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На основу члана 119.став 1.тачка 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 

88/2017, 27/2018 - други закони , 10/2019 и 6/2020) , члана 44. став 1.тачка 2. Статута школе дел.бр .227/3  од 12.9.2019 

године,Школски одбор ОШ „Мајка Југовића“ на седници одржаној дана 14.9.2022 године једногласно доноси 
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Поступајући по надлежности из члана 119.став 1. тачка 2. Закона о основама система образовања и васпитања, 

члана 44. став 1. тачка 2. Статута школе ,Школски одбор ОШ „Мајка Југовића“ је на седници дана 14.9.2022 године , у 

складу са звојим законским надлежностима донео годишњи план рада школе за школску 2022/2023. годину. 
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       Председник Школског одбора 
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       Вујадиновић Смиљана 
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1. Општи подаци о школи 

 

 
Назив ОШ“Мајка Југовића“ 

Адреса  Градски парк број 9, Земун 

Фиксни телефон   011-307-6301 

Имејл majkajugovica@gmail.com 

Сајт школе http://www.majkajugovica.edu.rs 

Директор Ана Лукић  

 

1.1. Историјат школе 

 
 

ОШ „Мајка Југовића“ наставља традицију најстарије српске школе Земуна. Кроз рад 

школе преламала се историја овог града. 

 Не може  се са сигурношћу утврдити датум настанка прве школе за српске ђаке. У 

историјским изворима се појављују датуми који почетак школства у Земуну везују за период 

од 1720. до 1725. Постоје записи да су се образовањем бавила духовна лица и образованији 

појединци. Деца су углавном школована за трговце и припремана за свештенички позив. 

 Земунска православна општина је добила 1745. г. дозволу за подизање 

Светониколајевске цркве у чијој порти је отворена Општа српска основна школа за подизање 

младежи. Ова  година се сматра почетком образовања у Земуну и почетком рада ОШ »Мајка 

Југовића« . Поред српске деце школу су похађала и деца Грка и Цинцара. У школи се учила 

веронаука, моралне поуке, читање и писање славеносрпских, латинских и немачких слова и 

текстова. Прво прослављање Светог Саве као школског заштитника одржано је на 

Савиндан 1812.г. у овој школи у Земуну и оно се временом проширило у све крајеве 

где живе Срби. 

 Српска мешовита школа у Доњем граду саграђена је на месту порушених кућа у 

близини црквеног здања Богородичине цркве. Овде се школовао и један од најзначајнијих 

песника српске књижевности Бранко Радичевић. 

Пошто није била довољно велика, 1822.г. саграђена је нова зграда школе у којој 

је основана и Славеносербска библиотека земунска (1825.г.), једна од најстаријих у Србији. 

Традицију ове библиотеке данас наставља земунска библиотека »Свети Сава«. У истој згради, 

1840. или 1842. г,  основана је и Прва српска женска школа у Земуну и једна од првих код 

Срба уопште. Након преласка у нову зграду, у школску наставу уведени су и  нови предмети – 

појање и српска историја. 

 Почетком 20. векa, да би се обезбедили повољнији услови за рад школе, a имајући у виду 

оронулост старе зграде (из 1822. г.), Српска православна црквена општина је подигла нову 

зграду у старом језгру Земуна – Дом српске православне цркве. На простору између Бежанијске, 

Светосавске и Рајачићеве улице саграђена је, у духу српског романтизма, монументална 

једноспратница према плановима младог земунског инжењера Косте Атанацковића – 

Станишића. 

 

Зграда је била једна од најлепших у граду и у њој је Српска школа радила до почетка Првог 

светског рата. Све време трајања Првог светског рата Српска школа је, под окриљем народно-

црквене аутономије, сачувала националнии верски карактер и допринела организованијој 

заштити српских интереса у многонационалној монархији. Стварањем нове државе, Краљевине 

Срба, Хрвата и Словенаца, настале су промене у раду и организацији основних школа. Српска 

школа је постала државна, а учитељи државни чиновници. Уведени су нови предмети: српско-

http://www.majkajugovica.edu.rs/
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хрватско-словеначки језик, земљопис, познавање природе, телесне вежбе по соколском 

систему, ручни рад. 

 

 Школа је радила до почетка Другог светског рата, када је њене просторије запосела немачка 

војска, која је један део зграде претворила у затвор. До завршетка рата школа је променила 

неколико локација, али је радила и у условима окупације. Када су јединице НОВЈ ослободиле 

Земун 22.октобра 1944. г. школску зграду је заузела војска и за своје потребе је користила све 

до 1953. године. 

  Основна школа „Мајка Југовића“ је основана 1949.г. и радила је у Улици Тошин бунар бр. 17. 

Крајем 1953. г. Народни одбор општине Земун је донео одлуку да се у Дому српске православне 

црквене општине отвори основна школа са називом Осмогодишња школа „Душан Вукасовић 

Диоген“. Школа је самостално радила од 1954.г. до 1969.г. када  је 1. септембра интегрисана са 

ОШ „Гоце Делчев“ . У исто време смањиван је и број полазника у ОШ „Мајка Југовића“ ,те је и 

она припојена ОШ „Гоце Делчев“.ОШ „Гоце Делчев“ почиње са радом 1. Септембра 1956. 

године у Градском парку.Од 1993. г. Школа носи званични назив једне од интегрисаних 

школа, „Мајка Југовића“ и ради у згради у Градском парку која је саграђена 1899. г. према 

плановима архитекте Јанка Хољца 
 

 

 
Данашњи изглед школе 

 

Данашња ОШ „Мајка Југовића“ ради у згради саграђеној 1899. године  према плановима 

архитекте Јанка Хољца у духу историцизма и сецесије. 

ОШ „Мајка Југовића“ наставља традицију прве редовне српске школе Земуна. 

1745. године је отворена Општа српска основна школа за поуку  православне  младежи. 

1949. почиње са радом ОШ „Мајка Југовића“/ у Тошином бунару/. 

1953.г. отворена је ОШ „Душан Вукасовић- Диоген“ /Рајачићева улица/. 

1956.г. почиње са радом ОШ „Гоце Делчев“ / у Градском парку бр.9 где је и и данас/ 

Изградњом нове школе „Лазар Саватић“ у непосредној близини, долази до смањеног броја 

ученика, те се 1969.г. интегришу школе „Душан Вукасовић – Диоген“ и „Гоце Делчев“ и раде 

под називом ОШ „Гоце Делчев“. Не престаје смањење броја ученика у центру Земуна, тако да 

се 1973. и ОШ „Мајка Југовића“ припаја школи „Гоце Делчев“. 

            1993.г. у вези са насталим променама у друштву, на захтев локалне средине уз подршку 

особља школе, школа се враћа на назив једне од интегрисаних школа „Мајка Југовића“ и овом 

приликом школи своју слику Мајке Југовића поклања наш познати  уметник Милић од Мачве.  
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Графика: Мајка Југовића, Стари Југ Богдан и девет Југовића 

 

Сада је Основна школа „Мајка Југовића“ препознатљива по свом изгледу, функционалности 

простора и, нарочито, по својој организованости и постигнутим резултатима. Наставни 

процес се одвија према плану без проблема, настава је савремена са коришћењем 

савремених дидактичких метода и средстава. Изузетни резултати се постижу захваљујући 

успостављеном поверењу између ученика, родитеља и наставника. Више година ова школа 

постиже најбоље резултате на завршном испиту основних школа. Наши ученици задржавају 

ниво успеха у даљем школовању, бројна су признања освојена на разним такмичењима. 
 

 

 

1.2. Примарни задаци  

 
 

 

На основу искустава и резултата постигнутих у претходним годинама, закључака стручних 

органа школе, и извештаја просветних надзорника утврђују се се задаци за рад у наредној 

школској години. 

➢ Планирамо да у овој години у наставном процесу све присутније буде активно 

учење, што подразумева разноврсне облике учења, лично учешће ученика у 

обликовању свих ситуација учења. 

➢ Усклађивање и израда јасних критеријума оцењивања у оквиру стручних већа по 

областима предмета 

➢ У Развојном плану школе, планирамо активности кроз које ученици у наставном 

процесу сами проналазе решења за постављене проблеме и својим идејама чине 
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наставу интересантном за све ученике, као и активности на промовисању школе и 

обележјима  школе. 

➢ Употребу информационо-комуникационих технологија у настави у циљу развијања 

дигиталних компетенција код ученика 

➢ Развијање међупредметних компетенција  

➢ Унапређење сарадње између школе и породице ученика организовањем „великих“ 

отворених врата када су у једним термину присутни сви предметни наставници, 

организовањем јавних часова и часова са партиципацијом родитеља 

➢ Превентивне мере за заштиту ученика од насиља, даље повећање видљивости 

улоге Тима за заштиту деце од насиља 

➢ Естетско уређење и оплемењивање школског простора 

➢ Систематско и континуирано праћење развоја и напредовања ученика 

➢ Уједначавање праксе у поступцима вредновања рада ученика 

➢ Набавка неопходних наставних средстава у складу са материјалним могућностима 

школе 

➢ Наставак рада на интензивирању коришћења постојећих очигледних наставних 

средстава и употребе информационе технологије у извођењу наставе 

➢ Унапређивање свих видова непосредног рада са ученицима, нарочито кроз већу 

примену тематског приступа настави,  диференцираног приступа у раду са 

ученицима и прилагођавање специфичностима одељења 

➢ Примена мера за постизање бољег успеха на комбинованом тесту завршног испита; 

припремање ученика осмог разреда за завршни испит у сколпу редовне, додатне и 

допунске наставе почев од месеца октобра уз реализацију редовних часова припреме 

на крају школске године 

➢ У зависности од потреба ученика, радиће се индивидуални образовни планови 

(ИОП) и планови индивидуализације у сарадњи са тимом за инклузивно образовање 

и пратиће се њихово остваривање 

➢ Васпитни рад са ученицима на формирању позитивних вредности, ставова, 

навика, превенција болести зависности и неговање ненасилне комуникације  

Радионице на тему:  

- КОНФЛИКТИ И ШТА СА ЊИМА 

- ПУБЕРТЕТ 

           - ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ 

- БЕЗБЕДНО КОРИШЋЕЊЕ ИНТЕРНЕТА 

- ПРЕДРАСУДЕ, ДИСКРИМИНАЦИЈА И ИДЕНТИТЕТ 

- УЧЕЊЕ КАКО СЕ УЧИ  

 

➢ Осавремењивање наставног рада подстицањем на спровођење активних облика 

рада, посебно радионица, истраживачких задатака, тематског приступа настави 

и партиципације родитеља у настави 

➢ Стручно усавршавање наставника, израда личних планова усавршавања, 

професионални развој свих запослених у образовању 
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2. Полазне основе за израду Годишњег плана рада школе  
 
 

 
1. ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ("СЛ. ГЛАСНИК РС", 

БР. 88/2017 И 27/2018 – ДР. ЗАКОН И 10/2019) 

 

1.1. УРЕДБА О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДОНОШЕЊЕ АКТА О МРЕЖИ ПРЕДШКОЛСКИХ 

УСТАНОВА И АКТА О МРЕЖИ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА ("СЛ. ГЛАСНИК РС", 

БР. 21/2018) 

1.2. ОДЛУКА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ВЕРСКУ НАСТАВУ У ШКОЛИ ("СЛ. 

ГЛАСНИК РС", БР. 9/2014) 

1.3. ПРАВИЛНИК О СТАЛНОМ СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ У 

ЗВАЊА НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА ("СЛ. ГЛАСНИК 

РС", БР. 81/2017и 48/2018) 

1.4. ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И 

ВАСПИТАЊУ "Службени гласник РС", бр. 34 од 17. маја 2019, 59 од 22. априла 2020, 81 од 

5. јуна 2020. 

1.5. ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА КОМПЕТЕНЦИЈА ДИРЕКТОРА УСТАНОВА 

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ("СЛ. ГЛАСНИК РС", БР. 38/2013) 

1.6. ПРАВИЛНИК О СТРУЧНО-ПЕДАГОШКОМ НАДЗОРУ ("СЛ. ГЛАСНИК РС", БР. 

34/2012) 

1.7. ПРАВИЛНИК О ВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ ("СЛ. ГЛАСНИК РС", 

БР. 10/2019) 

1.8. ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ ("СЛ. ГЛАСНИК РС- 

ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК", БР 14/2018) 

1.9. ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УПУТСТВИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА НА 

ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАН, ЊЕГОВУ ПРИМЕНУ И ВРЕДНОВАЊЕ ("СЛ. 

ГЛАСНИК РС", БР. 74/2018) 

1.10. ПРАВИЛНИК О ДОДАТНОЈ ОБРАЗОВНОЈ, ЗДРАВСТВЕНОЈ И СОЦИЈАЛНОЈ 

ПОДРШЦИ ДЕТЕТУ, УЧЕНИКУ И ОДРАСЛОМ ("СЛ. ГЛАСНИК РС", БР. 80/2018) 

1.11. ОПШТИ ПРОТОКОЛ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА И 

ПРАВИЛНИК О ПРОТОКОЛУ ПОСТУПАЊА У УСТАНОВИ У ОДГОВОРУ НА 

НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ ("СЛ. ГЛАСНИК РС", БР. 46/2019) 

1.12. ПРАВИЛНИК О ОСТВАРИВАЊУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА У 

ИНОСТРАНСТВУ ("СЛ. ГЛАСНИК РС", бр. 28/2018) 

1.13. ПРАВИЛНИК О ДОЗВОЛИ ЗА РАД НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ 

САРАДНИКА ("СЛ. ГЛАСНИК РС", БР. 22/2005, 51/2008, 88/2015, 105/2015 И 48/2016) 

1.14. ПРАВИЛНИК О КАЛЕНДАРУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА 

ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ ("СЛ. ГЛАСНИК РС - ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК", БР. 

5/2019 И 13/2019) 

1.15. ПРАВИЛНИК О ПРОГРАМУ СВИХ ОБЛИКА РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА ("СЛ. 

ГЛАСНИК РС - ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК", БР. 5/2012) 

1.16. ПРАВИЛНИК О СТЕПЕНУ И ВРСТИ ОБРАЗОВАЊА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ 

САРАДНИКА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ ("СЛ. ГЛАСНИК РС - ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК", 

БР. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 И 11/2019) 

1.17. ПРАВИЛНИК О СТЕПЕНУ И ВРСТИ ОБРАЗОВАЊА НАСТАВНИКА КОЈИ ИЗВОДЕ 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ РАД ИЗ ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ 

("СЛ. ГЛАСНИК РС - ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК", БР. 11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016, 

2/2017 и 11/2017) 
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1.18. ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА ПРОФЕСИЈУ НАСТАВНИКА И 

ЊИХОВОГ ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА ("СЛ. ГЛАСНИК РС - ПРОСВЕТНИ 

ГЛАСНИК", БР. 5/2011) 

1.19. ПРАВИЛНИК О О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ОСТВАРИВАЊУ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ И 

ЕКСКУРЗИЈЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ ("СЛ. ГЛАСНИК РС - ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК", 

БР. 30/2019) 

1.20. ПРАВИЛНИК О ПРОГРАМУ ОГЛЕДА ЗА ПРИМЕНУ ПРИСТУПА НАСТАВИ 

УСМЕРЕНОЈ НА УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ КОМПЕТЕНЦИЈА УЧЕНИКА У ОСНОВНОМ И 

СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ И РАЗВИЈАЊЕ ШКОЛА ВЕЖБАОНИЦА 

("СЛ. ГЛАСНИК РС - ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК", БР. 11/2014 И 14/2014) 

1.21. ПРАВИЛНИК О ОПШТИМ СТАНДАРДИМА ПОСТИГНУЋА - ОБРАЗОВНИ 

СТАНДАРДИ ЗА КРАЈ ОБАВЕЗНОГ ОБРАЗОВАЊА ("СЛ. ГЛАСНИК РС - 

ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК", БР. 5/2010) 

1.22. ПРАВИЛНИК О ОБРАЗОВНИМ СТАНДАРДИМА ЗА КРАЈ ПРВОГ 

ЦИКЛУСА ОБАВЕЗНОГ ОБРАЗОВАЊА ЗА ПРЕДМЕТЕ СРПСКИ ЈЕЗИК, 

МАТЕМАТИКА И ПРИРОДА И ДРУШТВО ("СЛ. ГЛАСНИК РС - 

ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК", БР. 5/2011) 

1.23. ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА УСТАНОВА 

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ("СЛ. ГЛАСНИК РС", БР. 108/2015) 

1.24. ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ ОБЛИКА 

ДИСКРИМИНАЦИЈЕ ОД СТРАНЕ ЗАПОСЛЕНОГ, ДЕТЕТА, УЧЕНИКА ИЛИ ТРЕЋЕГ 

ЛИЦА У УСТАНОВИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ("СЛ. ГЛАСНИК РС", БР. 22/2016) 

1.25. ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА КВАЛИТЕТА УЏБЕНИКА И УПУТСТВО О 

ЊИХОВОЈ УПОТРЕБИ ("СЛ. ГЛАСНИК РС", БР. 42/2016 И 45/2018) 

1.26. ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА И СТАНДАРДИМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

УСТАНОВЕ КОЈА ОБАВЉА ДЕЛАТНОСТ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

("СЛ. ГЛАСНИК РС", БР. 73/2016 И 45/2018) 

1.27. ПРАВИЛНИК О ПЛАНУ УЏБЕНИКА ("СЛ. ГЛАСНИК РС - ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК", 

БР. 9/2016, 10/2016, 10/2017 И 11/2019) 

1.28. О ОПШТИМ СТАНДАРДИМА ПОСТИГНУЋА ЗА КРАЈ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ЗА 

СТРАНИ ЈЕЗИК ("СЛ. ГЛАСНИК РС", БР. 78/2017) 

1.29. ПРАВИЛНИК О НАЦИОНАЛНОМ ОКВИРУ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ("СЛ. 

ГЛАСНИК РС", БР. 98/2017) 

1.30. ПРАВИЛНИК О ПРОГРАМУ ОБУКЕ И ПОЛАГАЊУ ИСПИТА ЗА ЛИЦЕНЦУ ЗА 

ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ("СЛ. ГЛАСНИК РС", БР. 

63/2018) 

1.31. ПРАВИЛНИК О ПОСТУПАЊУ УСТАНОВЕ У СЛУЧАЈУ СУМЊЕ ИЛИ УТВРЂЕНОГ 

ДИСКРИМИНАТОРНОГ ПОНАШАЊА И ВРЕЂАЊА УГЛЕДА, ЧАСТИ ИЛИ 

ДОСТОЈАНСТВА ЛИЧНОСТИ ("СЛ. ГЛАСНИК РС", БР. 65/2018) 

1.32. ПРАВИЛНИК О РАДУ ПОСЕБНЕ РАДНЕ ГРУПЕ И РАДНИХ ПОДГРУПА ЗА ПРАЋЕЊЕ 

И КОНТРОЛУ ПРЕУЗИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ СА ЛИСТЕ ("СЛ. ГЛАСНИК РС", БР. 

66/2018) 

1.33. ПРАВИЛНИК О ОБАВЉАЊУ ДРУШТВЕНО-КОРИСНОГ, ОДНОСНО 

ХУМАНИТАРНОГ РАДА ("СЛ. ГЛАСНИК РС", БР. 68/2018) 

1.34. ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА И СТАНДАРДИМА ПРУЖАЊА ДОДАТНЕ 

ПОДРШКЕ У ОБРАЗОВАЊУ ДЕЦЕ, УЧЕНИКА И ОДРАСЛИХ СА СМЕТЊАМА У 

РАЗВОЈУ И ИНВАЛИДИТЕТОМ У ВАСПИТНОЈ ГРУПИ, ОДНОСНО ДРУГОЈ ШКОЛИ 

И ПОРОДИЦИ ("СЛ. ГЛАСНИК РС", БР. 70/2018) 

1.35. ПРАВИЛНИК О ОПШТИНСКОМ САВЕТУ РОДИТЕЉА ("СЛ. ГЛАСНИК РС", БР. 

72/2018) 

1.36. ПРАВИЛНИК О ЛИСТИ СТРУЧНИХ, АКАДЕМСКИХ И НАУЧНИХ НАЗИВА ("СЛ. 

ГЛАСНИК РС", БР. 53/2017, 114/2017, 52/2018, 21/2019 И 34/2019) 
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1.37. ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ОСНИВАЊЕ, ПОЧЕТАК РАДА И 

ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ("СЛ. ГЛАСНИК РС - ПРОСВЕТНИ 

ГЛАСНИК", БР. 5/2019) 

1.38. УРЕДБА О КАТАЛОГУ РАДНИХ МЕСТА У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА И ДРУГИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ ("СЛ. ГЛАСНИК РС", БР. 81/2017, 6/2018 И 

43/2018) 

 

2. ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА (Службени гласник РС 

бр 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020) 

 

2.1. УРЕДБА О ОРГАНИЗОВАЊУ И ОСТВАРИВАЊУ ВЕРСКЕ НАСТАВЕ И НАСТАВЕ 

АЛТЕРНАТИВНОГ ПРЕДМЕТА У ОСНОВНОЈ И СРЕДЊОЈ ШКОЛИ ("СЛ. ГЛАСНИК 

РС", БР. 46/2001) 

2.2. ПРАВИЛНИК О САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ И ИЗДАВАЊУ 

ЈАВНИХ ИСПРАВА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ ("СЛ. ГЛАСНИК РС", БР. БР. 55/2006, 

51/2007, 67/2008, 39/2011, 82/2012, 8/2013, 70/2015, 81/2017, 48/2018, 65/2018 - ДР. 

ПРАВИЛНИК И 66/2018 - ДР. ПРАВИЛНИК) И ПРАВИЛНИК О САДРЖАЈУ И НАЧИНУ 

ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ И ИЗДАВАЊУ ЈАВНИХ ИСПРАВА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ 

("СЛ. ГЛАСНИК РС", БР. 66/2018, 82/2018, 37/2019 И 56/2019) 

2.3. ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ ("СЛ. ГЛАСНИК РС", БР. 47/94) 

2.4. ПРАВИЛНИК О ДИПЛОМАМА ЗА ИЗУЗЕТАН УСПЕХ УЧЕНИКА У ОСНОВНОЈ 

ШКОЛИ ("СЛ. ГЛАСНИК РС", БР. 37/93 И 42/93) 

2.5. ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ОРГАНИЗОВАЊА ЦЕЛОДНЕВНЕ НАСТАВЕ И 

ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА ("СЛ. ГЛАСНИК РС", БР. 77/2014) 

2.6. ПРАВИЛНИК О НОРМИ ЧАСОВА НЕПОСРЕДНОГ РАДА СА УЧЕНИЦИМА 

НАСТАВНИКА, СТРУЧНИХ САРАДНИКА И ВАСПИТАЧА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ 

("СЛ. ГЛАСНИК РС - ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК", БР. 2/92 И 2/2000) 

2.7. ПРАВИЛНИК О ВРСТИ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ НАСТАВНИКА ВЕРСКЕ НАСТАВЕ ЗА 

ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ И КРИТЕРИЈУМИМА И НАЧИНУ ОЦЕЊИВАЊА 

УЧЕНИКА КОЈИ ПОХАЂА ВЕРСКУ НАСТАВУ ("СЛ ГЛАСНИК РС - ПРОСВЕТНИ 

ГЛАСНИК", БР. 5/2001 И "СЛ. ГЛАСНИК РС", БР. 93/2004 - ДР. ПРАВИЛНИК) 

2.8. ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ОРГАНИЗОВАЊА НАСТАВЕ ЗА УЧЕНИКЕ НА ДУЖЕМ 

КУЋНОМ И БОЛНИЧКОМ ЛЕЧЕЊУ ("СЛ. ГЛАСНИК РС", БР. 66/2018) 

2.9. ПРАВИЛНИК  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, 9/2017, 12/2018 И 15/2018 - ДР. ПРАВИЛНИК) 

2.10. ПРАВИЛНИК О ПЛАНУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ 

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА И ПРОГРАМУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ РАЗРЕД 

ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ("СЛ. ГЛАСНИК РС - ПРОСВЕТНИ 

ГЛАСНИК", БР. 10/2017, 12/2018, 15/2018, 18/2018 И 1/2019) 

2.11. ПРАВИЛНИК О ПРОГРАМУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ 

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ("СЛ. ГЛАСНИК РС - ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК", БР. 

16/2018 И 3/2019) 

2.12. ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ ЗА ПРВИ, ДРУГИ, ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА И НАСТАВНОМ ПРОГРАМУ ЗА ТРЕЋИ 

РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ("СЛ. ГЛАСНИК РС - 

ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК", БР. 1/2005, 15/2006, 2/2008, 2/2010, 7/2010, 3/2011 - ДР. 

ПРАВИЛНИК, 7/2011 - ДР. ПРАВИЛНИК, 1/2013, 11/2014, 11/2016 И 12/2018) 
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2.13. ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПРОГРАМУ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ 

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ("СЛ. ГЛАСНИК РС - ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК", БР. 

3/2006, 15/2006, 2/2008, 3/2011 - ДР. ПРАВИЛНИК, 7/2011 - ДР. ПРАВИЛНИК, 1/2013, 

11/2014, 11/2016, 7/2017 И 12/2018) 

2.14. ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПРОГРАМУ ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ 

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ("СЛ. ГЛАСНИК РС - ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК", БР. 

2/2010, 3/2011 - ДР. ПРАВИЛНИК, 8/2013, 5/2014, 11/2016, 7/2017, 12/2018 И 10/2019) 

2.15. ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПРОГРАМУ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ 

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ("СЛ. ГЛАСНИК РС - ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК", БР. 

6/2009, 3/2011 - ДР. ПРАВИЛНИК, 8/2013, 11/2016, 12/2018, 3/2019 И 12/2019) 

2.16. ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПРОГРАМУ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ 

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ("СЛ. ГЛАСНИК РС - ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК", БР. 

5/2008, 3/2011 - ДР. ПРАВИЛНИК, 1/2013, 5/2014, 11/2016, 3/2018 И 12/2018) 

2.17. ПРАВИЛНИК О ПЛАНУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПЕТИ И ШЕСТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ 

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА И ПРОГРАМУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПЕТИ И 

ШЕСТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ("СЛ. ГЛАСНИК РС - 

ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК", БР. 15/2018, 18/2018 И 3/2019) 

2.18. ПРАВИЛНИК  О НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ЗА ПРВИ И ДРУГИ РАЗРЕД 

ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА  ("СЛ. ГЛАСНИК РС - ПРОСВЕТНИ 

ГЛАСНИК", БР. 10/2004, 20/2004, 1/2005, 3/2006, 15/2006, 2/2008, 2/2010, 7/2010, 3/2011 - 

ДР. ПРАВИЛНИК, 7/2011 - ДР. ПРАВИЛНИЦИ, 1/2013, 4/2013, 14/2013, 5/2014, 11/2014, 

11/2016, 6/2017 И 12/2018) 

2.19. ПРАВИЛНИК О ПЛАНУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА СЕДМИ И ОСМИ РАЗРЕД 

ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ("СЛ. ГЛАСНИК РС - ПРОСВЕТНИ 

ГЛАСНИК", БР. 18/2018) 

2.20. ПРАВИЛНИК О ПРОГРАМУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА СЕДМИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ 

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ("СЛ. ГЛАСНИК РС - ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК", БР. 

5/2019) 

2.21. ПРАВИЛНИК О  ПРОГРАМУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ 

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ("СЛ. ГЛАСНИК РС - ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК", БР. 

5/2019) 

2.22.  ПРАВИЛНИК О  ПРОГРАМУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ 

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ("СЛ. ГЛАСНИК РС", БР. 88/2017, 27/2018 – ДР.ЗАКОН 

И 10/2019) 

2.23. ПРАВИЛНИК О  ПРОГРАМУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ 

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ("СЛ. ГЛАСНИК РС", БР. 88/2017, 27/2018 – ДР.ЗАКОН 

И 10/2019) 

3. ДРУГИ ПРОПИСИ 

 

4.1. ЗАКОН О РАДУ ("СЛ. ГЛАСНИК РС", БР. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 

- ОДЛУКА УС, 113/2017 И 95/2018) 

4.2. ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ ("СЛ. ГЛАСНИК РС", БР. 18/2016, 95/2018 – 

АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ) 

4.3. ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ("СЛ. ГЛАСНИК РС", БР. 124/2012, 14/2015 И 68/2015) 

4.4. УРЕДБА О УСЛОВИМА ПРИБАВЉАЊА И ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ НЕПОСРЕДНОМ 

ПОГОДБОМ И ДАВАЊА У ЗАКУП СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ, ОДНОСНО 

ПРИБАВЉАЊА И УСТУПАЊА ИСКОРИШЋАВАЊА ДРУГИХ ИМОВИНСКИХ ПРАВА, 

КАО И ПОСТУПЦИМА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА И ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА 

("СЛ. ГЛАСНИК РС", БР. 16/2018) 

4.5. КАТАЛОГ УЏБЕНИКА („СЛ. ГЛАСНИК РС – ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК“М, БР. 9/2016 И 

5/2018, 13/2019) 
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4.6. КАТАЛОГ УЏБЕНИКА ЗА ПРВИ И ПЕТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА („СЛ. ГЛАСНИК РС – ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК“М, БР. 4/2018 ) И ДР. 

ЗАКОНСКИ И ПОДЗАКОНСКИ АКТИ 

4.7. СТРУЧНО УПУТСТВО О ФОРМИРАЊУ ОДЕЉЕЊА И НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА У 

ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023, ГОДИНУ 

 

 
4. ОПШТА АКТА 

 

 

➢ Статут ОШ „Мајка Југовића“ 

➢ Развојни план 

➢ Школски програми од 1. до 8. разреда 

➢ Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика 

у ОШ „Мајка Југовића“ 

➢ Правила понашања у ОШ „Мајка Југовића“  

➢ Пословници о раду органа школе 

➢ Други општи акти школе 
 

 

 

Приликом израде плана полазило се од следећих захтева: 

а) КОМЛЕКСНОСТ ПЛАНИРАЊА- Планом се разрађују и уређују сви видови васпитно-

образовног рада. Овакво планирање омогућава и да се вреднује рад у школи. 

б) КОНКРЕТНОСТ ПЛАНИРАЊА - Основна тежња је да планови рада буду конкретни 

и да дају одговор на питања: шта, када, ко, где, а по могућности и како остварује поједине 

задатке. Предвиђено је када ће који задатак бити реализован и одређени су извршиоци 

задатака. 

в) РЕАЛНОСТ ПЛАНИРАЊА - Важна карактеристика овог плана је реалност која се 

заснива на стеченом искуству у досадашњем раду. Основни елементи од којих се полазило 

приликом планирања били су: кадрови, материјални услови и потребно време за 

реализацију. У току поделе послова на извршоиоце водило се рачуна о степену 

оспособљености кадрова за одређене послове, затим о потребним дидактичко-техничким 

условима за реализацију послова и радних задатака, потребним материјалним средствима и 

томе слично. Реалност планирања обезбеђује и временска компонента о којој се водило 

рачуна. 

г) ПРИМЕНА ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА У СВАКОДНЕВНОМ РАДУ 

Стандарди постигнућа ученика – образовни стандарди за крај обавезног образовања значај-

на су новина у нашем образовном систему, а намена им је да  унапреде квалитет образовања 

па  их је потребно  укључити  у свакодневни наставни рад.  

Образовни стандарди представљају суштинска знања и вештине која ученици треба да по-

седују на крају одређеног циклуса образовања. 

Стандарди треба да обезбеде да сви ученици добију иста или слична знања и једнаке шансе 

свих да добију квалитетно знање, као и већу могућност да сви буду вредновани на исти 

начин,  помоћу исте мере. На нивоу школе они говоре наставнику који исход учења ученик 

треба да оствари на крају једног циклуса. 

Како су стандарди „мера“ резултата процеса учења и наставе, они служе наставнику да са 

њима упореди постигнуће сваког ученика. С друге стране, они такође показују наставнику 
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шта и како треба да ради са ученицима да би они постигли резултате учења описане у стан-

дардима. Када наставник приликом планирања рада прочита шта је то што сви ученици 

треба да знају, могу и умеју када заврше школу или један разред, он у складу с тим бира 

садржаје из програма којима ће посветити више времена и које ће ученици више увежбава-

ти. Такође, прецизан опис онога што ученици треба да постигну помоћи ће наставницима 

да изаберу одговарајуће облике рада, методе и средства која ће користити у настави како би 

омогућили ученицима да достигну стандарде. 

Сваки наставник ће везу стандарда и програма у годишњим и месечним плановима обеле-

жити на начин који је најпримеренији природи одређеног наставног предмета. Важнија пи-

тања од начина бележења стандарда у плановима су питања којима сваки наставник треба 

да се посвети. Шта урадити како би се омогућило да  ученици остваре стандардом описана  

знања и умења? Која је веза између циљева, задатака и садржаја програма? Које наставне 

активности (наставника и ученика), облике и методе рада треба  применити, какве захтеве  

поставити ученицима да би они остварили постигнућа описана у стандардима? Који су то 

стандарди који се „провлаче“ кроз све разреде и којима треба  посветити пажњу сваке го-

дине? Како направити најоптималнији распоред рада у току године узимајући у обзир стан-

дарде које ученици треба да достигну на крају школовања? 

Полазне основе при изради Годишњег плана рада школе, а на основу Закона о основама 

система образовања и васпитања и важећих подзаконских аката су: 

-искуства и остварени резултати рада у предходној школској години 

-закључци стручних орагана школе 

-јединствено васпитно деловање свих облика рада 
 

Остварени резултати рада у претходној школскиј години представљају солидну основу 

за успешан васпитно - образовни рад у текућој школској години. Успех ученика је 

задовољавајући о чему сведоче и резултати на иницијалном и завршном испиту који су у 

директној сразмери са оценама из српског језика, математике, историје, географије, 

биологије, физике и хемије, те се може закључити да је оцењивање у овој школи међу 

објективнијим у општини. 

Признања и освојене награде на манифестацијама, смотрама и такмичењима показују да 

наставу похађа значајан број талентоване деце којој треба посветити још већу пажњу. 

 

Закључци стручних органа школе су да посебно треба потенцирати рад на јачању 

васпитне и културне функције школе кроз све облике наставних и ваннаставних 

активности. Акценат треба ставити на лепо понашање, развијање хуманистичког духа, 

духа солидарности и толерантности. У току године неопходно је сагледавати у којој се 

мери остварују васпитни задаци, који су кључни проблеми и како отклањати слабости. 

 

Јединствено васпитно деловање свих облика рада (настава, слободне активности, 

друштвено-користан рад, друштвене организације ученика и друго) доприноси 

остваривању општег циља васпитања (оспособљавања ученика за развијање и неговање 

квалитетног индивидуалног и друштвеног живота), посебно формирању аутономне, 

стваралачке, радне, слободне, критичке и одговорне личности. 

Неопходно је код ученика развијати толерантност, демократско понашање, људску 

солидарност и изграђивати правилан однос према раду и учењу. Остварити топлије и 

непосредније односе на релацији наставник-ученик-родитељ. Са више пажње пратити 

степен оптерећености ученика наставним и ваннаставним активностима, као и дати више 

иницијативе ученицима. 
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3. Остварени резултати у школској 2021/22.години 
 

3.1.Број ученика у школској 2021/22. години 

 

Током претходне школске године настава је извођена у 13 одељења млађих разреда и 13 

одељења старијих разреда, смештених у 16 учионица. У школи је формирано 5 група 

продуженог боравка за ученике првог и другог разреда. У првом циклусу наставу је 

похађало 346 ученика, а у другом циклусу 317.  
 

Број ученика на крају школске 2021/2022. године: 
 

I II III IV V VI VII VIII ∑ 

82 97 83 84 74 88 85 70 663 

 

 

 

3.2. Успех ученика на завршном испиту 

 

Завршни испит за ученике осмог разреда у школској 2021/22. години реализован је под 

другачијим околностима у односу на претходне године. Из предострожно безбедносних 

разлога, ученици више школа били су распоређени у веће, ради појачаног надзора пар 

дана пре, али и током реализације самог завршног испита.  

Ученици ОШ,,Мајка Југовића“ су били распоређени у ОШ,,Лазар Саватић“ која се налази 

у непосредној близини. Одељењске старешине су своје ученике окупљале испред  матичне 

школе, а затим су заједно одлазили до школе у којој се реализовао завршни испит. 

Тестови су се полагали по следећем распореду: 

Тест из матерњег језика-27.6.2022. 

Тест из математике-28.6.2022. 

Комбиновани тест-29.6.2022. 

 

Полагању завршног испита приступили су сви ученици наше школе, укупно 70, из три 

одељења осмих разреда.  

Ученици су били распоређени у 2 учионице са по 15, остатак у ходнику, који је био 

услован за рад подједнако као и учионице. Део у ком су ученици наше школе полагали 

завршни испит је физички одвојен параваном и посебним улазом, како не би дошло до 

гужве и мешања ученика различитих школа при уласку на своја, унапред јасно обележена 

места, редним бројевима, по јединственом списку ученика. 

