 

плана стручног 

усавршавања.  

Фебруар, август  Извештаји Чланови Тима  

Обављање других послова из 

своје надлежности којима се 

доприноси остваривању 

обавезе сталног стручног 

усавршавања наставника и 

стручних сарадника  

Помоћ при 

планирању и 

организацији 

угледних и 

огледних часова, 

семинара у 

установи и 

осталих 

активности 

везаних за 

стручно 

усавршавање.  

 

Током године 

Извештаји Чланови Тимa  

Координатор, 

Ивана Луковњак 

 

 

16. Тим за дечије и ученичке организације 

 

 

План рада Тима за дечје и ученичке организације  

- ОКТОБАР  2022. ГОДИНЕ 

Као и сваке године, у првој недељи октобра је Дечја недеља која ће и ове године бити 

обележена у сарадњи са Организацијом Деца Барајева, али у складу са препорукама 

за превенцију  COVID – 19 Института за јавно здравље и Министарства. Предложени 

програм  је следећи :  
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Д Е Ч Ј А    Н Е Д Е Љ А   -   03. 10.  -  07. 10.  2021.    

Понедељак  3.  октобар   

 

-  Упознавање  деце  на  часовима  са  Конвенцијом  УН  о  правима  детета  ( свим 

учитељима и разредним старешинама биће подељене Скраћене верзије Конвенције са 

најважнијим члановима).  
 

-  09.00  часова    -  Деца  деле  летке  о  дечјим  правима  у  Барајеву ( пијаца , центар , 

аутобуска  станица  - по 3 )   
 

- 12.30   часова   -    традиционални пријем  школске  деце (ђачки парламент – до 15 

деце) код  Председника  Општине  - Упознавање  деце  са  радом  СО  Барајево – деца 

постављају питања везана  за  проблеме  у  школи  и месту у  коме  живе, а  затим  

следи  послужење - сокови.  

Уторак  4.  октобар 
 

-  Деца – деци  - Акција  прикупљања  помоћи  у  школском  прибору  за    социјално 

угрожену децу.   

(поделити  учитељима  и  наставницима  летке о  акцији  са  којом  ће  упознати  децу) 
 

Среда  5.  октобар 
 

-  Чишћење  и  улепшавање  животне  средине  -  вртића , школа , учионица , 

дворишта , игралишта  
 

-  08.00. – 09.00.  - Радионица  „Превенција дуванске зависности“  и Радионица „ 

Упознај књигу да би је више волео “- подручна школа Манић  

-  09.15. – 10.15.  - Радионица  „Превенција дуванске зависности“  и Радионица „ 

Упознај књигу да би је више волео “- подручна школа Арнајево 

-  10.30. – 11.30.  - Радионица  „Превенција дуванске зависности“  и Радионица „ 

Упознај књигу да би је више волео “- подручна школа Бељина 

Четвртак  6.  октобар 
 

Маскенбал –за децу од   1 – 4 разреда - бира  се  најоригиналнија  маска  за  сваки  

разред  а  биће  награђена  и  одељења  која  оставе  свеукупно  најбољи  утисак ( 

учитељи из централне школе у Барајеву да се договоре на који начин ће се 

организовати маскенбал).   
 

Петак  7.  Октобар 
 

-  Спортски  сусрети  -  за  узраст  од  5  -  8  разреда   

 

Ово је оквирни предлог за дечју недељу. Датум одржавања радионица зависиће од 

доктора. Он ће јавити најкасније до краја септембра.. 
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- Такође у Октобру је и традиционално сарадња са Општинском организацијом 

Црвени Крст ( литерарни конкурс ) 

 

- НОВЕМБАР  2022. 
 

- „ ПЕСНИЧКА СУСРЕТАЊА “ – општинско такмичење деце која пишу песме у 

2 категорије   ( 1-4 разред и 5-8 разред ).  – тема је слободна – средина новембра 
 

- Учитељи и наставници српског језика песме (читко написане) треба да доставе 

у школску библиотеку најкасније до 10. новембра. 

 

 

- ФЕБРУАР  2023. 
 

- „ ЗЛАТНА СИРЕНА “ – општинско такмичење у певању у 4 категорије ( 1- 2 

разред;    3-4 разред; 5-6 разред и 7-8 разред ) и у 4 жанра ( Изворна народна 

песма; Староградска песма; Дечја забавна песма и Популарна забавна песма ).    

- Задња недеља фебруара 

 

 

- МАРТ  2023. 
       

- „ РЕЦИТАТОРИ “ – општинско такмичење у рецитовању у 3 категорије ( 1-4 

разред;    5-8 разред  и  1-4 разред средње школе ). – Задња недеља марта 
 

- - школско такмичење одржати најкасније до 10. марта  

 

 

 

- АПРИЛ  2023. 
 

- „ ВАСКРШЊЕ ЧАРОЛИЈЕ “ – општинско такмичење у бојењу ускршњих јаја и 

прављењу цртежа на тему ускрса у  3 категорије ( предшколци;   1-4 разред  и  

5-8 разред ). – Прва половина априла 

 

Ђачки парламент - је усвојио свој план рада и доставио га управи школе. 
 

Координатор, 

Снежана Голубовић 
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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. 

     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. 2022/2023. 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. 

- Покретање е часописа „Симини школарци радозналци“ 

- 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, 

                                                                                                                                      Гордана Свиларевић 

 

 

18. Тим за сарадњу са породицом 

 

     Циљ програма сарадње школе са породицом ученика је подстицање и неговање партнерског 

односа са родитељима, односно старатељима ученика.  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,  Циљеви ће се реализовати организовањем 
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различитих облика активности усмерених на обезбеђивање трајне и квалитетне сарадње школе и 

породице. Сарадња са породицом одвијаће се плански и систематски током целе године.  Сарадња 

ће бити реализована применом и комбинацијом различитих облика сарадње у складу са 

досадашњом ситуацијом. 

Време Активности Реализатори 

 

Септембар/

октобар 

 

- Формирање Тима и договор о раду Тима у току године  

- Усвајање Плана рада Тима за школску 2022./2023. годину 

-  Подела задужења између чланова Тима 

- Анализа досадашњег рада са предлозима за унапређење 

- Информисање родитеља/старатеља о циљевима и облицима 

сарадње током родитељских састанака и на сајту школе 

 

Ч
л
ан

о
в
и

 Т
и

м
а за сар

ад
њ

у
 са п

о
р
о
д
и

ц
о
м

 

 

 

Новембар/д

ецембар/јан

уар 

 

- Организовање трибине на теме од интереса за развој 

родитељских компетенција 

- Постављање примера добре праксе сарадње са родитељима 

на сајт школе ( анимирање одељенских старешина да шаљу 

Тиму приказе реализоване сарадње) 

-  Организовање анкетирања родитеља/старатеља заједно са 

ПП службом у циљу унапредђења сарадње са школом 

-- Писање и подношење полугодишњег извештаја о раду тима 

  

 

Фебруар/ма

рт/април 

 

 -Информисање предметних наставника о организовању 

активности за обележавање светског Дана породице у мају и 

међународног Дана родитеља у јуну 

 

 

Мај/јун 

 

 -Сарадња са одељенским старешинама и Тимом за  

професионалну оријентацију у циљу организовања 

активности о професионалној оријентацији 

- Подношење годишњег извештаја 

 

Током целе 

школске 

године 

 

- Сарадња са Тимом за маркетинг школе 

- Информисање родитеља/старатеља о актуелним дешавањима 

у електронском и штампаном облику 

- Анимирање родитеља за донирање школског прибора одеће 

и обуће за децу из социјално -депривираних породица 

-  Подстицање колега на сарадњу са родитељима 

-  Информисање о обукама наставника о сарадњи са 

породицом 

- Информисање о циљевима и облицима сарадње Тима на 

Савету родитеља и Школском одбору 

 

Ч
л
ан

о
в
и

 Т
и

м
а за сар

ад
њ

у
 са 

п
о
р
о
д
и

ц
о
м

 

 

Координатор, 
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Снежана Ђорђевић 

 

 

 

19. Тим за сарадњу са локалном самоуправом 

 

 

ПЛАН РАДА ТИМА 

Септембар: 

- Конституисање Тима 

- Усвајање плана рада за шк 2022/2023. год. 

- Договор са директором школе око Плана улагања за 2023. 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 (Није реализован у прошлој шк. 2022/2023.) 

                               2)  уговора о реализацији пројекта  

                               3)  спровођењу јавне набавке 

                               4)  реализације извођења радова (током 2022/2023. год.) 

Новембар/Децембар: 

- Достављање усвојеног Плана улагања за 2023. 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 2023. год.  

- Тим доставља директору и Школском одбору предлог одобрених финансијских средстава из 

Плана улагања за 2023. год. која ће ући у финансијски План за радове у 2023. год. и План 

јавних набавки за 2023.год. 

 

Април/Мај: 

- Праћење и извештавање о реализацији Плана јавних набавки за 2023. 

 

Јун/Јул/Август: 

- Праћење  потписивања уговора са изабраним понуђачима спорведених јавних набавки 

- Праћење извођења радова. 