Поред овог распореда имали смо још 3 учионице у којима су полагали ученици који су 

имали потребу за неким обликом прилагођеног теста или начина рада. 
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Од укупно 70 ученика, 69 је радило стандардне тестове. Од тога један ученик је имао 

прилагођен тест (увећан фонт-величина 22), један ученик је имао прилагођен начин израде 

теста (сам у учионици) и један ученик је радио сва три теста по ИОП-у 2. 

Током сва три дана завршног испита, по почетку израде тестова, било је потребно 

означити излазност на тест у оквиру МСШ портала, као и начин прегледања тестова. 

Целокупну базу, унос, проверу података до завршног, као и на самом завршном испиту 

ради овлашћено лице одређено од стране директора школе. 

Сви тестови су отварани у присуству 2 супервизора, и снимак сваког дана слат на унапред 

одређену мејл адресу. О регуларности саме израде тестова, попуњавању омотница и 

одлагању урађених тестова, осим супервизора и чланова школске уписне комисије, било је 

задужено и 16 дежурних наставника из других основних школа. По завршетку израде 

теста, спаковани тестови, по већ утврђеном правилу, у залепљеним кесама, односе се на 

пункт за скенирање у ОШ,,Гаврило Принцип“. Сви тестови, осим теста по ИОП-у 2 се 

скенирају и обрађују у оквиру софтвера за прегледање. Тест по ИОП-у 2 се прегледа у 

матичној школи и школском координатору се јавља број поена како би ручно унео у базу. 

Сва три дана завршног испита су протекла без примедби од стране супервизора, другог 

дана завршног испита као додатну проверу квалитета организације и реализације имали 

смо посету помоћника министра за предшколско и основно образовање и васпитање са 

својим сарадницима. 

Прелиминарни резултати на порталу Моја средња школа (МСШ) били су објављени 

30.6.2022. 

По разрешењу жалби, коначни резултати су били у недељу 1.7.2022.  

Листе жеља ученици су са својим родитељима попуњавали онлајн преко портала МСШ, 

поступак је био врло интуитиван и на тај начин је листу жеља попунило 65 ученика. 

Један ученик је листу жеља донео у школу, па је овлашћено лице унело на портал преко 

свог налога, што и јесте била опција уколико самостално не успеју. 

Два ученика нису исказала листу жеља, јер су уписали Музичку средњу школу. Своје 

изјаве су родитељи приложили у секретаријат школе, и те изјаве су заведене и по упутству 

даље прослеђене. 

Два ученика су своје листе жеља прилагали нешто раније, школској управи тј лекарској 

комисији и на основу њиховог решења уписали жељена, њима прилагођена и препоручена 

занимања. 

Од осталих 66 ученика, 65 је уписано у првом уписном року (98,48%), а само један ученик 

у другом и то само због прилично нереалног избора жеља, иако је их навео 20. 

Од 65 ученика уписаних у првом уписном кругу, 46 ученика је уписало средњу школу коју 

су навели као своју прву жељу, што је 70,77% од укупног броја. 

Средњу школу која је била на другом месту листе жеља уписало је 8 ученика, што је 

12,31%. 



Годишњи план  рада                                                                                                                                                                       

ОШ „Мајка Југовића“ 

за школску 2022/23. годину                                                                                                                                                                           

 

 17 

У распону од треће до пете жеље укупно 5 ученика, што је 7,69%, између пете и десете 

жеље такође 5 ученика, и само 1 ученик је уписао жељу под редним бројем 11. 

Један ученик је уписао средњу школу са трогодишњим профилом занимања у другом 

уписном кругу. 

На самом завршном испиту ученици наше школе показали су висок ниво знања, што 

показује и просечан број бодова који су добијени статистиком саме базе: 

Тест из математике-10,20 

Тест из матерњег језика-10,01 

Комбиновани тест-12,09 

Сви званични резултати, поређења са републичким просецима од Завода за вредновање 

квалитета образовања очекујемо у току наредне школске године и таква статистика служи 

за унапређивање припремне насатве како би свака наредна генерација била што успешнија. 
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3.3. Општи успех ученика 
 

УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ 

 (31. АВГУСТ)/ OД I – VIII РАЗРЕДА / 
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I 82 43/39  - -           1736 

II 97 45/52 97 - - 97         4,95 2690 

III 83 40/43 83 -  77 6        4,89 2629 

IV 84 43/41 84 - - 69 15        4,71 2434 

V 74 41/33 74 - - 42 29 3       4,46 2639     3 

VI 88 55/33 88 - - 46 31 11       4,29 5218    21 

VII 85 38/47 85 - - 34 39 12       4,21 4284     6 

VIII 70 35/35 70 - - 39 30 1       4,47 3982     46 

Укупно 663 340/32

3 

581 - - 161 129 27       4,56 16123   76 
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 V-VIII 

1.клас 2.клас 3.клас 4 клас 

2016-2017. 22.46%  - успех 

77.43 + успех 

118 слабих 

оцена  

 

21.18. – успех 

78.82 + упех  

101 

неддовољна 

оцена  

 

 

15.77. –успех 

84.23.+ успех 

99 

недовољних 

оцена  

1.37 – успех 

98.63 + успех 

8 недовољних оцена  

2017-2018. 18.90% - успех 

81.10 % + успех 

112 слабих 

оцена  

 

13.03. – успех 

86.97 % + 

успех 

70 

недовољних 

оцена  

20.25 %- 

успех 

79.75.% 

+успех 

74 

недовољних 

оцена  

0.84 % - усепх 

99.16 + успех 

 

10 недовољних 

оцена 

2018-2019. 11.76 – успех 

88.24 + успех 

 

43 недовољних 

оцена 

11.72 % - 

успех 

88.28 + успех 

 

59 

недовољних 

оцена 

6.19. % - 

успех 

93.79% + 

успех 

 

29 

ннедовољних 

оцена 

Сви ученици су 

позитивни оцењени  

2019-2020. 3.40% - успех 

96.6% + успех 

 

10 недовољних 

оцена  

 

2.70% - успех 

97.30 %  + 

успех 

 

13 

недовољних 

оцнеа 

Сви ученици 

су позитивно 

оцењени  

Сви ученици су 

позитивни оцењени 

2020-2021. 7,50 % 

недовољан 

успех 

92,5 % 

позитиватн 

успех  

55 недовољних 

оцена  

0,93 % 

недовољан 

успех  

99,07 

позитиван 

усоех  

6 недовољних 

оцена  

3,41 % 

недовољан 

успех 

96,59 % има 

позитиван 

успех  

30 

недовољних 

оцена  

Свим ученицима 

утврђен позитиван 

успех  

2021-2022.  8,5 %  

недовољан 

успех 

91,5,% 

71 недовољних 

оцена  

3 % 

недовољан 

успех 

97 % 

позитиван 

успех 

24 недовољне 

оцене 

5,28 % 

недовољан 

успех 

94 % 

позитиван 

успех  

41 недовољна 

оцена  

Свим ученицима 

утврђен позитиван 

успех 
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Сви ученици су успешно завршили школску 2021/22. годину. Први разред је  завршило 82 

ученика  са описним оцењивањем и успешно су се адаптирали на школску средину. Око 8% 

ученика првог разреда није у потпуности усвојило предвиђено градиво. Средња оцена успеха 

ученика без првог разреда на нивоу школе је 4,56, што показује висок ниво ученичких 

постигнућа.  Увидом у табелу уочава се да су ученици ове школске године остваривали 

слабији успех на свим класификационим периодима него претходне школске године. Осми 

разред завршило је 70 ученика, 17 ученика су носиоци дипломе „Вук Караџић“. Добитник 

награде „Ђак генерације“ је ученица Настасија Јовановић.  Настасија је носилац бројних 

награда на свим нивоима такмичења у оквиру различитих наставних предмета.  

 

 

 

 

 

Ученици добитници Вукове допломе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Име и презиме ученика  Одељење Одељењски старешина  

Тара Буловић   8/1 Зоран Гужвић 

Лука Пешић 8/1 

Андреј Драговић 8/1 

Дина Шемсовић 8/1 

Андреа Јовановић 8/2 Марија Недељковић 

Настасија Јовановић 8/2 

Катја Симић 8/2 

Мина Тупајић 8/2 

Софија Босанчић 8/3 Бисерка Станишић 

Ана Вујић 8/3 

Хана Денић 8/3 

Сара Ђекић 8/3 

Ања Здравковић 8/3 

Борис Хузејровић 8/3 

Филип Чворовић 8/3 

Стеван Чорак 8/3 

Василије Штетин 8/3 

Добитник нагараде „Ђак генераиције“: Настасија Јовановић 
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II УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 
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1. Услови рада  

 
1.1. Материјално-технички услови 

 
За све наставне и ваннаставне активности школа ће користити објекат у Градском парку број 

9, који има 3797 м2, заједно са фискултурном салом од 450 м2 и великим фискултурним 

двориштем  које је део Градског парка, а има 2.500. м2 са спортском теренима.  

 

Ове школске године су значајно побољшани естетски, здравствени и хигијенски услови рада. 

Током летњег распуста и септембра месеца, оформљен је нови информатички кабинет. Због 

присуства влаге, информатичка опрема у вредности од 1.000.000,00 дин коју је школа 

освојила у акцији МТС Ссрбија „Стварајмо знање“, је била озбиљно угрожена. Школа је 

средствима које је определила, у потпуности адаптирала нов простор, развучена је елктро и 

рачунарска мрежа. Ове школске године окречене су све учионице на приземљу и другом 

спрату, као и свлачионице на којима је замењена и столарија, средствима које је обезбедила 

школа. Једна учионица на другом спрату је је окречена акцијом родитеља, одељења 2/1. Сви 

ходници школе, врата на учионицама и радијатори, као и унутрашња ограда од кованог 

гвожђа су окречени и офарбани у волонтерској акцији коју је организовала Народна банка 

Србије, 2. јула 2022. године. Акцију су подржали волонтери Народне банке, 60 запослених, 

колектив ОШ“Мајка Југовића“, а допринос су дали и родитељи и ученици школе.  

 

Средствима Секретаријата за дечју заштиту и образовање, у вредности од 1.000.000,00 

динара,  замењена је у делу школе , у сутерену и на приземљу, расвета лед расветом којом се 

постиже енергетска ефикасност и уштеда електричне енергије. 

 

Средствима које је определила градска општина Земун, пројекат који се односи на 

реконструкцију фасаде, санацију влаге у сутеренском простору, адаптацију наставничких 

тоалета као и изградњу хидрантске мреже, је у завршној фази. Ове школске године, школа 

ће упутити пројектну документацију и захтев Секретаријату за дечју заштиту и образовање 

са циљем добијања средстава за његову реализацију.  

 

Школа је унапредила и техничке услове рада, а самим тим и услове за унапређивање 

квалитета наставе. Секретаријат за дечју заштиту и образовање је школи одобрио 1.000.000, 

00 динара за набавку десктоп рачунара и бим пројектора, као и једну интерактивну таблу.  

хигијенски услови рада. Акцијом ЈП паркин сервис школа је обезбедила једну интерактивну 

таблу, а једну је добила донацијом. Ученици наше школе су учествовали у акцији компаније 

Еуцерин и освојили штампач са скенером у вредности од 40.000, 00 динара и два паноа. 

Набављен је програм за библиотечке послове, као и штампач за потребе библиотеке. 

 

У сарадњи са СЦ Пинки, школа је обезбедила 6 паркин места и постављањем рампе 

омогућила проходност противпожарном путу. Ограда у школском дворишту се редовно 

поправља, а школа се укључила и у пројекат ЈП Градско зеленило са циљем опремања 

школског дворишта. 

Остаје проблем становања бившег домара, који користи једну учионицу као животни 

простор. Наравно,  остаје нам  и даље недостатак школског простора. Школа ради у две 

смене. 
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У оквиру  пројеката „2000“ дигиталних учионица, школа је добила још 6 лаптоп рачунара и 

видео-бим пројектора, чиме је наставницима омогућено осавремењивање наставе и 

подстицање развоја дигиталних компетенција.  

 

Наставне просторије 

 
НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ БРОЈ 

Учионице 17 

Кабинети 4 

Зборница 1 

Фискултурна сала 1 

Библиотека 1 

 

Остале просторије  
 

 

НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ БРОЈ 

Канцеларија директора 1 

Канцеларија педагога и посихолога 1 

Канцеларија секретара 1 

Канцеларија рачуноводства 1 

Санитарни чворови На сваком спрату  

Трпезарија 1 

  
 

 

Образовно-васпитни рад, школа организује у згради са 15 учионица, 13 кабинета, 

фискултурном салом, великом кухињом и трпезаријом, библиотеком, просторијама за 

административно-техничко особље и стручних служби. Ова школска зградa пружа све 

услове за савремено и креативно извођење наставе и васпитни рад са ученицима. 

Школско двориште се састоји од једног службеног прилаза и прилаза за ученике. 

Школско двориште има зелене површине, али има и доста aсфалтираних и бетонираних 

површина (игралиште за рукомет, мали фудбал, одбојку и кошарку, паркинг за 

аутомобиле, стазе и тротоари). Уређење и озелењавање школског дворишта још траје. 

Школска библиотека 

Библиотека се налази у просторији величине школске учионице ирасполаже са 12700 

књига од чега је око 900 књига намењено за педагошко и стручно усавршавање 

наставника. У претходној школској години школска библиотека добила је нови програм 

за обављање библиотечких послова.  
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1.2. Кадровски услови 

 

 
Радно место  Стручна спрема  

III IV VI  VII 
Директор    1 

Психолог    1 

Педагог    1 

Библиотекар    1 

Секретар    1 

Шеф рачуноводства     1 

 

 
Ред.број Звање Број извршилаца 

1. Директор школе  1 

2. Помоћник директора 0 

3. Педагог 0,5/1 уз сагласност  

4. Психолог 1 

5. Секретар 1 

6. Књиговођа 1 

7. Шеф рачуноводства  1 

8. Библиотекар 1 

9. Наставници разредне наставе  18 (13+5 боравак) 

10. Наставници српског језика и књижевности 3 

 

11. Наставници енглеског језика 3 

12. Наставници италијанског језика 2 

13. Дефектолог 0 

14. Наставници математике 3 

15. Наставници физике 1 

16. Наставници хемије 1 

17. Наставници биологије 2 

18. Наставници технике и технологије 3 

19. Наставници физичког и здравственог 

васпитања 

2 

20, Наставници ликовне културе 1 

21. Наставници музичке културе 1 

22. Наставници географије 2 

23. Наставници историје 2 

24. Наставници информатике 1 

25. Наставници верске наставе  2 

26. Наставници грађанског васпитања 2 

27. Домар 1 

28. Радници за одржавање чистоће 5 

29. Радници у кухињи 1 
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Квалификациона структура запослених радника на извођењу наставе је углавном 

усклађена са потребама школе, те се може рећи да је готово у потпуности стручно 

заступљена. 
 

 

 

2.Бројно стање ученика по одељењима 
 

 

У школској 2022/23. години школу ће похађати  679 ученика распоређених у 26 одељења. 

Ученици су распоређени у 13 одељења разредне наставе и 13 одељења предметне 

наставе.У продуженом боравку ученици ће бити распоређени у 5 група. 

 

2.1. Карактеристике генерације првог разреда  

У први разред у ОШ „Мајка Југовића“ уписано је 86 ученика, закључно са 01.09.2022. 

године. Формирана су три одељења првог разреда, одељење Љиљане Мандић , I1 које 

има 29 ученика,  I2 одељење Верице Станојковић које има 28 ученика и одељење Лидије 

Маринковић, са 29 ученика. 

Ову генерацију можемо сматрати уједначеном према овом параметру јер имамо 

приближно исти број дечака и девојчица.  

 

. У први разред у ОШ „Мајка Југовића“ уписано је 82 ученика, закључно са 

01.09.2022. године. Формирана су три одељења првог разреда, одељење Љиљана 

Мандић, I1 које има 29 ученика,  I2 одељење Верице Станојковић које има 28 ученика и 

одељење Лидије Маринковић, са 29 ученика. 

   

1. ПОЛ УЧЕНИКА  

Бројно стање ученика у овој генерацији одређено  према параметру пол биће 

приказано у табели. Ову генерацију можемо сматрати уједначеном према 

овом параметру јер имамо приближно исти број дечака и девојчица.  

Табела бр. 1: Број дечака и девојчица по одељењима 

 М Ж ∑ 

I 1 16 13 29 

I 2 14 14 28 

I 3 15 14 29 

∑ 45 41 86 

Средња стручна 

спрема 

Виша стручна 

спрема 

Висока стручна 

спрема 

 Свега 

8 6 38 56 
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2. ЗРЕЛОСТ УЧЕНИКА ЗА ПОЛАЗАК У ШКОЛУ 

 Стручна служба је обавила тестирање деце и испитала ниво зрелости за полазак у 

школу у периоду маја и априла месеца 2022. У табели која следи биће приказано 

бројно стање ученика расподељених према категоријама зрелости за полазак у 

школу а у складу са резултатима које су постигли на тесту ТИП-1. 

 

Табела бр. 2: Број ученика према категоријама зрелости 

и припремљености за полазак у школу 

Категорија  I (А) II (Б) III (В) IV (Г) V (Д) ∑ 

М 15 16 11 2 1  

Ж 17 17 7 - -  

∑ 32 32 18 2 1  

  

На основу резултата на тесту Тип1 уочава се да су девојчице оствариле нешто боље 

резултате од дечака. 1 ученик налази се у петој категорији и биће под појачаним 

надзором учитеља и педагошко-психолошке службе.  

 

3. ОБРАЗОВАЊЕ РОДИТЕЉА 

 И што се родитеља тиче требало би да имамо једну »успешну генерацију«.  

Табела бр. 3: Степен стручне спреме родитеља 

 Без 

основне 

школе 

 

Основна 

школа  

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

I 1 / 1 2 14 / 4 32 

I 2 / 1 2 16 / 9 28 

I 3 / / 1 36 / 4 15 

∑ / 2 5 66 / 17 75 

 

Као што се из табеле види најзаступљеније су категорије средњег стручног и 

факултетског образовања (IV и VII степен). 2 родитеља имају основно образовање.   

 

 



Годишњи план  рада                                                                                                                                                                       

ОШ „Мајка Југовића“ 

за школску 2022/23. годину                                                                                                                                                                           

 

 27 

 

4. ПОТПУНОСТ ПОРОДИЦА.  

 

Табела бр. 4: Статус породице 

 СТАТУС 

ПОРОДИЦЕ 

 

Потпуне породице  Непотпуне породице  Самохрани родитељ 

76 9 1 

У породицама са оба родитеља живи  76 ученика, у непотпуним породицама живи 9 

ученика. Једна мајка је самохрани родитељ.  

 

4. ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ УЧЕНИКА   

У овој генерацији највише је ученика са проблемима говора и са алергијама. Из 

табеле која следи можемо видети који  су здравствени проблеми заступљени у овој 

генерацији ученика.  

 

Табела бр. 5: Здравствено стање ученика 

Здравстевено стање ученика   I/1 I/2 I/3 ∑ 

Проблеми говора  6 6 4 16 

Алергије  / 2 2 4 

Астма  1 1 / 2 

Проблеми са видом  / 1 2 3 

Анемија   1 1 

Енуреза 1   1 

Целијаклија    1 1 

Телесно оштећење    1 1 

Развојна дисфазија  1   1 

 

6. ГОДИНА УПИСА  

Ове године уписана су три ученика генерације 2016. (2 дечака и једна девојчица)-ранији 

упис. Са децом су урађена два теста: Тип1 и Ревиск. Ученици су показали спремност за 

школу. Ове године велики број ученика рођен је до 1.3.2016, укупно 17 ученика.  
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ЗАКЉУЧАК  

 

Према резултатима психолошко-педагошког испитивања у овој генерацији имамо 75% 

ученика са изнад просећчним постигнућима на тесту (65 ученика А и  B категорије). 

Просечно зрелих тј. ученика из треће В категорије је 15,50% (18 ученика). И  мало 

ученика спада у исподпросечну зрелост за школу (3 ученика 2 Г и 1 ученика Д 

категорије). Можемо извести закључак да је ово једна врло добра генерација ученика, 

која је у великој мери показала припремљеност и зрелост за полазак у школу. 3 ученика 

из четврте и пете категорије захтеваће више рада и биће праћени од стране педагошко-

психолошке слкужбе. Наравно успех генерације зависиће и од других фактора као што 

су: васпитање, став породице према школи, развијеност радних навика, осећаја 

одговорности.  

 Што се здравствених проблема код деце тиче најзаступљенији су проблеми 

говора. Код деце код које смо приметили проблем у говору предложили смо родитељима 

посету логопеду. Приликом тестирања уочено је да је развој графомоторике на 

просечном нивоу. Како и претходних година уочава се емоционална незрелост код 

великог броја ученика.  
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2.2.Број ученика у разредној настави  
 

 

 

Разред 

 

Девојчице 

 

Дечаци 

 

Укупан број ученика 

 

I1 13 16 29 

I2 14 14 28 

I3 13 16 29 

 40 46 86 

II1 12 15 27 

II2 13 15 28 

II3 13 14 27 

 38 44 82 

III1 12 14 26 

III2 14 10 24 

III3 14 10 24 

III4 13 11 24 

 53 45 98 

IV1 14 14 28 

IV2 13 11 24 

IV3 15 13 28 

 42 38 80 

 

Укупан број 

ученика 

 

173 173 346 

 

2.3.  Број ученика у продуженом боравку 
 

 

Група – учитељ 

 

Одељење 

 

Укупан број ученика 

 

Оливера Ђурђевић I1 21 

Вања Гаева I2 23 

Сока Драча  I3 20 

Тамара Тодоровић II2 II3 27 

Влатко Мркаић II 1 II3  24 

5 6 115 

 

 

 

 

 

 

 



Годишњи план  рада                                                                                                                                                                       

ОШ „Мајка Југовића“ 

за школску 2022/23. годину                                                                                                                                                                           

 

 30 

 

 

2.4.Број ученика у Предметној настави 
 

 

 

Разред 

 

Девојчице 

 

Дечаци 

 

Укупан број ученика 

 

V1 14 13 27 

V2 13 17 30 

V3 13 14 27 

 40 44 84 

VI1 12 14 26 

VI2 10 14 24 

VI3 11 14 25 

 33 42 75 

VII1 7 15 22 

VII2 10 10 20 

VII3 8 16 24 

VII4 9 14 23 

 34 55 89 

VIII1 14 14 28 

VIII2 12 16 28 

VIII3 17 12 29 

 43 42 85 

 

Укупан број 

ученика 

 

150 183 333 

 

 

 

2.4. Број ученика у школи на почетку школске 2022/23. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разред Девојчице Дечаци Укупно 

I-IV 173 173 346 

V-VIII 150 183 333 

I-VIII 323 356 679 
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3. Ученици са сметњама у развоју 
 

 

 

Сметње у говору ( 5,04%) и сметње вида ( 8,01% ) је најзаступљенија ометеност последњих године. Ове сметње се 

односе на ученике који имају блаже сметње  ( носе наочаре, изговор појединих гласова, муцање...). 11 ,9% је проценат 

ученика који имају остале сметње. Укупан број ученика који имају одређену сметњу у психофизичком развоју је 

25,11%. 

4. Породично стање ученика 
 

Уочљиво је да постоји велики број некомплетних породица и да су општи услови у 

којима живе наши ученици задовољавајући. Посматрајући материјални положај 

породица наших ученика, може се констатовати да је веома мали број породица са 

примањима вишим од просека Републике, односно примањима која у овом тренутку 

обезбеђују нормалну егзистенцију породице, што нарочито неповољно делује у 

породицама које су подстанари. Значајан број породица нема решено стамбено питање.  

Образовна структура родитеља: 

Квалификациона структура родитеља из године у годину се мења, све је више родитеља 

са вишом и високом стручном спремом, мада и даље доминира број родитеља са 

средњом школском спремом. Образовна структура родитеља омогућава деци, 

ученицима помоћ у раду. Углавном су запослена оба родитеља, а педесет посто 

родитеља је запослено на пoвременим пословима или на одређено време.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уч/раз.в I II III IV V VI VII VIII Свега 

Сметње у говору 6 9 7 5 6 3 2 1  

Сметње у 

интелектуалним 

пособностима 

 1 1 2 2 2 1 

 

3  

Сметње слуха / 2 2 - 2  1 -  

Сметње вида 3 13 5 4 4 4 3 3  

Емоционалне 

сметње 

5 5 2 2 - 2 2 3  

Хронична 

обољења 

5       6 

 

- 1 3 3 2 3  

Мешовити 

развојни 

поремећај 

1 - - 3 2 2 1 3  

Телесна 

оштећења 

1   1      

Укупно 21 36 17 18 19 

 

16 12 16  



Годишњи план  рада                                                                                                                                                                       

ОШ „Мајка Југовића“ 

за школску 2022/23. годину                                                                                                                                                                           

 

 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 
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1.Календар образовно-васпитног рада  
 

Образовно-васпитни рад реализоваће се у складу са Правилником о календару 

образовно-васпитног рада oсновне школе за школску 2022/2023.  годину. 
 

Прво полугодиште 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. 

 

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. Члан 7. 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 2022. 

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 и Видовдан ‒ спомен на Косовску битку 28. јуна 2023. године. Свети 

Сава и Видовдан празнују се 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. 

 

 

Четвртак  10.11.2021. ради се по распореду од петка.  

 

 

На основу Правилника о календару образовно-васитног рада основне школе за 

основне школе за школску 2022/2023. годину настава и други облици образовно-

васпитног рада остварују се у току два  полугодишта. 
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Преглед броја наставних дана по месецима 

Прво полугодиште -  дана Друго полугодиште –дана 

IX X XI XII I II III IV V VI 

22 21 21 22 6 17 23 13 21 4/14 
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2.Недељни режим рада 
 

Настава се изводи у две смене, преподневној и послеподневној. Часови у преподневној 

смени почињу у 08.00 часова а завршавају се у 13.15. Часови у послеподневној смени 

почињу у 13.30. Старији и млађи разреди похађају наставу у супротној смени, први 

разреди су увек у преподневној смени. Првом разреду омогућено је похађање наставе у 

преподневној смени ради привикавања на школске обавезе и рад школе. 

 

Ове школске године наставља се рад у пет група боравка и то: три групе боравка у првом 

разреду и две групе другог разреда. Сви  имају своје учионице у супротним сменама од 
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наставе Рад у боравку траје у сменама супротним од наставе: пре подне од 7.30 до 13.30, а 

после подне од 11.00 до 17.00 часова, по потреби и дуже. 

Допунска и додатна настава реализоваће се у складу са планом који ће бити истакнут.  
 

3.Дневни режим 
 

 

ДНЕВНИ РЕЖИМ РАДА-ПРЕ ПОДНЕ 

ЧАС ПОЧЕТАК КРАЈ 

1. 08.00 08.45 

2. 08.50 09.35 

Велики одмор 09.35-09.55 

3. 09.55 10.40 

4. 10.45 11.30 

5. 11.35 12.20 

6. 12.25 13.10 

7. 13.15 14.00 

 

ДНЕВНИ РЕЖИМ РАДА- ПОСЛЕ ПОДНЕ       

ЧАС ПОЧЕТАК КРАЈ 

1 13.30 14.15 

2. 14.20 15.05 

Велики одмор 15.05-15.25 

3. 15.25 16.10 

4. 16:15 17.00 

5. 17.05 17.50 

6. 17.55 18.40 

7. 18.45 19.30 

 
 

 

4.Распоред часова 

 
Распоред часова је донет 31. августа 2022. године и представља саставни део Годишњег 

плана рада школе, а истакнут је у наставничкој зборници и канцеларији директора 

школе. 

 

Распоредом часова је регулисан почетак и завршетак наставе у појединим одељењима у 

току дана, време заједничког рада и заједничког одмора у школи, смена предмета и 

предметних наставника и различита занимања ученика ван редовне наставе. Распоредом 

часова се регулише целокупна организација живота и рада у школи.  

Први критеријум за његову израду је наставни план рада за основну школу. Други је 

уважавање психолошких законитости о различитом ступњу оптималних психичких 

снага ученика у току дана и недеље.  

На израду распореда часова утицале су и просторне могућности школе, као и рад 

наставника у две смене и две школе.  

Посебну тешкоћу представља преобиман наставни план који много оптерећује ученике, 

тако да неке наставне области морају да се реализују у супротној смени. 
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4.1Распоред часова у разредној настави 

 

Распоред часова:  I/1  
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. Српски језик Математика Српски језик Енглески ј. Српски језик 

2. Математика Српски језик Математика Математика Физичко и 

здравсвено 

васпитање 

3. Физичко и 

здравсвено 

васпитање 

Енглески ј. Свет око нас Српски 

језик 

Верска н./ 

Грађанско в. 

4. Свет око нас Дигтални 

свет 

Музичка 

култура 

Ликовна 

култура 

Математика 

5. Допунска 

настава 

Спортска 

секција 

Физичко и 

здравсвено 

васпитање 

ЧОС 
 

 

Распоред часова: I/2  
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик 

2. Математика Енглески ј. Математика Енглески ј. Физичко и 

здравсвено 

васпитање 

3. Свет око нас Физичко и 

здравсвено 

васпитање 

Свет око нас Српски 

језик 

Математика 

4. Спортска 

секција 

Српски језик Музичка 

култура 

Ликовна 

култура 

Верска н./ 

Грађанско в. 

5. Допунска 

настава 

Дигтални свет Физичко и 

здравсвено 

васпитање 

ЧОС 
 

 

Распоред часова: I/3  
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. Српски језик Енглески ј. Српски језик Математика Српски језик 

2. Математика Математика Физичко и 

здравсвено 

васпитање 

Српски 

језик 

Верска н./ 

Грађанско в. 

3. Физичко и 

здравсвено 

васпитање 

Физичко и 

здравсвено 

васпитање 

Математика Енглески ј. Математика 

4. Свет око нас Српски језик Свет око нас Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

5. Допунска 

настава 

Спортска 

секција 

ЧОС Дигтални 

свет 
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Распоред часова: II/1  
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. Српски језик Математика    Српски     

     језик 

Физичко в.   Српски     

     језик 

2. Математика Физичко в. Верска н./ 

Грађанско в. 

Математика Математика 

3.    Ликовна     

    култура 

    Српски   

      језик 

Математика Српски 

језик 

Енглески ј. 

4. Ликовна 

култура 

Свет око нас Енглески ј. Свет око 

нас 

  Музичка   

   култура 

5. Физичко в. Допунска 

настава 

  Дигитални    

       свет 

Секција ЧОС 

 

Распоред часова: II/2  
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик 

2. Математика Српски језик Математика Физичко в. Математика 

3. Ликовна 

култура 

 

Свет око нас 

Верска н./ 

Грађанско в. 

Српски 

језик 

Музичко 

васпитање 

4. Ликовна 

култура 

Физичко в. Дигитални свет Свет око 

нас 

Енглески ј. 

5. Физичко в. Допунска 

настава 

Енглески ј. Секција ЧОС 

 

Распоред часова: II/3  
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. Српски ј.  Математика Српски ј. Физичко в. Математика 

2. Математика Српски ј. Математика Математика Енглески ј. 

3. Музичка 

култура 

Свет око нас Дигитални свет Српски ј. Српски ј. 

4. Физичко в. Физичко в. Верска н./ 

Грађанско в. 

Ликовна 

култура 

Свет око 

нас 

5. Енглески ј. Допунска 

настава 

Секција Ликовна 

култура 

ЧОС 

 

Распоред часова: III/1  
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. Српски ј. Верска н./ 

Грађанско в. 

Српски ј. Математика Српски ј. 



Годишњи план  рада                                                                                                                                                                       

ОШ „Мајка Југовића“ 

за школску 2022/23. годину                                                                                                                                                                           

 

 39 

2. Математика Српски ј. Математика Српски ј. Математика 

3. Природа и 

друштво 

Математика Енглески ј. Физичко в. Дигитални 

свет 

4. Енглески ј. Музичка к. Природа и 

друштво 

Ликовна к. Физичко в. 

5. Допунска н. Физичко в. Секција дечјег 

стваралаштва 

Ликовна к. ЧОС 

6. Дод. н. енгл. 
 

Доп. н.енгл. Додатна н. 
 

 

Распоред часова: III/2  
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. Српски ј. Математика Српски ј. Математика Енглески ј. 

2. Математика Верска н./ 

Грађанско в. 

Математика Српски ј. Математика 

3. Енглески ј. Српски ј. Физичко в. Дигитални свет Српски ј. 

4. Природа и 

друштво 

Ликовна к. Природа и 

друштво 

Физичко в. Физичко в. 

5. Допунска н. Ликовна к. Додатна н. Музичка к. ЧОС 

6. Дод. н. енгл. 
 

Доп. н. енгл. Секција дечјег 

стваралаштва 

 

 

Распоред часова: III/3  
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. Математика Физичко в. Енглески ј. Српски ј. Физичко в. 

2. Енглески ј. Српски ј. Математика Математика Српски ј. 

3. Српски ј. Верска н./ 

Грађанско в. 

Српски ј. Физичко в. Математика 

4. Музичка к.. Математика Ликовна к. Природа и 

друштво 

Дигитални свет 

5. Допунска н. Природа и 

друштво 

Ликовна к. ЧОС Секција дечјег 

стваралаштва 

6. Дод. н. 

енгл. 

 
Доп. н. енгл 

 
Додатна н. 

 

Распоред часова: III/4  
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. Енглески ј. Физичко в. Српски језик Математика Физичко в. 

2. Српски језик Математика Енглески ј. Српски језик Математика 

3. Математика Српски језик Математика Природа и 

друштво 

Српски језик 

4. Природа и 

друштво 

Верска н./ 

Грађанско в. 

Ликовна 

култура 

Физичко в. Дигитални свет 

5. ЧОС Музичка 

култура 

Ликовна 

култура 

Секција дечјег 

стваралаштва 

Додатна  настава 

6. Дод. н. енгл. 
 

Доп. наст. 

енг. ја. 

Допунска 

настава 
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Распоред часова: IV/1  
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. Српски језик Математика   Српски 

    језик 

Математика Српски језик 

2. Физичко в. Српски језик Математика Српски језик Енглески ј. 

3. Математика Природа и 

друштво 

Енглески ј. Природа и 

друштво 

Физичко в. 

4. Музичка 

култура 

Ликовна 

култура 

Физичко в. Пројектна 

настава 

Математика 

5. Допунска 

настава 

Ликовна 

култура 

ЧОС Верска н./ 

Грађанско в. 

Еколошка 

секција 

6. 
    

Додатна  настава 

 

Распоред часова: IV/2  
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. Физичко в. Српски језик Математика Српски језик Енглески ј. 

2. Српски језик Математика Енглески ј. Математика Српски језик 

3. Математика Природа и 

друштво 

Српски језик Верска н./ 

Грађанско в. 

Физичко в. 

4. Музичка 

култура 

Пројектна 

настава 

Ликовна 

култура 

Природа и 

друштво 

Математика 

5. ЧОС ДОП Ликовна 

култура 

Физичко в. Еколошка 

секција 

6. 
    

ДОД 

 

Распоред часова: IV/3  
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. Физичко в. Српски ј. Енглески ј. Математика Српски ј. 

2. Српски ј. Математика Математика Српски ј. Математика 

3. Математика Природа и 

друштво 

Српски ј. Природа и друштво Енглески ј. 

4. Музичка к. Ликовна к. Физичко в. Верска н./ Грађанско 

в. 

Пројектна 

н. 

5. Допунска н. Ликовна к. ЧОС   Еколошка    секција Физичко в. 

6. 
   

Додатна н. 
 

 

 

Ивошевић Славица предаје Верску наставу ученицима првог, другог, трећег и четвртог 

разреда. 

Војиновић Татјана предаје Енглески језик ученицима првог, другог и трећег разреда. 