Координатор, 

Жељко Трифуновић 
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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. 

 

 

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 
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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 

 

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 

Попуњавање 

интерактивног 

упитника 
професионалних 

интересовања, 

способности и особина 

на сајту НСЗ 

Април, мај 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,  

Мирјана Скокнић 
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21. Тим за заштиту животне средине 

 

Редни број 

активности 

Време реализације                             

(месец) 

Тема/ активност Релизација 

активности 

Време трајања 

активности 

1.   Октобар  Правилна и 

неправилна исхрана 

Предавања и 

изложба 

ученичких радова 

на дату тему 

     2 дана 

2.   Новембар  7.11. Дан науке Радионице за 

ученике са 

еколошком 

тематиком 

     2 часа 

3.  Новембар/ 

децембар 

Помоћ птицама за 

презимљавање 

Израда и 

постављање  

кућица и 

хранилица за 

птице 

     2 часа 

4.  Март  21.03.2023. Светски 

Дан шума 

22.03.2023. Светски 

Дан заштите вода 

Презентација 

ученичких 

фотографија 

      2 дана 

5.  Април  22.04.2023. Светски 

Дан планете Земље 

Радионица за 

ученике                          

(подизање 

еколошке свести 

за очување 

планете) 

2 часа 

6.  Јун  05.06.2023. Светски 

Дан заштите 

животне средине 

Уређење околине 

- акција 

2 часа 

7. Континуирано 

током школске 

године 

Акција 

прикупљања старе 

хартије и чепова 

Прикупљање 

старе хартије и 

реализација 

акције ,, Чеп за 

хендикеп“ 

Континуирано 

током школске 

године 

 

Координатор, 

Горанка Баџа Травица 
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22. Тим за пројекте 

 

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

реализацију пројеката, развијање компентеција ученика и 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 

2022/2023. годину 

- Подела задужења између чланова Тима 

- Договор око начина промоције пројеката који се реализују у школи  

- Укључивање наставника у реализацију пројеката 

- Учешће координатора Тима у националној eTwinning конференцији 

„Инклузија у новој образовној стварности“ у Београду 

Координатор 

Тима и Чланови 

Тима 

О
к
то

б
ар

/ 

д
ец

ем
б
ар

 - Представљање eTwinning пројеката који су у току  

- Сарадња са Тимом за маркетинг школе (промовисање пројеката 

који се реализују у школи и преко сајта еТвинери ОШ „Кнез Сима 

Марковић“)  

Координатор 

Тима и Чланови 

Тима  

Ја
н

у
ар

/ 

ф
еб

р
у

ар
 - Представљање ученичких пројекта реализованих током првог 

полугодишта школске 2022/2023. године 

- Анализа рада Тима са предлозима за унапређење 

- Писање и подношење полугодишњег извештаја о раду Тима  

Координатор 

Тима и Чланови 

Тима 

М
ар

т/
 

м
ај

 

- Праћење реализације пројеката 

- Представљање eTwinning пројеката са којима ће се  конкурисати за 

Националну ознаку квалитета 

- Представљање ученичких пројекта реализованих током другог 

полугодишта школске 2022/2023. године 

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 2022. - јун 2023. године 

Координатор 

Тима и Чланови 

Тима 
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У току 

године 

 

 

- Пројекат Завода за заштиту споменика културе града Београда 

„Наслеђе за децу“ 

- Пројекат „ВЕБучионица“ (подизање дигиталних компетенција 

наставника) 

- 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 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 

Тима и Чланови 

Тима  

 

Координатор, 

Биљана Поповић 

 

23.  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 

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 
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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 

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 

Чланови тима Састанак Тима, анализа 

и дискусија чланова 

Тима, директора и 

јануар Записник са 

састанка рада 

Тима , Извештај 
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полугодишта стручног сарадника 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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24. Тим за културну активност ученика 

 

     Динамика 

(време): 
Активности: 

Начин реализације 

(акција): 

 

Носиоци 

реализације и 

сарадници: 

 

 

Септембар 2022. 

 

Пријем првака: 

ликовни конккурс 

ученика II-IV разреда 

с темом: 

„Добродошли у први 

разред” 

 

 

Ликовни конкурс 

(изложба радова) 

 

Сви наставници 

разредне наставе 

 

08.09.2022. 

 

 

 

 

 

26.09.2022. 

 

Обележавање 

Међународног дана 

писмености 

 

 

 

Европски дан 

страних језика 

 

 

Литерарни конкурс; 

 

 

 

 

 

Приредба 

 

Сви наставници 

српског језика и 

књижевности и 

страних језика 

(руски, енглески и 

немачки) 

03.10.2022. 

 

05.10.2022.  

 

Прва недеља октобра 

 

 

 

 

 

Дечја недеља 

 

Међународни дан 

деце; Светски дан 

учитеља 

Игре без граница, 

хуманитарне акције, 

продаја маркица 

Црвеног крата, 

утакмице између 

наставника и ученика 

 

„У туђим ципелама” 

Сви предметни 

настваници, 

педагошко-

психолошка служба и 

Дом културе 
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Последња недеља 

октобра 

 

26.10. – 31.10.2022. 

 

 

 

31.10. – 15.11.2022. 

 

Сајам књига у 

Београду 

 

 

 

 

 

Општинско 

такмичење 

„Песничка 

сусретања” 

 

ДРУЖЕЊЕ  СА 

ПЕСНИКОМ 

Недељком 

Попадићем 

(организатор 

Београдског 

фестивала писаца за 

децу “Витезово 

пролеће” и 

приређивач часописа 

“Витез”) на тему  

поезија за децу 

 

Организована посета 

Сајму књига у 

Београду 

 

 

 

 

Дечји радови 

достављају се 

општинској  

Организацији „Деца 

Барајева” 

 

 

Одељенске 

старешине и 

наставници српског 

језика и 

књижевности 

 

 

Сви предметни 

наставници, 

библиотекари и Дом 

културе у Барајеву 

 

13.11.2022.  

 

 

 

 

 

16.11.2022. 

 

Обележавање 

Светског дана 

љубазности; 

 

 

 

Обележавање 

Међународног дана 

толеранције „Није 

тешко бити фин” 

 

Читање кратких 

ауторских прича 

ученика/радионице 

на ЧОС-у или часу 

Грађанског 

васпитања 

 

Наставници разредне 

наставе/одељенске 

старешине, 

настваници 

грађанског 

васпитања и музичке 

културе 

 

 

13.12.2022. 

 

Дан школе 

 

Свечана приредба 

 

Тим за културну 

делатност школе, 

руководиоци секција 

(рецитаторске, 

литерарне, драмске), 

наставници музичке 

културе и Дом 

културе у Барајеву 
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Од 24.12. до 

30.12.2022. 

 

Обележавање Нове 

године 

 

Свечана 

манифестација 

(приредба, хор, 

маскенбал ученика 

млађих разреда, 

изложба ликовних 

радова, продајна 

изложба продуката 

ученичког 

стваралаштва). 

 

 

Родитељи, 

наставници разредне 

наставе, предметни 

наставници, 

одељењске 

старешине, Дом 

културе у Барајеву 

 

27.01.2023. 

 

Обележавање Дана 

Светог Саве 

(Школска слава) 

 

Свечана приредба у 

матичној школи и 

издвојеним 

одељењима 

 

Наставници српског 

језика и 

књижевности,  

учитељи, наставници 

музичке културе и 

вероучитељи 

 

 

21.02.2023.  

 

Међународни дан 

матерњег језика 

„Језицима уклањамо 

границе” 

 

 

Креативне активност 

у школи на тему 

народне 

књижевности;  

 

Приредба на страним 

језицима 

 

 

Наставници српског 

језика и 

књижевности 

 

20.03.2023.  

 

Обележавање 

Светског дана 

поезије – Поетски 

матине 

 

Читање песама 

ученика/аутора; 

такмичење у 

рецитовању;  

организовање 

Књижевних вечери 

 

 

Наствници српског 

језика и 

књижевности, 

библиотекари 

 

23.04.2023. 

 

Обележавање 

Светског дана књиге 

 

 

Читање прозних 

састава ученика или 

могуће гостовање 

неког дечјег писца 

 

Наствници српског 

језика и 

књижевности, 

наставници разредне 

наставе,  

библиотекари, 

психолог и педагог 
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Од 05.04. до 10.04. 

2023. 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 2023. године 

 

Инклузивне музичке 

и ликовне радионице 

 

 

Креативне ликовне 

радионице (вајање, 

цртање, калиграфија) 

и певање у дуету или 

соло. 

 

 

Педагози, психолог, 

настваници разредне 

наставе и наставници 

ликовне и музичке 

културе 

 

 

Мај 2023. године 

 

Посета концерата 

класичне музике 

 

Према могућностима 

и репертоару 

 

Тим за културне 

активности и 

наставници музичке 

културе 

 

 

Друга половина маја 

2023. године 

 

Посета позоришта, 

биоскопа и Народног 

музеја; 

 

 

 

 

 

 

Организовање квиза 

знања 

 

Према могућностима 

и репертоару; 

 

Предавање о бонтону 

у наведеним 

институцијама; 

 

Организација квиза 

међу одељењима 

 

 

Тим за културне 

активности; 

 

 

Одељенске 

старешине, 

предметни 

наставници, 

наставници српског 

језика и 

књижевности и 

страних језика 

 

 

Јун 2023. године 

 

Свечаност за будуће 

прваке и будуће 

петаке 

 

 

Приредба пригодног 

програма 

 

Наставници разредне 

наставе и предметни 

наставници 

 

 

Координатор, 

Ивана Васин 
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1. Савет родитеља 

 

Септембар 

- Упознавање са Пословником о раду савета родитеља; 

- Конституисање  Савета родитеља школе; 

- Избор члана савета за Општински савет родитеља;  

- Избор представника Савета родитеља у Стручном активу за развојно 

планирање, Тиму за самовредновање рада школе; Тиму за инклузивно 

образовање и Тиму за заштиту од насиља, злостављања, занемаривања и 

дискриминације; 

- Упознавање Савета са Стручним упутством за организацију и реализацију 

образовно- васпитног рада у основној школи у школској 2022/23. и са 

препорукама Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у 

раду школа; 

- Разматрање и усвајање плана рада Савета родитеља за школску 2022/23. 

годину; 

- Разматрање и усвајање извештаја о раду Савета родитеља у школској 2021/22. 

години; 

- Упознавање са Извештајем о раду школе и раду директорке у школској 

2021/22. години; 

- Информисање Савета родитеља о утврђивању коначног успеха ученика на 

крају школске 2021/22. на дан 31.8.2022. и упису ученика у средње школе; 

- Упознавање родитеља са школским календаром и са динамиком рада у 

школској 2022/23. години; 

- Давање сагласности за организовање  екскурзија ученика од 1. до 8. разреда и 

наставе у природи за ученике од 1. до 4. разреда у школској 2022/23. години; 

- Разматрање Годишњег плана рада школе за школску 2022/23; 

- Осигурање ученика – избор комисије за разматрање понуда; 

- Разматрање и усвајање предлога за дечју штампу; 

- Анализа стања у одељењима 

 

Октобар 

 

- 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); 

- Анализа стања у одељењима; 

- Избор осигуравајућег друшта за осигурање ученика у школској 2022/23. 

години; 

- Одговоран однос према здрављу; 

-  Текућа питања 
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Новембар: 

- Информација о реализацији школског програма од 1. до 8. разреда на крају 

првог класификационог периода шк. 2022/23. год. 

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

2022/23. године; 

- Анализа стања у одељењима; 

- Теме по избору родитеља; 

- Текућа питања 

Јануар: 

- Успех и дисциплина ученика на крају првог полугодишта школске 2022/23;  

- Анализа стања у одељењима; 

- Информисање о раду Општинског савета родитеља; 

- Упознавање са изабраним агенцијама за спровођење екскурзија ученика од 1. 

до 8. разреда и наставе у природи, након спроведене јавне набавке; 

- Текућа питања. 

 

Фебруар:  

- Разматрање полугодишњег Извештаја о раду школе у школској  

2022/23.године; 

- Разматрање полугодишњег  Извештаја  о раду директорке школе у школској 

2022/23. 

- Разматрање и усвајање полугодишњег извештаја о раду Савета родитеља у 

школској 2022/23;  

- Информације везане за ученике 8. разреда и њихове родитеље: пробни 

завршни испит, општи родитељски састанак, припремна настава и завршни 

испит; 

- Анализа стања у одељењима; 

- Текућа питања 

 

Април: 

- Информисање о реализацији школског програма  од 1. до 8. разреда на крају 

трећег класификационог периода школске 2022/23. године; 

- Анализа стања у одељењима; 

- Теме по избору родитеља – сарадња родитеља и школе; 

- Еколошка акција „У сусрет пролећу“ 

- Текућа питања. 

 

Јун - Јул: 

- Извештај о реализацији  излета од 1. до 6. разреда, дводневних екскурзија 7. и 

8. разреда и наставе у природи од 1. до 4.  у школској 2022/23. години; 

- Успех и дисциплина ученика на крају другог полугодишта школске 2022/23;  

- Упознавање са изузетним резултатима ученика 8. разреда: Ученик и спортиста 

генерације, носиоци диплома „ Вук Караџић“ и посебних диплома; 
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- Резултати ученика на такмичењима; 

- Упознавање са календаром активности за упис ученика у средње школе; 

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

средњу школу; 

- Извештај о раду Савета родитеља у школској 2022/23. години; 

- Извештај о реализацији школског програма  од 1. до 8. разреда на крају другог 

полугодишта школске 2022/23. године; 

- Текућа питања 

 

 

 

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, 

самовредновање рада школе и школско развојно планирање. 

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; 

 психосоцијална подршка у време епидемије ковид 19     

 

Предвиђене су и „Теме месеца“: 

 

септембар - Конституисање Ученичког парламента и избор руководства и 

представника УП-а у школским тимовима 

- Усвајање Годишњег програма рада УП-а 

- Разматрање Годишњег плана рада школе за школску 2022/23. 

- Разматрање Развојног плана школе; 

- Разматрање Годишњег извештаја о раду школе за школску 2021/22; 

- Мере заштите од епидемије Ковид 19 
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октобар - Обележавање „Дечје недеље“ – организовање хуманитарне акције, 

информисање локалне заједнице о дечјим правима, пријем код 

руководства Општине Барајево 

новембар 

 

- Теме по избору ученика 

децембар 

 

 

- Одговоран однос према здрављу:превенција ХИВ-а и других 

сексуално преносивих болести - обележавање 1. децембра – 

Светског дана борбе против сиде (подела информатора и трибина ), 

превенција малолетничких трудноћа и бракова 

фебруар  - Дан розе мајица: Светски дан борбе против вршњачког насиља 

март - Ненасилна комуникација и конструктивно решавања конфликата 

- Инклузивно образовање 

април - Теме по избору ученика 

мај - Garden party 

Координатор, 

 Ружица Петровић, специјални педагог 

 

 

 

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. Праћење узрока школског неуспеха 

ученика и предлагање решења за побољшање 

школског успеха 

5. Учешће у избору и предлозима 

одељењских старешина. 

6. Формирање одељења, распоређивање 

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. Наставници. 

5,6. Директор, 

помоћници,струч

ни сарадници. 

 

 

II 

1. Праћење и вредновање плана и програма 

реализације циљева и задатака појединих 

предмета, постигнућа ученика. 

IX-VI 

 

 

1. Стручни 

сарадници, 

стручна већа и 
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Праћење и 

вредновање 

образовно-

васпитног рада 

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. 

6.  Учествовање у раду комисије за пријем у 

радни однос. 

VI,VIII,IX 

 

IX-VI 

 

 

IX-VI 

 

IX-VI 

наставници 

2. Стручни 

срадници, 

одељењске 

старешине, 

помоћници 

3. Стручни 

срадници, 

одељењске 

старешине. 

4. Тим за 

самовредновање 

5. и 6.Чланови 

комисије. 

 

 

 

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. 

7. У сарадњи са ОС реализација радионица на 

тему љутње и кохезије групе. 

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 и 7 Одељењске 

старешине, 

педагог,наставни

ци. 

 

 

 

 

 

 

 

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 

IV –VII 

 

VI –VIII 

VI –VIII 

IX- VI 

 

IX- V 

 

1.Деца, родитељи, 

психолог. 

2. Психолог 

3.Директор,помоћ

ници,струч. 

сарадници. 

4. Наставници, 

одељењске 
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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. 

 

 

IX- VI 

старешине. 

5. Струч. сарад. 

родитељи, 

одељењске 

старешине. 

6. Стручни сарад., 

наставници. 

7.Стручни 

сарад.,родитељи. 

8.Оодељењски 

старешина, струч. 

Сарад., 

наставници 

 

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/старате

љи, 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,орга

1. Сарадња са Министарством просвете и 

науке, домом здравља “Барајево”, Центром за 

социјални рад Барајево, Општином Барајево, 

интерресорном комисијом. 

     

 

     IX- VI   
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Педагог 

Марија Станојевић 

 

 

са 50% ангажовања 

 

низацијама,удру

жењима и 

јединицама 

локалне 

самоуправе 

 

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 

стручним сарадницима о заједничким 

задацима и активностима у школи. 

3. Учешће у изради плана стручног 

усавршавања наставника. 

4. Индивидуално стручно усавршавање. 

     

 

 

 

      IX- VI 

 

 

 

 

         IX   

 

 

 

ПОДРУЧЈЕ 

РАДА 

 

 

САДРЖАЈ РАДА 

 

МЕСЕЦ 

 

 

САРАДНИЦИ 

 

 

I 

Планирање и 

програмирање 

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 
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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. 

 

 

 

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. 

6. Праћење начина вођења педагошке 

документације наставника. 

7. Пружање помоћи наставницима и 

одељенским старешинама приликом 

реализације наставе на даљину 

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. 

3.Пружање психолошке/едукативне 

подршке ученицима током реализације 

наставе на даљину 

 

 

IX- VI 

 

 

 

IX- VI 

. 