Ђурасовић Небојша предаје Енглески језик ученицима четвртог разреда
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4.2. Распоред часова у предметној настави 
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5.Календар значајних активности 
 

 

 

Време Садржај 

 

Задужени 

1.9.2022. Пријем  првака Одељњењске старешине, 

предметни наставници, 

учитељи, директор 

1. септембар Почетак школске године 

  

Директор, психолог, одељењске 

старешине, учитељи четвртог 

разреда 

Током године  Уређење школских просторија и 

дворишта  

Директор, психолог, одељењске 

старешине 

15.9 Обележавање Дана јединства, 

солидарности и националне заставе 

Директор, стручни сарадници и 

наставници, ученци  

Октобар   Јесењи крос Стручно веће разредне наставе, 

наставници физичког 

васпитања, наставник верске 

наставе 

Октобар Настава у природи  Стручно веће разредне наставе  

Октобар Екскурзије од петог до осмог 

разреда 

Одељењске старешине  

Прва недеља октобра Дечја недеља Одељењске старешине 

Предметни наставници 

Стручни сарадници  

Фебруар  Међународни дан борбе против 

насиља 

Одељењске старешине 

Предметни наставници 

Стручни сарадници 

29.10.2022. Први класификациони период Чланови Наставничког већа 

1.4.2022. Трећи класификациони период Чланови Наставничког већа 

Прва недеља новембра Трибина за родитеље ЦЗНЗД Стручни сарадници 

Директор 

Амприл-мај  Једнодневне екскурзије и излети, I 

до IV  разреда 

одељењске старешине 

Април-мај   Настава у природи, I-IV разред одељењске старешине 

Децембар  

 

Приредба за Нову годину  Стручно веће разредне наставе 

   

Децембар Фестивал регија Бисерка Станишић 

27. јануар Прослава Светог Саве Наставници верске наставе, 

актив српског језика, актив 

учитеља 

Март Пролећни карневал Стручно веће разредне наставе 

Април  Учествовање у тестирању ICCS Педагог 

Одељењске старешине осмог 

разреда  

24.3. и 25.3.2023. Пробни Завршни испит Чланови Наставничког већа 

Април  Активности поводом обележавања 

Ускрса 

Наставница верске наставе, 

Стручно веће разредне наставе 

6.6.2023. Завршетак наставе за осми разаред одељењске старешине 

20.6.2023. Завшетак наставе за ученике I-VII  

21.6. 22.6. 23.6.2023. Завршни испит  

1 јун – 15. јун Припремна настава за ученике VIII 

разреда 

Наставници српског језика и 

математике 
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према календару 

Министарства  

Школска, општинска, градска и 

регионална такмичења 

Предметни наставници, ментори 

секција 

  

 

 

Дан српског јединства, слободе и националне заставе 

Циљ: Обележавање националног празника пригодним активностима у недељи од 12. до 

16. септембра са циљем неговања вредности као што су слобода и јединство српског 

народа 

Обележавање Дана српског јединства, слободе и националне заставе 

Активности  Носиоци активности  Време реализације  

Читање пригодног текста на 

првом часу  

Предметни наставници Први час  

Интонирање националне 

химне у школском дворишту, 

обраћање директора школе и 

министра, пригодни програм  

Директор, 

ученици 

За време трећег часа  

Калиграфија – српска 

ћирилица 

 

Јасмина Срдановић, 

наставник српског језика 

Трећи и четврти час 

Оне су мењале свет – 

знамените Српкиње 

Маријана Ајзенкол, 

наставник математике 

 

Трећи и четврти час 

Јунаци великог рата, Александра Митровић, 

Сања Николић 

Трећи и четврти час 

La vita e l'opera di Vuk, Вуков 

живот и дело,  

 

Бисерка Станишић Трећи и четврти час 

Српска национална кухиња, 

изложба 

Учитељи од другог до 

четвртог разреда 

Током  недеље 

Српски војник, изложба Катарина Костић Антић 

Анђела Нешковић 

Током  недеље 

Српска слава, изложба Славица Ивошевић Током недеље 



Годишњи план  рада                                                                                                                                                                       

ОШ „Мајка Југовића“ 

за школску 2022/23. годину                                                                                                                                                                           

 

 44 

Прва анализа успеха  

29.10.2022. 

Крај првог полугодишта 30.12.2022. 

Трећа анализа успеха  

1.4.2023. 

Крај другог полугодишта  

20.6.2023. 

Четвртак 10.11.2022. ради се по распореду од петка.  
 

 

Разред  Настава у природи  Екскурзија  

I Гучево Салаш Стремен 

II Сокобања Кикинда 

III Тара Засавица 

IV Копаоник  Свилајнац 

V - Крагујевац 

VI - Пожаревац 

VII - Свилајнац 

VIII - Палић 
 

 

ПЛАН ОДРЖАВАЊА ЧАСОВА ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ У ОДЕЉЕЊИМА ЧЕТВРТОГ 

РАЗРЕДА 

 

ПЛАН ОДРЖАВАЊА ЧАСОВА ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ У 4. РАЗРЕДУ  
 
IV/1 

Наставник  Предмет Месец 

Александра Војновић  Техника и технологија Мај 2023. 

Марија Недељковић Информатика и рачунарство Децембар 2022, Март 2023. 

Драгана Пранић Српски језик и књижевност Новембар 

Сања Николић Географија Мај 2023. 

Александар Пешић Биологија Мај 2023. 

Филип Јемуовић Математика Децембар 2022., Април 2023. 

Катарина Костић Антић Ликовна култура Мај 2023. 

Александар Божанић Историја Новембар 

Бисерка Станишић 

Бојана Бабић 

Италијански језик  Октобар 

 
IV/2 
 

Наставник  Предмет Месец 

Александра Војновић  Техника и технологија  Мај 2023. 
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Марија Недељковић Информатика и рачунарство Децембар 2022, Март 2023. 

Драгана Пранић Српски језик и књижевност Новембар 

Сања Николић Географија Мај 2023. 

Александар Пешић Биологија Мај 2023. 

Филип Јемуовић Математика Децембар 2022., април 2023. 

Катарина Костић Антић Ликовна култура Мај 2023.  

Александар Божанић  Историја  Новембар 

Бисерка Станишић 

Бојана Бабић 

Италијански језик  Октобар 

 

 

IV/3 

 

Наставник  Предмет Месец 

Тамара Јовановић Математика Децембар, март 

Александра Војновић Техника и технологија  Мај 2023. 

Марија Недељковић Информатика и рачунарство Децембар 2022, март 2023. 

Јасмина Срдановић Српски језик и књижевност новембар 

Сања Николић Географија мај 2023. 

Александар Пешић Биологија мај 2023. 

Катарина Костић Антић Ликовна култура мај 2023. 

Александар Божанић Историја Новембар 

Бисерка Станишић 

Бојана Бабић  

Италијански језик  Октобар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.План реализације састанака са родитељима 
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6.1.План одржавања колективних отворених врата 

 

Прво полугодиште Друго полугодиште 

17.10.2022. 9.3.2023. 

29.11.2022. 3.5.2023. 

 

 

6.2.План одржавања индивидуалних отворених врата 

 

 

РАСПОРЕД ОТВОРЕНИХ ВРАТА У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ  
РАЗРЕД  НАСТАВНИК ВРЕМЕ 

 
ПРВИ РАЗРЕД 

I1 Љиљана Мандић Понедељак, сваке 2. седмице, 18 

часова 

I2 Верица 

Станојковић 

Понедељак, сваке 2. седмице, 18 

часова 

I3 Лидија 

Маринковић 

Понедељак, сваке 2. седмице, 18 

часова 

 
ДРУГИ РАЗРЕД 

II1 Ирена Анђелић Четвртак, послеподневна смена, 17 

часова 

II2 Анка Девић Четвртак 2. смена, 17,45  

II3 Емилија 

Филиповић 

Четвртак, друга смена, 18ч 

 
ТРЕЋИ РАЗРЕД  

III1 Љубица Бједов Петак, 2.смена, 18.00ч 

III2 Валентина 

Јелешевић 

Уторак, 2. смена, 18.00ч  

III3 Марија Ђурић Уторак, 2. смена 18ч 

III4 Далиборка Вукас Уторак, 2. смена 18ч 

 
ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

IV1 Ана Гавриловић Среда, 2.смена, 18ч 

IV2 Катарина Блажић Среда, 2.смена, 18ч 

IV3 Јелена Игић Среда, 2. смена, 18ч 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПОРЕД ОТВОРЕНИХ ВРАТА У ДРУГОМ ЦИКЛУСУ  
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Наставник Термин ОВ када су ученици после подне  

Зоран Гужвић четвртак 4. час 16.15-17.00 

Драгана Пранић четвртак 4. час ( 16.15 - 17.00) 

Јасмина Срдановић среда 3. час  (15.25-16.10) 

Тамара Јовановић понедељак ( 15.30h- 16.10h) 

Маријана Ајзенкол уторак 4. час( 16.15 - 17.00) 

Филип  Јемуовић четвртак 2. час (14.20-15.05) 

Марија Паројчић петак од (15.30 до 16.10) 

Гордана Ракић среда 4. час 16.15-70.00 

Сања Николић среда 2. час (14.20 - 15.05) 

Јелена Реџић среда 6. час (17.55 – 18.40) 

Александра Митровић среда 4. час (16.15 -17.00) 

Александар Божанић петак 4. час (16.15 -17.00) 

Александар Пешић петак 4. час (16.15 -17.00) 

Сандра Рајковић уторак 2. час (14.20 – 15.05) 

Мирјана Милић четвртак, 3. час ( 15.25-16. 10) 

Небојша Ђурасовић понедељак 2.час( 14.20-15.05) 

Марина Сађил среда 5.час ( 17.05-17.50) 

Катарина Костић Антић петак 2.час ( 14.20-15.05) 

Данко Бјеличић уторак 3. час ( 15.30-16.10) 

Марија Недељковић четвртак 2.час ( 14.20-15.05) 

Златко Саџаковић понедељак 3. час ( 15.30-16.10) 

Славица Ивошевић понедељак 5. час (17:05-17.50) 

Александра Војновић  понедељак 3 час  (15.30-16.10) 

Анђела Нешковић понедељак 3. Час (15.30-16.10) 

Јована Тошић среда  (12.45-13.30) 
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Бисерка Станишић петак, 3. час ( 15.25-16. 10) 

Бојана Бабић понедељак 2.час (14.20-15.05) 

 

 

6.3.План одржавања родитељских састанака 

 

Редни број родитељског 

састанка 

Време 

реализације 

Денвни ред  

Први 

родитељски састанак 

1. и 2. недеља Извештај одељењског старешине о структури 

одељења  

Упознавање родитеља са организацијом рада, 

распоредом часова, терминима индивидуалних 

отворених врата... 

Календар образовно-васпитног рада за школску 

2022/2023. годину 

Превентивне мере за сузбијање ширења заразе  

Правила понашања  

Сагласност родитеља о:                                                                               

-   фотографисању детета на различитим школским 

активностима и објављивању фотографија на сајту 

школе, школ. часопису...        

  -  да ученици иду на излете и да имају културне 

активности (позоришта,изложбе...)      /две анкете/ 

Избор представника за Савет родитеља 

Финансијске обавезе (Црвени крст 50 динара  и Дечји 

динар 180 динара)  

Нови ученици (сагласност за ес дневник и анкете за 

изборне програме) и сагласности за ученике који 

раде по ИОП- у.  

 

Други 

родитељски састанак 

12.  недеља Анализа успеха и дисциплине ученика  

Реализоване активности и пројекти  

Трећи родитељски 

састанак 

22. или 23. 

недеља 

Успех ученика на полугодишу 

Васпитно-дисциплинске мере 

Реализација плана и програма 

Четврти родитељски 

састанак 

32. недеља Трећи класификациони период  

Излети  

Резултати такмичења, информисање о награђивању 

ученика  

Пети родитељски 

састанак 

28. јун 

ученици 

осмог разреда 

38.недеља 

Оствареност плана и програма 

Успех ученика  

Подела сведочанстава 
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7. Дежурства наставника 

 

8.1. Дежурства наставника-старија смена  

 

 

 

Д Е Ж У Р С Т В О  Н А С Т А В Н И К А 

школска 2022/2023. година 

 

Г Л А В Н И  Д Е Ж У Р Н И 

школско двориште -улаз  

ПРИЈЕМ УЧЕНИКА 

(7.30 - 8.00) и (13.10-13.30) 

 

Д Е Ж У Р Н И  Н А С Т А В Н И Ц И 

током малог одмора (после првог, трећег,четвртог и петог часа) 

 

ходник 

у приземљу 

 

ходник 

на првом спрату 

 

ходник 

на другом спрату 

ПОНЕДЕЉАК Марија Недељковић 

(Александра Војновић) 

Тамара 

Јовановић 

(Гордана Ракић) 

Анђела Нешковић 

(Марија Паројчић) 

Бојана Бабић 

(Зоран Гужвић) 

УТОРАК Данко Бјеличић 

(Златко Саџаковић) 

Мирјана Милић 

(Јасмина 

Срдановић) 

Бисерка Станишић 

(Марина Сађил) 

Сандра Рајковић 

(Сања Николић) 

СРЕДА Александар Пешић 

(Филип Јемуовић) 

Јована Тошић 

(Катарина Костић 

Антић) 

Јасмина 

Срдановић 

(Мирјана Милић) 

Гордана Ракић 

( Маријана Ајзенкол) 

ЧЕТВРТАК Златко Саџаковић 

(Данко Бјеличић) 

Филип Јемуовић 

(Сандра Рајковић) 

Драгана Пранић 

(Тамара Јовановић) 

Марија Паројчић 

(Анђела Нешковић) 

ПЕТАК Зоран Гужвић (Александар 

Божанић) 

Катарина Костић 

Антић 

(Јована Тошић) 

Александра 

Митровић 

(Драгана Пранић) 

Сања Николић 

(Александар Пешић) 

 

8.2.Дежурства наставника-млађа смена 

 

 

 

ПОНЕДЕЉАК 

 

 

УТОРАК 

 

СРЕДА 

 

 

ЧЕТВРТАК 

 

 

ПЕТАК 

 

 

ПРИЗЕМЉЕ 

(УЛАЗ) 

 

 

Тања 

Вујиновић 

 

 

Славица 

Ивошевић 

 

 

Љиљана 

Мандић 

 

 

Лидија 

Маринковић 

Верица 

Станојковић 

 

Небојша 

Ђурасовић 

 

I СПРАТ 

 

 

 

Марија Ђурић 

 

 

 

Валентина 

Јелешевић 

 

 

Катарина 

Блажић 

 

 

Јелена Игић 

 

Ана 

Гаврлиловић 

 

II СПРАТ 

 

 

Љубица 

Бједов 

 

 

 

Далиборка 

Вукас 

 

Анка Девић 

 

Ирена Анђелић 

 

Емилија 

Филиповић 

 

Нспомена: Сваке друге недеље, када нисмо у смени са првацима, (средом и четвртком) 

наизменично дежурају наставници другог, трећег и четвртог разреда. 
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8. План наставе и учења  
 

 

ПРЕДМЕТИ И ФОНД ЧАСОВА У ПРВОМ   РАЗРЕДУ 

Ред. 

број 
А. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 

ПРВИ РАЗРЕД 

нед. год. 

1. 
 

Српски језик   
5 180 

2. Енглески језик 2 72 

3. Математика 5 180 

4. Свет око нас 2 72 

5. Ликовна култура 1 36 

6. Музичка култура 1 36 

7. Физичко и здравствено васпитање 3 108 

8. Дигитални свет 1 36 

У К У П Н О: А 20 720 

Ред. 

број 
Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ  

1 Верска настава/Грађанско васпитање3 1 36 

У К У П Н О: Б 1 36 

У К У П Н О: А + Б 21 756 

 

 

 

 

 

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни наставни 

предмети, изборни програми и активности 

Ред. 

број 
ОБЛИК ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА 

ПРВИ РАЗРЕД 

нед. год. 
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1. Редовна настава 21 756 

2. Допунска настава 1 36 

3. Додатна настава - - 

4. Настава у природи** 7–10 дана годишње 

 

Ред. 

број 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

ПРВИ РАЗРЕД 

нед. год. 

1. Час одељењског старешине 1 36 

2. Ваннаставне активности6 1–2 36–72 

3. Екскурзија 1–3 дана годишње 

 
СЕКЦИЈЕ У ПРВОМ  РАЗРЕДУ 

 

СЕКЦИЈЕ У ПРВОМ РАЗРЕДУ 

 

Редни 

број 

 

ПРВИ РАЗРЕД 

 

Водитељ секције 

1. Спортска секција Љиљана Мандић 

2. Спортска секција Верица Станојковић 

3. Спортска секција Лидија Маринковић 
 

 

ПРЕДМЕТИ И ФОНД ЧАСОВА У ДРУГОМ РАЗРЕДУ 

Ред. 

број 
А. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 

ДРУГИ РАЗРЕД 

нед. год. 

1. Српски језик   5 180 

2. Енглески језик 2 72 

3. Математика 5 180 

4. Свет око нас 2 72 

5. Ликовна култура 2 72 
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6. Музичка култура 1 36 

7. Физичко и здравствено васпитање 3 108 

8. Дигитални свет 1 36 

У К У П Н О: А 21 756 

Ред. 

број 
Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ  

1 Верска настава/Грађанско васпитање3 1 36 

У К У П Н О: Б 1 36 

У К У П Н О: А + Б 21 756 

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни наставни 

предмети, изборни програми и активности 

Ред. 

број 
ОБЛИК ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА 

ДРУГИ РАЗРЕД 

нед. год. 

1. Редовна настава 21 756 

2. Допунска настава 1 36 

3. Додатна настава - - 

4. Настава у природи** 7–10 дана годишње 

 

Ред. 

број 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

ДРУГИ РАЗРЕД 

нед. год. 

1. Час одељењског старешине 1 36 

2. Ваннаставне активности6 1–2 36–72 

3. Екскурзија 1–3 дана годишње 

 

 

СЕКЦИЈЕ У ДРУГОМ  РАЗРЕДУ 

 

СЕКЦИЈЕ У ДРУГОМ РАЗРЕДУ 
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Редни 

број 

 

ДРУГИ РАЗРЕД 

 

Водитељ секције 

 

1. 

 

Уметничка радионица  

 

Ирена Анђелић 

 

2. 

 

Уметничка радионица 

 

Анка Девић 

 

3. 

 

Уметничка радионица 

 

Емилија Филиповић 

 

ПРЕДМЕТИ И ФОНД ЧАСОВА У ТРЕЋЕМ  РАЗРЕДУ 

Ред. 

број 
А. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

нед. год. 

1. Српски језик   5 180 

2. Енглески језик 2 72 

3. Математика 5 180 

4. Природа и друштво  2 72 

5. Ликовна култура 2 72 

6. Музичка култура 1 36 

7. Физичко и здравствено васпитање 3 108 

8. Дигитални свет 1 36 

У К У П Н О: А 21 756 

Ред. 

број 
Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ  

1. Верска настава/Грађанско васпитање 1 36 

У К У П Н О: Б 1 36 

У К У П Н О: А + Б 21 756 

. 

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни наставни 

предмети, изборни програми и активности 

 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА ТРЕЋИ РАЗРЕД 
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Ред. 

број 
нед. год. 

1. Редовна настава 21 756 

2. Допунска настава 1 36 

3. Додатна настава 1 36 

4. Настава у природи** 7–10 дана годишње 

 
 

Ред. број 
ОСТАЛИ ОБЛИЦИОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

нед. год. 

1. Час одељењског старешине 1 36 

2. Ваннаставне активности6 1–2 36–72 

3. Екскурзија 1–3 дана годишње 

 

Ред. број 

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 

(СЕКЦИЈЕ) 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

нед. год. 

1. Секциоја дечјег стваралаштва  1 36 

 

ПРЕДМЕТИ И ФОНД ЧАСОВА У ЧЕТВРТОМ  РАЗРЕДУ 

Ред. 

број 
А. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

нед. год. 

1. Српски језик   5 180 

2. Енглески језик 2 72 

3. Математика 5 180 

4. Природа и друштво  2 72 

5. Ликовна култура 2 72 

6. Музичка култура 1 36 
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7. Физичко и здравствено васпитање 3 108 

У К У П Н О: А 20 720 

Ред. 

број 
Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ  

1. Верска настава/Грађанско васпитање 1 36 

2. Пројектна настава  1 36 

У К У П Н О: Б 2 72 

У К У П Н О: А + Б 22 792 

. 

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни наставни 

предмети, изборни програми и активности 

Ред. 

број 
ОБЛИК ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

нед. год. 

1. Редовна настава 21 756 

2. Допунска настава 1 36 

3.  Додатна настава 1 36 

4. Настава у природи 7–10 дана годишње 

 

Ред. 

број 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

нед. год. 

1. Час одељењског старешине 1 36 

2. Ваннаставне активности 1–2 36–72 

3. Екскурзија 1–3 дана годишње 

 

 

 

 

СЕКЦИЈЕ УЧЕТВРТОМ   РАЗРЕДУ 
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СЕКЦИЈЕ У ЧЕТВРТОМ  РАЗРЕДУ 

 

Редни 

број 

 

ПРВИ РАЗРЕД 

 

Водитељ секције 

 

1. 

 

Еколошка секција 

 

Ана Гавриловић 

 

2. 

 

Еколошка секција 
 

Катарона Блажић 

3. Еколошка секција  Јелена Игић  
 

ПРЕДМЕТИ И ФОНД ЧАСОВА У ПЕТОМ РАЗРЕДУ 

Ред. 

броj  
А. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ  

ПЕТИ 

РАЗРЕД  

нед.  год.  

1.  Српскиjезик и књижевност 5  180  

2.  Енглескиjезик  2  72  

3.  Ликовна култура 2 72 

4.  Музичка култура 2 72 

5.  Историја 1 36 

6.  Географија 1 36 

7.  Математика 4 144 

8.  Биологија 2 72 

11. Техника и технологија 2 72 

12.  Информатика и рачунарство 1 36 

13. Физичко и здравствено васпитање + ОФА 2 72+541 

У К У П Н О: А  24 918 

Ред. 

броj  
Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 

1  Верска настава/Грађанско васпитање2 1  36  

2.  Други страни језик Италијански језик 2 72 

У К У П Н О: Б  3 108 

У К У П Н О: А + Б  27 1026 
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Облици образовно-васпитног рада коjима се остваруjу обавезнии изборни 

наставни предмети 

 
 

Ред. 

броj  
ОБЛИК ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА  

ПЕТИ 

РАЗРЕД  

нед.  год.  

1.  Редовна настава  27 1026 

2.  
 

Слободне наставне активности3 

 
1 36 

3.  Допунска настава  1  36  

4.  Додатна настава   1  36 

 

Ред. 

броj  

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ  

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  

ПЕТИ  

РАЗРЕД  

нед.  год.  

1. Час одељењског старешине 1 36  

2. Ваннаставне активности (друштвене, техничке, хуманитарне, 

спортске и културне активности)4 
1 36 

3. Екскурзија 
До 2 дана 

годишње 

 

 

1-Обавезне физичке активности реализују се у оквиру предмета Физичко и здравствено 

васпитање 

2-Ученик бира један од понуђених изборних програма 

3-Слободне наставне активности школа планира Школским програмом и Годишњим 

планом рада. Ученик обавезно бира једну од понуђених слободних наставних 

активности 

4-Ваннаставне активности могу бити друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и 

културне активности (секције) 
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ПРЕДМЕТИ И ФОНД ЧАСОВА У ШЕСТОМ РАЗРЕДУ 

Ред. 

броj  
А. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ  

ШЕСТИ 

РАЗРЕД  

нед.  год.  

1.  Српски jезик и књижевност 4 144  

2.  Енглески jезик  2  72  

3.  Ликовна култура 1 36 

4.  Музичка култура 1 36 

5.  Историја 2 72 

6.  Географија 2 72 

7. Физика 2 72 

8.  Математика 4 144 

9.  Биологија 2 72 

10. Техника и технологија 2 72 

11.  Информатика и рачунарство 1 36 

12. Физичко и здравствено васпитање 2 72+541 

У К У П Н О: А  25 954 

Ред. 

броj  
Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 

1.  Версканастава/Грађансковаспитање2 1  36  

2.  Италијански језик 2 72 

У К У П Н О: Б  3 108 

У К У П Н О: А + Б  28 1062 

 

 

 

Облици образовно-васпитног рада коjима се остваруjу обавезни предмети, 

изборни програми и активности 
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Ред. 

Броj  
ОБЛИК ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА  

ШЕСТИ 

РАЗРЕД  

нед.  Год.  

1.  Редовна настава  28 1062 

2. Слободне наставне активности 3 1 36 

3.  Допунска настава  1  36  

4.  Додатна настава   1  36 

 

1-Обавезне физичке активности реализују се у оквиру предмета Физичко и здравствено 

васпитање 

2-Ученик бира један од понуђених изборних програма 

3-Слободне наставне активности школа планира Школским програмом и Годишњим 

планом рада. Ученик обавезно бира једну од понуђених СНА  

4- Ваннаставне активности могу бити друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и 

културне активности (секције) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТИ И ФОНД ЧАСОВА У СЕДМОМ РАЗРЕДУ 

Ред. 

броj  
А. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ  

СЕДМИ 

РАЗРЕД  

нед.  год.  
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1.  Српскиjезик и књижевност 4 144  

2.  Енглескиjезик  2  72  

3.  Ликовна култура 1 36 

4.  Музичка култура 1 36 

5.  Историја 2 72 

6.  Географија 2 72 

7. Физика 2 72 

8.  Математика 4 144 

9.  Биологија 2 72 

10.  Хемија 2 72 

11. Техника и технологија 2 72 

12. Информатика и рачунарство 1 36 

13.  Физичко и здравствено васпитање  3 108 

У К У П Н О: А  28 1008 

Ред. 

броj  
Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

1  Версканастава/Грађанско васпитање1 1  36  

2.  Италијански језик 2 72 

У К У П Н О: Б  3 108 

У К У П Н О: А + Б  31 1116 

 

 

 

Облици образовно-васпитног радакоjима се остваруjу обавезнии изборни 

наставни предмети 

 

Ред. 

броj  
ОБЛИК ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА  

СЕДМИ 

РАЗРЕД  

нед.  год.  

1. Редовна настава  31 1116 

 Слободне наставне активности 2 

 
1 36 
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2. 

3. Допунска  настава  1  36  

4. Додатна настава   1  36 

 

Ред. 

броj  

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ  

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  

СЕДМИ  

РАЗРЕД  

нед.  год.  

1. Час одељењског старешине 1 36  

2. Ваннаставне активности 3 1 36 

3. Екскурзија  
До 2 дана 

годишње 

 

1-Ученик бира један од понуђених изборних програма 

2-Слободне наставне активности школа планира Школским програмом и Годишњим 

планом рада. Ученик обавезно бира једну од понуђених СНА  

3- Ваннаставне активности могу бити друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и 

културне активности (секције) 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТИ И ФОНД ЧАСОВА У ОСМОМ РАЗРЕДУ 

Ред. 

броj  
А. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ  

ОСМИ 

РАЗРЕД  

нед.  год.  

1.  Српски jезики књижевност 4 136 

2.  Енглески jезик  2  68 
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3.  Ликовна култура 1 34 

4.  Музичка култура 1 34 

5.  Историја 2 68 

6.  Географија 2 68 

7. Физика 2 68 

8.  Математика 4 136 

9.  Биологија 2 68 

10.  Хемија 2 68 

11. Техника и технологија  2 68 

12.  Физичко и здравствено васпитање  3 102 

13. Информатика и рачунарство  1 34 

У К У П Н О: А  28 952 

Ред. 

броj  
Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

1  Версканастава/Грађансковаспитање 1  36  

2.  Италијански језик 2 68 

У К У П Н О: Б  3 104 

У К У П Н О: А + Б  31 1056 

 

 

 

 

 

 

Облици образовно-васпитног рада коjима се остваруjу обавезни и изборни 

наставни предмети 

 
 

Ред. 

броj  
ОБЛИК ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА  

ОСМИ   

РАЗРЕД  

нед.  год.  

1.  Редовна настава  31 1054 
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2. Слободна наставна активност 1 34 

3.  Допунскa настава  1 34 

4.  Додатна настава  1 34 

 

Ред. 

броj  

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ  

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  

ОСМИ 

РАЗРЕД  

нед.  год.  

1. Час одељењског старешине 1 34 

2. Вннаставне активности 1-2 34 

3. Екскурзија 
До 3 дана 

годишње 

 

 

 

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ 

 

Предметна настава у разредној настави организује се из следећих наставних предмета:  

-Енглески језик од првог до четвртог разреда са 2 часа недељно, годишње 72 часа  

-Верска настава од првог до четвртог разреда са 1 часом недељно, годишње 36 часова 

 

ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА ГРУПЕ У ПРЕДМЕТНОЈ НАСТАВИ 

 

У овој школској години подела предмета групе извршена је у настави: 

-Техника и технологија за ученике петог, шестог,седмог и осмог разреда са 2 часа 

недељно, годишње 72 часа  

-Верска настава и грађанско васпитање за ученике петог, шестог,седмог и осмог 

разредаса 1 часомнедељно, годишње 36 часова, односно 34 за ученике осмог разреда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годишњи план  рада                                                                                                                                                                       

ОШ „Мајка Југовића“ 

за школску 2022/23. годину                                                                                                                                                                           

 

 64 

 

                                                       ИЗБОРНИ ПРОГРАМ 

 

Слободне наставне активности 

Слободна 

наставна 

активност 

Носилац 

активности 

Број 

група 

Број 

ученика 

Одељења Термин 

  Вежбањем до 

здравља  

ЦСВ Сачувајмо нашу 

планету 

V-1  13 12 2 

V-2  8 16 6 

V-3  14 8 5 
УКУПНО 

УЧЕНИКА 
V123 35 37 11 

  Вежбањем до 

здравља 
Медијска 

писменост 

Сачувајмо нашу 

планету 

VI-1 Александра 

Митровић 

15 9 2 

VI-2 Катарина 

Костић  

19 5  

VI-3 Александра 

Војновић 

13 5 7 

УКУПНО 

УЧЕНИКА 
VI123

 47 19 9 

  Уметност Моја 

животна 

средина 

Домаћинство 

VII-1 Сања Николић 1 8 13 

VII-2 Анђела 

Нешковић 

/ 12 7 

VII-3 Драгана 

Пранић 

3 1 20 

VII-4 Мирјана 

Милић 

 1 22 

УКУПНО 

УЧЕНИКА 
VII123  4 22 62 

  Уметност Моја 

животна 

средина 

Домаћинство 

 

VIII-1 Марина Сађил 21 7 / 

VIII-2 Маријана 

Ајзенкол 

7 19 2 

VIII-3 Тамара Милић 10 16 3 

УКУПНО 

УЧЕНИКА 
VIII123 38 42 5 
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Цртање, 

сликање, 

вајање 

 

Катарина 

Костић Антић 

 

2 

20 5/1,5/3 Петак претчас 

блок 

16 5/2 Уторак 7. час 

блок 

 

Вежбањем до 

здравља 

 

Данко 

Бјеличић 

2 18 5/1, 5/2 Среда, претчас 

блок 

17 5/2, 5/3 Уторак претчас 

блок 

Златко 

Саџаковић 

2 23 6/1, 6/3 Понедељак 

претчас блок 

24 6/2,6/3 Среда претчас 

блок 

Сачувајмо 

нашу планету 

Александар 

Пешић 

1 20 5/1,5/2,5/3,6/1,6/3 Среда претчас 

блок 

Медијска 

писменост 

Маја 

Миливојевић 

1 19 6/1,6/2,6/3 Среда 7.час блок 

 

Домаћинство 

Анђела 

Нешковић 

1 22 7/4 Среда 7.час блок 

Јована Тошић 2 22 7/1,7/2,8/2 Среда претчас 

блок 

23 7/3,8/3 Петак претчас 

блок 

Уметност Марина 

Сађил 

2 21 7/1,7/3,8/2,8/3 Понедељак 

претчас блок 

21 8/1 Уторак претчас 

блок 

Моја животна 

средина 

Гордана 

Ракић 

1 22 7/1,7/2,7/3,7/4 Среда 7.час блок 

Марија 

Паројчић 

2 23 8/1,8/3 Четвртак 7.час 

блок 

19 8/2 Уторак 7.час 

блок 

 

 

 

У школској 2022/23. години реализују се обавезни изборни прпграми:  

Верска настава и грађанско васпитање у свим разредима са 1 часом недељно, односно 

36 часова годишње  

Италијански језик за ученике петог, шестог, седмог и осмог разреда, са 2 часа недељно, 

односно 72 часова годишње  

У школској 2022/23. години реализоваће се слободне наставне активности за ученике 

петог, шестог, седмог и осмог разреда са 1 часом недељно, односно 36/34 часова 

годишње: 

 

У школској 2022/23. године реализоваће се обавезне физичке активности у оквиру 

предмета Физичко и здравствено васпитање у петом, шестом, седмом и осмом разреду.  
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У школској 2022/23. години реализују се изборни предмети за ученике четвртог разреда 

са једним часом недељно, односно 36 часова годишње: Пројектна настава – четврти 

разред.  

Школа је у складу са интересовањима ученика  и сопственим ресурсима понудила 

слободне активности ( ваннаставне активности ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. .Изборни програми и слободне наставе активности 

 

 

ИЗБОРНИ ПРОГРАМ У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ  
РАЗРЕД  Грађанско васпитање Верска настава 
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ПРВИ РАЗРЕД 

I1 10 19 

I2 10 18 

I3 / 29 

Укупно 20 66 

 

ДРУГИ РАЗРЕД 

II1 9 18 

II2 12 16 

II3  8 19 

Укупно 29 53 

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД  

III1 12 14 

III2 5 19 

III3 3 21 

III4 8 16 

Укупно 28 70 

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

 

IV1 

0 28 

 

IV2 

5 19 

 

IV3 

6 22 

Укупно 11 69 

Укупан број ученика 88 258 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗБОРНИ ПРОГРАМ У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ  
РАЗРЕД  Грађанско васпитање Верска настава 

 V1 11 16 



Годишњи план  рада                                                                                                                                                                       

ОШ „Мајка Југовића“ 

за школску 2022/23. годину                                                                                                                                                                           

 

 68 

ПРВИ РАЗРЕД V2 4 26 

V3 2 25 

Укупно 17 67 

 
ДРУГИ РАЗРЕД 

VI1 10 16 

VI2 5 19 

VI3  4 21 

Укупно 19 56 

 
ТРЕЋИ РАЗРЕД  

VII1 - 22 

VII2 1 18 

VII3 5 19 

VII4 2 21 

Укупно 8 80 

 
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

 

VIII1 

2 26 

 

VIII2 

6 22 

 

VIII3 

7 22 

Укупно 15 70 

Укупан број ученика 59 273 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.Секције  
 

 
НАЗИВ СЕКЦИЈЕ НАСТАВНИК 

Спортска секција Лидија Маринковић, Верица Станојковић и 

Љиљана Мандић 

Уметничка радионица Анка Девић 

Ирена Анђелић 

Оливера Ђурђевић 
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Секција дечјег стваралаштва  Љубица Бједов, Валентина Јелешевић, 

Далиборка Вукас и Марија Ђурић  

Еколошка секција  Јелена Игић, Катарина Блажић, Ана 

Гавриловић 

Веронаука у примени Славица Ивошевић 

Секција италијанског језика Бисерка Станишић 

Библиотечка секција Маја Миливојевић 

Саобраћајна секција Анђела Нешковић 

Макетарство и моделарство Александра Војновић 

Секција за програмирање Марија Недељковић  

Новинарска секција  Зоран Гужвић 

 

 

Пројекат бесплатног спорта 

 

Пројекција спровођења пројекта „Бесплатне школе спорта“за ученике београдских 

основних школа од I-IV разреда (пројекат се планира са трајањем од једне године са 

стварањем предуслова за реализацију и у наредном периоду – укупног трајања од три 

године). 

 

1. Основно о Пројекту ”Бесплатне школе спорта”: 

• ”Бесплатне школе спорта” за ученике београдских школа од I до IV 

разреда 

 

2. Тип Пројекта: 

• Развојни 

 

3. Носилац и реализатор Пројекта: 

• Министарство омладине и спорта Републике Србије 

 

• Град Београд - Секретаријат за спорт и омладину 

 

• Београдска асоцијација за школски спорт 

 

• Радна група у саставу:  

 

- менаџер пројекта: проф. др Александар Јанковић- 

-  организатори пројекта: проф. др Весна Ћилерџић, проф. др. Дејан Сузовић 

 

4. Циљ Пројекта: 

Основни циљ је омогућити деци млађег школског узраста (ученици  од I до IV разреда) 

да се баве спортским активностима за које се определе у оквиру додатних наставних и 

тренажних процеса у београдским основним школама на територији Градских 

Општина. У нашој школи реализоваће се бесплатан спорт-одбојка.  

 

11. Уџбеници у 2022/23. години 
 

11.1.Уџбеници у првом разреду 

 

 

ПРЕДМЕТ 

 

УЏБЕНИК 

 

ИЗДАВАЧ/АУТОРИ  
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СРПСКИ ЈЕЗИК Буквар за 1. разред ОШ ФРЕСКА 

Светлана Јоксимовић  
Р. листови уз Буквар за 1. 

разред ОШ 

Аутор:  Светлана Јоксимовић  

Читанка за 1. разред ОШ  Аутор: Светлана Јоксимовић 

МАТЕМАТИКА Математика ( 1., 2. 3.  и 

4.део), уџбеник за 1. разред 

ОШ  

КЛЕТ 

аутори: Бранислав Поповић, Ненад 

Вуловић, Петар Анокић и Мирјана 

Кандић 

СВЕТ ОКО НАС Свет око нас, уџбеник за 1. 

разред ОШ  

НОВИ ЛОГОС 

аутори: Љиља Стокановић, 

Гордана Лукић и Гордана Субаков 

Симић 

Свет око нас, радна свеска 

за 1. разред ОШ 

  

аутори: Љиља Стокановић, 

Гордана Лиукић и Гордана 

Субаков Симић  

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 

„Чаробни свет музике“, 

уџбеник музичке културе 

за 1. разред ОШ  

ФРЕСКА 

аутор: др Гордана Илић. 

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 

„ Маша и Раша- Свет у 

мојим рукама“ Ликовна 

култура, уџбеник за 1. 

разред   

КЛЕТ 

ОШ , аутор: Сања Филиповић 

ЕНГЛЕСКИ 

ЈЕЗИК  

„Happy House 1-3 rd 

edition“, уџбеник и радна 

свеска  

аутори: Stella Maidment и Lorena 

Roberts, Oxford University Press, 

2018. год. 

 

 

 

 

 

 

 

11.2.Уџбенци у другом разреду 

 

 

ПРЕДМЕТ 

 

УЏБЕНИК 

 

ИЗДАВАЧ/АУТОРИ   
СРПСКИ ЈЕЗИК  Читанка 2  

за други разред основне школе  

КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР 

Симеон Маринковић, 

Славица Марковић Српски језик 2  

за други разред основне школе  
Мала абецеда  

радни уџбеник за други разред 

основне школе, 

МАТЕМАТИКА Математика 2  

за други разред основне школе; 

КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР 

Весна Рикало 
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уџбенички комплет; 

ћирилица  
 

Математика 2  

за други разред основне школе; 

уџбенички комплет (уџбеник и 

радна свеска); 

ћирилица  
СВЕТ ОКО НАС Свет око нас,  уџбеник за други 

разред основне школе; 

уџбенички комплет; ћирилица  

КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР 

 

Симеон Маринковић, 

Славица Марковић, 

Весна Рикало 
Свет око нас,  радна свеска за 

други разред основне школе;  

уџбенички комплет; 

ћирилица 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 

Музичка култура 2  

за други разред основне школе; 

ћирилица 

КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР 

Владица Илић 

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 

Ликовна култура 2, уџбеник за 

други разред основне школе; 

Ћирилица 

КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР 

Мирјана Живковић 

ЕНГЛЕСКИ 

ЈЕЗИК  

Happy House 2 – 3rd edition,  

Енглески језик за други разред 

основне школе (уџбеник и радна 

свеска) 

Stella Maidment, 

Lorena Roberts 

„Тhe Еnglish Book” – Oxford 

University Press 

ДИГИТАЛНИ 

СВЕТ  

Дигитални свет 2, радна свеска, 

Креативни центар, 2021. 

Невена Перић, Наташа 

Николић Гајић 

 

11.3.Уџбеници у трећем разреду 

 

 

ПРЕДМЕТ   

 

УЏБЕНИК  

 

            ИЗДАВАЧ/ АУТОРИ  

СРПСКИ ЈЕЗИК    Читанка, 

Српски језик за 3. раз. ОШ 

 

Граматика, 

Уџбеник са радном свеском, 

Српски језик за 3. раз. ОШ 

 

Радна свеска уз Читанку, 

Српски језик за 3. раз. ОШ 

БИГЗ  

Зорица Цветановић и Даница 

Килибарда 

 

Мирјана Стакић  

 

Зорица Цветановић и Даница 

Килибарда  

МАТЕМАТИКА Математика 3, уџбеник за 3. 

раз. ОШ( први и други део) 

 

БИГЗ 

Јелена Русић, Бранка Јовановић 

и Наташа Николић Гајић 
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Математика 3, 

радна свеска за 3. раз. ОШ 

  

ПРИРОДА И 

ДРУШТВО  

Природа и друштво 3, 

уџбеник и радна свеска за 3. 

разред ОШ ( први и други 

део) 

БИГЗ  

Сања Благданић, Зорица 

Ковачевић, Славица Јовић и 

Александра Петровић 

  
ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 

Ликовна култура 3, 

уџбеник за 3. раз. ОШ 

БИГЗ  

Кристинка Селаковић и Милош 

Ђорђевић  
МУЗИЧКА 

КУЛТУРА  

Музичка култура 3, 

уџбеник за 3. раз. ОШ 

БИГЗ  

 

Мила Ђачић  
ЕНГЛЕСКИ 

ЈЕЗИК 

Super Minds 3, 

Енглески језик за трећи 

разред основне школе; 

уџбенички комплет ( уџбеник 

и радна свеска) 

КЛЕТ 

Херберт Пухта, 

Гинтер Гернгрос, 

Питер Луис Џонс  

 

 

11.4. Уџбеници за четврти разред  

ПРЕДМЕТ УЏБЕНИК ИЗДАВАЧ/АУТОРИ 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Читанка, 

Српски језик за 4. раз. ОШ 

 

Граматика, 

Уџбеник са радном свеском, 

Српски језик за 4. раз. ОШ 

 

Радна свеска уз Читанку, 

Српски језик за 4. раз. ОШ 

 

 

  

БИГЗ  

Зорица Цветановић и Даница 

Килибарда 

Мирјана Стакић и Александра 

Ивезић 

Зорица Цветановић и Даница 

Килибарда 

  

МАТЕМАТИКА 

 

 

 

  

Математика 4, уџбеник за 4. 

раз. ОШ( први и други део) 

 

Математика 4, 

радна свеска за 4. раз. ОШ 

 

 

 

 

  

БИГЗ 

Јелена Русић, Бранка 

Јовановић и Наташа Николић 

Гајић 

Јелена Русић и Бранка 

Јовановић 
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ПРИРОДА И 

ДРШТВО  

Природа и друштво 4 за 4. раз. 

ОШ, уџбенички комплет ( 

уџбеник и радна свеска)  

Сања Благданић, Зорица 

Ковачевић и Славица Јовић 

  

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА  

 

  

Ликовна култура 4, 

уџбеник за 4. раз. ОШ 

 

 

 

  

 

Кристинка Селаковић 

 

 

 

  

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 
 

Музичка култура 4, 

уџбеник за 4. раз. ОШ 

  

 

Мила Ђачић  

ЕНГЛЕСКИ 

ЈЕЗИК 

 

 

 

  

Project 1, 

Serbian Edition, 

Енглески језик за четврти 

разред основне школе, четврта 

година учења; 

 уџбенички комплет (уџбеник 

и радна свеска) 

 

  

The English book 

Tom Hutchinson 

Tom Hutchinson, Jenet Hardy- 

Gould 

 

 

 

 

  
 

 

 

11.5.Уџбеници у петом разреду 

 

 

ПРЕДМЕТ 

 

УЏБЕНИК 

 

ИЗДАВАЧ/АУТОРИ  
СРПСКИ 

ЈЕЗИК И 

КЊИЖЕВНОС

Т  

Српски језик 

читанка 

„Чаролија 

стварања“  

НОВИ ЛОГОС 

аутори Н.Станковић Шошо, Б.Сувајџић „Нови 

Логос“ 

Српски језик 

граматика 

„Језичко 

благо“ 

С.Слијепчевић, Н.Станковић Шошо, Б.Сувајџић -

„Нови Логос“  

Српски језик 

радна свеска 

„У потрази за 

књижевним и 

језичким 

благом“  

С.Слијепчевић, Н.Станковић Шошо, Б.Сувајџић-

„Нови Логос 

МАТЕМАТИК

А  

Математика-

уџбеник за 5. 

разред 
 

МАТЕМАТИСКОП 

В.Стојановић „Математоскоп“ 
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Математика-

збирка 

задатака за 5. 

разред 
 

Г.Поповић, В.Стојановић, Н.Вигњевић 

„Математоскоп“  

БИОЛОГИЈА Биологија за 

пети разред  

ГЕРУНДИЈУМ 

Т.Прибићевић,Т.Миљановић,С.Нинковић,В.Мили

војевић „Герундијум“ 

ГЕОГРАФИЈА Географија 

уџбеник за 

пети разред  

КЛЕТ 

В.Ковачевић, С.Топаловић 

ИСТОРИЈА Историја 

уџбеник за 

пети разред 

НОВИ ЛОГОС 

Др.Д. Лопандић, И.Петровић  

ИНФОРМАТИ

КА И 

РАЧУНАРСТВ

О 

Информатика 

и рачунарство  
 

КЛЕТ 

аутор С.Мандић 

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 

Ликовна 

култура за 

пети разред 
 

БИГЗ 

Миливој Мишко Павловић 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА  

Музичка 

култура  уџбен

ик за пети 

разред  
 

БИГЗ 

,аутор М.Обрадовић 

ИТАЛИЈАНСК

И ЈЕЗИК 

Италијански 

језик-

уџбенички 

комплет 

(уџбеник и 

материјали)  

ЈП ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ 

Amici 1,аутор A.Блатешић 

ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИЈ

А 

Техника и 

технологија-

уџбенички 

комплет 

(уџбеник и 

радна свеска)  

НОВИ ЛОГОС 

аутори Ж.Васић,Д.Каруовић, И.Ђисалов  

ЕНГЛЕСКИ 

ЈЕЗИК   

Енглески 

језик-

уџбенички 

комплет 

Еnglish plus 1 

(уџбеник и 

радна свеска) 

НОВИ ЛОГОС 

аутори B.Wetz, J. Hardy Gould  

 

 

11.6.Уџбеници у шестом разреду 
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ПРЕДМЕТ 

 

УЏБЕНИК 

 

ИЗДАВАЧ/АУТОРИ  
СРПСКИ ЈЕЗИК И 

КЊИЖЕВНОСТ  

СРПСКИ ЈЕЗИК за шести  разред 

основне школе; 

уџбенички комплет; 

ћирилица  

КЛЕТ 

Зона Мркаљ 

Зорица Несторовић 

Весна Ломпар 

  Извор , читанка за шести разред 

основне  школе  

Граматика 6 - уџбеник за шести 

разред основне школе  
МАТЕМАТИКА  Математика, уџбеник за шести 

разред основне школе; 

ћирилица  

МАТЕМАТИСКОП 

Наташа Алимпић, 

Гордана Поповић, 

Никола Вигњевић  Математика, збирка задатака за 

шести разред основне школе; 

ћирилица;  

ГЕОГРАФИЈА   Географија – уџбеник за шести 

разред основне школе 

НОВИ ЛОГОС 

С.Вујадиновић,Р.Голић, 

Д.Шабић 

ИСТОРИЈА  Историја – уџбеник за шести 

разред основне школе  

ГЕРУНДИЈУМ  

А. Крстић Б. Бечановић 

БИОЛОГИЈА Биологија за шести разред 

основне школе; 

Ћирилица 

ГЕРУНДИЈУМ 

Т. Прибићевић, Т. 

Миљановић С. Нинковић, 

В. 

Миливојевић 

ФИЗИКА  Физика 6, уџбеник зашести 

разред основне школе; 

Ћирилица 

КЛЕТ 

М.Радојевић 

Физика 6, збирка задатака са 

лабораторијским вежбама 

зашести разред основне школе; 

Ћирилица 

КЛЕТ 

М.Радојевић 

ИНФОРМАТИКА И 

РАЧУНАРСТВО  

Информатика и рачунарство за 

шести разред основне школе; 

ћирилица 

БИГЗ 

М. Петровић, З. 

Прокопић, Ј. Пријовић 

ИТАЛИЈАНСКИ 

ЈЕЗИК  

Amici 2, италијански језик за 

шести. Разред основне школе, 

друга година учења; 

уџбенички комплет (уџбеник са 

ЦД-ом и радна свеска)  

ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ 

А.Блатешић, Ј.Стојковић 

ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИЈА  

Техника и технол огија за 

шести  разред основне школе;   

уџбенички комплет (уџбеник и 

комплет материјала);  

БИГЗ 

Жељко Шешељ, Петко 

Андрић, др Жељко Папић 
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ћирилица 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 

Музичка култура 6, за шести 

разред основне школе; 

ћирилица 

КЛЕТ 

Г.Грујић, М.Соколовић, 

Б.Лековић, С.Кесић 

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА  

Ликовна култура 6, уџбеник за 

шести разред основне школе; 

ћирилица 

НОВИ ЛОГОС 

М.Мићић 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  
English plus 2- second 

edition  енглески језик за 

шесту  разред основне школе, 

шеста година учења, уџбенички 

комплет(уџбеник, радна свеска 

НОВИ ЛОГОС 

Ben Wetz, Katrina Gomley 

Dzenet Hardi Guld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.7.Уџбеници у седмом разреду 

 

 

ПРЕДМЕТ 

 

НАЗИВ УЏБЕНИКА 

 

ИЗДАВАЧ/АУТОРИ 

 

МАТЕМАТИКА  

Математика уџбеник за 7. 

разред основне школе, 

ћирилица,  

Математика, збирка задатака 

за седми разред основне 

школе, 

МАТЕМАТИСКОП 

Владимир Стојановић Никола 

Вигњевић, Владимир 

Стојановић, Гордана 

Поповић, Наташа Алимпић, 

СРПСКИ ЈЕЗИК И 

КЊИЖЕВНОСТ 

Читанка „Плетисанка“ 

Српски језик за 7. разред 

Граматика 

Српски језим радна свеска  

КЛЕТ 

З. Несторовић, З. 

Мркаљ, В.Ломпар 

БИОЛОГИЈА  Биологија уџбеник за седми 

разред основне школе, 

ДАТА СТАТУС 

Н.Рајчевић, Г. Ковачевић 
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ФИЗИКА Физика 7, Уџбеник за 7. 

разред основне школе  

Физика 7, Збирка задатака са 

лабораторијским вежбама за 

7. разред основне школе 

КЛЕТ 

Марина Радојевић Марина 

Радојевић 

ХЕМИЈА  Хемија 7, уџбеник за седми 

разред основне школе, 

 Хемија 7, лабораторијске 

вежбе са збирком задатака за 

седми разред основне школе, 

уџбенички комплет; 

ћирилица, 

ЕДУКА 

Даница Павловић, Данијела 

Малинар Даница Павловић, 

Данијела Малинар, 

ИНФОРМАТИКА 

И РАЧУНАРСТВО 

Информатика и рачунарство 

Уџбеник за 7. разред основне 

школе 

КЛЕТ 

Светлана Мандић  

ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИЈА  

Техника и технологија 7  

за седми разред основне 

школе; 

уџбенички комплет (уџбеник 

и материјал за 

конструкторско моделовање); 

ћирилица 

ВУЛКАН ЗНАЊА  

З.Луковић, Р.Марковић 

 

Д.Чукљевић, М.Папић 

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 

Ликовна култура за седми 

разред основне школе; 

ћирилица 

ЈП ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ 

Рајка Бошковић  

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 

Из музичке кутије, музичка 

култура за седми разред 

основне школе; 

Ћирилица 

ЕДУКА 

Борис Марковић 

ИСТОРИЈА Историја за 7.разред основне 

школе 

ГЕРУНДИЈУМ 

Александар  Растовић 

Предраг М. Вајагић 

Бранка Бечановић 

Бојана Лазаревић  
ГЕОГРАФИЈА Географија 7, уџбеник за 

седми разред основне школе; 

ћирилица 

КЛЕТ 

Тања Плазинић 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  English plus 3 - second 

edition  енглески језик за 

седми разред основне школе, 

седма година учења, 

уџбенички комплет (уџбеник, 

радна свеска)  

НОВИ ЛОГОС 

 Autori: Ben Wetz, Katrina 

Gomley 

Autor radne sveske: Kate 

Mellersh 
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ИТАЛИЈАНСКИ 

ЈЕЗИК  

 

 AMICI3 (уџбеник и радна 

свеска) 

  

ЈП ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ 

Јасмина Стојковић, 

Aлександра Блатешић  

 

11.8.Уџбеници у осмом разреду 

 

 

ПРЕДМЕТ 

 

НАЗИВ УЏБЕНИКА 

 

ИЗДАВАЧ/АУТОРИ  

МАТЕМАТИКА Математика 8, уџбеник за осми 

разред основне школе- 

Владимир Стојановић 

Математика 8, збирка задатака 

за осми разред основне школе 

МАТЕМАТИСКОП 

Никола Вигњевић, 

Владимир Стојановић, 

Милијана Ковачевић 

ФИЗИКА  Физика 8, Уџбеник за 8. разред 

основне школ  

Физика 8, Збирка задатака за 8. 

разред основне школе, 

ВУЛКАН ЗНАЊА 

Т. Мишић, Љ.Нешић, 

М. Најдановић Лукић 

БИОЛОГИЈА Биологија за осми разред 

основне школе 

ДАТА СТАТУС 

Н. Рајчевић, Г. Ковачевић 

„Едука“,  

уџбенички комплет; 

ћирилица 

Хемија 8, уџбеник за осми 

разред основне школе  

Хемија 8, лабораторијске вежбе 

са збирком задатака за осми 

разред основне школе 

Даница Павловић, Данијела 

Малинар Даница Павловић, 

Данијела Малинар, 

СРПСКИ ЈЕЗИК И 

КЊИЖЕВНОСТ 

Цветник, Читанка за 8. разред 

основне школе 

Граматика 

 Српски језик и књижевност за 

8. разред основне школе 

Радна свеска уз уџбенички 

комплет,  

Српски језик и књижевност за 8. 

разред основне школе  

КЛЕТ 

Зона Мркаљ, Зорица 

Несторовић 

Весна Ломпар 

Весна Ломпар, Зона Мркаљ, 

Зорица Несторовић  

ИСТОРИЈА 

  

Историја са одабраним 

историјским изворима за 8. 

разред основне школе  

ГЕРУНДИЈУМ 

Предраг М. Вајагић 

Александар Растовић 

Бојана Лазаревић  
ГЕОГРАФИЈА Географија 8, уџбеник за осми 

разред основне школе; ћирилица  

НОВИ ЛОГОС 

Дејан Шабић 

 

Снежана Вујадиновић  
ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИЈА 

Техника и ВУЛКАН ЗНАЊА 

Д.Чукљевић, М.Папић 
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технологија 8, за осми разред 

основне школе; 

уџбенички комплет (уџбеник и 

збирка материјала за 

конструкторско моделовање); 

ћирилица 

  

ИНФОРМАТИКА И 

РАЧУНАРСТВО  

Информатика и рачунарство, 

Уџбеник за 8. разред основне 

школе 

КЛЕТ 

Светлана Мандић, 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 

Музичка култура 8, уџбеник 

музичке културе за осми разред 

основне школе; ћирилица  

КЛЕТ 

Габријела Грујић, Маја 

Соколовић Игњачевић, 

Саша Кесић, Биљана 

Лековић 

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 

Ликовна култура - уџбеник за 

осми разред основне школе; 

ћирилица  

НОВИ ЛОГОС 

Милутин Мићић  

 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК English Plus 4, Second Edition, 

енглески језик за осми разред 

основне школе, први страни 

језик, осма година учења; 

уџбенички комплет (уџбеник и 

радна свеска) 

НОВИ ЛОГОС  

Аутори уџбеника: Ben 

Wetz, Diana Rue; Aутор 

радне свеске: Janet Hardy-

Gould 

ИТАЛИЈАНСКИ 

ЈЕЗИК 

 AMICI 4 (уџбеник и радна 

свеска)  

ЈП ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ  

Јасмина Стојковић 

 

 

 

12.План писаних провера знања 
 

12.1. План контролних и писмених вежби од првог до четвртог разреда  

 
 ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

IX 

1.недеља     СЈ ИТ 
СЈ ИТ 

2.недеља   СЈ  МАТ ИТ 
М ИТ 

3.недеља 
МАТ  МАТ    

    

4.недеља       
    

5.недеља 
СОН    МАТ, СЈ КЗ 

СЈ КВ 

X 
6.недеља 

МАТ  СЈ    
М, ПД КВ 
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 ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

7.недеља 
СОН  EJ КЗ   

                СЈ КВ 

8.недеља   МАТ    
    

9.недеља     СЈ КЗ 
 ЕЈ   

10.недеља     МАТ, ПД КЗ 
М ПЗ 

 XI 

11.недеља 
МАТ  EJ КЗ EJ КЗ 

    

12.недеља       
           СЈ КВ 

13.недеља   МАТ, СЈ    
  

14.недеља     ПД КЗ 
М ПД  КВ 

XII 

15.недеља 
СОН  МАТ  МАТ, СЈ КЗ 

    

16.недеља 
СЈ  EJ КЗ   

СЈ ПЗ 

17.недеља 
МАТ    СЈ, EJ КЗ 

ЕЈ,СЈ КВ 

18.недеља     МАТ КЗ 
М ПЗ 

I 

19.недеља 
СОН  МАТ, СЈ  МАТ, СЈ КЗ 

    

20.недеља       
    

II 

21.недеља       
    

22.недеља       
  

23.недеља 
МАТ;СОН    СЈ, EJ КЗ 

 ПД КВ  

24.недеља   МАТ, EJ КЗ МАТ, ПД КЗ 
 ЕЈ   

III 

25.недеља 
МАТ      

    

26.недеља     СЈ КЗ 
М, КВ 

27.недеља 
СОН  СЈ  МАТ, СЈ КЗ 

СЈ ПД  КВ 
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 ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

28.недеља   МАТ, EJ (II3) КЗ   
СЈ, М КВ 

IV 

29.недеља 
МАТ  СЈ, EJ (II1, II2) КЗ МАТ КЗ 

СЈ, М КВ, ПЗ 

30.недеља       
 

КВ 

31.недеља 
СЈ;МАТ    ПД КЗ 

СЈ КВ 

V 

32.недеља       
 ПД КВ  

33.недеља     СЈ КЗ 
СЈ,ЕЈ ПЗ 

34.недеља 
СЈ  МАТ, EJ КЗ СЈ КЗ 

М КВ 

35.недеља 
СОН  СЈ  МАТ, СЈ КЗ 

СЈ КВ 

36.недеља 
МАТ    ЕЈ КЗ 

СЈ, М КВ 

VI 

37.недеља 
МАТ    МАТ КЗ 

СЈ,ЕЈ КВ 

38.недеља 
СЈ;МАТ  МАТ, СЈ  СЈ, МАТ КЗ 

СЈ, М КВ, ПЗ 

39.недеља     ПД КЗ 
ПД КВ 

 

 

 

12.2.План писмених и контролних вежби у предметној настави  

 

5/1 

 

Наставна 

недеља 

Датум Наставни предмет и 

врста провере 

(контролни или 

писмени) 

Наставни предмет 

и врста провере 

(контролни или 

писмени) 

1. 
   

2. 5.9-

9.9.2022. 

Енглески,иницијални 
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3. 12.9-

16.9.2022. 

  

4. 19.9-

23.9.2022. 

  

5. 26.9-

30.9.2022. 

Српски (30) контролни Математика, контролни 

6. 3.10-

7.10.2022. 

Италијански контролни 
 

7. 10.10-

14.10.2022. 

Географија, контролни Српски (12) писмени 

8. 17.10-

21.10.2022. 

Енглески,контролни 
 

9. 24.10-

28.10.2022. 

Математика, писмени 
 

10. 31.10-

4.11.2022. 

Италијански контролни Биологија контролни 

11. 7.11-

10.11.2022. 

  

12. 14.11-

18.11.2022. 

Српски (16) контролни 
 

13. 21.11-

25.11.2022. 

Географија, контролни 
 

14. 28.11-

2.12.2022. 

Математика, контролни 
 

15. 5.12-

9.12.2022. 

Италијански контролни Српски (9) писмени 

16 12.12-

9.12.2022 

Енглески,писмени 
 

17. 19.12-

23.12.2022 

Српски (22) контролни Математика, писмени 

18. 26.12-

30.12.2022. 

  

 

5/2 
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Наставна 

недеља 

Датум Наставни предмет и 

врста провере 

(контролни или 

писмени) 

Наставни предмет 

и врста провере 

(контролни или 

писмени) 

1. 
   

2. 5.9-

9.9.2022. 

Енглески,иницијални Српски, иницијални 

3. 12.9-

16.9.2022. 

  

4. 19.9-

23.9.2022. 

  

5. 26.9-

30.9.2022. 

Математика, контролни 
 

6. 3.10-

7.10.2022. 

Италијански контролни Српски, писмени 

7. 10.10-

14.10.2022. 

Географија, контролни 
 

8. 17.10-

21.10.2022. 

Енглески,контролни 
 

9. 24.10-

28.10.2022. 

Српски, контролни Математика, писмени 

10. 31.10-

4.11.2022. 

Италијански контролни Биологија контролни 

11. 7.11-

10.11.2022. 

  

12. 14.11-

18.11.2022. 

  

13. 21.11-

25.11.2022. 

Географија, контролни 
 

14. 28.11-

2.12.2022. 

Математика, контролни 
 

15. 5.12-

9.12.2022. 

италијански контролни Српски, писмени 

16 12.12-

9.12.2022 

Енглески,писмени 
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17. 19.12-

23.12.2022 

Математика, писмени 
 

18. 26.12-

30.12.2022. 

  

 

5/3 

 

Наставна 

недеља 

Датум Наставни предмет и 

врста провере 

(контролни или 

писмени) 

Наставни предмет 

и врста провере 

(контролни или 

писмени) 

1. 
   

2. 5.9-

9.9.2022. 

Енглески,иницијални Српски, иницијални 

3. 12.9-

16.9.2022. 

  

4. 19.9-

23.9.2022. 

  

5. 26.9-

30.9.2022. 

Математика, контролни 
 

6. 3.10-

7.10.2022. 

Италијански контролни Српски, писмени 

7. 10.10-

14.10.2022. 

Географија, контролни 
 

8. 17.10-

21.10.2022. 

Енглески,контролни 
 

9. 24.10-

28.10.2022. 

Српски, контролни Математика, писмени 

10. 31.10-

4.11.2022. 

Италијански контролни Биологија контролни 

11. 7.11-

10.11.2022. 

  

12. 14.11.-

18.11.2022. 
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13. 21.11-

25.11.2022. 

Географија, контролни 
 

14. 28.11-

2.12.2022. 

Математика, контролни 
 

15. 5.12-

9.12.2022. 

Италијански контролни Српски писмени 

16 12.12.-

9.12.2022 

Енглески,писмени 
 

17. 19.12-

23.12.2022 

Математика, писмени 
 

18. 26.12-

30.12.2022. 

  

 

 

 

 

6/1 

 

Наставна 

недеља 

Датум Наставни предмет и 

врста провере 

(контролни или писмени) 

Наставни предмет и 

врста провере 

(контролни или писмени) 

1. 
   

2. 5.9-

9.9.2022. 

 
Српски, иницијални 

3. 12.9-

16.9.2022. 

  

4. 19.9-

23.9.2022. 

Географија, иницијални 
 

5. 26.9-

30.9.2022. 

Математика контролни 
 

6. 3.10-

7.10.2022. 

Италијански контролни Српски писмени 

7. 10.10-

14.10.2022. 

Енглески језик контролни 
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8. 17.10-

21.10.2022. 

Историја Математика писмени 

9. 24.10-

28.10.2022. 

Српски контролни 
 

10. 31.10-

4.11.2022. 

Италијански контролни Физика  

(контролна вежба) 

11. 7.11-

10.11.2022. 

Историја 
 

12. 14.11-

18.11.2022. 

Математика контролни Географија кв 

13. 21.11-

25.11.2022. 

Биологија контролни 
 

14. 28.11-

2.12.2022. 

 
Српски писмени 

15. 5.12-

9.12.2022. 

 
Енглески језик писмени 

16 12.12-

9.12.2022 

 
Италијански писмени 

17. 19.12-

23.12.2022 

Физика  

(контролна вежба) 

Математика писмени 

18. 26.12-

30.12.2022. 

  

 

6/2 

 

Наставна 

недеља 

Датум Наставни предмет и врста 

провере (контролни или 

писмени) 

Наставни предмет и 

врста провере 

(контролни или 

писмени) 

1. 
   

2. 5.9-

9.9.2022. 

Српски- уводни тест 
 

3. 12.9-

16.9.2022. 
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4. 19.9-

23.9.2022. 

Географија,иницијални 
 

5. 26.9-

30.9.2022. 

Математика контролни 
 

6. 3.10-

7.10.2022. 

Италијански контролни 
 

7. 10.10-

14.10.2022. 

Енглески језик контролни Српски језик- писмени 

8. 17.10-

21.10.2022. 

Историја Математика писмени 

9. 24.10-

28.10.2022. 

  

10. 31.10-

4.11.2022. 

Италијански контролни Физика  

(контролна вежба) 

11. 7.11-

10.11.2022. 

Историја 
 

12. 14.11-

18.11.2022. 

Математика контролни Географија кв 

13. 21.11-

25.11.2022. 

Биологија контролни 
 

14. 28.11-

2.12.2022. 

Српски- полугодишњи тест 
 

15. 5.12-

9.12.2022. 

 
Енглески језик 

писмени 

16 12.12-

9.12.2022. 

Италијански писмени Српски језик- писмени 

17. 19.12-

23.12.2022. 

Физика  

(контролна вежба) 

Математика писмени 

18. 26.12-

30.12.2022. 

  

 

6/3 

 

Наставна 

недеља 

Датум наставни предмет и 

врста провере 

(контролни или писмени) 

наставни предмет и 

врста провере 
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(контролни или 

писмени) 

1. 
   

2. 5.9-

9.9.2022. 

 
Српски, иницијални 

3. 12.9-

16.9.2022. 

  

4. 19.9-

23.9.2022. 

Географија, иницијални 
 

5. 26.9-

30.9.2022. 

Математика контролни 
 

6. 3.10-

7.10.2022. 

Италијански контролни Српски, писмени 

7. 10.10-

14.10.2022. 

Енглески језик контролни 
 

8. 17.10-

21.10.2022. 

Историја Математика писмени 

9. 24.10-

28.10.2022. 

Српски, контролни 
 

10. 31.10-

4.11.2022. 

Италијански контролни Физика  

(контролна вежба) 

11. 7.11-

10.11.2022. 

Историја 
 

12. 14.11-

18.11.2022. 

Математика контролни Географија кв 

13. 21.11-

25.11.2022. 

Биологија контролни 
 

14. 28.11-

2.12.2022. 

 
Српски писмени 

15. 5.12-

9.12.2022. 

 
Енглески језик писмени 

16 12.12-

9.12.2022 

Италијански писмени 
 

17. 19.12-

23.12.2022 

Физика  

(контролна вежба) 

Математика писмени 
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18. 26.12-

30.12.2022. 

  

 

7/1 

 

Наставна 

недеља 

Датум Наставни предмет и 

врста провере 

(контролни или писмени) 

Наставни предмет и 

врста провере 

(контролни или 

писмени) 

1. 
   

2. 5.9-

9.9.2022. 

Српски- уводни тест 
 

3. 12.9-

16.9.2022. 

  

4. 19.9-

23.9.2022. 

Географија, иницијални 
 

5. 26.9-

30.9.2022. 

  

6. 3.10-

7.10.2022. 

Италијански контролни Математика- контролни 

7. 10.10-

14.10.2022. 

Енглески језик контролни Српски језик- писмени 

8. 17.10-

21.10.2022. 

Хемија контролни 
 

9. 24.10-

28.10.2022. 

Историја Биологија-контролни 

10. 31.10-

4.11.2022. 

Италијански контролни Математика- писмени 

11. 7.11-

10.11.2022. 

Географија кв 
 

12. 14.11-

18.11.2022. 

  

13. 21.11-

25.11.2022. 

 
Математика- контролни 

14. 28.11-

2.12.2022. 

Српски- полугодишњи тест Физика  

(контролна вежба) 
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15. 5.12-

9.12.2022. 

Хемија контролни Енглески језик писмени 

16 12.12-

9.12.2022 

Италијански писмени Српски језик- писмени 

17. 19.12-

23.12.2022 

 
Математика- писмени 

18. 26.12.-

30.12.2022. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/2 

 

Наставна 

недеља 

Датум Наставни предмет и 

врста провере (контролни 

или писмени) 

Наставни предмет и 

врста провере 

(контролни или 

писмени) 

1. 
   

2. 5.9-

9.9.2022. 

Српски- уводни тест 
 

3. 12.9-

16.9.2022. 
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4. 19.9-

23.9.2022. 

Географија, иницијални 
 

5. 26.9-

30.9.2022. 

  

6. 3.10-

7.10.2022. 

Италијански контролни Математика- контролни 

7. 10.10-

14.10.2022. 

Енглески језик контролни Српски језик- писмени 

8. 17.10-

21.10.2022. 

Хемија контролни 
 

9. 24.10-

28.10.2022. 

Историја Биологија контролни 

10. 31.10-

4.11.2022. 

Италијански контролни Математика писмени 

11. 7.11-

10.11.2022. 

Географија кв 
 

12. 14.11-

18.11.2022. 

  

13. 21.11-

25.11.2022. 

Физика  

(контролна вежба) 

Математика- контролни 

14. 28.11-

2.12.2022. 

Српски- полугодишњи тест 
 

15. 5.12-

9.12.2022. 

Хемија контролни Енглески језик писмени 

16 12.12-

9.12.2022 

Италијански писмени Српски језик- писмени 

17. 19.12-

23.12.2022 

 
Математика- писмени 

18. 26.12-

30.12.2022. 

  

 

 

 

 

 

7/3 
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Наставна 

недеља 

Датум Наставни предмет и врста 

провере (контролни или 

писмени) 

Наставни предмет и 

врста провере 

(контролни или 

писмени) 

1. 
   

2. 5.9-

9.9.2022. 

Енглески,иницијални 

Српски,иницијални 

 

3. 12.9-

16.9.2022. 

  

4. 19.9-

23.9.2022. 

Географија иницијални 
 

5. 26.9-

30.9.2022. 

  

6. 3.10-

7.10.2022. 

Италијански контролни Математика контролни 

7. 10.10-

14.10.2022. 

Српски језик писмени 
 

8. 17.10-

21.10.2022. 

Енглески,контролни Хемија контролни 

9. 24.10-

28.10.2022. 

Историја Биологија контролни 

10. 31.10-

4.11.2022. 

Италијански контролни Математика писмени 

11. 7.11-

10.11.2022. 

Географија кв 
 

12. 14.11-

18.11.2022. 

  

13. 21.11-

25.11.2022. 

Физика  

(контролна вежба) 

Математика контролни 

14. 28.11-

2.12.2022. 

Српски - полугодишњи тест 
 

15. 5.12-

9.12.2022. 

Енглески,писмени Хемија контролни 

16 12.12-

9.12.2022 

Италијански писмени  Српски језик писмени 
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17. 19.12-

23.12.2022 

 
Математика писмени 

18. 26.12-

30.12.2022. 

  

 

 

 

 

 

7/4 

Наставна 

недеља 

Датум Наставни предмет и врста 

провере (контролни или 

писмени) 

Наставни предмет и 

врста провере 

(контролни или 

писмени) 

1. 
   

2. 5.9-

9.9.2022. 

Српски уводни тест 
 

3. 12.9-

16.9.2022. 

  

4. 19.9-

23.9.2022. 

Географија,иницијални 
 

5. 26.9-

30.9.2022. 

  

6. 3.10-

7.10.2022. 

Италијански контролни Математика контролни 

7. 10.10-

14.10.2022. 

Енглески језик контролни Српски језик писмени 

8. 17.10-

21.10.2022. 

Хемија контролни 
 

9. 24.10-

28.10.2022. 

Историја Биологија контролни 

10. 31.10-

4.11.2022. 

Италијански контролни Математика писмени 

11. 7.11-

10.11.2022. 

Географија кв 
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12. 14.11-

18.11.2022. 

  

13. 21.11-

25.11.2022. 

Физика  

(контролна вежба) 

Математика контролни 

14. 28.11-

2.12.2022. 

Српски језик полугодишњи 

тест 

 

15. 5.12-

9.12.2022. 

Хемија контролни Енглески језик 

писмени 

16 12.12-

9.12.2022 

Италијански писмени Српски језик писмени 

17. 19.12-

23.12.2022 

 
Математика писмени 

18. 26.12-

30.12.2022. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/1 

 

Наставна 

недеља 

Датум Наставни предмет и врста 

провере (контролни или 

писмени) 

Наставни предмет и 

врста провере 

(контролни или 

писмени) 

1. 
   

2. 5.9-

9.9.2022. 

  

3. 12.9-

16.9.2022. 

  

4. 19.9-

23.9.2022. 

Географија иницијални 
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5. 26.9-

30.9.2022. 

Математика контролни Историја 

6. 3.10-

7.10.2022. 

Италијански контролни Физика  

(контролна вежба) 

7. 10.10-

14.10.2022. 

Енглески језик контролни Српски језик (писмени) 

14. 

8. 17.10-

21.10.2022. 

Хемија контролни Математика писмени 

9. 24.10-

28.10.2022. 

Српски језик (контролни) 25. Биологија контролни 

10. 31.10-

4.11.2022. 

Италијански контролни 
 

11. 7.11-

10.11.2022. 

Географија кв 
 

12. 14.11-

18.11.2022. 