1. Наставници, 

одељењске 

старешине. 

2. Струч. сарад. 

родитељи, 

одељењске 

старешине. 

 

 

 

V 

Рад са 

родитељима, 

1. Пружање помоћи 

родитељима/старатељима чија деца 

имају проблема у развоју, учењу и 

понашању 

 

 

 

 

 

1,2. 

Родитељи/старатељи, 

педагошки 
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односно 

старатељима 

2. Сарадња са родитељима/старатељима 

чија деца имају потребу за додатном 

подршком у образовању и родитељима 

даровите деце. 

3. Пружање психолошке подршке 

родитељима за време наставе на даљину 

 

    IX- VI   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. 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 

органима и 

тимовима 

1. Праћење рада стручних органа у 

школи, учешће у раду наставничког 

већа. 

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   

1-4. Директор, 

наставници, чланови 

тимова, већа, актива, 

стручни сарадници, 

помоћници. 

VIII 

Сарадња са 

надлежним 

установама,орга

низацијама,удру

жењима 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 стручним сарадницима о 

заједничким задацима и активностима у 

     

 

 

 

      IX- VI 

 

 

 

 

         IX   
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Педагог 

Ивана Луковњак 

 

 

3.2. Специјални педагог 

школи. 

3. Учешће у изради плана стручног 

усавршавања наставника. 

4. Индивидуално стручно усавршавање. 

 

 

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 школe, Ученичког парламента и Савета 

родитеља; 

 

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 ( ИОП 1 и 2, 

деца без родитељског старања); 

 

7. Сарадња са наставницима у планирању 

свих мера индивидуализације и других мера 

образовно- васпитне подршке. 

 

 

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 мера 

индивидуализације и другох мера ОВ 

подршке; 

 

 IX-VIII 

 

 

 Стручни сарадници, 

педагошки асистент, 

тим за инклузивно 

образовање, тим за 

самовредновање рада 

школе, одељенске 

старешине, 

предметни 
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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, Ученичког 

парламента и Савета родитеља; 

 

9. Учешће у изради полугодишњег и 

годишњег извештаја рада школе; 

 

10. Рад у издвојеним одељењима. 

 

наставници, 

директор и 

помоћници 

директора 

 

 

 

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: Обука за примену 

међупредметних компетенција „Одговоран 

однос према здрављу“, Сметње у учењу и 

понашању – препознавање и разумевање, 

Индивидуални образовни план – израда и 

реализација;  

 

 

 IX-VI 

 

 

 

 

 

 

 

 Наставници, 

одељенске     

старешине, 

стручни сарадници, 

 директор, 

  помоћници   

  директора 
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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. 

 

 

 

 

 

 

IV 

Рад са ученицима 

 

 1. Идентификовање ученика са потешкоћама 

у интелектуалном, сензомоторном, 

емоционалном 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; 

 

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; 

 

 

 

IX- VIII 

 

Ученици,  

родитељи, 

старатељи, 

стручни сарадници, 

педагошки асистент, 

директор и 

помоћници 

директора, 

одељењске 

старешине, 

преднетни 

наставници, 

чланови школских 

тимова, установе 

социјалне и 

здравствене заштите 
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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 парламента; 

 

13. Рад са ученицима у издвојеним 

одељењима; 

 

14. Учешће у професионалној оријентацији 

ученика са сметњама у развоју; 

 15. Психосоцијална подршка ученицима и 

њиховим породицама – поводом епидемије 

ковид 19. 

 

 

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.. Психолошка подршка породицама ученика 

поводом епидемије ковид 19; 

 

6. Рад са родитељима у издвојеним 

одељењима; 

 

7. Групни рад са родитељима: Савет 

родитеља, родитељски састанци, трибине за 

родитеље. 

 

 

 

 

 

    IX- VIII   

 

Родитељи/старатељи, 

хранитељи, установе 

социјалне и 

здравствене заштите 

    



165 

 

 

 

 

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; 

 

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. 

 

   IX- VIII   

 

 

    

Директор, стручни 

сарадници, 

помоћници 

директора, 

педагошки асистент, 

тим за инклузивно 

образовање 

 

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. Администратор и стручни сарадник Савета 

родитеља: 

 

5. Члан тима за заштиту ученика од насиља, 

тима за самовредновање рада школе, 

Педагошког колегијума; 

 

6. Учешће у раду стручних и разредних већа; 

 

7. Унапређивање васпитно-образовног рада 

са ученицима са сметњама у развоју и 

осталима којима је потребна додатна 

подршка; 

 

8. Решавање актуелних васпитних проблема. 

 

 

 

 

 

    IX- VI   

 

 Директор, 

помоћници 

директора, 

наставници, чланови 

тимова, стучних 

већа, стручни 

сарадници, 

педагошки асистент. 
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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, Клиником за 

дечју неурологију и психијатрију, 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;  

 

 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 

     

 

 

 

 

 

  IX- VI 

 

 

 

 

          

 



167 

 

 

 

 

 

Специјални педагог 

Ружица Петровић 

  3.3 Психолог школе 

 

Август 

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

разреда 

 Распоређивање нових ученика у одговарајућа одељења 

 Учествовање у конципирању годишњег програма рада школе 

 Конципирање глобалног и оперативних планова и програма рада психолога за школску 

2022/23. 

 Учешће у организовању и спровођењу поправних испита 

 Састављање прелиминарног списка потенцијалних кандидата за додатну образовну 

подршку у школској 2022/23. 

 Израда плана професионалне оријентације за школску 2022/23. 

 Иновирање Школског развојног плана примерима добре праксе васпитно-образовног 

рада 

 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  

активностима у школи; 

 

8. Стручно усавршавање:  

- „Наставници као носиоци квалитетног 

образовања за сву децу“ - МПНТР 

- „Умеће одрастања“ – Тим психокод 

- „Водич за препознавање и управљање 

емоцијама“ -  Пета београдска гимназија 
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 Активна партиципација у раду стручног тима и педагошког колегијума у изради 

индивидуалних образовних планова 

 Учествовање у изради дневног реда и присуствовање седницама Ученичког парламента 

 Израда плана имплементације програма ПО  за школску 2022/23.  

 

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 2022/23.  

 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  
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 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 

 

Фебруар 

 

 Пружање помоћи родитељима у осмишљавању слободног времена деце  

 Посете часовима, свим облицима наставе и ваннаставних активности 

 Саветодавни рад са ученицима 

 Пружање помоћи наставницима у организовању такмичења ученика 

 Професионална оријентација – организовање родитељског састанка за родитеље 

ученика осмог разреда 

 

Март 

 Посета часовима свих облика наставе 

 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 2022/23. 

 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 срeдњих школа 
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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 

 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 2022/23. 

 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 
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3.4 Педагошки асистент 

 

 

ПОДРУЧЈЕ РАДА 

 

САДРЖАЈ РАДА 

 

МЕСЕЦ 

 

САРАДНИЦИ 

 

 

 

 

 

   I 

Планирање и 

програмирање 

образовно-

васпитног рада 

 

1.Израда годишњег плана и програма рада 

педагошког асистента 

 

2. Учешће и изради годишњег плана и 

програма рада школе 

 

3. Учешће у изради годишњих планова и 

активности у оквиру стручних тимова –Tима 

за инклузивно образовање и Тима за заштиту 

ученика од насиља и дискриминације  

 

4.Сарадња са наставницима у планирању рада 

са ученицима ромске националности којима 

је неопходна додатна помоћ и подршка 

педагошког асистента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IX-VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор и 

помоћници 

директора,  

стручни сарадници, 

наставници,  

чланови тимова и 

стручних већа 

 

 

 

II 

Праћење и 

вредновање 

образовно-

васпитног рада 

 

 

1 Континуирано праћење и вредновање 

постигнућа ученика са којима педагошки 

асистент непосредно ради као и постигнућа 

осталих ученика из осетљивих друштвених 

група у зависности од потреба 

 

2. Полугодишњи и годишњи извештај о 

сопственом раду  

 

 

 

 

 

 

IX -VIII 

 

Стручни сарадници,  

одељенске 

старешине, 

наставници, 

директор и 

помоћници 

директора 

 

 

 

 

III 

Рад са ученицима 

ромске 

националности 

којима је 

потребна додатна 

 помоћ и подршка  

 
1.Помоћ  приликом уписа ученика ромске 

националности у први разред и прикупљања 

докумената за остваривање других права на 

основу уписа у школу 

 

2.Подршка у обезбеђивању уџбеника и 

школске опреме неопходне за активно 

учешће у настави и учење 

 

3.Подршка у процесу социјализације у 

вршњачку групу  

 

 

 

IX 

 

 

 

 

 

   IX -VIII 

 

 

 

 

 

 

Ученици,  

родитељи/ старатељи 

стручни сарадници,  

директор и 

помоћници 

директора, 

одељењске 

старешине, 

наставници, 

чланови школских 
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4. Подршка у препознавању, превенцији и 

превазилажењу стереотипа и других облика 

дискриминације 

 