Математика контролни Биологија контролни 

13. 21.11-

25.11.2022. 

Физика  

(контролна вежба) 

Историја 

14. 28.11-

2.12.2022. 

Српски језик (писмени) 2. Хемија контролни 

15. 5.12-

9.12.2022. 

 
Енглески језик писмени 

16 12.12-

9.12.2022 

Италијански писмени Српски језик (контролни) 

14. 

17. 19.12-

23.12.2022 

Географија,кв,нк Математика писмени 

18. 26.12-

30.12.2022. 

  

 

8/2 

 

Наставна 

недеља 

Датум Наставни предмет и врста 

провере (контролни или 

писмени) 

Наставни предмет и 

врста провере 

(контролни или 

писмени) 

1. 
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2. 5.9-

9.9.2022. 

  

3. 12.9-

16.9.2022. 

  

4. 19.9-

23.9.2022. 

Географија иницијални 
 

5. 26.9-

30.9.2022. 

Математика контролни Историја 

6. 3.10-

7.10.2022. 

Италијански контролни Физика  

(контролна вежба) 

7. 10.10-

14.10.2022. 

Енглески језик контролни Хемија контролни 

8. 17.10-

21.10.2022. 

Српски језик (писмени) 17. Математика писмени 

9. 24.10-

28.10.2022. 

Српски језик (контролни) 

25. 

Биологија контролни 

10. 31.10-

4.11.2022. 

Италијански контролни 
 

11. 7.11-

10.11.2022. 

географија кв 
 

12. 14.11-

18.11.2022. 

Математика контролни Биологија контролни 

13. 21.11-

25.11.2022. 

Историја 
 

14. 28.11-

2.12.2022. 

Физика  

(контролна вежба) 

Хемија контролни 

15. 5.12-

9.12.2022. 

Српски (писмени) 5. Енглески језик писмени 

16 12.12-

9.12.2022 

Италијански писмени Српски (контролни) 14. 

17. 19.12-

23.12.2022 

Географија,кв, нк Математика писмени 

18. 26.12-

30.12.2022. 
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8/3 

 

Наставна 

недеља 

Датум Наставни предмет и врста 

провере (контролни или 

писмени) 

Наставни предмет и 

врста провере 

(контролни или 

писмени) 

1. 
   

2. 5.9-

9.9.2022. 

  

3. 12.9-

16.9.2022. 

  

4. 19.9-

23.9.2022. 

Географија иницијални 
 

5. 26.9-

30.9.2022. 

Историја 
 

6. 3.10-

7.10.2022. 

Италијански контролни Физика  

(контролна вежба) 

7. 10.10-

14.10.2022. 

Енглески језик контролни Хемија контролни 

8. 17.10-

21.10.2022. 

Српски језик (писмени) 17. Математика- контролни 

9. 24.10-

28.10.2022. 

Српски језик (контролни) 

25. 

Биологија контролни 

10. 31.10-

4.11.2022. 

Италијански контролни 
 

11. 7.11-

10.11.2022. 

Географија кв 
 

12. 14.11-

18.11.2022. 

Биологија контролни Математика писмени 

13. 21.11-

25.11.2022. 

Физика  

(контролна вежба) 

Историја 

14. 28.11-

2.12.2022. 

Српски (писмени) 2. Хемија контролни 

15. 5.12-

9.12.2022. 

Математика контролни Енглески језик писмени 
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16 12.12-

9.12.2022 

Италијански писмени Српски (контролни) 13. 

17. 19.12-

23.12.2022 

Географија,кв,нк 
 

18. 26.12-

30.12.2022. 

 
Математика писмени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.Задужења наставника 
 

13.1. Распоедела предметa 

 

Наставник Предмет Одељења Број 

часова  

Фонд 

Зоран Гужвић Српски језик 5-2, 5-3, 6-1, 6-3 18 100 

Драгана Пранић 6-2, 7-1, 7-2, 7-3, 

7-4 

20 111,111 

Јасмина Срдановић 5-1, 8-1, 8-2, 8-3 17 94,44 

Мирјана Милић Енглески језик 6-1,6-2,6-3, 

7-1,7-2,7-4, 

18 100 
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8-1, 8-2, 8-3 

Небојша Ђурасовић 4-1,4-2,4-3, 

5-1,5-2,5-3 

7-3 

6 + 8 30 + 44,44  

Татјана Вујиновић 1-1,1-2,1-3, 2-1,2-

2,2-3, 

3-1,3-2, 3-3, 3-4 

20 100 

Бисерка Станишић Италијански језик 5-1,5-2,5-3,6-1,6-

2,6-3,7-2, 

8-1,8-2,8-3 

20 111,111 

Бојана Бабић 7-1,7-3,7-4 6 33,33 

Маријана Ајзенкол Математика 6-1,6-2,6-3, 

8-1,8-2 

20 110 

Тамара Јовановић 7-1,7-2, 7-3, 7-4, 

8-3 

 

20 110 

 

Филип Јемуовић 5-1,5-2, 5-3 12 67 

Марија Недељковић Информатика 5-1,5-2,5-3, 

6-1,6-2,6-3, 

7-1,7-2, 

7-3,7-4, 8-1,8-2, 

8-3 

13 65 

Марија Паројчић Физика 6-1,6-2,6-3, 

7-1,7-2, 

7-3,7-4, 8-1,8-2, 

8-3 

20 100 

Гордана Ракић Хемија 7-1,7-2,7-3, 7-4,  

8-1,8-2,8-3 

14 70 

Александар Пешић Биологија 5-1,5-2,5-3, 

6-1,6-2,6-3, 

7-1,7-2, 7-3, 7-4 

20 100 

Сандра Рајковић 8-1, 8-2, 8-3 6 30 

Александра 

Митровић 

Историја 6-1,6-2,6-3,  

7-1,7-2,7-3,7-4 

8-1,8-2,8-3 

20 100 

Александар Божанић  5-1, 5-2, 5-3 3 15 

Сања Николић Географија 6-1,6-2,6-3, 

7-1,7-2,7-3, 7-4 

8-1,8-2,8-3 

20 100 

Јелена Реџић 5-1,5-2,5-3 3 15 

Александра 

Војновић 

Техника и 

технологија 

5-1,5-2,5-3 

6-1,6-2,6-3, 

7-1,7-2,7-3, 7-4 

20 100 

Анђела Нешковић 5-1,5-2,5-3 

7-1,7-2,7-3, 7-4 

8-1,8-2,8-3 

20 100 

Јована Тошић 6-1,6-2,6-3, 

8-1,8-2,8-3 

12 60 

Марина Сађил Музичка култура 5,1,5-2,5-3, 16 80 
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6-1,6-2,6-3, 

7-1,7-2, 

7-3,7-4,  

8-1,8-2,8-3 

 

 

 

 

 

Катарина Костић 

Антић 

Ликовна култура 5,1,5-2,5-3, 

6-1,6-2,6-3, 

7-1,7-2,7-3,7-4, 

 8-1,8-2,8-3 

16 80 

 

 

 

 

 

Златко Саџаковић Физичко 

васпитање  

5,1,5-2,5-3, 

6-1,6-2,6-3, 

6-4,7-1,7-2, 

7-3,8-1,8-2, 

8-3 

20 100 

Данко Бјеличић Физичко 

васпитање 

19 95 

Славица Ивошевић Верска настава 11,2,3; 21,2,3,4 ; 31,2,3 ; 

41,2,3,4 

5 1,2,3,  61, 

8 1,2.3 

21 105 

Велисав 

Миловановић 

6-2,6-3, 

7-1,7-2,7-3,7-4 

6 30 

Катарина Костић 

Антић 

Грађанско 

васпитање  

5 и 6 разред 2 10 

Марина Сађил  7 и 8 разред 2 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2.Стручни сарадници  

 

Психолог Смиљана Вујадиновић 

Педагог Тања Дивнић 

Библиотекар Маја Миливојевић 
 
 

13.3.Одељењске старешине  

Млађи разреди Старији разреди 
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I-1 Љиљана Мандић V-1 Филип Јемуовић  

I-2 Верица Станојковић V-2 Марија Недељковић 

I-3 Лидија Маринковић V-3 Зоран Гужвић 

II-1 Ирена Анђелић VI-1 Александра Митровић 

II-2 Анка Девић VI-2 Катарина Костић Антић  

II-3 Оливера Ђурђевић VI-3 Александра Војновић 

III-1 Љубица Бједов VII-1 Сања Николић  

III-2 Валентина Јелешевић VII-2 Анђела Нешковић 

III-3 Марија Ђурић VII-3 Драгана Пранић 

III-4 Далиборка Вукас VII-4 Мирјана Милић 

IV-1 Ана Гавриловић V III-1 Марина Сађил 

IV-2 Катарина Блажић VIII-2 Маријана Ајзенкол 

IV-3 Јелена Игић  VIII-3 Тамара Јовановић 

 

Продужени боравак: Тамара Тодоровић, Влатко Мркаић, Вања Гаева, Оливера 

Ђурђевић и Сока Драча.  

Руководилац предметне наставе : Александра Војновић  

 

13.4.Руководиоци разредних већа:  

разред наставник разред наставник 

I Лидија Маринковић V Зоран Гужвић 

II Анка Девић VI Катарина Костић Антић 

III Љубица Бједов VII Драгана Пранић 

IV Ана Гавриловић VIII Тамара Јовановић 

 

13.5.Руководиоци Стручних већа:  

Стручно веће разредне наставе: Марија Ђурић 

Стручно веће природних наука: Филип Јемуовић 

Стручно вее друштвених наука: Јасмина Срдановић 

Стручно веће страних језика: Небојша Ђурасовић 

Стручно веће уметности и вештина: Данко Бјеличић 

 

Наставничко веће чине сви наставници, стручни сарадници и директор школе. 

Одељењско веће чине наставници који изводе наставу у једном одељењу. 

Педагошки колегијум: Директор школе, психолог и руководиоци стручних 

већа и тимова.  

Комисија за избор ученика генерације одређује критеријуме за избор ученика 

генерације. 

Комисију одређује директор школе у складу са Правилником. 
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До 15. маја одељењске старешине предају предлоге за ученика генерације. Бира 

се један ученик генерације, а комисија је обавезна да у року од три дана 

размотри и предложи Наставничком већу ученика генерације. 

  

Школски сајт: Татјана Вујиновић и Маја Миливојевић 

Facebook: Љиљана Мандић 

ЕС дневник: Валентина Јелешевић и Марија Недељковић 

Црвени крст: Јелена Игић и Александар Пешић 

Руководилац старије смене: Александра Војновић 

Руководилац боравка: Вања Гаева 

Записничар НВ: Драгана Пранић 

Савет родитеља: Ирена Анђелић 

Школски одбор: Смиљана Вујадиновић, Катарина Блажић и Александра 

Војновић 

Школска уписна комисија: Ана Лукић, Смиљана Вујадиновић, Тања Дивнић, 

Татјана Вујиновић, Александар Јакшић и Марија Недељковић 

Подршка за Руски језик: Александар Божанић  

Распоред часова разредне наставе: Катарина Блажић 

Распоред часова предметне наставе : Тамара Јовановић 

Мудл администратор: Александар Пешић 

Јисп: Александар Јакшић, Тања Дивнић и Маја Миливојевић  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.6.Чланови и координатори тимова и актива:  

Назив тима Чланови 
ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ:   Јелена Игић-координатор за млађу смену 

Сања Николић, координатор за старију смену 
Смиљана Вујадиновић, психолог 
Љубица Бједов 
Александра Митровић 
Љиљана Мандић 
Филип Јемуовић  
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ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД 

ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

Смиљана Вујадиновић 
Тања Дивнић 
Ана Лукић 
Анђела Нешковић, коориднатор за старију смену 
Александар Јакшић  
Данко Бјеличић 
Златко Саџаковић 
Александар Пешић 
Ана Гавриловић 
Емилија Филиповић, коориднатор за млађу смену  
Ранко Радовић 

● ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ: Тања Дивнић, коориднатор 
Марија Паројчић,  
Ирена Анђелић,  
Гордана Ракић 
Оливера Ђурђевић  

●ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА 

И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ 
Далиборка Вукас-коориднатор за млађе разреде 
Бисерка Станишић, коориднатор за старију смену  
Александра Војновић 
Ана Лукић 
Смиљана Вујадиновић 
Тања Дивнић 
Марија Недељковић 
Анка Девић 

●ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ: Валентина Јелешевић-координатор 
Љубица Бједов 
Маријана Ајзенкол 
Вања Гаева  
Катарина Костић Антић 

●ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ 

ОРИЈЕНТАЦИЈУ 
Лидија Маринковић, коориднатор 
Смиљана Вујадиновић 
Марина Сађил 
Тамара Јовановић 
Маријана Ајзенкол  

● ТИМ ЗА МАРКЕТИНГ Славица Ивошевић, коориднатор 
Марија Ђурић 
Катарина Костић Антић 
Смиљана Вујадиновић 
Тамара Тодоровић 
Маја Миливојевић  

●ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ 

КОМПЕТЕНЦИЈА 
Јована Џолић-координатор за старију смену  
Александра Војновић 
Сока Драча-коориднатор за млађу смену  
Тамара Јовановић 
Верица Станојковић  

● СТРУЧНИ АКТИВ ЗА ШКОЛСКО 

РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 
Ана Лукић 
Маја Миливојевић 
Тања Дивнић 
Татјана Вујиновић 
Анка Девић 
Драгана Пранић 
Зоран Гужвић  
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●СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ 

ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
Катарина Блажић-коориднатор 
Тања Дивнић-коориднатор 
Мирјана Милић 
Марија Недељковић 
Верица Станојковић 
Смиљана Вујадиновић 
Марија Паројчић 
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14.Структура 40 часовне радне недеље 

40-часовно задужење-разредна настава 
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о
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о
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о
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Љиљана 

Мандић 

1/1 18 / 1 / 1 1 1 / 1 24 10 1 1 1 1 1 1 / 40 

Верица 

Станојковић 

1/2 18 / 1 / 1 1 1 / 1 24 10 1 1 1 1 1 1 / 40 

Лидија 

Маринковић 

1/3 18 / 1 / 1 1 1 /  1 24 10 1 1 1 1 1 1 / 40 

Анка Девић 2/1 19 - 1 - 1 1 1 / 1 24 10 1 1 1 1 1 1 / 40 

Ирена 

Анђелић 

2/2 19 - 1 - 1 1 1 / 1 24 10 1 1 1 1 1 1 / 40 

Емилија 

Филиповић 

2/3 19 - 1 - 1 1 1 / 1 24 10 1 1 1 1 1 1 / 40 

Љубица 

Бједов 

3/1 19 - 1 1 1 1 1 / / 24 10 1 1 1 1 1 1 / 40 

Валентина 

Јелешевић 

3/2 19  1 1 1 1 1 / / 24 10 1 1 1 1 1 1  / 40 
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Далиборка 

Вукас 

3/3 19 - 1 1 1 1 1 / / 24 10 1 1 1 1 1 1 / 40 

Марија 

Ђурић 

3/4 19 - 1 1 1 1 1 / / 24 10 1 1 1 1 1 1 / 40 

Ана 

Гавриловић 

4/1 19 1 1 1 1 1 1 1  / 26  9 1 1 1 1 1 / / 40 

Катарина 

Блажић 

4/2 19 1 1 1 1 1 1 1 - 26 9 1 1 1 1 1  / / 40 

Јелена Игић 4/3 19 1 1 1 1 1 1 1 - 26  9 1 1 1 1 1 / / 40 

Вања Гаева Продужени 

боравак 

30 - - - - - - - - 30 5 1 1 0,5 1 1 0,5 / 40 

Оливера 

Ђурђевић 

Продужени 

боравак 

30 - - - - - - - - 30 5 1 1 0,5 1 1 0,5 / 40 

Сока Драча Продужени 

боравак 

30 - - - - - - - - 30 5 1 1 0,5 1 1 0,5 / 40 

Тамара 

Тодоровић 

Продужени 

боравак 

30 - - - - - - - - 30 5 1 1 0,5 1 1 0,5 / 40 

Влатко 

Мркаић 

Продужени 

боравак 

30 - - - - - - - - 30 5 1 1 0,5 1 1 0,5 / 40 
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40 – ЧАСОВНО ЗАДУЖЕЊЕ, ПРЕДМЕТНА НАСТАВА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Име и презиме 

наставника 

 

 

О
д

ељ
ењ

а
  
у
 к

о
ји

м
а
п

р
ед

а
је

 

Р
ед

о
в

н
а
н

а
ст

а
в

а
 

П
и

см
ен

и
за

д
а
ц

и
 

Д
о
п

у
н

ск
а
н

а
ст

а
в

а
 

Д
о
д

а
т
н

а
 н

а
ст

а
в

а
/ 

п
р

и
п

р
ем

а
 з

а
 

т
а
к

м
и

ч
ењ

е 
 

Ч
О

С
 

С
ек

ц
и

је
 

С
л

о
б
о
д

н
а
  
н

а
ст

а
в

н
а
 а

к
т
и

в
н

о
ст

 

И
зб

о
р

н
а
 н

а
ст

а
в

а
/п

р
о
г
р

а
м

 

П
р

и
п

р
ем

н
а
 н

а
ст

а
в

а
 

У
к

у
п

н
о
 ч

а
со

в
а

 

П
р

и
п

р
ем

а
 и

 п
л

а
н

и
р

а
њ

е
 

П
ед

а
г
о
ш

к
а
д

о
к

у
м

ен
т
а
ц

и
ја

 

С
а
р

д
а
њ

а
са

р
о
д
и

т
ељ

и
м

а
 

Р
а
д

 и
 р

у
к

о
в

о
ђ

ењ
е 

 у
 с

т
р

у
ч

н
и

м
 

о
р

г
а
н

и
м

а
  

Д
еж

у
р

ст
в

а
 

С
т
р

у
ч

н
о
 у

са
в

р
ш

а
в

а
њ

е 

К
у
л

т
у
р

н
е 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

О
ст

а
л

и
п

о
сл

о
в

и
 

 

У
к

у
п

а
н

 ф
о
н

д
 ч

а
со

в
а
 

Зоран Гужвић 52,3;61,3 18 2 1 1 1 1 / / / 24 10 1 1 1 1 1 1 / 40 

Драгана Пранић 62 ;71,2,3,4   18

+2 

2 1 2 1 / 1 / / 24 10 1 1 1 1 1 1 / 40 

Јасмина 

Срдановић 

51;81,2,3  17 2 1 1 / / 1 / 1 23 10 1 1 1 1 1 1 / 38 

Мирјана Милић 61,2,3;71,2,4; 

81,2,3 

18 2 2 1 1 / / / / 24 10 1 1 1 1 1 1 / 40 

Небојша 

Ђурасовић 

41, 42, 43;73 

51,2,3 

14 2 1 1 / / / / / 19 8 1 1 1 1 1 / / 32 

Татјана 

Вујиновић 

11,12,13, 

21,22,23 

31,32,33, 34 

20 / 1 1 / / / / / 22 10 1 1 1 1 1 3 / 40 
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Бисерка 

Станишић 

51,2,3;61,2,3 

72,;81,2,3 

18

+2 

2 1 1 / 1 / / / 23 10 1 1 1 1 1 1 1 40 

Бојана Бабић 71,3,4 6 2 0,5 0,5  / / / / 9 3 1 1 / 1 / / / 15 

Маријана 

Ајзенкол 

61,2,3;81,2  18 

+2 

2 1 1 1 / / / 1 24 10 1 1 1 1 1 1 / 40 

Тамара Јовановић 71,2,3,4;8,3 18

+2 

2 1 1 1 / / / 1 24 10 1 1 1 1 1 / 1 40 

Филип Јемуовић 51,2,3,  12 

 

2 0,5 0,5 1 / / / / 16 10 1 1 1 1 1 / 1 27 

Марија 

Недељковић 

51,2,3,;61,2,3; 

71,2,3,4 81,2,3 

13 / 1 1 1 / / / / 16 6 1 1 1 1 1 / / 27 

Марија Паројчић 61,2,3; 

71,2,3,4;81,2,3 

20 / 1 0,5 / / 2 / 0,5 24 8 1 1 1 1 1 / 3 40 

Гордана Ракић 71,2,3,4 ;81,2,3 

 

14 / 1 0,5 / / 1 / 0,5 17 5 1 1 1 1 1 1 / 28 

Александар 

Пешић 

51,2,3;61,2,3, 

71,2,3,4 

 

20 / 1 1 / / 1 / 1 24 10 1 1 1 1 1 1 / 40 

Сандра Рајковић 81,2,3 6 / 0,5 0,5 / / / / 1 8 2 1 1 / 1 / / / 13 

Александра 

Митровић 

61,2,3; 

71,2,3,4; 

81,2,3 

20 / 1 1 1 / / / 1 24 10 1 1 1 1 1 / 1 40 

Александар 

Божанић 

51,2,3 3 / 0,5 0,5 / / / / / 4 1 1 1 / 1 / / / 8 

СањаНиколић 61,2,3; 

71,2,3,4;81,2,3 

20 / 1 1 1 / / / 1 24 10 1 1 1 1 1 / 1 40 

Јелена Реџић 51,2,3 3 / 0,5 0,5 / / / / / 4 1 1 / / 1 / / / 7 

Александра 

Војновић 

51,2,3;61,2,3, 

71,2,3,4 

20 / / 1 1 1 1 / / 24 10 1 1 2 1 1 / / 40 

Анђела Нешковић 51,2,3 

71,2,3,4,81,2,3 

20 / / 1 1 1 1 / / 24 10 1 1 1 1 1 1 / 40 
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Јована Тошић 61,2,3, 81,2,3 12 / / /  / / 2 / 14 5 1 1 1 1 / / / 24 

Марина Сађил 51,2,361,2,3 

71,2,3,4,81,2,3 

16 / / / 1 1 2 2 / 22 10 1 1 1 1  д 1 / 35 

Катарина Костић 

Антић 

51,2,3,;61,2,3; 

71,2,3,4,81,2,3 

16 / / / 1 / / 2 / 19 10 1 1 1 1 1 1 / 35 

Данко Бјеличић 51,2,3,,61,2,3,4; 

(пети по један 

час)(ФИЗ И ОФА) 

 71,2,3;81,2,3    

19 

+1 

 

/ / / / / / 2  / 23 8 1 1 1 1 1 1 1 38 

Златко Саџаковић 51,2,3;61,2,3,4; 

(пети подва 

часа)(ФИЗ И 

ОФА) 

 71,2,3;81,2,3    

20 
+2 

/ / / / / / 2 / 24 10 1 1 1 1 1 1 / 40 

Славица 

Ивошевић 

11,2,3; 21,2,3; 

31,2,3,4 ; 41,2,3 

5 1,2,3,6 1, 

8 1,2,3 

20 / / / / 1 / / / 21 10 1 1 1 1 1 1 / 40 

Велисав 

Миловановић 

71,2,3,4, 62,3 6 / / / / / / / / 6 2 1 / / / / / / 8 
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IVПЛАНОВИ РАДА РУКОВОДЕЋИХ СТРУЧНИХ, 

УПРАВНИХ И САВЕТОДАВНИХ  ОРГАНА ШКОЛЕ 
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1.План рада органа руковођења-директора 
 

 

Активност Време 

реализације 

Начин 

реализације 

Сарадници 

✓ Организациони 

послови 

✓  Израда 

четрдесеточасовне 

радне недеље 

✓  Планирање рада и 

подела задужења 

наставника 

✓ Припрема и 

организација 

стручних органа  

✓ Учешће у изради 

јавних набавки за 

реализацију 

екскурзија и 

наставе у природи 

за школску 

2022/23. годину 

✓ Учешће у изради 

Годишњег плана 

рада школе и  

Годишњег плана 

стручног 

усавршавања  

✓  Припрема 

материјала за 

седнице 

Педагошког 

колегијума, 

Наставничког 

већа, Савета 

родитеља и 

Школског одбора 

„Унапређивање 

квалитета рада 

школе“ 

✓  Инструктивно – 

педагошки рад 

✓ Август ✓ Договор 

✓ Подела 

задужења 

✓ Решења 

✓ Дискусија 

✓ Извештавање 

✓ Предавање 

✓ Секретар 

✓ Педагог 

✓ Психолог 

✓ Библиотекар 

✓ Руководиоци 

стручних и 

одељењских 

већа 

✓ Учешће у изради 

распореда рада 

свих служби 

✓ Учешће у избору 

агенције за 

Септембар ✓ Договор 

✓ Подела 

задужења 

✓ Решења 

✓ Дискусија 

✓ Секретар 

✓ Педагог 

✓ Психолог 

✓ Руководиоци 

стручних и 
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извођење наставе 

у природи и 

екскурзија за 

школску 2022/23. 

годину 

✓ Решења о 

распоређивању и 

40-очасовној 

радној недељи 

✓ Пријем првака и 

нових ученика 

✓ Ажурирање 

информационих 

система 

„Доситеја“ и 

ЈИСП-а 

✓ Руковођење радом 

Педагошког 

колегијума и 

Наставничким 

већем, 

„Оцењивање у 

циљу 

унапређивавања 

образовно-

васпитног 

процеса“ 

✓ У сарадњи са 

финансијском 

службом школе 

припрема 

елемената 

потребних за 

сачињавање 

ЦЕНУС-а 

✓ Извештавање одељењских 

већа 

✓ Чланови 

Школског 

одбора 

✓ Шеф 

рачуноводства 
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✓ Инструктивни рад 

са приправницима 

и новим 

наставницима 

✓ Интерни 

педагошки надзор 

– посета часова 

✓ Саветодвни рад са  

ученицима и 

родитељима 

✓ Праћење рада 

стручних актива и 

стручних тимова, 

„Анализа 

Протокола посете 

часа, стандарда и 

индикатора“  

✓ Сарадња са 

Школским 

одбором 

✓ Анализа 

материјално – 

финансијског 

пословања 

✓ сарадња са 

друштвеном 

средином 

✓ стручно 

усавршавање – 

регионални сусрет 

директора ДДС 

Октобар ✓ Договор 

✓ Подела 

задужења 

✓ Решења 

✓ Дискусија 

✓ Извештавање 

✓ Педагог 

✓ Психолог 

✓ Чланови  

✓ Школског 

одбора 

✓ Руководиоци 

стручних 

актива и тимова 

✓ Припремање 

седнице 

Наставничког већа 

на којој ће се 

разматрати 

тромесечно 

остваривање, 

„Етос, како га 

унапредити“ 

програма рада и 

успеха  

✓ Сарадња у 

реализацији 

Еразмус + 

пројекта, 

хоспитовање 

колега из 

Румуније 

Новембар ✓ Извештавање 

✓ Дискусија 

✓ Анализа 

✓ Посматрање  

✓ Подела 

задужења 

✓ Педагог 

✓ Психолог 

✓ Школски одбор 

✓ Савет родитеља 

✓ Одељењске 

старешине 

✓ Руководиоци 

разредне и 

предметне 

наставе 

✓ Руководиоци 

стручних 

тимова 
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✓ Припрема седница 

Школског одбора 

и Савета родитеља 

✓ Саветодавни рад 

са одељењским 

старешинама и 

пружање помоћи у 

раду 

✓ Интерни 

педагошки надзор 

– посета часовима 

✓ Рад стручних 

тимова ( Тим за 

заштиту од 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања, 

Тим за 

професионални 

развој, Тим за 

инклузију) 
 

✓ Анализа и 

праћење рада 

Стручног актива 

за развојно 

планирање и 

предузимање мера 

за реализацију 

активности 

✓ Анализа и 

праћење рада 

Тима за 

самовредновање 

квалитета рада 

установе и 

реализација 

активности 

✓ Анализа и 

праћење Стручног 

актива за развој 

школског 

програма 

✓ Анализа 

педагошке 

документације 

Упућивање 

наставника на 

похађање 

семинара 

Децембар ✓ Извештавање 

✓ Дискусија 

✓ Анализа 

✓ Посматрање  

 

✓ Педагог 

✓ Психолог 

✓ Одељењске 

старешине 

✓ Руководиоци 

стручних 

тимова и 

Стручних 

актива 
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✓ Интерни 

педагошки надзор 

– посета часовима 

✓ Дани европске 

баштине, 

организација и 

координација 

активности  

Обележавање 

европског дана 

језика, 

организација и 

координација 

активности 
 

✓ Анализа 

реализованог 

програма рада и 

постигнутог 

успеха ученика са 

израдом предлога 

мера за 

унапређивање 

успеха 

✓ Организација 

школске славе 

Свети Сава  

Припрема 

Извештаја о раду 

директора за прво 

полугодиште 

✓ Припрема седница 

Педагошког 

колегијума, 

Наставничког већа 

и Школског 

одбора, „Да нам 

антидискриминац

ија буде 

инспирација“ 

✓ Анализа рада свих 

Стручних актива и 

тимова  

✓ Стручно 

усавршавање у 

организацији 

школе „Пут ка 

школи без 

насиља“ 
 

Јануар ✓ Анализа 

✓ Извештај 

✓ Договор 

✓ Подела 

задужења 

✓ Учешће  

✓ Педагог 

✓ Психолог 

✓ Рукоуководиоц

и и стручних 

актива и тимова 

✓ Руководиоци 

Предметне и 

разредне 

наставе 

✓ Водитељи 

обуке 
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✓ Координација 

рада на изради 

завршног рачуна и 

сагледавање 

материјано- 

финансијског 

пословања школе 

✓ Посета часова са 

циљем праћења 

мера за на крају 

првог 

полугодишта 

✓ Праћење рада 

тимова учешћем у 

раду тимова 

✓ Израда плана 

јавних набавки  

Фебруар ✓ Извештај 

✓ Договор 

✓ Подела 

задужења 

✓ Дискусија 

✓ Шеф 

рачуноводства 

✓ Секретар  

✓ Руководиоци 

стручних 

актива и тимова 

✓ Педагог  

✓ Психолог 

 

✓ Припреме за упис 

ученика у први 

разред 

✓ Организација 

Пролећног 

карневала  

✓ Доношење одлуке 

о избору уџбеника 

за школску 

2022/23. годину 

✓ Посета часова 

✓ Организација и 

реализација 

пробног завршног 

испита 

✓ Стручно 

усавршавање, 

ДДС, стручни 

семинар  
 

Март ✓ Извештаји  

✓ Дискусија 

✓ Подела 

задужења  

✓ Психолог 

✓ Педагог 

✓ Тим за 

маркетинг 

✓ Одељењске 

старешине 

осмог разреда и 

предметни 

наставници 

✓ Присуство 

седницама 

одљењеског већа 

са циљем анализе 

успеха ученика 

✓ Припремање 

седнице 

Наставничког већа 

на којој ће се 

разматрати 

тромесечно 

остваривање 

програма рада и 

Април ✓ Извештаји 

✓ Дискусија 

✓ Анализа 

 

✓ Педагог 

✓ Психолог 

✓ Одељењске 

старешине 

✓ Руководиоци 

разредних већа 

✓ Савет родитеља 

✓ Школски одбор 
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успеха  Анлиза 

рада одељењских 

старешина и 

одељењских 

заједница 

✓ Упис ученика у 

први разред 

✓ Припремање 

седница Савета 

родитеља и 

Школског одбора 

✓ Анализа рада свих 

Стручних актива и 

тимова  

 

✓ Подела задужења 

за спровођење 

завршног испита и 

формирање 

комисија  

✓ Учешће у 

извођењу наставе 

у природи, 

екскурзија и 

излета 

✓ Посета часова  

✓  Организација и 

реализација 

активности у 

оквиру пројекта 

„Шта све умем, 

шта све знам“ 

✓ Сарадња са 

земинским 

основним 

школама и посета 

школских 

приредби у оквиру 

обележавања дана 

школе 

✓ Земунски 

међународни 

салон карикатре, 

организација и 

координација 

Мај ✓ Извештаји 

✓ Дискусија 

✓ Анализа 

✓ Подела 

задужења и 

решења 

✓ Општина Земун 

✓ Педагог 

✓ Психолог 

✓ Школска управа  

✓ Актив 

директора 

Земун 

✓ ОШ“Сава 

Јовановић 

Сирогојно“ 

✓ Анализа 

реализације плана 

редовне и свих 

облика наставе 

Јун ✓ Извештаји 

✓ Дискусија 

✓ Анализа 

✓ Педагог 

✓ Психолог 

✓ Школска управа  
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✓ Утврђивање 

кадровских 

потреба за 

наредну школску 

годину 

Спровођење мера 

и активности  за 

реализацију 

завршног испита  

✓ Анализа рада свих 

Стручних актива и 

тимова 

✓ Припрема и 

присуство 

седницама 

одељењских већа, 

Педагошког 

колегијума, 

Наставничког 

већа, Савета 

родитеља, 

Школског одбора 

✓ Учешће у изради 

Извештаја о 

остваривању 

Годишњег плана 

рада школе за 

школску 2022/23. 

годину 

✓ Израда Извештаја 

о раду директора 

за школску 

2022/23. годину 

✓ Подела задужења 

за израду 

Годишњег плана 

рада школсе за 

школску 2023/24. 

годину 

✓ Учешће у изради 

Извештаја о 

самовредновању 

квалитета рада 

школе, Извештаја 

о стручном 

усавршавању и 

Извештају о 

остваривању 

Развојног плана, 

као и израда 

✓ Подела 

задужења и 

решења 

✓ Актив 

директора 

Земун 

✓ Руководиоци 

свих Стручних 

актива и тимова 
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Развојног плана 

установе за 

период од наредне 

три године 

 

 

 

 

 

 

2.План рада органа управљања-Школског одбора 
 

Школски одбор је орган управљања у школи, регулисан законом, Актом о оснивању, 

Статутом и другим општим актима школе. 

 У школској 2022/2023. години Школски одбор бавиће се: 

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

-Усвајањем полугодишњег и годишњег Извештаја о остваривању Годишњег плана рада 

-Усвајањем полугодишњег и годишњег Извештаја о раду директора 

-Одлучивањем о пословању школе 

-Разматрањем успеха ученика и предузимање мера за побољшање услова рада школе и 

образовно-васпитног рада ученика 

-Доношењем одлуке у вези са закључцима Савета родитеља 

-Утврђивањем  завршног рачуна 

-Одлучивањем о коришћењу средстава школе, радовима у школи и др. 

-Одлучивањем о другим питањима која су му законом, Актом о оснивању, Статутом и 

другим актима дата у надлежност 

 

 

 

Време Садржај рада 
 

Сарадници 

Септембар 1. Усвајање Извештаја о остваривању Годишњег плана 

рада  (припремљеност школе за почетак школске године 

– информација) 

Директор, 

Председник 

ШО 

5. Доношење Годишњег плана рада за школску 

2022/2023. годину 

Председник 

ШО 

Директор 

3. Усвајањем Годишњег извештаја о раду директора за 

школску 2021/22. годину 

Директор, 

Председник 

ШО 

4. Доношење Плана стручног усавршавања запослених  Директор 

5. Разматрање коришћења слободног школског простора Директор, 

Секретар 

6. Анализа реализације програма посебних облика 

извођења васпитно-образовног рада (настава у природи, 

екскурзије, изласци ученика и др.) 

Чланови ШО 

7.Усвајање нормативних аката предвиђених Статутом 

школе 

Директор, 

Секретар 

Председник 

ШО 
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Новембар 1. Анализа успеха ученика и васпитно-дисциплинских 

мера 

Директор 

2. Анализа досадашњег рада школе са освртом на рад 

школске кухиње 

Директор 

3. Набавка наставних средстава Директор 

Децембар 1. Договор око прославе  Нове године и Дана Светог Саве Директор 

3. Разматрање закључака Савета родитеља школе Директор 

4. Осврт на обележавање значајних датума у школи Директор 

5. Осврт на рад  школе ( Наставничког већа, одељењских 

и стручних већа, Савета родитеља, стручна служба) 

Директор 

 

Фебруар 

 

1. Усвајање завршног рачуна Рачунополагач 

2. Усвајање Полугодишњег извештаја о раду директора за 

2022/23. 

Директор 

3. Усвајање Полугодишњег извештаја о остваривању 

Годишњег плана рада школе 2022/23.  

Секретар, 

Директор 

4.Примена нормативних аката у школи Секретар 

5.Успех и дисциплина на крају I полугодишта 

 

 

Април 1. Анализа успеха успеха ученика  Директор 

2. Информације о припремама за обележавање прославе 

Дана школе 

Директор 

4. Информација о психолошком тестирању ученика у 

први разред и проф. оријентација за средњу школу 

Директор, 

Психолог 

Педагог 

Мај 1. Усвајање и разматрање закључака Савета родитеља Директор 

2. Анализа резултата ученика на такмичењима и 

резултата рада ученика осмог разреда 

Директор 

3. Припреме за упис ученика осмих разреда у средњу 

школу 

Директор 

Јун 1. Анализа успеха ученика и владања на крају школске 

године 

Директор 

2. Анализа реализације наставе у природи Директор 

3.Усвајање Извештаја о самовредновању Директор 

4.Усвајање Извештаја о професионалном развоју 

запослених  

Директор 

5.Доношење  Школског програма за четврти и осми 

разред 

Директор, 

Председник 

ШО 

6. Предлог финансијског плана за следећу годину Директор, 

Председник 

ШО 

7. Усвајање Извештаја о стручном усавршавању 

запослених 

 

8.Анализа успеха ученика на завршном испиту  Директор 
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Август 

1. Анализа успеха ученика на крају школске године Директор 

2. Припрема школе за почетак нове школске године 

(материјални, кадровски услови)  

Директор 

3. Израда годишњег плана рада ШО и припреме за 

Годишњи план рада школе 

Директор 

 
 

3.План рада Стручних органа  
 
 

Наставничко веће је највиши  стручни орган који интезивно прати, усмерава и 

координира целокупан образовно-васпитни процес у школи. Својом активношћу, која је 

регулисана Статутом школе, одлучује и доприноси остваривању циљева и задатака 

школе и реализацији свих садржаја Годишњег програма рада. 

Наставничко веће радиће у седницама које ће се одржавати једанпут месечно (а по 

потреби и чешће) током школске године, са следећим садржајима и извршиоцима. 
 
 
 

3.1.План рада Наставничког већа 

 

 

Активност Време 

реализације 

Начин 

реализације 

Сарадници 

● Разматрање Извештаја о 

остваривању Годишњег плана 

рада  за школску 2022/23. годину 

● Разматрање Извештаја о раду 

директора школе за школску 

2021/22. годину 

● Разматрање Годишњег плана 

рада школе за школску 2022/23. 

годину 

● Разматрање Годишњег плана 

стручног усавршавања за школску 

2022/23. годину 

● Утврђивање распореда писмених 

провера знања за школску 2022/23. 

годину 

● Дежурство наставника и 

утврђивање кућног реда 

●Организација и реализација 

наставе 

● „Оцењивање у циљу 

унапређивавања образовно-

васпитног процеса“, презентација  
  

  

  

  

Септембар Извештавање 

Предлози 

Договор 

Педагог 

Психолог 

Руководиоци 

разредне и 

предметне 

наставе 

Директор 



Годишњи план  рада                                                                                                                                                                       

ОШ „Мајка Југовића“ 

за школску 2022/23. годину                                                                                                                                                                           

 

 122 

● Идентификација ученика за 

додатну, допунску наставу и 

секције 

● Резултати иницијалног 

тестирања 

● Анализа резултата Завршног 

испита Завода за вредновање 

квалитета образовања и васпитања 

● „Анализа Протокола посете часа, 

стандарда и индикатора“, 

презентација 
  

Октобар  Дискусија 

Извештавање 

Договор 

Педагошки 

колегијум 

Педагог 

Психолог 

Директор 

●Разматрање и 

усвајање тромесечног остваривања 

програма рада и успеха и 

дисциплине ученика 

● Анализа реализације допунске, 

додатне, секција и извештај о броју 

ученика и реализованим часовима 

● Анализа рада стручних тимова ( 

Тим за заштиту од насиља, 

злостављања и занемаривања, Тим 

за професионални развој, Тим за 

инклузију) 

● „Етос, како га унапредити“, 

презентација  

  

  

  

Новембар Дискусија 

Извештавање 

Договор 

Педагошки 

колегијум 

Педагог 

Психолог 

Директор 

● Утврђивање задужења поводом 

организације школске славе Светог 

Саве 

● Стручно усавршавање 

запослених 

Децембар Дискусија 

Извештавање 

Договор  

  

● Разматрање и усвајање извештаја 

о успеху и дисциплини ученика на 

крају првог полугодишта 

● Разматрање Полугодишњег 

извештаја о остваривању 

Годишњег плана рада школе за 

школску 2021/22. годину 

● Разматрање Извештаја о раду 

директора на крају првог 

полугодишта школске 2021/22. 

године 

● Стручно усавршавање 

наставника за време зимског 

распуста 

Фебруар Извештавање 

Анализа 

Договор 

Дискусија 

Предлози 

Наставници 

Одељењске 

старешине од I – 

IV 

Разреда 

Педагог 

Психолог 



Годишњи план  рада                                                                                                                                                                       

ОШ „Мајка Југовића“ 

за школску 2022/23. годину                                                                                                                                                                           

 

 123 

● Припрема за такмичења, 

манифестације и смотре  ученика 

●„Да нам антидискриминација 

буде инспирација“, предавање  

  

●  Организација такмичења 

ученика 

● Организација и подела задужења 

за Пролећни карневал 

● Доношење одлука о уџбеницима 

који ће се користити у школској 

2023/24. години 

● Договор о полагању пробног 

завршног испита 

  

Март Извештавање 

Анализа 

Договор 

Дискусија 

Предлози 

Наставници 

Одељењске 

старешине од I – 

VIII 

Разреда 

Педагог 

Психолог 

● Разматрање и 

усвајање тромесечног остваривања 

програма рада и успеха и 

дисциплине ученика 

● Разматрање постигнутих 

резултата на такмичењима ученика 

свих  нивоа 

● Припреме за извођење екскурзија 

и наставе у природи 

● Стручно усавршавање 

запослених 

  

Април Извештавање 

Анализа 

Договор 

Дискусија 

Предлози 

Наставници 

Одељењске 

старешине од I – 

VIII 

Разреда 

Педагог 

Психолог 

● Договор о полагању завршног 

испита ученика осмог разреда 

● Организовање припремне 

наставе за ученике осмог разреда за 

полагање завршног испита 

● Доношење одлука о награђивању 

и похваљивању ученика за 

постигнуте резултате 

● Анализа реализације Плана 

професионалне оријентације и рада 

Ученичког парламента 

  

Мај Извештавање 

Анализа 

Договор 

Дискусија 

Предлози 

Наставници 

Одељењске 

старешине од I – 

VIII 

Разреда 

Педагог 

Психолог 

● Организовање припремне 

наставе, формирање комисија за 

полагање поправних и разредних 

испита 

● Разматрање Извештаја о 

реализацији екскурзија и наставе у 

природи 

● Анализа и разматрање 

постигнутог успеха и дисциплине 

ученика осмог разреда 

Јун Извештавање 

Анализа 

Договор 

Дискусија 

Предлози 

Наставници 

Одељењске 

старешине од I – 

VIII 

Разреда 

Педагог 

Психолог 
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● Анализа и разматрање 

постигнутог успеха и дисциплине 

ученика од првог до седмог разреда 

● Анализа и разматрање рада Тима 

за професионални развој 

● Анализа и разматрање рада Тима 

за инклузију 

● Анализа и разматрање Тима за 

заштиту ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања 

● Анализа и разматрање рада 

стручних актива 

● Разматрање и доношење 

предлога плана и програма 

екскурзија и наставе у природи 

● Анализа  рада Стручних актива 

за развојно планирање и развој 

школског програма 

 

  

● Усвајање распореда часова 

● Планирање и организовање 

припремне наставе, поправних 

испита, формирања комисија и 

распореда полагања 

● Анализа поправних и разредних 

испита 

● Подела задужења за израду 

Годишњег плана рада школе за 

школску 2023/24. годину 

● Организација свечаног пријема 

првака 

● Избор области за 

самовредновање квалитета рада 

школе 

● Израда глобалних и  оперативних 

планова рада редовне наставе, 

допунске, додатне, секција 

● Календар образовно-васпитног 

рада за школску 2023/24. годину 

● Утврђивање плана рада Тима за 

заштиту ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања 

● Утврђивање плана рада Стручног 

актива за развојно планирање 

● Утврђивање плана рада 

Педгошког колегијума 

● Утврђивање плана рада Тима 

за  инклузију 

Август Извештавање 

Анализа 

Договор 

Дискусија 

Предлози 

Наставници 

Одељењске 

старешине од I – 

VIII 

Разреда 

Педагог 

Психолог 

Руководиоци 

свих Стручних 

актива и 

тимова 
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● Утврђивање предлога Плана 

стручног усавршавања запослених 

● Утврђивање плана Тима за 

самовредновање квалитета рада 

школе 

● Анализа структуре одељења 

првог разреда 

 

3.2.План рада Педагошког колегијума  
 

  

Педагошки колегијум чине: директор школе, психолог и руководиоци стручних већа за 

области предмета: 

 За ову школску годину чланови Педагошког колегијума су: 

 

– директор школе 

– психолог, педагог,библотекар  

– руководилац Стручног већа за разредну наставу 

- руководилац Стручног већа за предметну наставу 

– руководилац Стручног већа за стране језике 

– руководилац Стручног већа за друштвене науке 

– руководилац Стручног већа за природне науке 

– руководилац Стручног већа уметности и вештина 

– Руководиоци стручних тимова 

 

Педагошким колегијумом председава и руководи директор школе. 

Педагошки колегијум ће разматрати и заузимати ставове у вези са обезбеђивањем и 

унапређивањемm квалитета образовно – васпитног рада, оствариваће развојни план 

школе, предузимаће мере за унапређивање и усавршавање рада наставника и стручних 

сарадника. 

Педагошки колегијум ће се састајати једном месечно, по потреби и чешће.   

 

Активност Време 

реализације 

Начин 

реализације 

Сарадници 

● Разматрање Годишњег плана рада 

школе за школску 2022/23. годину 

● Разматрање Извештаја о раду 

директора школе за школску 2021/22. 

годину 

● Разматрање Извештаја о 

остваривању Годишњег плана рада 

школе за 2021/22. годину  

● Разматрање планова рада стручних 

актива и тимова, разредних већа  

● Утврђивање распореда писмених 

провера знања за школску 2022/23. 

годину 

● Утврђивање распореда часова за 

припремну, допунску, додатну 

Септембар Извештавање 

Предлози  

Договор  

Педагог 

Психолог 

Руководиоци 

разредне и предметне 

наставе 

Директор 

Руководиоци 

сртучних актива и 

тимова 
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Активност Време 

реализације 

Начин 

реализације 

Сарадници 

наставу, рад секција и изборних 

предмета и програма 

● Дежурство наставника и утврђивање 

кућног реда 

●Доношење ИОП- а 

● Доношење индивидуалних 

образовних планова и оперативних 

планова заштите  

● Идентификација ученика за 

додатну, допунску наставу и секције 

● Резултати иницијалног тестирања  

● Анализа резултата Завршног испита 

Завода за вредновање квалитета 

образовања и васпитања  

 

Октобар  Педагошки 

колегијум 

 

● Анализа тромесечног остваривања 

програма рада и успеха и дисциплине 

ученика и доношење плана мера за 

унапређивање резултата рада 

● Анализа реализације допунске, 

додатне, секција и извештај о броју 

ученика и реализованим часовима  

● Анализа рада стручних тимова  

● Праћење рада ментора и 

приправника 

● Укључивање у пројекте 

Новембар Дискусија 

Извештавање 

Договор 

Педагошки 

колегијум 

 

● Утврђивање задужења поводом 

организације школске славе Светог 

Саве 

● Стручно усавршавање запослених 

Децембар Подела 

задужења 

Извештавање 

Педагошки 

колегијум 

● Разматрање извештаја 0 

остваривању Годишњег плана рада 

школске на крају првог полугодишта  

● Прослава Дана Светог Саве 

Јануар Подела 

задужења 

Извештавање 

Педагошки 

колегијум 

● Анализа успеха ученика на крају 

првог полугодишта 

● Разматрање Извештаја о раду 

директора на крају првог полугодишта 

школске 2022/23. године 

● Разматрање извештаја стручних 

већа и тимова  

● Анализа рада одељенских заједница, 

допунске, додатне наставе и 

слободних активности и предлог мера 

за побољшање квалитета рада 

● Евалуација индивидуалних 

образовних планова 

Фебруар Извештавање 

Анализа 

Договор 

Дискусија 

Предлози 

Педагошки 

колегијум 
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Активност Време 

реализације 

Начин 

реализације 

Сарадници 

● Доношење индивидуалних 

образовних планова за друго 

полугодиште 

●  Организација такмичења ученика 

● Организација и подела задужења за 

Пролећни карневал 

● Разматрање одлука Стручних већа о 

уџбеницима који ће се користити у 

школској 2023/24. године 

● Договор о полагању Пробног 

завршног испита  

 

Март  Извештавање 

Анализа 

Договор 

Дискусија 

Предлози 

Педагошки 

колегијум 

● Анализа тромесечног остваривања 

програма рада и успеха и дисциплине 

ученика 

● Анализа  постигнутих резултата на 

такмичењима ученика свих  нивоа 

● Припреме за извођење екскурзија и 

наставе у природи 

● Стручно усавршавање запослених 

 

Април Извештавање 

Анализа 

Договор 

Дискусија 

Предлози 

Педагошки 

колегијум 

● Договор о полагању завршног 

испита ученика осмог разреда 

● Организовање припремне наставе за 

ученике осмог разреда за полагање 

завршног испита 

● Доношење одлука о награђивању и 

похваљивању ученика за постигнуте 

резултате  

● Анализа реализације Плана 

професионалне оријентације и рада 

Ученичког парламента 

 

Мај Извештавање 

Анализа 

Договор 

Дискусија 

Предлози 

Педагошки 

колегијум 

●Анализа успеха и дисциплине 

ученика на крају другог полугодишта 

школске 2022/2023. године 

● Анализа рада разредних већа  

● Анализа рада стручних већа  

● Анализа рада тимова и актива  

● Анализа индивидуалних образовних 

планова 

● Разматрање Извештаја о 

реализацији екскурзија и наставе у 

природи  

● Анализа и разматрање постигнутог 

успеха и дисциплине ученика осмог 

разреда 

Јун Извештавање 

Анализа 

Договор 

Дискусија 

Предлози 

Наставници 

Одељењске 

старешине од I – VIII 

Разреда 

Педагог 

Психолог 
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Активност Време 

реализације 

Начин 

реализације 

Сарадници 

● Анализа и разматрање постигнутог 

успеха и дисциплине ученика од првог 

до седмог разреда 

 

● Анализа Извештаја о раду школе за 

школску 2022/23. годину 

● Усвајање Плана рада Педагошког 

колегијума  

● Анализа  распореда часова  

● Планирање и организовање 

припремне наставе, поправних 

испита, формирања комисија и 

распореда полагања  

● Подела задужења за израду 

Годишњег плана рада школе за 

школскун2023/24. годину 

● Организација свечаног пријема 

првака 

● Избор области за самовредновање 

квалитета рада школе 

● Израда глобалних и  оперативних 

планова рада редовне наставе, 

допунске, додатне, секција 

● Календар образовно-васпитног рада 

за школску 2023/24. годину 

● Анализа  планова  рада стручних 

тимова и актива 

● Анализа структуре одељења првог 

разреда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август Извештавање 

Анализа 

Договор 

Дискусија 

Предлози 

Педагошки 

колегијум  
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3.3.План рада Стручних већа 

 

 
3.3.1.План рада Стручног већа за разредну наставу  

 

 

МЕСЕЦ АКТИВНОСТ 

 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

АВГУСТ 

Упознавање са школским календаром и 

Правилником о календару васпитно-

образовног рада основне школе за школску 

2022/23.  

 

 

Чланови већа 

Задужења наставника и сарадња на изради 

материјала који се користе у раду 

Критеријуми оцењивања 

Ваннаставне активности - секције 

Планирање рада наставе и запослених 

Усвајање плана рада Стручног већа разредне 

наставе 

Израда распореда часова и плана дежурства 

наставника 

Усаглашавање рада наставника у боравку са 

радом наставника у настави 

Организација пријема првака 

Иницијално тестирање 

Договор о опремању, уређењу учионица 

Планирање семинара професионалног развоја 

и угледних часова 

Одрећивање дестинација за извођење посета, 

путујућих учионица, излета и наставе у 

природи  

СЕПТЕМБАР  

Обележавање Дана српског јединства, 

слободе и националне заставе  

 

Чланови већа Сарадња са школском библиотеком 

 Организација једнодневног излета и наставе 

у природи  

Планирање и организација професионалног 

развоја  

Сарадња са педагошко-психолошком 

службом  

Организација и обележавање Дечje  недеље  

Избор уџбеника за дигитални свет  
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МЕСЕЦ АКТИВНОСТ 

 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

НОВЕМБАР 

Реализација плана и програма наставе и 

учења на крају тромесечја 

 

Чланови већа Успех и дисциплина ученика на крају првог 

тромесечја 

 План рада са ученицима којима је потребна 

допунска или додатна настава 

Стручна сарадња са ПП службом у циљу 

побољшања успеха 

 

Учешћа у пројектима школе и локалне 

заједнице 

ДЕЦЕМБАР 

 Организовање приредби и прославе за Нову 

годину  

 

 

Чланови већа 
Сарадња са вртићима и организација Велике 

суботе 

 Договор о уређењу школског простора за 

Нову годину, Божић и Светог Саву 

Анализа изведених посета, излета и наставе у 

природи  

 Хуманитарне акције, учешће у раду Црвеног 

крста  

ЈАНУАР 

Реализација плана и програма наставе и 

учења на крају полугодишта 

 

Чланови већа Успех и дисциплина ученика на крају првог 

полугодишта 

      Договор о активностима  школе за упис 

првака у следећу   годину 

      Анализа професионалног развоја наставника 

у току првог полугодишта 

МАРТ 

Организација и учешће у ,,Пролећном 

карневалу” 

Ибор уџбеника 

Чланови већа 

АПРИЛ 

Реализација плана и програма наставе и учења на крају  

тромесечја 

 

Чланови већа Успех и дисциплина ученика на крају другог тромесечја 

Припреме за извођење излета и настава у природи (у складу 

са епидемиолошком ситуацијом) 

Извештаји са разних такмичења 

МАЈ Организација турнира ,,Између две ватре” Чланови већа 

ЈУН 

Реализација плана и програма наставе и учења на крају  

школске године 

 

Чланови већа Анализа успеха и дисциплине на крају школске године 

Анализа изведене наставе у природи, излета и других  

обилазака и посета (уколико буду реализоване због  
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МЕСЕЦ АКТИВНОСТ 

 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

епидемиолошке ситуације) 

Учешћа у пројектима школе и локалне заједнице 

Израда Плана рада Струћног већа за нову  школску годину   

 

Руководилац: Марија Ђурић 

 

3.3.2.План рада Стручног већа за стране језике 

 

МЕСЕЦ АКТИВНОСТ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

IX 

Усвајање Плана рада Стручног већа рук. актива 

Разматрање веб-алата и апликација које ће се 

користити у настави 
рук. актива 

Планирање семинара и вебинара  рук. актива 

Иницијално тестирање рук. актива 

Израда годишњих и оперативних планова рада сви чланови 

Распоред контролних и писмених задатака сви чланови 

Договор o подели носилаца активности сви чланови 

Усвајање распореда одржавања угледних часова сви чланови 

Усвајање плана одржавања часова у четвртом 

разреду 
сви чланови 

X, XI 

План стручног усавршавања и посете 

семинарима 
рук. актива 

Договор о корелацији наставе италијанског и 

енглеског језика и осталих предмета 
сви чланови 

Анализа успеха у току првог тромесечја сви чланови 

Хоспитовање студената мастер студија 

Филолошког факултета 

Професори италијанског 

језика 

XII, I 

Организовање школских такмичења сви чланови 

Организација Фестивала регија 
Професори италијанског 

језика 

Час италијанског језика у четвртим разредима Бисерка Станишић 

Анализа успеха на полугодишту сви чланови 

Процена реализованости усвојених планова и 

задатака 
сви чланови 

II, III,IV 

Учешће на општинским и градским 

такмичењима 
сви чланови 

Избор уџбеника за следећу школску годину сви чланови 

Час енглеског језика у четвртим разредима Mирјана Милић 

Час италијанског језика у четвртим разредима Бојана Бабић 
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Учешће на градским такмичењима сви чланови 

Хоспитовање студената основних студија 

италијанског језика 

Професори италијанског 

језика 

Учешће на републичким такмичењима сви чланови 

 

V,VI,VII,VIII 

Организација «Глаголијаде» 
Професори италијанског 

језика 

Припремање ученика за пријемни испит у 

билингвалном одељењу Треће београдске 

гимназије 

Професори италијанског 

језика 

Организација и извештаји са испита из 

италијанског као страног језика 

Професори италијанског 

језика 

Анализа успеха на крају школске године сви чланови 

Извештаји са поправних испита    сви чланови 

 

Руководилац: Небојша Ђурасовић 

 
3.3.3.План рада Стручног већа за друштвене науке  

МЕСЕЦ АКТИВНОСТ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

 Усвајање рада стручног већа друштвених наука  

 Подела задужења наставника, распоред часова и 

коришћење кабинета 

 

АВГУСТ/ Израда годишњих и месечних планова рада наставника Чланови 

СЕПТЕМБАР План одржавања допунске и додатне наставе већа 

 Планирање стручног усавршавања  

 План одржавања часова предметне наставе у 4. разреду   

 Уједначавање критеријума оцењивања   

 Планирање распореда угледних и огледних часова  

 Термини индивидуалних отворених врата  

 Иницијално тестирање  

 Идентификација ученика са којима ће се радити 

прилагођавање плана и програма 

 

 Посета парохијској цркви током часова верске наставе  

 Посета спортским теренима у дворишту школе; 

повезивање спорта са верском наставом ради 

наглашавања здравог начина живота, развијање 

осећања за заједништво, практичним учењем 

прихватања пораза и победе на позитиван и 
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афирмативан начин, упознавање правила лепог 

понашања током игре и навијања 

 Организација и обележавање Дечје недеље Чланови 

 већа 

 Сарадња са школском библиотеком  

ОКТОБАР Трка за срећно детињство ( у сколпу верске наставе) Велислав 

Миловановић 

 Посета Народном музеју (ученици 6. разреда) поводом 

рестаурације слике Крунисање цара Душана – у оквиру 

наставе историје 

Александра 

Митровић 

 Посета спортским теренима у дворишту школе; 

повезивање спорта са верском наставом ради 

наглашавања здравог начина живота, развијање 

осећања за заједништво, практичним учењем 

прихватања пораза и победе на позитиван и 

афирмативан начин, упознавање правила лепог 

понашања током игре и навијања 

Велислав 

Миловановић 

 Реализација плана и програма наставе и учења на крају 

првог квартала 

 

НОВЕМБАР Успех и дисциплина ученика на крају првог квартала Чланови 

 План рада са ученицима којима је потребна допунска и 

ли додатна настава 

већа 

 Спровођење индивидуализације и ИОП -а  

 Стручна сарадња са ПП службом у циљу побољшања 

успеха 

 

 Учешће у пројектима школе и локалне заједнице  

 Огледни час о историји српског језика Јасмина 

Срдановић 

 Реализација плана и програма наставе и учења на крају 

полугодишта 

 

 Евалуација ИОП-а на крају првог полугодишта Чланови  

већа 

ДЕЦЕМБАР Анализа стручног усавршавања у току првог 

полугодишта 

 

 Анализа одржаних угледних/огледних часова током 

првог полугодишта 

 

 Израда ИОП-а за друго полугодиште  

 Један пакетић пуно љубави – реализација у оквиру 

верске наставе 

Велислав 

Миловановић 

 Посета парохијској цркви у оквиру верске наставе Велислав 

Миловановић; 

Славица 

Ивошевић 

 Божић – угледни час  Славица 

Ивошевић 
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 Током првог полугодишта у оквиру наставе историје 

биће организоване посете Конаку кнегиње Љубице за 

ученике од 5. до 7. разреда 

Александра 

Митровић 

 Моја омиљена личност – пројекат у оквиру СНА 

предмета Медијска писменост – огледни час ће бити 

реализован током првог полугодишта 

Драгана Пранић 

ЈАНУАР/ 

ФЕБРУАР 

Организација и спровођење такмичења предмета 

друштвене групе на школском нивоу 

Чланови  

већа 

 Планирање и спровођење такмичења предмета 

друштвене групе на вишим нивоима 

 

 Пливање за Часни крст – посета  Велислав 

Миловановић 

 Подела новогодишњих пакетића у Храму Светог Саве Велислав 

Миловановић 

 

 

 

Реализација плана и програма наставе и учења на крају 

трећег квартала 

 

МАРТ Успех и дисциплин аученика на крају трећег квартала Чланови  

већа 

 Резултати рада са ученицима којима је потребна 

допунска или додатна настава 

 

 Спровођење индивидуализације и ИОП-а   

Ток, реализација и резултати такмичења  

Посета парохијској цркви у оквиру верске наставе Велислав 

Миловановић; 

Славица 

Ивошевић 

АПРИЛ/ 

МАЈ 

Анализа пробног завршног испита  

 Учешће на смотрама и конкурсима Чланови  

већа 

 Ток, реализација и резултати такмичења  

 Доситејеви дани – угледни час Драгана Пранић 

 Пост – угледни часови Славица 

Ивошевић 

 Дан дечијих игара у различитим вештинама на Ади 

Циганлији 

Велислав 

Миловановић 

 Красна слава и обичаји – угледни час  Велислав 

Миловановић 

 Посета спортским теренима у дворишту школе; 

повезивање спорта са верском наставом ради 

наглашавања здравог начина живота, развијање 

осећања за заједништво, практичним учењем 

прихватања пораза и победе на позитиван и 

афирмативан начин, упознавање правила лепог 

понашања током игре и навијања 

Велислав 

Миловановић 
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 Реализација плана и програма наставе и учења на крају 

школске године 

 

ЈУН Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 

школске године 

Чланови 

 већа 

 Анализа стручног усавршавања у току другог 

полугодишта 

 

 Анализа одржаних угледних/огледних часова у току 

другог полугодишта 

 

 Учешће у пројектима школе и локалне заједнице  

 Израда плана рада Стручног већа за наредну школску 

годину 

 

 

Руководилац Већа друштвених наука: Јасмина Срдановић 

 
3.3.4.План рада Стручног већа за природне науке 

 

МЕСЕЦ АКТИВНОСТ НОСИОЦИ 

IX 

Израда глобалних и оперативних планова  сви чланови 

Планирање писаних задатака и контролних 

вежби 
сви чланови 

Израда плана набавке наставних средстава, 

помагала и додатне литературе  
сви чланови 

План реализације часова предметне 

наставе у 4. разреду  
Сви чланови 

Дефинисање јединственог става према 

питању критеријума оцењивања групе 

предмета природних наука 

сви чланови 

План одржавања часова предметне наставе 

у одељењима четвртог разреда 
сви чланови 

X 

Унапређивање дидактичко-методичке 

заснованости наставе (проблемска и 

активна настава) 

сви чланови 

Упознавање и конкретизовање захтева за 

примену активне наставе 
сви чланови 

План угледних и огледних часова  сви чланови 

XI 

Израда плана рада припреме ученика 

осмог разреда за полагање завршног 

испита  

сви чланови 
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Усклађивање наставног рада и оцењивања 

ученика са образовним стандардима и 

исходима за крај обавезног образовања 

које је прописало Министарство просвете 

и Завод за вредновање квалитета 

образовања и васпитања 

сви чланови 

Примена евалуацијских листи, скала 

процене часа (процена часа и међусобна 

процена наставника) начин примене и 

динамика рада 

сви чланови 

Укључивање наставника у акредитоване 

програме стручног усавршавања у оквиру 

програма Министарства просвете, избор 

акредитованих семинара 

сви чланови 

XII 

Периодична анализа успеха ученика у 

оквиру природне групе предмета и 

реализације наставних планова 

сви чланови 

Анализа успеха  сви чланови 

вредновање успостављеног јединственог 

става критеријума оцењивања 
сви чланови 

Периодична анализа реализације 

програма  допунске наставе, додатног рада 

и слободних активности на крају другог 

класификационог периода 

сви чланови 

I 

Организација и спровођење такмичења 

предмета природе групе на школском 

нивоу 

сви чланови 

II 

Организовање часова огледне и угледне 

наставе( израда плана, припрема за 

реализацију часова, употреба дигиталних 

средстава у настави) 

сви чланови 

Унапређивање дидактичко-методичке 

заснованости наставе (проблемска настава, 

активна настава) 

сви чланови 

Израда потребне наставне базе сви чланови 

III 

Спровођење такмичења предмета природе 

групе на oпштинском нивоу 
сви чланови 

Одабир уџбеника и уџбеничких комплета 

за наредну школску годину 
сви чланови 

 

Периодична анализа успеха ученика у 

оквиру природне групе предмета и 

реализације наставних планова трећег 

класификационог периода 

сви чланови 

IV 

Анализа резултата ученика остварених на 

одржаним такмичењима 
сви чланови 

Организовање часова огледне и  угледне 

наставе 
сви чланови 

Реализација планираних часова сви чланови 
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V 
Анализа реализованих часова огледне 

наставе 
сви чланови 

VI 

Анализа успеха ученика на крају другог 

полугодишта 
сви чланови 

Анализа примене евалуацијских листи, 

скала процене часа 
сви чланови 

Анализа резултата ученика остварених на 

завршном испиту 
сви чланови 

Анализа учешћа наставника у програмима 

стручног усавршавања 
сви чланови 

VIII 

Конституисање већа и избор председника 

већа 
сви чланови 

Анализа рада стручног већа  у протеклој 

школској години 
сви чланови 

Израда и усвајање годишњег плана рада 

већа за предстојећу школску годину 
сви чланови 

Израда тематских, глобалних и 

оперативних планова рада 
сви чланови 

Успостављање приоритетних задатака 

стручног већа у школској години 
сви чланови 

Дефинисање индивидуалних задужења 

чланова већа на праћењу појединих 

проблема реализације наставног процеса 

сви чланови 

Израда извештај о реализацији 

програмских садржаја рада стручног већа  
сви чланови 

 

Руководилац: Филип Јемуовић  

 

 
3.3.5.План рада Стручног већа уметности и вештине 

 

МЕСЕЦ АКТИВНОСТ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Септембар 

Глобално и оперативно планирање 

 Чланови већа 

Усвајање Плана рада Стручног већа уметности и вештина 

Иновације у настави 

Професионални развој запослених 

Критеријуми оцењивања 

Одређивање ментора приправницима 

Планови рада слободних наставних активности 

План одржавања часова предметне наставе у четвртом разреду  

Планови рада секције  

Октобар Анкетирање за секције   
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 Уже стручна предавцања за развој дигиталних 

компентенција. 

Чланови већа 

 Планирање СУ у установи 

Усаглашавање оперативних планова у оквиру предмета и 

већа, као и сродних предмета 

Размена идеја у креирању припрема за час 

Договор  о набавци неопходних средстава за рад, учила и 

уређењу кабинета/сале. Коришћење дигиталних уџбеника 

Новембар 

Анализа резултата рада ученика у првом тромесечју; 

евентуални проблеми и решења за њихово превазилажење 

 

Чланови већа 

Коорелација међу предметима 

Децембар 

Анализа резултата рада ученика на крају првог 

полугодишта 

 

Чланови већа 

Реализација изборне и редовне наставе, секција 

Припреме за такмичење 

Стручно усавршавање у установи и ван установе 

Дигитална изложба ученичких радова,снимци вежбања 

Полугодишњи извештај о раду већа 

Јануар 
Корелација у раду 

Подела задужења за прославу Светог Саве 

Фебруар 
Припреме за учешће на такмичењима 

Корелација међу предметима 

Март 

Учешће на такмичењима и анализа резултата, рад са 

 талентованим ученицима 

 

Чланови већа 

Анализа резултата рада ученика на тромесечју;  

Евентуални проблеми и решења за њихово превазилажење 

Реализација редовне и изборне наставе, секција 

Реализација стручног усавршавања 

Април 

Учешће на такмичењима и анализа резултата, рад са 

 талентованим ученицима 

 

Чланови већа 

Резултати на такмичењима  
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Мај 

Учешће на такмичењимаи анализа резултата, рад са талентованим 

ученицима 

 Анализа учешћа на семинарима 

Предлог изборних предмета за наредну школску годину 

Анализа успеха ученика осмог разреда 

Јуун 

Анализа успеха ученика на крају школске године  

Чланови већа Реализација редовне и изборне наставе и секција 

Организација и реализација изложбе ученичких радова на крају школске 

године 

Извештаји о реализацији плана и програма 

Реализација стручног усавршавања 

 Одабир уџбеника и уџбеничких комплета за наредну  

школску годину 

Извештај о раду Стручног већа у овој и предлог плана рада 

за наредну годину, избор руководиоца Стручног већа 

Руководилац: Данко Бјеличић 
 

 

 

3.4.План рада Одељењских већа 
 

 

3.4.1.План рада одељењског већа од Iдо IVразреда 

 

ОДЕЉЕНСКО ВЕЋЕ  

МЕСЕЦ АКТИВНОСТ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

АВГУСТ 

Израда годишњих и оперативних планова према 

исходима  

 

 

Чланови већа,  

педагог,  

психолог 

Организација наставних и ваннаставних 

активности 

Усклађивање распореда контролних провера 

Израда распореда часова 

 Договор  о набавци неопходних учила и 

уређењу учионице 

Договор око пријема првака 

Договор у вези информација потребних за први 

родитељски састанак 

   

СЕПТЕМБАР  Адаптација ученика на школску средину  
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ОДЕЉЕНСКО ВЕЋЕ  

МЕСЕЦ АКТИВНОСТ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

  Идентификовање ученика за укључивање у 

допунску наставу 

 

Чланови већа,  

педагог,  

психолог 
Организација и обележавање Дечje  недеље 

 Организација посета и излета 

Планирање распореда угледних часова  

План провера знања  

Критеријуми оцењивања  

   

НОВЕМБАР 

Реализација плана и програма наставе и учења у 

првом тромесечју 

 

Чланови већа,  

педагог,  

психолог 

Напредак  ученика у учењу и владању на крају 

првог тромесечја 

 Препоруке за даљи напредак 

 Извештај о реализованој настави у природи  

   

ДЕЦЕМБАР 

 Организовање приредби и прославе за Нову 

годину 

 

Чланови већа,  

педагог,  

психолог 

 Договор о уређењу школског простора за Нову 

годину, Божић и Светог Саву 

 Поклони за незбинуту децу и учешће у раду 

Црвеног крста 

   

ЈАНУАР 

Реализација плана и програма наставе и учења у 

првом полугодишту 

 

 

Чланови већа,  

педагог,  

психолог 

Успех и дисциплина ученика на крају првог 

полугодишта 

Препоруке за даљи напредак 

Анализа учешћа у пројектима школе и локалне 

заједнице у току полугодишта 

Анализа стручног усавршавања у току првог 

полугодишта 

Напредовање ученика са којима се спроводи 

неки од облика прилагођавања  

   

АПРИЛ 

Реализација плана и програма наставе и учења на крају другог 

тромесечја 

 

Чланови већа,  

педагог,  

психолог 
Успех и дисциплина ученика на крају другог тромесечја 

Препоруке за даљи напредак 

Припреме за извођење излета 

   

ЈУН Реализација плана и програма на крају школске године  
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ОДЕЉЕНСКО ВЕЋЕ  

МЕСЕЦ АКТИВНОСТ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Успех и дисциплина ученика на крају школске године – 

похвале и награде 

 

Чланови већа,  

педагог,  

психолог 
Изведене посете, излети и настава у природи 

 Учешћа у пројектима школе и локалне заједнице 

 Израда извештаја на крају школске године 

   

 

3.4.2.План рада одељењског већа од V до VIII разреда 
 

План одељењског већа од V-VIII разреда  

МЕСЕЦ АКТИВНОСТ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОС

ТИ 

АВГУСТ 

Израда годишњих и оперативних плановапрема 

исходима  

 

 

Чланови већа,  

педагог,  

психолог 

Организација наставних и ваннаставних активности 

Усклађивање распореда контролних провера 

Израда распореда часова 

 Договор  о набавци неопходних учила и уређењу 

учионице 

Правила понашања 

Договор у вези информација потребних запрви 

родитељски састанак 

   

СЕПТЕМБА

Р 

 

 Адаптација нових ученика на школску средину  

 

Чланови већа,  

педагог,  

психолог 

 Идентификовање ученика за укључивање у 

допунску наставу 

Резултати иницијалних тестова 

 Организација посета и излета 

Планирање распореда угледних часова  

Израда индивидуалних образовних планова  

План провера знања 

   

НОВЕМБАР 

Реализација плана и програма наставе и учења у 

првом тромесечју 

 

 

Чланови већа,  

педагог,  

психолог 

Напредак  ученика у учењу и владању на крају 

првог тромесечја 

Мере за побољшање успеха  

Извештај о реализованим екскурзијама  

 Препоруке за даљи напредак 
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План одељењског већа од V-VIII разреда  

МЕСЕЦ АКТИВНОСТ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОС

ТИ 

 Извештај о реализованим посетама и сарадњи са 

локалном заједницом  

   

ДЕЦЕМБАР 

 Организовање приредби и прославе за Нову годину  

Чланови већа, 

педагог,  

психолог 

 Договор о уређењу школског простора за Нову 

годину, Божић и Светог Саву 

 Поклони за незбинуту децу и учешће у раду 

Црвеног крста 

   

ЈАНУАР 

Реализација плана и програма наставе и учења у 

првом полугодишту 

 

 

Чланови већа,  

педагог,  

психолог 

Успех и дисциплина ученика на крају првог 

полугодишта 

Препоруке за даљи напредак 

Анализа учешћа у пројектима школе и локалне 

Заједнице у току полугодишта 

Анализа стручног усавршавања у току првог 

полугодишта 

   

МАРТ 

Организација Пробног завршног испита   

Чланови већа,  

 

педагог,  

психолог 

Припремна настава за ученика осмог разреда 

Професионална оријентација  

Календар и организација такмичења 

   

АПРИЛ 

Реализација плана и програма наставе и учења на крају другог 

тромесечја 

 

 

Чланови већа,  

педагог,  

психолог 

Успех и дисциплина ученика на крају другог тромесечја 

Препоруке за даљи напредак 

Избор уџбеника 

Резултати Пробног завршног испита  

 

   

ЈУН 

Реализација плана и програма на крају школске године  

 

Чланови већа,  

педагог,  

психолог 

Успех и дисциплина ученика на крају школске године – похвале и 

награде 

Изведене посете, излети и екскурзије 

 Учешћа у пројектима школе и локалне заједнице 

Резултати завршног испита 
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План одељењског већа од V-VIII разреда  

МЕСЕЦ АКТИВНОСТ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОС

ТИ 

 Израда извештаја на крају школске године 

Успех ученика на такмичењима  

 

 

 
 

4.4.План рада стручних тимова 

 
4.1.План рада Тима за инклузивно образовање 

 

Активности Носиоци 

активности 

Учесници Временски оквир 

Формирање Тима за инклузију 

Израда Плана рада за 2022/23.  