5.Подршка у развоју мотивације за учење , 

непосредне подршке у учењу и изради  

домаћих задатака, као и достављања 

штампаних материјала у евентуалним  

условима он –лине наставе за ученике који 

немају одговарајуће техничке могућности  

 

6. Помоћ у развоју позитивног става према 

настави, редовном похађању наставе, 

здравствено – хигијенском и социјалном 

статусу- индивидуални и радионичарски рад 

 

7. Ативности са ученицима ромске 

националности у вези  примене афимативних 

мера при упису у  средњу школу и помоћ у 

професионалној оријентацији 

 

тимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установе социјалне и 

здравствене 

заштите,школе за 

образовање одраслих 

здравствени 

медијатор, 

координатор за 

ромска питања 

 

 

 

 

 

 

   IV 

Рад са 

наставницима и 

стручним 

сарадницима 

 

 1. Помоћ у процесу уписа и укључивања 

ученика ромске националности у установу, 

информација и документације о породици   

 

2. Помоћ у  праћењу  редовности похађања 

наставе и напредовања ученика 

 

3.Помоћ у превазилажењу баријера везаних 

за језичке, културне и етничке 

специфичности  ученика  

 

4. Помоћ у планирању и реализацији  

активности у вези са развојем толеранције 

код ученика и спречавања дискриминације 

 

5.Помоћ у припреми и адаптацији материјала 

за рад и доставњање у случајевима он – лине 

наставе  ученицима који немају одговарајуће 

техничке могућности 

 

 

 

      IX 

 

 

 

 

   

 

 

 

   IX -VI 

 

 

 

 

 

   

. 

 

 

 

 

Наставници, 

одељенске 

старешине, стручни 

сарадници, чланови 

школских тимова, 

директор и 

помоћници 

директора  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Пружање помоћи родитељима/старатељима 

приликом уписа ученика ромске 

националности у први разред и  прибављању 

документације потребне за остваривање 

права на основу уписа у установу 

 

 

 

 

   IX   
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V 

Рад са 

родитељима/стара

тељима  

 

2. Сарадња са родитељима/старатељима чија 

деца имају потребу за додатном подршком у 

образовању 

 

3.Саветодавни рад са  родитељима из 

осетљивих друштвених група, мотивација  за 

редовним похађањем наставе и наставком 

школовања њихове деце  

 

4.Теренске посете породицама када нису 

могући други облици контаката са 

родитељима у складу са мерама заштите 

 

5.Информисање родитеља ромске 

националности о афирмативним мерама 

приликом уписа у средњу школу и 

координација активности 

 

 

 

   IX-VII 

 

 

 

 

 

 

 

   

   IV-VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родитељи/старатељи,  

стручни сарадници   

установе социјалне и 

здравствене заштите 

 

 VI 

Рад са директором 

и стручним 

сарадницима 

 

  

 

1.Учешће у раду педагошко- психолошке 

службе школе у складу са планираним 

програмима и активностимa 

 

 

 

   IX - VIII   

Директор и  

помоћници 

директора ,стручни 

сарадници  

родитељи/старатељи, 

установе социјалне и 

здравствене заштите 

 

 

VII 

Рад у стручним 

органима и 

тимовима 

 

 

 

1. Учешће у раду Tима за заштиту oд насиља 

и дискриминације и Тима за инклузивно 

образовање 

 

 

 

    

   IX - VI   

Директор и 

помоћници 

директора , 

наставници, чланови 

тимова, стручни 

сарадници 

 

 

 

 

 

 

VIII 

Сарадња са 

надлежним 

установама, 

организацијама, 

удружењима и 

јединицама  

локалне 

самоуправе 

 

 

1.Сарадња са здравственим медијатором  

Дома здравља у Барајеву /радионице у вези 

унапређења хигијенских навика и здравља 

ученика  

 

2.Хуманитарне активности за децу из 

социјално депривираних породица 

 

3.Сарадња са  Центром за социјални рад 

Барајево  

 

4.Сарадња са школом за децу са посебним 

потребама „Милоје Павловић“ 

 

     

       

 

  

 

 

    

 

 

IX- VIII   

 

 

 

 

 

Директор и  

помоћници 

директора, стручни 

сарадници, 

здравствени 

медијатор, 

координатор за 

ромска питања, 

установе социјалне и 

здравствене заштите 
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Педагошки асистент 

Снежана Ђорђевић, спец.педагог 

 

 

 

3.5 План рада библиотекара  

 

СЕПТЕМБАР: 

-  упис  нових чланова (првака и петака); 

- упућивање ученика у коришћење читаонице; 

- набавка и упис књига у књигу инвентара; 

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

ОКТОБАР: 

- обележавање Дечје недеље; 

- формирање зидних новина; 

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

података путем каталога, компјутера и сл. 

- анализа потреба школе за новим књигама (везано за Сајам књига), посета Сајму књига и набавка 

књига; 

- упознавање ученика свих разреда са коришћењем речника, енциклопедија, лексикона... 

НОВЕМБАР: 

- набавка књига и мултимедијалних дискова за помоћ у настави; 

- 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. 

5.Сарадња са Школом за образовање 

одрасних „ Ђуро Салај „ 

 

6.Сарадња са Тимом за интеграцију младих/ 

конципирање предлога пројекта „ Клуб за 

учење „ 

 

  

 

IX 

Вођење 

документације, 

припрема за рад и 

стручно 

усавршавање. 

 

1. Вођење документације / дневник рада, 

листе праћења рада са ученицима, припреме 

за индивидуалан и групни рад са ученицима , 

припреме за радионице толеранције код 

ученика и спречавања дискриминације 

 извештаји о реализованим активностима 

 

 2. Индивидуално стручно усавршавање 

 

 

 

    

   

IX- VIII 
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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 Дана школе; 

- у сарадњи са наставницима ликовне културе, музичке културе, српског језика, верске наставе и 

учитеља украшавање просторија школе 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 паноа 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; 

- 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. 

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 практичниих 

активности које се реализују у читаоници; 

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

АПРИЛ:  

- организација такмичење у рецитаторству и певању; 

- гледање филмова, позоришних представа и емисија које на неки начин прате школски програм; 

- сарадања  са локалном библиотеком. 

МАЈ: 

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

часописа; 

- 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 са ученицима члановима секција о обављеним задацима у току године; 

- сарадња са стручним активом школских библиотекара. 
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ЈУН: 

- проглашење најчитаније књиге у протеклој години; 

- обавештавање ученка о обавезности враћање позајмљених књига пре краја школске године; 

- проглашење најактивнијих ученика у читаоници и њихово награђивање; 

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. 

 

Библиотекар  

Данијела Николић 

 

VII  РЕАЛИЗАЦИЈА ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

1.  Настава у природи 

 

Предлози рута за наставу у природи у школској 

2022/2023. години 

     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; 



177 

 

 

 

 

– 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 - Сокобања(хотели -Моравица или Бањица) 

2. разред - Гоч 

3. разред - Тршић 

 

2. Екскурзије 

      

Предлози рута за екскурзије у школској 

2022/2023. години 

 

     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; 
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– 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. 

Предложене су следеће дестинације : 

Први разред 

1.дестинација(Барајево-Београд-Авала-Барајево) 

 Београд(посета Зоолошком врту и Ботаничкој башти) 

 Авала(посета Авалском торњу и Споменику незнаном јунаку на Авали) 

 

2.дестинација(Барајево-Београд-Винча-Радмиловац-Барајево) 

Београд-посета Јавном акваријуму и тропикаријуму и Конаку кнеза Милоша Обреновића у 

Топчидерском парку 

Винча-посета налазишту Бело брдо 

Радмиловац-посета Центру за рибарство и примењену хидробиологију“Мали Дунав“ 

 

Други разред 

1.дестинација(Барајево-Свилајнац-Јагодина-Барајево) 

 Свилајнац: Природњачки центар-обилазак Дино парка,посета музеју у коме се налазе тематске 

изложбе“Геолошки времеплов“,“Свет диносауруса“,“Свет минерала и стена“,“Биодиверзитет 

Србије“.Интерактивна представа за децу(филм),радионице-експерименти 

Јагодина: Посета зооврту,музеј воштаних фигура,посета парку Ђурђево брдо(вештачки водопад) 

 

2.дестинација(Барајево-Нови Сад) 

- Сремска Каменица(посета родне куће Јована Јовановића Змаја) 

-Сремски Карловци(гимназија) 

-Петроварадинска тврђава 

-Нови Сад (Природњачки музеј,шетња Змај Јовином улицом,Дунавском улицом и Дунавским 

парком) 

 

Трећи разред 

1.дестинација(Барајево-Ваљево-Бранковина-Барајево) 

Ваљево: Обилазак старе градске чаршије Тешњар,посета Муселимовом конаку и кули 

Ненадовића,Народни музеј 

Бранковина: Посета гробу Десанке Максимовић,посета старој школи и задужбини Проте Матеје 

Ненадовића (црква Светих Арханђела) 

 

2.дестинација(Барајево-Вршац-Делиблатска пешчара-Барајево) 

Вршац :Посета родној кући Јована Стерије Поповића,посета Владичанском двору,Православној 

цркви,манастиру Месић,тврђави на Вршачком брегу и градском парку 

Делиблатска пешча –специјални резерват природе 

 

Четврти разред 

1.дестинација(Барајево-Опленац-Орашац-Аранђеловац-Барајево) 

 Опленац: Црква Светог Ђорђа,кућа краља Петра I Карађорђевића,Топола-Карађорђев град 

 Орашац: Меморијални комплекс-Марићевића јаруга,црква Светог Вазнесења Господњег,споменик 

вожду Карађорђу,музеј 

Аранђеловац: Пећина Рисовача,парк Буковичке бање  

 

2.дестинација(Барајево-Таково-Манастир Враћевшница-Горњи Милановац-Барајево) 
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Таково: Обилазак спомен комплекса уз историјску причу кустоса,Таковски грм 

Манастир Враћевшница-посебна улога у току I и II српског устанка  

Горњи Милановац:Посета Норвешкој кући као и кући брвнари у оквиру спомен парка Брдо мира 

           

     За ученике петог и шестог разреда организује се једнодневна екскурзија, а за ученике седмог и 

осмог разреда дводневна. 