 

Директор, 

Педагошки 

колегијум 

 

 

Чланови Тима 

Директор, 

стручни 

сарадници, 

наставници, 

одељенске 

старешине 

Август 2022. год. 

 

 

 

Усвајање Плана рада  

Подела задужења и одређивање 

рокова за израду ИОП-а 

Опсервација ученика, праћење 

развоја и напредовања  

Идентификовање ученика са 

сметњама у развоју 

Израда педагошких профила и 

индивидуалних образованих 

планова  

Достављање ИОП-а 

Педагошком колегијуму  

Тим за 

инклузију 

Тим за инклузију 

Стручни 

сарадници 

Одељенске 

старешине, 

предметни 

наставници  

Септембар-октобар 

2022.год.  
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Активности Носиоци 

активности 

Учесници Временски оквир 

Појачан рад са ученицима који 

спорије напредују 

Сарадња са родитељима  

Педагошки 

колегијум ,Тим 

за 

инклузију(ИО) 

Одељенске 

старешине 

Одељенско веће 

Новембар 2022. год.  

Праћење напредовања ученика 

Идентификација ученика који 

спорије усвајају наставне 

садржаје  

Евалуација ИОП-а на првом 

полугодишту 

Тим за 

инклузију 

Одељенске 

старешине 

Одељенско веће 

Децембар 2022. год.  

Израда ИОП-а за друго 

полугодиште  

Достављање ИОП-а 

Педагошком колегијуму 

Анализа прихваћености ученика 

са тешкоћама у одељењу  

 

Тим за 

инклузију  

Одељенске 

старешине 

Предметни 

наставници 

Стручни 

сарадници  

Јануар-фебруар 2023. год.  

Праћење развоја и напредовања 

ученика  

Израда тестова за пробни 

завршни испит  

 

Тим за 

инклузију  

Одељенске 

старешине 

Предметни 

наставници 

Стручни 

сарадници 

Март 2023. год. 

Израда акционих планова за 

ученике осмог разреда који 

полажу завршни испит   

Тим за 

инклузију  

Одељенске 

страшине 

Стручни 

сарадници  

Април 2023. год.  

Припрема тестова за завршни 

испит  

 

Тим за 

инклузију  

Одељенске 

старешине 

Предметни 

наставници 

Мај 2023. год. 
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Активности Носиоци 

активности 

Учесници Временски оквир 

Евалуација ИОП-а 

Анализа усвојености садржаја и 

напредовања ученика у току 

школске године  

Извештај о раду Тима  

Тим за 

инклузију  

Одељенске 

старешине 

Предметни 

наставници 

Одељенска већа 

Педагошки 

колегијум  

Јун 2023. год. 

Сардања са дефектолозима, 

логопедима  

Тим за 

инклузију  

 У току године  

 

 
Координатори: Јелена Игић и Сања Николић 

 

4.4.2. План рада Тима за самовредновање 
Предмет самовредновања област: постигнућа ученика  
 

 

ПРЕДВИЂЕНЕ АКТИВНОСТИ 

 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

 

УЧЕСНИЦИ 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦ

ИЈЕ 

Израда плана рада тима за 2022/23. годину 

Одређивање кључне области за 2022/2023.  

Координатор 

Тима 

Чланови Тима  Септембар 

2022. 

Информисање Наставничког већа о Плану рада 

Тима за самовредновање и вредновање 

квалитета рада школе  

Координатор 

Тима  

НВ септембар 

2022. 

Састанак Тима за самовредновање, одређивање 

радних група, подела задужења и одређивање 

рокова 

Тим Чланови Тима . Октобар 

2022. 

Анализа успеха ученика на завршном испиту 

(ЗУОВ извештај) 

Тим  Стручна већа Октобар 

2022. 

Анализа протокола за праћење часа израђеног 

на основу Стандарда квалитета из области 

НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Тим Наставничко 

веће 

Октобар 

2022. 

План посете часова  Директор, 

психолог и 

педагог 

Предметни 

наставници 

Октобар 

2022.  

Одређивање узорка за самовредновање  Тим Чланови Тима  Новембар 

Израда инструмената за самопроцену и 

процену квалитета рада  

Чланови Тима Чланови Тима  Новембар  

Техничка припрема – умножавање , подела и 

прикупљање  упитника за самовредновање 

Чланови Тима 
Чланови Тима  Децембар 
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Обрада општих података из упитника о 

самовредновању, табеларни приказ, упоредна 

анализа 

Чланови Тима Чланови Тима, 

учесници у 

истраживању  

Јануар 

Процена квалитета свих стандарда квалитета 

изражена у % 

Чланови Тима Чланови Тима  Договор 

Интерпретација добијених података и 

идентификовање постојећих снага и слабости 

Тим 
Чланови Тима Договор 

Доношење закључака за сваки показатељ 

стандарда квалитета  

Тим Чланови Тима Април 2022. 

Израда предлога мера за унапређивање 

квалитета рада школе као исходишта обављене 

анализе 

Тим  

Чланови Тима 

Разговор, 

договор 

Праћење остваривања Акционог плана 

израђеног 2019/20. Након самовредновања 

свих области квалитета  

Тим Чланови Анализа 

Писање Извештаја о самовредновању Руководилац и 

члановиТима 

Педагог Јун  2022. 

Извештавање о самовреднованој области на 

седници НВ 

Директор, 

ЧланТима: 

Педагог 

 

Август 2022. 

Евалуација рада Тима  Тим На  

полугодишту и 

крају године 

Фебруар, јун 

2022. 

Координатори: Марија Паројчић и Тања Дивнић 

 

 

Област квалтета коју ћемо самовредновати: 

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 2: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу. 

2.1.1. Ученику су jасни циљеви часа/исходи учења и зашто то што jе планирано треба да 

научи. 

2.1.2. Ученик разуме обjашњења, упутства и кључне поjмовe. 

2.1.3. Наставник успешно структурира и повезуjе делове часа користећи различите 

методе (облике рада, технике, поступке…), односно спроводи обуку у оквиру 

занимања/профила у складу са специфичним захтевима радног процеса. 

2.1.4. Наставник поступно поставља питања/задатке/захтеве различитог нивоа 

сложености. 

2.1.5. Наставник усмерава интеракциjу међу ученицима тако да jе она у функциjи учења 

(користи питања, идеjе, коментаре ученика, подстиче вршњачко учење). 

2.1.6. Наставник функционално користи постоjећа наставна средства и ученицима 

доступне изворе знања. 

2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика. 

2.2.1. Наставник прилагођава захтеве могућностима сваког ученика. 

2.2.2. Наставник прилагођава начин рада и наставни материjал индивидуалним 

карактеристикама сваког ученика. 

2.2.3. Наставник посвећуjе време и пажњу сваком ученику у складу са његовим 

образовним и васпитним потребама. 

2.2.4. Наставник примењуjе специфичне задатке/активности/материjале на основу ИОП-

а 
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и плана индивидуализациjе. 

2.2.5. Ученици коjима jе потребна додатна подршка учествуjу у заjедничким 

активностима 

коjима се подстиче њихов напредак и интеракциjа са другим ученицима. 

2.2.6. Наставник прилагођава темпо рада различитим образовним и васпитним 

потребама 

ученика. 

2.3. Ученици стичу знања, усваjаjу вредности, развиjаjу вештине и компетенциjе на 

часу. 

2.3.1. Активности/радови ученика показуjу да су разумели предмет учења на часу, умеjу 

да примене научено и образложе како су дошли до решења. 

2.3.2. Ученик повезуjе предмет учења са претходно наученим у различитим областима, 

професионалном праксом и свакодневним животом. 

2.3.3. Ученик прикупља, критички процењуjе и анализира идеjе, одговоре и решења. 

2.3.4. Ученик излаже своjе идеjе и износи оригинална и креативна решења. 

2.3.5. Ученик примењуjе повратну информациjу да реши задатак/унапреди учење. 

2.3.6. Ученик планира, реализуjе и вреднуjе проjекат у настави самостално или уз помоћ 

наставника. 

2.4. Поступци вредновања су у функциjи даљег учења. 

2.4.1. Наставник формативно и сумативно оцењуjе у складу са прописима, укључуjући 

и оцењивање оног што су ученици приказали током рада на пракси* (пракса ученика у 

средњоj стручноj школи). 

2.4.2. Ученику су jасни критериjуми вредновања. 

2.4.3. Наставник даjе потпуну и разумљиву повратну информациjу ученицима о 

њиховом раду, укључуjући и jасне препоруке о наредним корацима. 

2.4.4. Ученик поставља себи циљеве у учењу. 

2.4.5. Ученик уме критички да процени своj напредак и напредак осталих ученика. 

2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан. 

2.5.1. Наставник/инструктор практичне наставе и ученици се међусобно уважаваjу, 

наставник/инструктор практичне наставе подстиче ученике на међусобно уважавање и 

на 

конструктиван начин успоставља и одржава дисциплину у складу са договореним 

правилима. 

2.5.2. Наставник користи разноврсне поступке за мотивисање ученика уважаваjући 

њихове различитости и претходна постигнућа. 

2.5.3. Наставник подстиче интелектуалну радозналост и слободно изношење мишљења. 

2.5.4. Ученик има могућност избора у вези са начином обраде теме, обликом рада или 

материjала. 

2.5.5. Наставник показуjе поверење у могућности ученика и има позитивна очекивања у 

погледу успеха. 
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4.4.3. План рада Тима за професионалну оријентацију ( реализоваће се у складу са моделом 

рада у школској 2022/2023. год.)  

 

 

Програм професионалне оријентације 

 

Разред Садржај Корелација Време 

I Упознавање ученика са занимањима у школи  Српски језик,  

Свет око нас, 

Ликовна и музичка 

култура, Грађанско 

васпитање, 

 Час одељењског 

старешине, секције 

IX 

 Упознавање ученика са занимањима у 

породици 

X 

 Редовне обавезе ученика у школи и код куће XI 

„Више рада више знања“ III 

 Занимања која највише волим - ликовни рад IV 

II Живот и рад у школи и родитељском дому 

(права и обавезе) 

Српски језик,  

Свет око нас, 

Ликовна и музичка 

култура, Грађанско 

васпитање, 

 Час одељењског 

старешине, секције 

X 

Радно место у школи и код куће XI 

Шта раде тата и мама на послу XII 

„Кад порастем бићу...“ III 

III  „Заврши започето...“ (неговање упорности у 

раду) 

Српски језик, 

 Природа и 

друштво, Ликовна 

и музичка култура, 

 Грађанско 

васпитање, 

 Час одељењског 

старешине, секције 

XI 

Како да учимо ( уче како да уче и стекну 

навике у учењу) 

III 

Мој радни дан ( организујемо радни  дан  и 

слободно време) 

IV 

 Најинтересантнија занимања ( израда паноа ) V 

IV  Повезаност рада и успеха у школи са 

опредељивањем за будући позив  

Српски језик, 

 Природа и 

друштво, Ликовна 

и музичка култура, 

 Грађанско 

васпитање, 

 Час одељењског 

старешине, секције 

IX 

 Разговор о преласку на предметну наставу 

(разговор о наставнику одређеног предмета 

по његовом занимању) 

X 

 Учење и прелаз на предметну наставу XII 

 “Кад порастем желео бих да будем” (ликовни 

и писаним радови и изложба у учионици) 

 

III 

 

Учешће на јавној презентацији школа 

 

 

Директор школе, 

психолог, педагог,  

учитељи који 

преузимају први разред 

 

 

 

III  

Организовање посете родитеља и деце  

школи  
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Анализа реализованих активности и 

предлози мера за унапређење школског 

маркетинга 

 

 

Директор школе и Тим 

за школски маркетинг 

 

 

VI 
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АКТИВНОСТ НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

Усвајање плана рада Тима за 

професионалну 

оријентацију 

Подела задужења 

 

Кординатори Септембар 

Технике за успешну 

организацију радног дана  

Стручни сарадници Децембар  

Праћење реализације 

активности из програма 

професионалне оријентације 

Тим У току године 

Истражујемо, која су 

занимања нова а која су 

дефицитарна 

Тим   

Мрежа средњих школа Тим Децембар 

Предлози Ученичког 

парламента (које школе 

желе да посете) 

Тим  Јануар  

Организаицја промоција 

школа за ученике осмог 

разреда 

Тим Други полугодиште 

Сајам образовања Тим  

Критеријуми за избор 

занимања 

Тим Друго полугодиште 

ТПО И ТПИ за ученике 

осмог разреда 

Тим Друго полугодиште 

Сазнајем путем интернета 

куда после основне школе 

Тим у сарадњи са 

предметним наставницима 

Март 

Занимања мојих родитеља Одељењске 

старешине 

У току године 

Ја за десет година кроз текст 

или ликовни рад  

Предметни 

наставници у сарадњи са 

Тимом 

У току године  

Извештај о раду Тима Кординатор Јун 
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4.4.4.План рада Тима за професионални развој  

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 

ЗАПОСЛЕНИХ  

ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ 

Полазећи од Акционог плана Тима за професионални развој  за школску 2022/2023.  годину, стручно 

усавршавање ћемо остварити: 

 

1. Активностима које организује школа и то кроз угледне часове,са дискусијом и анализом. 

2. Излагањем на састанцима стручних органа и тела који се односи на савладан програм стручног 

усавршавања,студијско путовање са обавезном дискусијом и анализом. 

3. Посетом или похађањем (онлајн) стручних семинара - програма обука, стручних скупова, 

конгреса, сабора,сусрета, конференција округлих  столова, трибина које организују надлежни органи 

организације током ове школске године -24 сата  

(у зависности од епидемиолошке ситуације и у складу са одлукама Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја). 

1. и 2. Укупно 44 сата 

3.Укупно 24 сата 

Водиће се рачуна да буду заступљене различите приоритетне области као и  компетенције. 

 

Стручно усавршавање наставника биће у складу са Развојним планом школе. 

У оквиру пуног радног времена,  наставник и стручни сарадник има 68 сати годишње различитих облика 

стручног усавршавања, од чега је 24 сата право на плаћено одсуство из установе ради похађања одобрених 

програма и стручних скупова, а 44 сата стручног усавршавања у оквиру својих развојних активности. 

 

На седници Наставничког већа одлучено је да Тим за ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ  за 

школску 2022/2023. годину чине следећи чланови: 

 

1. Валентина Јелешевић, координатор 

2. Љубица Бједов 

3. Маријана Ајзенкол 

4. Вања Гаева 

5. Катарина  Костић Антић  

6. Ученички парламент 

7. Локална самоуправа 

8. Ана Лукић 
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АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ДОКАЗИ 

1.Формирање  тима  

 

Наставничко веће 
VIII 

Записник са Наставничког већа 

2.Договор око избора семинара  стручног 

усавршавања ван установе за школску 

2022/2023.годину 

Координатор тима 

 VIII 

Евиденција тима 

3.Упознавање Наставничког већа, Школског 

одбора и Савета родитеља са извештајем Тима 

за професионални развој за протеклу школску 

годину 

Координатор тима, педагог 

IX 

Евиденција тима, извештај са Наставничког већа, 

Школског одбора 

4.Израда гoдишњег плана професионалног 

развоја запослених за школску 2022/2023.годину 

Координатор тима 
IX 

Евиденција тима 

4.1.Упознавање Наставничког већа са планом и 

истицање на видном месту 

Тим 
IX 

Евиденција тима, извештаји, огласна табла 

4.2.Анализа индивидуалних планова 

професионалног развоја запослених у установи 

Тим 
I, VI 

Евиденција тима 

4.3. Анализа индивидуалних планова 

професионалног развоја запослених ван 

установе 

Тим 

I, VI 

Евиденција тима, извештаји о раду 

4.4.Eвалуација рада, степена остварености 

планираних задатака 

Тим VI Евиденција тима, извештаји о раду 

4.5.Подношење извештаја о реализацији 

2022/2023.годину 

Координатор тима 

Чланови ТЗПР 
VI 

Евиденција тима, извештаји о раду педагошка 

евиденција и друго 

Напомена: динамика рада тимова биће одређена од стране самог тима и у складу са мерама заштите од Ковида 19. 
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А. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ  У  УСТАНОВИ 

 

 

А К Т И В Н О С Т И 

 

Н О С И О Ц И 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

Д О К А З И 

 

         Лични план професионалног развоја 

 

 

 

 

Израда личног плана професионалног 

развоја и 

разматрање планова на седницама 

стручних већа 

 

Сви наставници и 

стручни  сарадници 

 

Август / септембар - Лични план професионалног развоја      

  наставника и стручних сарадника 

- Записници са седница стручних већа   

  разредне и предметне наставе на којима се анализирају 

планови професионалног развоја  

- Евиденција присутних 

 

 

Активности Тима за професионални развој запослених 

 

2 Израда плана рада тима, припремање, 

организовање, руковођење и вођење 

записника на састанцима тима, 

извештавање о плану на Наставничком 

већу и 

Педагошком колегијуму 

 

Руководилац тима 

 

Август / септембар 

 

 

Током школске године 

 

- Личлни план професионалног развоја за школску 

2022/23.годину 

- Записник са седница 

 

- Извештај 

Учешће у раду тима (Креирање плана 

професионалног развоја на нивоу школе, 

праћење реализације плана и др.) 

Чланови тима 

 

Током школске године  - Планови школских тимова 

- Записник са састанка школских тимова 

- Евиденција присутних 
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Облик стручног 

усавршавања 

(у установи) 

 

К1,2… 

П1,2... 

 

 

Назив теме 

Планирано време 

реализације и сарадници 

Број  

сати/ 

бодова 

1.Извођење 

угледног/огледног 

часа и/или 

активности са 

анализом и 

дискусијом 

К2, П3 Угледни час- Свет око нас: 

Школа- обрада 

Током првог полугодишта 

школске 2022/23.године 

проф.разр.наставе Лидија 

Маринковић 

9 

 К2, П3 Угледни час- Српски језик: 

„ Првак“, Десанка 

Максимовић- обрада 

Током првог полугодишта 

школске 2022/23.године 

проф.разр.наставе Лидија 

Маринковић 

9 

 К1, П3 Угледни час-Математика: 
Бројеви до 1000 
(утврђивање 

22.9.2022. проф.разр.наставе 

Валентина Јелешевић 

9 

 
К1, П3 

Угледни час-Српски језик:  

„Именице“ (утврђивање) 

23.9.2022. проф.разр.наставе 

Валентина Јелешевић 

9 

 

К1, П3 

Угледни час- Математика: 

„Писмено сабирање 

троцифрених бројева“ 

(обрада) 

27. 09. 2022. 

проф.разр.наставе Марија 

Ђурић 

9 

 

К1, П3 

Угледни час- Математика: 

Писмено сабирање 

троцифрених бројева 

(утврђивање) 

29.9.2022. проф.разр.наставе 

Далиборка Вукас 

9 

 

К3, П3 

Упознавање ученика с 

апредметом „ Свет ок онас“, 

садимо биљке и 

оплемењујемо учионицу- 

едукативна радионица 

Септембар 2022. 

проф.разр.наставе 

ОливераЂурђевић 

6 

 

К1, П1 

Угледни час: Ликовна 

култура: Да се упознамо  -

„Аутопортрет“ (Можда сам 

ја будући...), обрада 

 

Септембар 2022. 

проф.разр.наставе Ана 

Гавриловић 

9 

 

К1,2,3,4 

П1, 3 

Угледни час: Ликовна 

култура: Да се упознамо  - 

Портрет (друг/другарица, 

брат/сестра, 

учитељ/учитељица...), 

обрада 

Септембар 2022. 

проф.разр.наставе Јелена 

Игић, Катарина Блажић 

8 

 К1, П3 Угледни час 6.разред : 

Kомплементарни парови. 

Тема- Боја 

прво полугодиште, 2022.год. 

наставник ликовне културе 

Катарина Костић-Антић  

9 

 К1, П1 Онлајн обука „Летњи  

експерименти- практични 

спој науке и забаве“ 

Септембар 2022. 

проф.разр.наставе Ана 

Гавриловић 

2 

 К1, П1 Угледни час: Ликовна 

култура: Са заставом у 

руци- „Застава одељења“, 

вежбање 

Септембар 2022. 

проф.разр.наставе Ана 

Гавриловић 

9 
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 К1, П1 Угледни час: Ликовна 

култура: Пиктограми – 

поруке у слици- „На 

скривено те водим место“, 

обрада 

 

16.10.2022. 

проф.разр.наставе Ана 

Гавриловић 

8 

 К1,2,4 

П1,3 

Угледни час: Ликовна 

култура: Са заставом у 

руци- „Застава одељења“, 

вежбање 

Октобар 2022. 

проф.разр.наставе Јелена 

Игић, Катарина Блажић, 

8 

 

К1, П1 

Радионица: Креативна 

секција: Fanny craft-„Весели 

жабац“ 

Октобар 2022. Ана 

Гавриловић 

8 

 

К1, П3 

Светски Дан чистих руку-

едукативна радионица 

15.10.2022. 

проф.разр.наставе Марија 

Ђурић, Валентина 

Јелешевић, Далиборка 

Вукас, Ана Гавриловић 

Јелена Игић, Катарина 

Блажић, Љиљана Мандић 

6 

 

К1, П3 

Недеља здраве хране- 

едукативна радионица 

16.10.2022. Марија Ђурић, 

Валентина Јелешевић, 

Далиборка Вукас, Љиљана 

Мандић 

6 

 

К1,П1,3 

Светски Дан јабука - 

едукативна радионица 

20.10.2022. 

проф.разр.наставе Јелена 

Игић, Катарина Блажић, 

Валентина Јелешевић 

8 

 К4, П3 „Дивчибаре у слици и 

речи“-едукативна 

радионица 

Октобар 2022. 

проф.разр.наставе Ирена 

Анђелић, 

2 

 К1, П3 Огледни час: Ликовна 

култура –„Зоо – врт“ 

 

октобар, 2023.г. 

проф.разр.наставе Ирена 

Анђелић, 

9 

 К1, П3 Угледни час Физика: 

Угледни час Примена 

Талесове и Питагорине 

теореме у физици (оптици) 

 

Октобар/новембар,  

2022.године Марија 

Паројчић, Тамара  

Јовановић 

9 

 

К1, П1 

Припрема Ерасмус+ 

пројектних предлога за 

образовне установе 

 

Септембар/октобар 2022. 

проф.техничког  образовања 

и информатике Јована 

Џолић 

1 

 

К2,К4, 

П1 

Предавање са вебинара 

Pixton-програма за израду 

стрипа за примену у настави 

Октобар/новембар 2022. 

проф.техничког  образовања 

и информатике Јована 

Џолић 

6 

 К2, П3 
Угледни час- Српски језик: 

Глас и штампано слово Рр -

обрада 

Током првог полугодишта 

школске 2022/23.године 

наставник разр.наставе 

Верица Станојковић 

9 

 К2, П3 

Угледни час- Математика : 

У,на, ван -  обрада 

Током првог полугодишта 

школске 2022/23.године 

наставник разр.наставе 

Верица Станојковић 

9 

 К1, П3 Угледни час- Математика: 

Мерење времена (обрада) 

31. 10. 2022. 

проф.разр.наставе Емилија 

Филиповић 

9 
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 К1,П3 Угледни час:-Физичко и 

здравствено 

васпитање:“Полигон 1“ 

Октобар 2022. 

проф.разр.наставе Љубица 

Бједов 

9 

 К1, П3 Угледни час- Свет око нас: 

Саобраћај и понашање у 

саобраћају (обрада) 

Прва недеља новембра  

Емилија Филиповић 

9 

 К1, П3 Угледни час-Српски језик: 

Први снег, Војислав Илић 

(обрада) 

18.11.2022. 

проф.разр.наставе Емилија 

Филиповић 

9 

 К2, П3 Огледни час: Жене у 

Великом рату 

Октобар 2022.професор 

историје Александра 

Митровић 

9 

 К1, П3 Огледни час: Дељење 

бројева, вежбање кроз разне 

игре 

Октобар 2022. Филип 

Јемуовић наставник 

математике 

9 

 К1, П3 Огледни час: Србија у 

Великом рату- Солунски 

фронт /битка на 

Кајмакчалану 

Октобар 2022.професор 

историје Александра 

Митровић 

9 

 К2,3 П4 Радионице за ученике петог 

разреда „Учење како се учи“ 

Октобар.2022. Педагог, 

Тања Дивнић 

6 

 К2,3 П4 Радионица „Дигитално 

насиље“ 

Децембар Педагог, Тања 

Дивнић 
6 

 К2,3 П7 Истраживање: Испитивање 

мишљења ученика и 

родитеља о присуству 

насиља у школи 

Прво полугодиште 2022.г. 

Педагог, Тања Дивнић 
15 

  Предавање за наставнике 

(избор теме у складу са 

потребама) Оцењивање, 

Дискриминација и трговина 

људима, Анализа протокола 

за посматрање часа 

Током школске године 

2022/2023.г. 

Педагог, Тања Дивнић 

 

  

Светски Дан љубазности-- 

едукативна радионица 

13.11.2022. 

проф.разр.наставе Марија 

Ђурић, Далиборка Вукас, 

Валентина Јелешевић, 

Јелена Игић, Љиљана 

Мандић 

6 

 

   К1, П3 

Угледни час: Пројектна 

настава:“Новчаница какве 

нема“,обрада 

Новембар 2022. 

проф.разр.наставе 

 Ана Гавриловић 

8 

 

К2,П3 

Угледни час: Физичко 

васпитање:Плес и ритмика-

„Прати задате 

кораке“,обрада 

 

Новембар 2022. 

проф.разр.наставе Јелена 

Игић, Катарина Блажић 

8 

 

К2, П3 

Угледни час-Математика: 

Јединачине са непознатим 

умањеником 

22.11.2022. 

проф.разр.наставе Марија 

Ђурић 

 

9 

 

К2, П3 

Угледни час-Математика: 

Јединачине са непознатим 

умањеником, обрада 

26.11.2022. 

проф.разр.наставе 

Далиборка Вукас 

 

9 

 

К1, 3,П3 
Угледни час-Математика: 

Број 7 (обрада) 

22.11.2022. 

проф.разр.наставе Љиљана 

Мандић 

 

8 
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 К1, П3 Огледни час: Разломци, 

лакше разумевања појма уз 

помоћ различитих предмета 

Новембар,2022. Филип 

Јемуовић наставник 

математике 

8 

 К1, П3 Угледни час музичке 

културе у корелацији са 

математиком: Ритам и 

ритмичке фигуре 

Новембар,2022. наставник 

музичке културе Марина 

Сађил 

8 

 К1, П3 Угледни час- пети разред: 

Заштитна опрема потребна 

за безбедно управљање 

бициклом и дечјим 

возилима 

Новембар,2022. 

Дипл.инг.инд.пр.др. 

Анђела Нешковић, 

8 

 К1, П3 Угледни час музичке 

културе: Хармонија и боје 

Децембар 2022. наставник 

музичке културе Марина 

Сађил 

8 

 К1, П3 Угледни час -српски 

језик:Научили смо азбуку 

Децембар 2022. 

проф.разр.наставе Оливера 

Ђурђевић 

8 

 К1, П3 Угледни час –ликовна 

култура: Преобликовањем 

до групног новогодишњег 

предмета 

Децембар 2022. 

проф.разр.наставе Оливера 

Ђурђевић 

8 

 К3, П3 Писање новогодишње 

честитке-корелација српског 

језика и ликовне културе 

Децембар 2022. 

проф.разр.наставе Оливера 

Ђурђевић 

8 

 К2,3, П3 Угледни час-Српски језик: 

Писано слово Тт 

15. 12. 2022. 

проф.разр.наставе Љиљана 

Мандић 

8 

 К2,3, П3 Угледни час- Свет око нас 

Које делове има дан 

(обрада) 

25. 12. 2022. 

проф.разр.наставе Љиљана 

Мандић 

8 

 К4, П3 ,,Весела субота-у част 

првака“ -радионица за 

предшколце, будуће прваке 

Децембар 2022.предметни 

наставници и учитељи 

6 

 К4, П3 Новогодишња 

радионицa/приредба 

Децембар 2022. 

проф.разр.наставе 

Валентина Јелешевић, 

Јелена Игић, Катарина 

Блажић 

6 

 К4, П3 Радионица :“ Нова година“, 

Откриваоница -ЧОС 

 

Децембар 2022. 

проф.разр.наставе Ана 

Гавриловић 

8 

 К1, П3 Угледни час-Српски језик: 

„Ближе се празници“ 

Децембар 2022. 

проф.разр.наставе Љубица 

Бједов 

9 

 К1,2 П3 Угледни час: Српски језик: 

„Бела Грива“, Рене Гијо 

Децембар 2022. 

проф.разр.наставе Катарина 

Блажић 

8 

 К3, П3 Новогодишња јелка- 

радионоица 

Децембар 2023. наставник 

разредне наставе Тамара 

Тодоровић, Сока Драча 

 

 К1, П3 Фестивал науке Децембар 2022. Марија 

Паројчић, проф.техничког  

образовања и информатике 

Александра Војновић и 

Јована Џолић 

6 

 К4, П3 Фестивал регија Децембар 2022. 

проф.техничког  образовања 

2 
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и информатике Александра 

Војновић и Јована Џолић,  

наставник енглеског језика  

Мирјана Милић, Анђела 

Нешковић, 

 К1, П3  Угледни час: "Christmas – 

Божић", корелација са часом 

веронауке (први разред) 

Децембар, 2022.г.професор 

енглеског језика Татјана 

Вујиновић 

9 

 К1, П3  

Угледни час:  Talking about 

likes/dislikes (други разред) 

Децембар 2022. год. 

професор енглеског језика 

Татјана Вујиновић 

9 

 К1, П4 Угледни час математике: 

Сабирање и одузимање до 

10 

јануар 2023. 

проф.разр.наставе Оливера 

Ђурђевић 

8 

 К3, П3 Плетемо прстима- 

радионоица 

Карј првог полугодишта 

2022. наставник разредне 

наставе Тамара Тодоровић 

6 

 

К2, П3 

Угледни час-Српски језик: 

“Свети Сава и сељак без 

среће“ (обрада) 

26. 01. 2023. 

проф.разр.наставе Марија 

Ђурић, Далиборка Вукас 

9 

 

К1, П1 

„Како да постанеш добар 

едукатор“-вебинар 

Јануар 2023. Јована Џолић, 

проф.техничког  образовања 

и информатике 

 

1 

 К1, П3 Плешемо Абецеду 

радионица 

Карј првог полугодишта 

школске 2022/2023. 

проф.разр.наставе Анка 

Девић 

9 

 К1, П3 Огледни час српски језик: 

„Шта је стрип?“ 

Фебруар 2023. 

проф.разр.наставе Анка 

Девић 

9 

 К1,2, П3 Угледни час: Природа и 

друштво: Научили смо о 

настанку српске државе и 

Немањићима 

Фебруар 2023. 

проф.разр.наставе Јелена 

Игић, Катарина Блажић 

8 

 К1,2, П3 Угледни час: Српски језик: 

„Леси се враћа кући“, Ерик 

Најт 

Фебруар 2023. 

проф.разр.наставе Јелена 

Игић, Катарина Блажић 

8 

 

К1, П3 

Угледни час: Алкохоли. 

Номенклатура, физичка 

својства и примена, 8 

разред,  

 

Фебруар, 2023. професор 

хемије Гордана Ракић 

9 

 

К1, П1 

Дигитална изложба 

ученичких радова са часова 

Технике и технологије 

Јануар/јун 2023. Јована 

Џолић, проф.техничког  

образовања и информатике 

 

6 

 

К3, П3 

Угледни час- Свет око нас: 

Рељеф и воде у околини 

(обрада) 

Последња недеља јануара  

проф.разр.наставе Емилија 

Филиповић 

9 

 

К3, П3 

Угледни час-Српски језик: 

Писање писма (вежбање) 

27. 02. 2023. 

проф.разр.наставе Емилија 

Филиповић 

9 

 К1, П3 Огледни час: Српски језик„ 

Седам прутова“, народна 

приповетка 

Фебруар, 2023.г. 

проф.разр.наставе Ирена 

Анђелић, 

9 

 К2, П3 Oгледни час: Математика- 4.3.2023. проф.разр.наставе 

Љиљана Мандић 

8 
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Сабирање двоцифреног и 

једноцифреног броја 

(обрада) 

 К4, П3 Сарадња са родитељима: 

Осмомартовска радионица  

„ Мами на поклон“ 

8.3.2022. проф.разр.наставе 

Ирена Анђелић, Анка 

Девић, Валентина 

Јелешевић, Сока Драча, 

Вања Гаева, Тамара 

Тодоровић, Оливера 

Ђурђевић, Јелена Игић 

6 

 

К2, П3 

Угледни час-Природа и 

друштво – „Река“ (обрада) 

16. 03. 2023. 

проф.разр.наставе Марија 

Ђурић 

9 

 

К2, П3 

Угледни час-Природа и 

друштво – „Река“ 

(утврђивање) 

19. 03. 2023. 

проф.разр.наставе 

Далиборка Вукас 

9 

 

К1, П3 

Огледни час: Вежбање 

задатака кроз разне игре 

Март 2023.г. . Филип 

Јемуовић наставник 

математике 

8 

 
К1, П3 

Угледни час у 5 разреду- 

Природни материјали -Дрво 

Март 2022. Александра 

Војновић 

9 

 

К3, П3 

Oгледни час: Математика- 

„Дељење троцифреног броја 

једноцифреним бројем –

утврђивање“ 

4. 4. 2023. проф.разр.наставе 

Марија Ђурић,, Далиборка 

Вукас 

9 

 К1, П3  

Угледни час:  "Easter – 

Ускрс", корелација са часом 

веронауке (први разред) 

Април 2023. професор 

енглеског језика Татјана 

Вујиновић 

9 

 К1, П3 Угледни час-физичко и 

здравствено васпитање: 

Бацање и хватање лопте на 

различите начине 

април 2023. 

проф.разр.наставе Оливера 

Ђурђевић 

8 

 К1, П3 
Угледни час:  I’d like to... 

(трећи разред) 

Април 2023 професор 

енглеског језика Татјана 

Вујиновић 

9 

 К3, П3 Пролећни карневал, 

музичко сценска игра 

Април, 2023.године сви 

учитељи 

6 

 К3, П3 Радионица „Васкршња 

чаролија“ 

Април, 2023.године сви 

учитељи 

6 

 К1, П3 Угледни час -Физика: 

Магнетно поље сталних 

магнета и палеомагнетизам 

Март/Април, 2023.године, 

професор физике Марија 

Паројчић 

 

9 

 К4, П4 Комунална полиција на 

дужности-радионица 

Током школске године 

2022/23. проф.разр.наставе 

Ирена Анђелић  

2 

 К3, П3 Организовање спортске 

манифестације:,,Игре без 

граница“ 

Април, 2023. 