 

Пети разред: 

1.Тршић – Троноша – Бања Ковиљача - Текериш 

2. Делиблатска пешчара – Вршац - манастир Месић – Вршачки брег 

 

Шести разред: 

1. Виминацијум – Пожаревац – Љубичево -  Сребрно језеро 

2. Фрушка гора – Петроварадин – Хопово – Иришки венац - Сремски Карловци  

 

Седми разред: 

1.Ниш  (Чегар, Ћеле кула, Нишка тврђава, Медијана, Нишка бања) 

2.Златибор (Овчарско – кабларска клисура –неки манастир – Стопића пећина - Дрвенград,  

Шарганска осмица) 

 

Осми разред: 

1.Палић (Фрушка гора – Сремски Карловци – Петроварадин – Нови Сад - Суботица) 

2.Врњачка бања (Крушевац – Лазарица – Љубостиња – Краљево - Жича) 

3.Република Српска (Станишићи – Бања Лука – Кочићево огњиште – слапови Крупе) – 3 дана 

 

3. Секције и слободне активности 

 

     У школској 2022/2023. години планиране су следеће секције, а детаљан план активности 
секција налази се у документацији педагошко-психолошке службе. 
 
Секције: Српски језик и књижевност 

Назив секције Реализатори: 

Драмска секција Ивана Васин  

Тијана Мирковић  

Новинарска  Данијела Николић, библиотекар 

Литерарна секција Слађана Јовановић- Николић  

Јелена Димић (Б смена) 

Рецитаторска Радмила Јагличић  

Данијела Томић  

 
Спортске секције:  

Назив секције Реализатори: 

Кошарка Ненад Јевтић 

Одбојкашка секција Бојан Стевановић 

Рукомет Мирјана Скокнић 
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Фудбал Лазар Симић 

 

Секције: Информатика и рачунарство 

Назив секције Реализатори: 

Секција за програмирање      Данијела Бојовић 

Ирена Сирковић 

 

 

Секције: Техника и технологија 

Назив секције Реализатори: 

Техника и технологија- секција Драгица Јојић 

Гордана Ранковић 

Саобраћајна секција 

„Шта знаш о саобраћају“ 

Ж. Трифуновић, 

Г. Бошковић 

Фото и видео секција Жељко Трифуновић 

 

 

Секције: Страни језици 

Назив секције Реализатори: 

Умница Мира Симеуновић 

Around the world Јасна Станић 

 

 

Секције: Уметност 

Назив секције Реализатори: 

Ликовна секција Наташа Делић 

 

 

Обавезни предмет: 

- Дигитални свет                                                      I, II и III 

- Пројектна настава                                                  IV 

 

Обавезни изборни предмет: 

- Верска настава /Грађанско васпитање  I-IV 

- Верска настава /Грађанско васпитање  V-VIII  

 

Слободне наставне активности- предложене 

 

         V  VI 

- Музиком кроз живот 

- Чувари природе 

- Медијаска писменост 

- Вежбањем до здравља 

 

 

          VII и VIII  

- Предузетништво 
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- Филозофија са децом 

- Уметност 

- Моја животна средина 

 Остали обици рада: 

- Бесплатна школа спорта- атлетика                    I-IV 

 

4. Ученичке организације 

 

4.1. 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 

 

Учитељи 4. разреда 

 и психолог Зоран Златић 
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VIII  ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 

1. Програм здравствене заштите ученика 

 У сарадњи са домом здравља Милорад Влајковић у Барајеву у току школске 

2021/2022.године биће реализоване све активности према препорукама Кризног штаба и МПНТРС 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 ће бити обављени током школске године према тренутној 

здравственој ситуацији и рализацији наставног процеса. 

 Организацију активности и обавештење одељењских старешина, као и родитеља реализоваће 

помоћник директора Биљана Стевановић. 

 

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 

     У сарадњи са представницима ГО Барајево задуженим за образовање и спорт (све активности су 

стопиране), а у складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом и препорукама Кризног штаба 

биће реализоване.  

Ради подстицања правилног развоја и развијања свести о значају здравља и његовог очувања, 

потребно је ученике укључивати у што више спортских активности које ће допринети реализацији 

циљева физичког васпитања. 

Циљ програма школског спорта јесте да разноврсним и систематским моторичким 

активностима допринесе интегралном развоју личности ученика, развоју моторичких способности, 

стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у 

свакодневним и специфичним условима живота и рада, развоју свести о важности сопственог 

здравља и безбедности, очување и унапређивање здравља, развијање здравих стилова живота и 

превенција насиља, наркоманије и деликвенције. 
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Задаци: 

- подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела; 

- развој и усавршавање моторичких способности; 

- унапређење природних облика кретања, унапређење моторичких способности, гипкости, снаге и 

издржљивости; 

- стицање моторичких умења која су као садржаји утврђени програмом и стицање теоријских знања 

неопходних за њихово усвајање; 

- формирање морално-вољних квалитета личности; 

- оспособљавање ученика да стечена знања, умења и навике користе у свакодневним условима 

живота и рада; 

- стицање и развијање свести о потреби здравља, чувања здравља и заштити природе и човекове 

средине. 

 
 

 

Садржаји 

програма 

Време 

реализације 

Активности 

ученика у 

образовно-

васпитном раду 

Активности 

наставника у 

образовно-

васпитном раду 

Начин и 

поступак 

остваривања 

Носиоци 

активнос

ти 

- „Покренимо 

нашу децу“ 
- крос 
- недеља 

школског спорта  
(спортска 
такмичења: 

међуодељењска и 

унутар 
одељењских; 

спортске 

активности за све 

ученике млађих 
разреда у складу 

са њиховим 

узрастом и 
могућностима; 

Час одељењског 

старешине о 

значају спорта и 
физичке 

активности; 

израда паноа и 
материјала за сајт 

школе о одржаним 

такмичењима и 
победницима) 

- игре на снегу 

(прављење 

Снешка Белића, 
грудвање на 

дистанци) 

 - турнир дечјих 

игара: штафетне 

игре за ученике 

сваког наставног 

дана по 15 мин. 

јесен/ пролеће 

 

 
 

Дечја недеља 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

децембар/ 

фебруар 

 
током школске 

године 

 
15. мај 

Међународни 

дана породице 

 

 

 

 
 

током школске 

године 
 

 

 

 

- ходање 

- трчање 

- скакање 
- провлачење 

- пузање 

- пењање 

- вежбање 
- анализирање 

- такмичење 

 

 
- анализирање 

- поређење 

- показивање 
- објашњавање         

- суђење                          

- дијалошка 

- демонстративна  
- игра 

- приказивање 

стечених знања на 
часовима 

физичког 

васпитања 
- спортска 

такмичења и 

турнири према 

полу и узрасту 
- рад по групама 

(екипама) и 

индивидуално 
- такмичења ће се 

спроводити у сали 

за физичко 

васпитање и на 
отвореним 

спортским 

теренима 
- водиће се рачуна 

о  

фер-плеј игри, о 
мерама 

безбедности и 

регуларности 

организовања 
спортских 

активности 

 
 

учитељи и 

ученици, 

родитељи 
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од I до IV разреда  
- „Играјмо се 

заједно“ - турнир 

за родитеље и 

наставнике 

ученика од I до 

IV разреда 
- промоција 

спорта (израда 

паноа о актуелним 

спортским 
такмичењима, о 

појединим 

спортистима) 
- превенција 

деформитета и 

корективна 

гимнастика за 

ученике (израда 

паноа о 

деформитетима 
тела и 

последицама 

физичке 
неактивности) 

- спортске 

манифестације и 

такмичења у 

организацији ГО 

Барајево 

 

 

 

НЕДЕЉА ШКОЛСКОГ СПОРТА У ПРВОМ ЦИКЛУСУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА  

У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ 

 

 

 

Ради развоја и практиковања здравог начина живота, схватања важности сопственог здравља и 

безбедности, о потреби неговања и развоја физичких способности, као и превенције насиља, 

наркоманије, малолетничке делинквенције, школа у оквиру Школског програма реализује недељу 

школског спорта. 

Недеља школског спорта обухвата: 

– физичке активности прилагођене узрасту и могућностима ученика; 

– културне манифестације са циљем промоције физичког вежбања, спорта и здравља (ликовне и 

друге изложбе, фолклор, плес, музичко-спортске радионице...); 

– ђачке радионице (о здрављу, физичком вежбању, спорту и др...). 

План и програм Недеље школског спорта сачињавају Одељењска већа првог, другог, трећег и 

четвртог разреда заједно са Стручним већем предметних наставника који реализују наставу 

Физичког и здравственог васпитања у другом циклусу, као и другим Стручним већима (ликовне 

културе, музичке културе, историје, информатике...) и стручним сарадницима у школи, водећи 
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рачуна да и ученици који су ослобођени од практичног дела наставе Физичког и здравственог 

васпитања, буду укључени у огранизацију ових активности. 

 

ЦИЉ: Циљ недеље школског спорта је промоција физичког вежбања, здравих стилова живота и 

рекреације, развоја свести о важности сопственог здравља и безбедности, потребе неговања и 

развоја физичких способности.  

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Недеља школског спорта организоваће се: 

– у првом полугодишту од 19. до 23. 09. 2022. године под називом „Буди активан/ BeActive“ у 

оквиру Европске недеље спорта и 

– у другом пологодишту од 15. до 19. маја 2023. године под називом „Спорт за све“ поводом 

Међународног дана породице 

 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

– договор, фотографије, видо снимци, извештаји, дискусија 

 

 

Предвиђене активности у НЕДЕЉИ ШКОЛСКОГ СПОРТА 

„Буди активан/ BeActive“ 

Понедељак, 19. 09. 

2022. 

Уторак, 20. 09. 

2022. 

Среда, 21. 09. 

2022. 

Четвртак, 22. 09. 

2022. 

Петак, 23. 09. 

2022. 

– Plogging изазов 

–Традиционалне 

спортске игре 

–Пешачење у 

природи 

–Радионица „Здрав 

оброк, здрав ђак“  

 

–Радионица 

„Здравље“ 

–Радионица 

/изложба радова 

„Мој омиљени 

спорт“ 

–Безбедно у 

саобраћају: 

Шетамо и возимо 

бицикле, тротине 

и остала дечја 

превозна 

средства 

–Плес 

–Елементарне 

игре 

 

–Друштвене 

игре 

–Радионица 

„Здравље“ 

-Дечје игре 

–Радионица 

/изложба радова 

„Мој омиљени 

спорт“ 

 

– Бициклијада 

–Радионица / 

изложба „Мој 

омиљени 

спортиста“ 

–Штафетне игре 

–Пешачење у 

природи 

–Полигон 

 

 

–Пешачење у 

природи 

–Радионица 

„Бринемо о 

здрављу“ 

–Игре без граница 

–Пешачењем до 

здравља 

–Пешачење и 

оријентација у 

природи 

– Радионица 

/изложба радова 

„Мој омиљени 

спорт“ 

–Разговор и 

тренинг са 

стручњаком 

(фудбал, кошарка, 

одбојка) 

–Традиционалне 

дечје игре 
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Предвиђене активности у НЕДЕЉИ ШКОЛСКОГ СПОРТА 

„Спорт за све“ 

Понедељак, 15. 05. 

2023. 

Уторак, 16. 05. 

2023. 

Среда, 17. 05. 

2023. 

Четвртак, 18. 

05. 2023. 

Петак, 19. 05. 

2023. 

– Шта знаш о спорту 

– Полигон 

–Радионица/изложба 

„Мој омиљени 

спортиста“ 

–Полигон 

–Радионица 

„Здрава 

исхрана“ 

– Игре без 

граница – 

Survivor за децу 

–Дечје игре 

некада 

–Друштвене 

игре 

 

– Радионица са 

бакама и декама 

“Старе дечје 

игре“  

–Елементарне 

игре 

–Пешачење у 

природи 

– Радионица 

„Здрава исхрана“ 

–Радионица „У 

здравом телу 

здрав дух „ 

–Бадминтон, 

одбојка 

–Аеробик 

–Полигон 

–Штафетне игре 

–Дечје игре 

– Радионица 

„Азбука спорта и 

елементарних 

игара“ 

–Такмичарске 

штафетне игре и 

полигон 

–Дечје игре 

некада 

–Игре без 

граница 

–Радионица 

„Здрава исхрана“  

–Дечје игре 

некада 

– Полигон 

–Аеробик 

–Стандардни и 

латино плесови 

–Игре без 

граница 

 

 

Пројекат ,,Развој школског спорта“  
 

Посебан акценат дајемо на учешће у пројекту „Развој школског спорта“ чијим радом хоћемо да 

анимирамо и у спортске активности укључимо ученике млађих разреда у школи. Круна рада 

пројекта ће бити организован „Полигон спретности“ - ревијалног и такмичарског спортско/забавног 

такмичења за ученике четвртог разреда крајем септембра школске 2022/2023. године. Планирамо да 

се осим ученика наше школе такмичењу прикључе и ученици четвртог разреда основних школа из 

околине (по последњем позиву учешће је потврдило 15 основних школа из Београда). Најважнија 

замисао је међусобно повезивање, умрежавање спортских активности, повезивање и дружење 

ученика више школа. 

Посебно истичемо  чињеницу да школа приликом реализације  програма посебну пажњу  обраћа 

на безбедност и здравствену/медицинску заштиту, поштујући све препоруке   надлежних органа. 

Школски спорт је база из које полазе сви будући велики и мали спортисти  или рекреативци. 

Школа  и спорт у школи су место развоја добрих навика,  промоцијe здравог начина живота, 

тимског рада и такмичарског духа. Бављење спортом у школи, било кроз редовну наставу, рад у 

секцијама или учешћем на такмичењима служи за подизање психомоторних способности, стицање 

нових  знања и вештина и, оног по нама најважнијег сегмента, а то је стицање свести о важности 

спортске рекреације и  физичког вежбања  у свакодневном животу. 
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Пројекат који реализујемо у потпуности задовољава и остварује  општи интерес  школске 

деце и шире друштвене заједнице у области школско-спортских такмичења и од кључне је 

важности за развој школског спорта на територији ГО Барајево. Поседујемо све потребне 

капацитете који се тичу кадрова за реализацију и простора за одржавање такмичења. 

  Сама манифестација, организација, резултати и остале важни подаци који су везани за 

реализацију ,,Полигона спретности“ биће објављени на званичном сајту установе, друштвеним 

мрежама установе (фб профил школе и инстаграм) и  зидним новинама, уз обавезну сагласност 

родитеља за објављивање фотографија и видео снимака. 

 

 

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. 

 

 

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 

Различити облици 

саветодавног рада 

Одељенске старешине и 

стручни сарандици 
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талентованих 

ученика 

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 

Свакодневн

о, 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 

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 
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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, 

Десанка Вујновић 

 

IX  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 2023. 

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 2023. 

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 2023. 
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Формирање школског тима за израду 

прилагођених тестова за полагање 

завршног испита 

Директор школе   

мај 2023. 

Израда прилагођених тестова за полагање 

завршног испита 

Предметни наставници и 

педагошко-психолошка служба 

школе 

 

април 2023. 

Пратилац ученика Снежана Ђорђевић, педагошки 

асистент  

и остали чланови ПП службе 

 

мај и јун 2023. 

Достављање досијеа ученика Школској 

управи града Београда 

Биљана Стевановић, 

помоћник директора 

 

мај 2023. 

Координатор Тима заинклузивно образовање, 

Ружица Петровић, спец. педагог 

 

2. План стручног усавршавања наставника 

 

Стручно веће хемије и биологије  

Биологија 

Назив семинара Компетенција/ 

бодови 

Каталошки број 

Зоо-еко радионица    К1/8 786 

Научни приступ у реализацији наставних садржаја из 

биологије – примери  из еволуционе биологије 

    К2/16 812 

 

Хемија 

Назив семинара Компетенција/ 

бодови 

Каталошки број 

Планирање наставе хемије- смернице за квалитетну наставу К1/8 796 

Наставна секција из хемије К2/12 811 

 

Педагошко-психолошка служба  

Назив семинара Каталошки 

број 

Број бодова Компетенција 

Педагошки модел Марије Монтесори и његова 
примена у васпитно-образовном процесу 

226 
13 бодова 
 

К2,К5,К10,К23 

НТЦ систем учења – развој креативног и 

функционалног размишљања   
635 16 бодова 

К2,К17,К23 
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Стручно веће наставника српског језика  

Назив семинара Каталошки број 

Ка савременој настави српског језика и књижевности-Филолошки факултет 

Београд 

902 

Зимски републички семинар – Друштво за српски језик,Филолошки 

факултет Београд 

916 

Критички погледи на велико слово у изазовним језичким ситуацијама-

Удружење за едукацију и образовање Вулкан знање 

685 

Савремени изазови наставе српског језика у онлајн окружењу-Друштво за 

развој образовања Клет 

490 

Читање и обликовање младог читаоца у настави српског језика-Учитељски 

факултет Београд 

1093 

Онлајн семинари  

 

Стручно веће наставника историје и географије 

Историја 

Назив семинара Каталошки 

број 

Број 

бодова 

Приоритетна 

област 

Компетенција 

Тематски приступ настави историје 291 8 П4 К1 

Дигитални медији у школи 279 16 П3 К1 

Настава модерне историје југоисточне 

Европе-оспособљавање наставника за 

мултиперспективни приступ у настави 

историје 

286 16 П3 К1 

 

Географија 

Назив семинара Каталошки 

број 

Број 

бодова 

Приоритетна 

област 

Компетенција 

Обрнута учионица 640 16 П3 К1 – К4 

Мапе ума у образовно – васпитном 

процесу 

592 8 П3 К1 – К4 

Примена савремених научних сазнања у 

настави географије 

913 8 П4 К1 

Безбедност деце на интернету у сарадњи 

са родитељима 

18 8 П4 К3 
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Стручно веће наставника математике и физике 

Математика 

Назив семинара Каталошки 

број 

Број 

бодова 

Приоритетна 

област 

Компетенција 

Државни семинар о настави математике и 

рачунарства Друштва математичара 

Србије 

405 16 П3 К1 

Активно учење у настави математике 403 8 П3 К1 

Одобрене теме из алгебре различити 

методички приступи 

427 8 П3 К2 

Систематизација градива кроз 

проблемску, тематскуи пројектну наставу 

– примери добре праксе 

433 8 П3 К2 

 

Физика 

Назив семинара Каталошки 

број 

Број 

бодова 

Приоритетна 

област 

Компетенција 

Демонстациони огледи и експерименталне 

вежбе из физике за наставнике у основним 

и средњим школама, 

783 8 П3 К1 

Иновативни експерименти у настави 

физике 

790 8 П3 К1 

Конструктивистички приступ обради 

наставних јединица из термодинамике 

791 8 П3 К1 

 

Стручно веће наставника информатике и технике и технологије 

Назив семинара Каталошки број 

Умеће комуникације 1 – како да говоримо и слушамо да би ученици 

желели да нас чују и да разговарају са нама, Удружење грађана ТИМ 

ПСИХОКОД    

173 

Употребом ИКТ до успешнијег наставника и ученика, Klett друштво за 

развој образовања 

383 

Програмирана настава и ИТ алати за програмирање наставног процеса 

Педагошко друштво информатичара Србије, Ниш 

387 

Унапређивање наставе информатике и рачунарства у основним и средњим 

школама 

Друштво математичара Србијe 

395 

STEAM едукација (Science Technology Engeneering Art Mathematics – Наука 

Технологија Инжењерство Уметност Математика) 

1112 
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Стручно веће наставника музичке и ликовне културе 

Назив семинара Каталошки број 

Школа керамике 1095 

Школа графике 1096 

Мала школа позоришта 1030 

Од папира до уметности 1047 

Наставници као носиоци квалитетног образовања за сву децу, модул 2  

Чаробни свет музике- Обука за рад са одељењском хором 967 

Музичка к-ра и модерне технологије 97 

Стручно веће наставника физичког васпитања 

Назив семинара Каталошки 

број 

Број 

бодова 

Приоритетна 

област 

Компетенција  

Развијање физичких способности и 

едукације ученика за добру физичку 

форму,током целог живота, Центар за 

здравље,вежбање и спортске науке 

1001 8 П3 К1 

Организатор скупа удружење педагога 

физичке културе Београда - Летња 

школа 

    

Организатор скупа удружење педагога 

физичке културе Београда - Зимска 

школа 

    

 

Стручно веће наставника страних језика 

Руски језик 

Назив семинара Каталошки 

број 

Приоритетна 

област 

Компетенција 

Унапређење професионалних компетенција и 

организацију наставе руског језика 

970 П4 К1 

Е-портфолио као инструмент за представљање 

постигнућа запослених у образовању 

523 П6 К4,6,9,15,20,23 

Подучавање којим се подстиче развој 

критичког и креативног мишљења 

675 П3 К2,15,19,23 

Савремене препоруке за израду тестова знања 

за страни језик 

965 П2 К1,2 

Немачки језик 

Назив семинара Каталошки 

број 

Компетенција 

Наставник - креатор свог окружења, Викимедија 638 К2 
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Примена онлајн вики алата у настави и учењу 555 К2 

 

Енглески језик 

Назив семинара Каталошки 

број 

Компетенција 

/ Приоритетна 

област 

„Веб алати у настави енглеског језика“, Школски центар за 

савремено образовање 
953 К1/П6 

„Креативна употреба дигиталних алата у настави језика“, 

Универзитет Сингидунум 
958 К2/П6 

„Употреба књижевних садржаја у настави енглеског језика“, Алфа 

БК Универзитет 
971 К1/П3 

„Блог као основни дигитални алат запосленог у образовно-

васпитним установама“, ОКЦ Бор 
  

„(No)  More Drama Online! Е-настава страног језика уз употребу 

драмских техника и ИКТ-а“, Филолошко-уметнички факултет 
946 К2/П6 

„Унапређени равноправни приступ и завршавање 

предуниверзитетског образовања за децу којој је потребна додатна 

образовна подршка-Учимо сви заједно “ , MPNTR, UNICEF и 

Делегација Европске уније у Србији  

  

„Водич за израду тестова знања'', ОКЦ 485  
''Fulbright Teaching Excellence and Achievement'' (TEA program 2022-

2023-Media Literacy)-US embassy in Serbia 

  

„Настава енглеског језика заснована на интердисциплинарном 

приступу'', ОКЦ 
864  

''Тестирање као подршка развоју комуникативне компетенције у 

савременој настави страних језика'' 
968 К1/П3 

„Енглески језик у разредној настави – међупредметна корелација и 

тематско планирање“ 
954 К1/П4 

„Комбинована настава енглеског језика - предуслови за успешну 

примену модела“   
956 К2/П6 

„Од учионице до причаонице'' – контекстуално усвајање страног 

језика“ 
960 К2/П3 

''English in action'' 951 К2/П3 
„Блог као основни дигитални алат запосленог у образовно-

васпитним установама“ 
474  

„Учење језика без слика“ 972 К1, К2, К3, 

К4/ П1 
„Обрнута учионица“ 640  
„Beyond English“' 947 К1/П4 

 

https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1306
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1306
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1315
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Стручно веће учитеља 

Назив семинара Каталошки број 

Основе рада на интернету и обрада текста (Организатор семинара: 

Образовно креативни центар) 

624 

Народне игре у настави и ваннастваним активностима (Организатор 

семинара: Друштво учитеља Београд) 

97 

Групни рад са применом веб алата (Организатор семинара: Образовно 

креативни центар 9 

491 

Паметне фасцикле –  слагалице, да ученик учи, вежба, зна 

(Организатор семинара:Друштво учитеља Београд) 

95 

Креирање и употреба елекстронских текстова (Организатор семинара: 

Образовно креативни центар) 

74 

Дигитални наставни листови (Организатор семинара: Образовно 

креативни центар 

504 

Зимски сусрети учитеља  

Сабор учитеља Србије  

 

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДИРЕКТОРА 

Назив семинара 

Семинари за директоре ДДРС,  Klett 

Финансијско управљање и контрола 

Семинар који буде организован на нивоу школе (за 30 учесника) 

 

 

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА 

Назив семинара 

Финансијско управљање и контрола 

Стручно усавршавање – обука за рад у ЈИСП-у и ИСКРА 

Семинар који буде организован на нивоу школе (за 30 учесника) 

 

 

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА СЕКРЕТАРА И ШЕФА РАЧУНОВОДСТВА 

Назив семинара 

Финансијско управљање и контрола 

Стручно усавршавање за рад у ИСКРИ и КРОСУ 

 

Школа ће организовати један семинар за све запослене који буде изабран на Педагошком  

колегијуму и усвојен на Школском одбору за 30 учесника за време зимског распуста.  



197 

 

 

 

 

Похађање семинара на платформи „Чувам те“ за ученике, родитеље и наставнике. 

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  састaвни део годишњег програма 

и чине његов прилог – анекс. Налазе се код директора школе.) 

- Министарство унутрашњих послова 
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X  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 Е-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 

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 е-

дневника и 

припрема 

Евиденција 

оцена у е-

дневнику 

Педагог, пом. директора 

Директор, педагог, ПД 

Лице задужено за преглед 

Руководилац  ОВ 

Библиотекар, педагог, психолог и 

директор 
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ПРОГРАМИ НАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

Одељенска заједница Записник,  

Евиденција о 

посетама 

Одељенски старешина 

Слободне активности (од првог 

до трећег разреда) 

Разредна књига 

Евиденција о 

посетама 

Учитељи 

Секције (од петог 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 

Производини и други друштвено 

користан рад 

Акције Одељенски старешина 

Посете , екскурзије  Извештај Учитељи, одељенске старешине 

ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 
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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 

 

Евиденција 

Евиденција 

Евиденција 

 

Педагог 

Педагог 

Директор, пом. дирек. 
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Припреме наставника за час 

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 
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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 

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. 

 

 

 

 

 

    XI   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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