проф.разр.наставе Ирена 

Анђелић, 

9 

 К3, П1,3 Светски дан пчела – 

едукативна радионица 

20.5.2022. проф.разр.наставе 

Валентина Јелешевић, Ана 

Гавриловић 

6 

 К3, П3 Физичкао васпитање, „Мала 

олимпијада“ 

Мај, 2023. проф.разр.наставе 

Ирена Анђелић 

6 

 K 1, П3 Угледни час -Физика: 

Електромагнет 

 

Март/Април, 2023.године, 

професор физике Марија 

Паројчић 

 

9 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B0
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 К3, П3 Oгледни час: Математика- 

Једначине са множењем 

(обрада) 

5.5.2023. проф.разр.наставе 

Емилија Филиповић 

9 

 K 1, П3 Огледни час: Решавање 

задатака кроз тимски рад 

ученика 

Мај, 2023. Филип Јемуовић, 

наставник математике 

8 

 К2, П3 Велика географска открића Мај, 2023. професор 

историје Александра 

Митровић 

9 

 K 1, П3 Угледни час- пети разред 

Израда предмета ручном 

обрадом и спајањем папира 

или дрвета, текстила, коже и 

коришћење одговарајућих 

техника, поступака и 

Мај. 2023. 

Дипл.инг.инд.пр.др.Анђела 

Нешковић 

9 

 K 1, П3 

Passive 

Током другог полугодишта 

школске 2022/23.године, 

проф.енглеског језика 

Небојша  Ђурасовић 

9 

 К2, П3 
Угледни час: Математика: 

Упоређивање бројева прве 

стотине - утврђивање 

Током другог полугодишта 

школске 2022/23.године 

Наставник разр.наставе 

Верица Станојковић 

9 

 К2, П3 
Српски јези огледни час: 

Моја омиљена личност- 

пројекат у оквиру СНА( 

Медијска писменост) 

Током првог полугодишта 

школске 2022/23.године 

професор српског  језика и 

књижевности Драгана 

Пранић 

9 

 К1, П3 

Угледни час:The food of the 

future ( седми разред) 

Током првог полугодишта 

2022/2023.године, 

наставник енглеског језика  

Мирјана Милић 

8 

 К2, П3 
Угледни час: Математика: 

Скупови са истим бројем 

елемената- обрада 

Током првог полугодишта 

школске 2022/23.године 

проф.разр.наставе Лидија 

Маринковић 

9 

 

К3, П3 

Такмичење „Доситејево 

перо“ 

Март 2023., Маја 

Миливојевић,  професор 

српског језика и 

књижевности, 

школски библиотекар, 

 наставни српског језика и 

књижевности, Јасмина 

Срдановић 

 

6 

 

К1, П3 

 

Такмичење „Читалачка 

значка“ - радионице 

 

Март 2023.г. Маја 

Миливојевић  

6 

 

К1, П1 
Угледни час из области 

Медијска писменост 

Током првог полугодишта 

2022/2023.године Маја 

Миливојевић,   

9 

 К1, П3 Угледни час у 5 разреду 

Природни материјали -Дрво 

Март 2023. Јована Џолић, 

проф.техничког  образовања 

и информатике 

9 

 

К1, П3 

Угледни час: Discovery and 

inventions ( осми разред) 

 

Март 2023. наставник 

енглеског језика  

Мирјана Милић 

8 
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К1 П3 

 

Српски језик огледни час: 

„Доситејеви дани“  

 

10.Април 2023.  

Драгана Пранић, Валентина 

Јелешевић 

 

9 

 К1, П3 Угледни час поводом 

Доситејеве недеље 

Април 2023.г. Маја 

Миливојевић  

9 

 К1, П1 Угледни час -5.разред -

Уметност старе Грчке  

друго полугодиште, 

2023.год. Катарина Костић-

Антић 

9 

 К1, П1 Огледни час у 7 разреду 

Принвипи масина и 

механизама-полуга 

 

Април 2023. проф.техничког  

образовања и информатике 

Александра Војновић 

9 

 К1, П1 Примена програмау 

архитектури и 

грађевинарству 

Апри-мај 2023. 

проф.техничког  образовања 

и информатике Александра 

Војновић 

9 

 К1, П1  Угледни час у 8.разреду 

Електромагнетизам-правим 

електомагнет 

Април-мај 2023. 

проф.техничког  образовања 

и информатике Александра 

Војновић 

9 

 К1, П1 Огледно-угледни час у 8. 

разреду -  везивање 

електроинсталационих 

материјала 

Мај 2023. проф.техничког  

образовања и информатике 

Александра Војновић 

9 

 К1, П1  Пролећни продајни 

базар“Ово дело наших руку 

има своју цену“ 

Април /мај2023 Александра 

Војновић 

9 

 К1, П1,3 Огледни час физичког и 

здравственог васпитања:“ 

Здраво растимо“ 

 Током другог полугодишта 

школске 2022/23.године,                          
професор физичког 

васпитања Златко 

Саџаковић и Данко 

Бјеличић 

9 

 К1, П3 Угледни час „Животни 

процеси код биљака - 

фотосинтеза“ 

Април 2023. професор 

биологије Александар 

Пешић 

8 

 К1, П3 Огледни час у 7 разреду 

Принципи машина и 

механизама-полуга 

Април 2023. Јована Џолић, 

проф.техничког  образовања 

и информатике 

9 

 К1, П3 Примена програма у 

архитектури и 

грађевинарству 

Апри-мај 2023. Јована 

Џолић, проф.техничког  

образовања и информатике 

9 

 К1, П3  Угледни час у 8.разреду 

Електромагнетизам-правим 

електомагнет 

Април-мај 2023. Јована 

Џолић, проф.техничког  

образовања и информатике 

9 

 К3,П4 Радионица -„Васкршња 

чаролија“ 

Април 2023. учитељи  

 К1, П1,3 Огледно-угледни час у 8. 

разреду -  везивање 

електроинсталационих 

материјала 

Мај 2023. Јована Џолић 

проф.техничког  образовања 

и информатике 

9 

 К1, П3  Пролећни продајни 

базар“Ово дело наших руку 

има своју цену“ 

Април /мај2023. Јована 

Џолић проф.техничког 

образовања и информатике 

6 

 К1, П3 Угледни час:  „Крсна слава 

и обичаји“(7.р.) 

Мај 2023. вероучитељ 

Велисав Миловановић 

8 
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 К1, П3 Угледни час- пети разред 

Израда предмета ручном 

обрадом и спајањем папира 

или дрвета, текстила, коже и 

коришћење одговарајућих 

техника, поступака и 

Мај 2023. проф.техничког  

образовања Анђела 

Нешковић 

8 

 К1, П3 Угледни час „Биосфера“ – 

5.разред – у корелацији са 

биологијом 

Мај 2023. наставник 

географије Јелена Реџић 

8 

 К1, П3  Изложба ученичких радова 

од 5-8 разреда“Наше вредне 

руке“ 

Јун 2023. Јована Џолић, 

проф.техничког  образовања 

и информатике 

6 

 К1, П1 
Огледни час - српски језик: 

„Детињство- некад  и сад“ 

друго полугодиште, 2023. г. 

 професор српског  језика и 

књижевности Зоран Гужвић 

9 

 К1, П3 Угледни час:Српски језик-

,,На крају 3. разреда“ - 

завршна приредба  

Јун, 2023. проф.разр.наставе 

Љубица Бједов, Валентина 

Јелешевић 

6 

 

К1 П1,3 Музичка радионица 

Јун, 2023. наставник 

разредне наставе Тамара 

Тодоровић 

6 

 

K1,П1,3 

Едукативне радионице са 

ученицима у продуженом 

боравку (по тематским 

целинама – годишња доба ) 

Током школске године, 

наставник разредне наставе 

Сока Драча 

6 

 

 

К1, П1 

 

Огледни час 

информатике:“Примена 

обраде података“ 

 

друго полугодиште, 2023. 

год., Марија Недељковић 

 

9 

 

 
К1, П3 

 

Приредба за крај 4. разреда Јун, 2023. проф.разр.наставе 

Ана Гавриловић, Јелена 

Игић, Катарина Блажић 

6 
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Б. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАН УСТАНОВЕ 

 

БРОЈ У 

КАТАЛОГУ 

НАЗИВ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА К1,2.. 

П1,2... 

Н О С И О Ц И ТЕРМИН БРОЈ 

САТИ/БОДА 

 

 

43 

„ Насиље у школи – примети и пријави“ К3,  П4 Наставници 

разредне наставе, 

наставници 

предметне 

наставе, стручни 

сарадници 

Током првог 

полугодишта 

школске 

2022/23.године 

16 

146 „Превнција насиља- пут ка школи без насиља“ К3,П4 Наставници 

разредне наставе, 

наставници 

предметне наставе 

23. и 24.8.2022. 16 

1075 
Организација, евалуација и вредновање активног часа 

физичког и здравственог васпитања 

 

К1,П3 

Данко Бјеличић, 

Златко Саџаковић 

професор 

физичког 

васпитања 

Током првог 

полугодишта 

школске 

2022/23.године 
8 

1085 

 Рани моторички развој као детерминанта интелектуалног 

развоја и припреме деце за полазак у школу 
К3, П3 

Данко Бјеличић,  

професор 

физичког 

васпитања 

Током првог 

полугодишта 

школске 

2022/23.године 

16 

1076 

Оријентиринг у оквиру обавезних физичких активности 

предмета Физичко и здравствено васпитање 
К2, П3 

Данко Бјеличић,  

професор 

физичког 

васпитања 

Током првог 

полугодишта 

школске 

2022/23.године 

8 

 

 

833 

 

Зимски републички семинар на Филолошком факултету 
К2,П3 

професор српског  

језика и 

књижевности 

Зоран Гужвић, 

Драгана Пранић, 

наставник српског 

језика и 

књижевности, 

Јануар 

2023.године 

16 

https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=989
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=989
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1305
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1305
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Јасмина 

Срдановић 

1075 
Оријентиринг у оквиру обавезних физичких активности 

предмета Физичко и здравствено васпитање 

 

К2, П3 

професор 

физичког 

васпитања, 

 Златко Саџаковић 

Током првог 

полугодишта 

школске 

2022/23.године 

8 

348 

 Безбедно коришћење Интернета, друштвених мрежа и онлајн 

комуникације 

 

К4,П1 

Наставник  

математике и 

информатике, 

Марија 

Недељковић 

Током првог 

полугодишта 

школске 

2022/23.године 

32 

347 

 Алати за креирање интерактивних садржаја у савременој 

настави 

 

К2,П1 

Наставник  

математике и 

информатике, 

Марија 

Недељковић 

Током првог 

полугодишта 

школске 

2022/23.године 

8 

356 

 Заштита личних података и ИТ безбедност у школи 

 
К1,K4,K2,П1 

Наставник  

математике и 

информатике, 

Марија 

Недељковић 

Током првог 

полугодишта 

школске 

2022/23.године 

32 

370  
„Даровито дете у разреду од скривених талента до ИОП-а 3“- 

онлајн 
К2, П3 

педагог  

Тања Дивнић 

Током првог 

полугодишта 

школске 

2022/23.године 

2 

636 „е Твининг за почетнике- први кораци“ 

К2, П3 педагог  

Тања Дивнић 

Током првог 

полугодишта 

школске 

2022/23.године 

16 

952 

  Примена савремених метода и ИКТ-а у настави физике и 

сродних наука 
К2, П3 

 професор физике 

Марија Паројчић 

Током другог 

полугодишта 

школске 

2022./23.године 

8 

798 Предузетништво и производња у настави технике и 

технологије 

K1,П3 проф.техничког  

образовања и 

информатике 

Александра 

Током другог 

полугодишта 

школске 

2022./23.године 

8 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1305
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1305
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1197
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1197
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=775
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=775
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1170
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1463
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1463
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Војновић, Јована 

Џолић 

807 Интерфејс,роботика и предузетништво у настави K1,П3 проф.техничког  

образовања и 

информатике 

Александра 

Војновић, Јована 

Џолић,  

Током другог 

полугодишта 

школске 

2022./23.године 
8 

 

„Учење о ратовима 90-тих на простору бивше Југославије „ 

Удружење за друштвену историју - Euroclio 
К1,П3 

професор 

историје, 

Александра 

Митровић 

Током другог 

полугодишта 

школске 

2022./23.године 

16 

900 „Корелација природних наука у настави“ К2, П3 

наставник 

географије Јелена 

Реџић 

Током другог 

полугодишта 

школске 

2022./23.године 

8 

606 „Методички приступи развоју еколошке свести ученика“ К2, П3 

наставник 

географије Јелена 

Реџић, професор 

биологије 

Александар 

Пешић 

Током другог 

полугодишта 

школске 

2022./23.године 
8 

1001 
Енглески језик у разредној настави – међупредметна 

корелација и тематско планирање“ 
К2, П1 

наставник 

енглеског језика  

Мирјана 

Милић,Татјана 

Вујиновић 

Током другог 

полугодишта 

школске 

2022./23.године 

8 

820 
„Управљање пројектима из области заштите животне 

средине“ 
К2,П1 

проф.хемије 

 Гордана Ракић 

Током другог 

полугодишта 

школске 

2022./23.године 

8 

236 „Синдром изгарања – како преживети стрес на радном месту“ 

К1, П4 проф.хемије  

Гордана Ракић 

Током другог 

полугодишта 

школске 

2022./23.године 

8 

140 „Вештина владања собом-асертивна комуникација“ К4, П4 
проф.хемије  

Гордана Ракић 

Током другог 

полугодишта 
16 
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школске 

2022./23.године 

18 Безбедност деце на интернету у сарадњи са родитељима К2, П3 
педагог  

Тања Дивнић, 

Током другог 

полугодишта 

школске 

2020/21.године 

8 

405 

Државни семинар о настави математике и рачунарства 

Друштва математичара Србије 

К1, П3 Проф.математике 

Тамара Јовановић 

 

Током другог 

полугодишта 

школске 

2022./23.године 

16 

916 

Републички семинар о настави физике К2, П3 

 професор физике 

Марија Паројчић 

Током другог 

полугодишта 

школске 

2022./23.године 

24 

 

927 Интердисциплинарни приступ настави хемије, биологије и 

физике 
К1, П3 

 професор физике 

Марија Паројчић 

Током другог 

полугодишта 

школске 

2022./23.године 

8 

420 

Како до квалитетних критеријума оцењивања кроз 

операционализацију исхода у настави математике и физике 
К1, П3 

 професор физике 

Марија Паројчић 

Током другог 

полугодишта 

школске 

2022./23.године 

8 

940 

Модели и експерименти у настави физике К2, П1 

 професор физике 

Марија Паројчић 

Током другог 

полугодишта 

школске 

2022./23.године 

8 

434 Унапређивање наставе математике у основној школи К1, П3 

Проф.математике 

Филип Јемуовић 

  

Током другог 

полугодишта 

школске 

2022./23.године 

8 

6 

Одељењски старешина - кључни фактор у образовно-

васпитном систему 

 

К3, П4 

Проф.математике 

Филип Јемуовић 

 

Током другог 

полугодишта 

школске 

2022./23.године 

8 

894  Експерименти у настави биологије и екологије и развој 

критичког мишљења код ученика 

К2, П3 професор 

биологије 

Током 2022/23. 

године 8 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=346
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Александар 

Пешић 

906  Настава биологије у савременом окружењу К1, П3 професор 

биологије 

Александар 

Пешић 

Током 2022/23. 

године 
8 

370 

Даровито дете у рзреду – од скривеног талента до ИОП-а 3 - 

онлајн 

К2,3 П2 педагог, Тања 

Дивнић 
Током првог 

полугодишта 

школске 

2022/23.године 

8 

636 

еТвининг за почетнике – први кораци 

К2,3 П7 педагог, Тања 

Дивнић 
Током првог 

полугодишта 

школске 

2022/23.године 

16 

18 Безбедност деце на интернету у сарадњи са родитељима  К2,3  П5 педагог, Тања 

Дивнић 
Током другог 

полугодишта 

школске 

2022./23.године 

8 

41 Двосмерна комуникација запослених у образовању и 

родитеља 

К2,3  П4 педагог, Тања 

Дивнић 
Током другог 

полугодишта 

школске 

2022./23.године 

16 

 

Датум: 29.8.2022.            Координатор: Валентина Јелешевић 
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4.4.5. Плана рада Тима за међупредметне компетенције 

 

ПЛАН РАДА 

ТИМАЗА МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕНТЕНЦИЈЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ 

 
 

 
АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ДИНАМИКА НАЧИН ПРАЋЕЊА 

Формирање  тима  

 

Директор Школе 
VII 2022. 

Одлука директора и Записник са Наставничког 

већа  

Упознавање чланова Тима са циљевима и 

задацима рада Тима 

Координатори тима 

 
VIII, IX 2022 

Записник са сатанка Тима 

Доношење плана рада  тима за Међупредметне 

компетенције и предузетништво 

Координатори тима 

 
VIII, IX 2022 

Записник са сатанка Тима 

Израда акционог плана Координатори тима 

Чланови ТОКРШ 

VIII, IX, током  

шк. године 

22/23 

Евиденција тима, педагошка евиденција и друго 

Упознавање Наставничког већа и Школског 

одбора и Савета родитеља са планом рада и 

акционим планом ТОКРШ-а за   школску годину 

2022/ 2023 

Координатор тима, 

педагог 
IX 2022 

Евиденција тима, извештај са Н.В. и Ш. О. 

Израда акционих планова и пројеката Тим током године Евиденције тимова 

Упознавање колектива са планом и програмом и 

истицање програма на видном месту 

Тим 
IX 2022 

Евиденција тима, извештаји, огласна табла 

Реализација консултативних састанака 

координатора и представника тимова 

Координатор 
Месечно 

Евиденција тима 

Анализа рада тима и реализованих активности Координатор, 

представници тимова 
VI, VII, 2022 

Евиденција тима, извештаји о раду 

Анализа рада, реализације активности Тим II, III, IV 2023 Евиденција тима, извештаји о раду 

Eвалуација рада, степена остварености 

планираних задатака 

Тим VI, VII, VIII 

2023 

Евиденција тима, извештаји о раду 

Упознавање колектива са степеном реализације 

задатака-снагама и слабостима области 

вредновања 

Тим VI, VII,2023 Евиденција тима, извештаји о раду 

Напомена: динамика рада тимова биће одређена од стране самог тима.  
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АКЦИОНИ ПЛАН  

ТИМА ЗА МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕНТЕНЦИЈЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО           

 

 

Компентенције су комбинација знања,вештина и ставова који су потребни свакој особи   за лично испуњење и развоји друштвено 

укључивање и запошљавање(припрема ученика за живот). У оквиру овог акционог плана табеларно су дате активности које спроводи 

Тим у организационом делу, организујући ученике и покреће њихове активности. 

 Почетак школске 2022/23. као и активности Тима биће у вези са непосредном наставом и спровођењу нормалних активности које Тим 

планира.  

 

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ ОКВИР КОМПЕТЕНЦИЈЕ АКТИВНОСТ ТИМА 

 

НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

 

 

 

1.Компентенција 

за целоживотно 

учење 

Ученик уочава структуру 

градива тј.активно одваја битно 

од небитног 

                                                                                

*Ефикасно користи различите 

методе учења 

                                                                                

*Разликује чињенице од 

ставова,веровања и мишњеља 

                                                                                

*Уме да процени степен у ком је 

овладао градивом 

 

 

-Консултације са 

предметним 

наставницима и 

учитељима и 

упућивање на 

различите методе 

учења. 

-Предавања у оквиру 

стручног усавршавања 

у установи 

 

 

-Координатори и 

чланови тима 

-Предметни 

наставници и 

наставници разредне 

наставе 

 

 

 

 

Током целе школске 

године 2022/23. 

 

 

 

Познавање:  

*Усмене и писане комуникације 

-Књижевни дани-

посета 

писца,песника,сликара  

 

 

 

Током целе шк.године 

2022/23. 
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2.Вештина 

комуникације                                  

                                                                                                     

*Комуникације путем интернета 

и телефона 

                                                                                                     

*Уме јасно да искаже одређени 

садржај(усмено и писмено) 

                                                                                                     

*Уважава саговорника 

                                                                                                    

*Изражава своје ставове и 

мишљења,осећања и вредности 

на                                                                                                                

позитиван  и аргументован 

начин  

 

Литерални конкурси 

Песничка сусретања,, 

Песме ученика 

,,Моје срећно 

детињство,, 

Фестивал Науке 

Фестивал италијанских 

регија 

,,Железница очима 

детета,, 

,,Београд мој град,, 

,,Мој љубимац,, 

,,Крв живот значи,, 

,,БУДИ,,фестивал 

„ Хунанитарни базар-

наше вредне руке“ 

 

Наставници 

разредне 

наставе,чланови 

тима 

Наставници 

разредне наставе и 

наставници српског 

језика 

Октобар/новембар 

2022. 

 

Октобар 2022. 

 

Новембар/децембар 

 

2022. 

 

 

 

Април/мај 2023. 

Април 2023. 

Мај /јун 2023. 

 

 

 

 

3.Рад са подацима 

и информацијама                                   

                                                                                                    

*Негује културу дијалога 

*Зна да је за разумевање 

догађаја и доношење исправних 

одлука потребно имати и 

поуздане податке                                                                                                     

* Уме да процењује поузданост 

података и препозна могуће 

узроке 

грешке                                                                                                        

* Користи табеларни и графички 

приказ података и уме да их 

чита и тумачи  

 

-,,Анализирам свој 

школски успех,, 

- Могућности, 

предности коришћења 

Google учионица  и 

нових платформи ради 

усавршавања 

дигиталних 

компентенција 

-Анализа садржаја 

материјала који се 

поставља у Google 

учионице и других 

нових платформи. 

 

 

 

 

Тим, 

наставници 

информатике, 

одењенске 

старешине 

 

 

 

Током целе године 

Шк.2022/23. 
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4.Дигитална 

компентенција       

 

 

 

 

 

*подразумева сигурну и 

критичку употрбу електронских 

медија на послу,  у слободном 

времену и комуницирању, 

 

 

,,Мултимедијалне 

презентације 

предмета,, 

,,Google учионице“ 

-Примена нових 

програмских решења 

ради унапређивања 

дигиталних 

компентенција ученика 

, подизање квалитета 

дигиталног часа и 

осавремењавање 

наставе и учења 

 

 

 

 

 

Тим 

 

 

 

 

 

Током целе школске 

године 2022/23. 

 

 

5.Решавање 

проблема 

* Ученик                                                               

испитује проблемску ситуацију                                                              

*Проналази могућа решења                                                                      

*Упоређује различита  могућа 

решења                                                                 

*Примењује изабрано решење и 

прати његову примену 

                                                                        

*Вреднује примену датог 

решења и идентификује добре и 

слабе стране 

 

-Примери добре праксе 

из пројектне и 

хибридне наставе 

-Предметни 

наставницу 

-Наставници 

разредне наставе 

 

 

Током целе школске 

године 2022/23. 

 

 

 

 

 

*Конструктивно,аргументовано 

и креативно доприноси раду 

групе 

                                                                         

*Доприноси постизању 

-Организовање 

угледних и огледних 

часова са сарадљом и 

повезивањем више 

наставних предмета 

-Предметни 

наставницу 

-Наставници 

разредне наставе 
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6.Вештина 

сарадње 

договора о раду заједничког 

рада 

                                                                         

*Активно слуша и поставља 

релевантна питања 

                                                                         

*Ангажује се у реализацији 

преузетих обавеза у облику 

групе 

 

 

-Организовање часова 

којима се реализују 

пројекти у школи и у 

локалној заједници 

 

Током целе школске 

године 

2022/23. 

 

 

 

7.Вештина за 

живот у 

демократском 

друштву            

 

* Ативно учествује у животу 

школе                                                                                               

*Поштује 

разлике                                                                                       

*Познаје друге културе и 

традиције                                                                                          

*Развија толеранцију                                                                                       

*Активно ,компетентно и 

критички учествује у 

демократском друштву 

 

 

 

-Организовање 

ученичких трибина са 

дискусијом на теме 

које предлаже 

Ученички парламент 

Теме везане за 

дигитално 

насиље,здравствено 

васпитање  

 

-чланови тима 

-ученици Ученичког 

парламента 

-Педагог и психолог 

 

 

 

Током школске године 

2022/23. 

 

 

 

 

 

 

8.Брига за здравње                                          

 

Подразумева: 

*Правилну исхрану 

                                                                                                    

*Заразне болести и њихову 

превенцију 

 

 

Предавање лекара 

различитих 

специјалности 

 

-Чланови тима 

-Лекари 

-педагог 

-психолог 

-наставници 

физичког и 

 

 

 

 

 

 

Током школске године 



Годишњи план  рада                                                                                                                                                                       

ОШ „Мајка Југовића“ 

за школску 2022/23. годину                                                                                                                                                                           

 

 173 

                                                                                                    

*Правилну употребу лекова 

                                                                                                    

*Пружање прве помоћи 

                                                                                                    

*Бављење спортом 

                                                                                                    

*Превенцију о болести 

зависности 

 

-наставници физичког 

и здравственог 

васпитања 

-Угледни часови 

везани за пружање 

прве помоћи, 

-Радионице на тему 

превенције о болестима 

зависности,заразних 

болести 

здравственог 

васпитања 

2022/23. 

 

9.Еколошка 

компентенција 

*Подразумева разумевање и 

спремност за ангазовање у 

заштити природе и природних 

ресурса 

  

  

-Учествовање у 

еколошким акцијама 

-ученици 

-предметни 

наставници 

-наставници 

разредне наставе 

 

Током другог 

полугодишта,април,мај 

,јун 2023. 

 

10. Естетска 

компетенција                                              

*Подразумева прихватање 

важности креативности и 

естетских вредности у читавом 

низу медија и свим уметностима 

 

-посете емисијама 

радио-телевизије 

-музејима 

-позоришним 

представама 

-фестивалу науке 

-ученици 

-предметни 

наставници 

-наставници 

разредне наставе 

-Током целе школске 

године 2022/23. 

 

 

 

-децембар 2022 

11.Предузетничка 

компентенција                                            

*Ученик показује иницијативу у  

упознавању тржишта рада 

 

-посете производним и 

другим предузећима 

-базари хуманитарног и 

продајног карактера 

-ученици 

-наставници 

предметне и 

разредне наставе 

-представници 

локалне заједнице и 

предузећа 

Током другог 

полугодишта 2023. 
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                                                                                                                                                                               План изрдадила: 

                                                                                                                                                                                Јована Тошић 

                                                                                                                                                               Наставник предметне наставе 

                                                                                                                                              Кординатор Тима за предметну наставу 

 У Земуну 

28.08.2022. 
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4.4.6.План рада Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе  

 

Циљеви и задаци рада Тима за обезбеђивање квалитета рада школе су: 

 

- Праћење примене одредаба, прописа, Статута и других општих аката школе чија 

примена је важна за обезбеђивање квалитета  и развој школе 

- Израда пројеката који су у вези са обезбеђивањем квалитета и развој школе 

- Праћење примене одредаба, прописа, Статута и других општих аката школе чија 

примена је важна за обезбеђивање квалитета  и развој школе 

- Обезбеђење услова за обезбеђивање квалитета и развој школе 

- Сарадња са органимa школе и другим субјектима у школи и ван школе на 

испуњавању задатака из своје надлежности 

 

 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ДИНАМИКА НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

1. План рада Тима за обезбеђивање 

квалитета у радној 2022/23. години 

2. Прироритетне области квалитета које 

ћемо унапређивати 

3. Сарадња са породицом и локалном 

заједницом 

4. Пројекти на нивоу Установе и 

укључивање у Еразмус 

5. Критеријуми оцењивања 

6. Подршка укључивању деце/ученика 

избеглица и миграната/тражилаца азила у 

редован систем образовања и васпитања у 

Републици Србији 

Координатори 

тима 

Чланови  

ТОКРШ 

Стручни 

сарадници  

Тим у сарадњи 

са предметним 

наставницима  

Септембар 

 

Евиденција тима, 

педагошка 

евиденција и друго 

План посете часова  

1. Анализа успеха ученика на првом 

класификационом периоду 

2. Мере за корективни рад са ученцима 

3. Анализа постигнућа ученика на 

Завршном испиту на основу анализа 

Завода за вредновање квалитета 

(Препоруке Стручних већа) 

4. Портфолио наставника (анализа стања, 

усаглашавање образаца и редовност 

вођења) 

5. Сарадња са члановима стручних већа, 

планирање и реалузација хоризонталне 

размене  

6. Анализа стања и набавка потребних 

наставних средстава  

Тим 

Стручна већа 

Новембар 

 

 

Евиденција Тима, 

извештаји 

1. Анализа успеха ученика и предлог мера 

за унапређење 

Координатор, 

представници 

тимова 

На крају првог 

полугодишта  

Евиденција Тима, 

извештаји о раду 
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2. Реализација обавезне изборне наставе, 

додатне, допунске и ваннаставних 

активности 

3. Реализација плана сарадње са 

родитељима 

4. Анализа посећених огледних, угледних 

часова и редовних часова 

5. Реализација пројектног и тематског 

планирања 

6. Развијање међупредметних 

компетенција кроз школске пројекте 

7. Eвалуација рада, степена остварености 

планираних задатака 

1. Истраживање са ученицима и 

родитељима „Присутво насиља у школи“ 

2. Праћење реализације пројеката  

 

Тим и стручни 

сарадници  

Децембар-

фебруар 

Евиденција Тима, 

извештаји о раду 

1.Извештај о раду тимова 

2.Извештај о раду стручних већа 

3. Извештај о реализованим пројектима  

4. Успех ученика на такмичењима  

 

Тим у сарадњи 

са 

координаторима 

других тимова 

Мај Евиденција Тима 

5. Извештај о присуству ситуација насиља 

у школи 

6. Извештај о резултатима на тамичењима 

Успех ученика на Завршном испиту  

Нграђивање ученика  

Тим у сарадњи 

са Тимом за 

заштиту деце од 

насиља 

Јун Евиденција 

Упознавање колектива са степеном 

реализације задатака - снагама и 

слабостима области вредновања 

Тим VI, VII, Евиденција Тима, 

извештаји о раду 

Динамика рада тимова биће одређена од стране самог тима.  

Координатори Тима :Бисрека Станишић и Далиборка Вукас 
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4.4.7.План рада Тима за маркетинг 

 

 

Активност Носиоци активности Време реализације  

Именовање чланова тима Тим за маркетинг Август  

Израда плана рада Тима за 

маркетинг  

Координатори тима Август  

Подаци за нови сајт школе Маја Миливојевић и Татјана 

Вујиновић 

Септембар 

Планирање сарадње са 

Предшклским установама, 

предавања за родитеље будућих 

првака  

Именовани чланови Тима, ПП 

служба и директор 

Октобар   

Набавка потребног материјала 

за реализацију радионица 

(хамери, темпере, лак, блокови, 

четкице, палете, глинамол, 

бомбоне, 

бананице ...) 

Тим за маркетинг 

и сарадници 

У току године  

Фотографисање  и израда 

прилога за  сајт школе 

Тим за маркетинг у сарадњи са 

наставницима и учитељима  

У току године  

Подела промотивног материјала 

предшколцима при реализацији 

свих активности 

Тим за маркетинг У току године 

Утврђивање термина посете 

вртићима 

Тим за маркетинг,  ПП служба, 

директор 

Новембар   

Предавања за родитеље у 

вртићима „ Припрема детета за 

полазак у први разред“ 

Ученици I – IV разреда са 

учитељима, ПП служба 

Новембар и децембар  

 

Организовање и реализација 

посете предшколских група  

вртића са васпитачима 

слободним активностима у 

школи 

Колектив школе, 

 васпитачи 

Децембар, март, април  

Обука за нови електронски 

часопис 

Маја Миливојевић У складу са планом стручног 

усавршавања  

Ажурирање званичне странице и 

сајта школе 

Колектив  

Татјана Вујиновић 

Љиљана Мандић 

Током године  

Организовање и реализација 

посете предшколаца са 

родитељима радионицама  

„Весела субота“ (музичка 

култура, ликовна култура, 

спортић, занимљива физика...) 

Колектив, 

родитељи, 

ученици старијих разреда 

Октобар,новембар, децембар 
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Прављење новогодишњих 

честитки деци предшколског 

узраста 

Ученици I – IV разреда са 

учитељима 

Децембар  

Припрема Пролећног карневала Ученици I – IV разеда са 

учитељима 

Фебруар, март,(април) 

Пролећни карневал (учешће 

деце из школе и вртића) 

Колектив 

васпитачи, деца 

Март,април 

 

 

4.4.8..План рада Тима за заштиту деце од насиља, дискриминације, злостављања и 

занемаривања 

 

Активност Носиоци реализације  Време 

Формирање Тима за заштиту 

ученика од дискриминације, 

насиља,  

злостављања и занемаривања  

Директор Септембар 

Израда плана рада Тима за 

радну 2022/23. годину и подела 

задужења 

Израда акционог плана на 

основу Програма заштите од 

дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања  

Тим Септембар 

План превентивних активности 

у радној 2022/23.  

Тим Септембар 

Реаговање у случају сумње или 

утврђеног било ког облика 

насиља, дискриминације, 

злостављања и занемаривања 

Тим У току године 

Праћење и извештавање о 

реализацији програма заштите 

ученика од дискриминације, 

насиља, злостављања и 

занемраивања 

Тим У току године 

Праћење реализације ПВР, 

учествовање у изради плана 

заштите и плана појачаног 

васпитног рада  

Тим У току године  

Израда анкете, прикупљање и 

обрада података о присуству 

насља у школи 

Тим Децембар-фебруар 

Полугодишњи Извештај о раду 

Тима  

Координатори Фебруар 

Припрема материјала за 

Наставничко веће, одељењске 

старшине, ученике и родитеље 

(презентације, брошуре, 

материјали за ЧОС...) 

Тим  У току године  
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Извештај о раду Тима и 

остваривању програма заштите 

од насиља и заштите од 

дискриминације ученика 

Коориднатор Фебруар, август  

Стручно усавршавање чланова 

Тима за препознавање и 

различитим ситуацијама 

насиља  

-Насиље у школи примети и 

пријави 

-Трговина људима  

Тим У току године  
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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА   

НИВО 

( КО?) 

САДРЖАЈ/ 

АКТИВНОСТИ 

ТЕМЕ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ/ 

ДИНАМИКА 

РЕАЛИЗАТОРИ/ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Наставничко веће Формирање Тима за 

заштиту ученика од 

насиља, злостављања и 

занемаривања 

Поступци рада и 

улоге и 

одговорности 

тима/Подела 

задужења 

Август Директор 

Наставници Изрицање мере друштвено 

корисног рада у оквиру 

појачаног васпитног рада  

У складу са 

Правилником о 

друштвено-

корисном односно 

хуманитарном раду 

Службени гласник 

РС бр 68 ОД 

7.9.2018. 

У току године  Одељењске 

старешине  

Тим  

 

ПВР у одељењима у којима 

се процени да је потребно 

радити на превазилажењу 

проблема и повезивању 

ученика 

 

Како рећи НЕ 

Насиље и врсте 

насиља 

Асертивно 

понашање 

Прихватање 

различитости 

Прво полугодиште  Стручни сарадници  

Стручни 

сарадници 

Предавања за ученике Дигитално насиље 

Трговина људима 

Решавање 

конфликта  

 

 

Током школске 

године  

Стручни сарадници  

Стручни 

сарадници 

Подстицање употребе 

платформе ЧУВАМ ТЕ ( за 

ученике, наставнике и 

родитеље) 

Обуке 

Едукативни 

садржаји 

Превенција 

Током године  Стручни сарадници 

Одељењске 

старешине  

Наставничко веће 

 

Презентација новог 

Правилника о протоколу 

поступања у установи у 

одговору на насиље, 

злостављање и 

занемаривање –

дискриминација и трговина 

људима  

Едукација кадра Септембар  Психолог и педагог 

МУП Србије Предавање за ученике    Основи 

безбедности деце 

Током године  Обучени 

представници 

МУП-а 

„ЧОС”-Час 

одељенског 

старешине 

 

Објашњење појма-Насиље 

-Нивои насиља 

-Подстицање ученика да се 

обрате стариријој особи 

1.Решавање сукоба 

и толеранција 

2.Како рећи НЕ 

Током године  Стручни сарадници 
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-Сандуче за проблеме 

-Филм посматрачи  

-Презентација Чувам те и 

Паметно и безбедно 

-Квиз са сајта Паметно и 

безбедно , од 1 до 8. разреда  

 

3.Електронско 

насиље 

 

 

Тим Информисање наставника 

путем огласне табле 

(одређени поднаслови 

делови из Посебног 

протокола-врсте насиља, 

редослед поступака у 

интервенцији) 

Заснованост Посебног 

протокола школе на 

законским и другим        

документима 

-Врсте и нивои насиља 

-Превентивне  активности 

-Улоге и одговорности 

запослених и ученика 

-Интервентне активности 

(процедуре и поступци 

интервенције у заштити 

деце од насиља) 

 

1. Значење појмoва 

-насиље, 

злостављање и 

занемаривање 

2.Нивои насиља-

табеле 

3.Кораци у 

интервенцији 

Током године  ТИМ  

Наставници и 

одењеске 

старешине 

Кратки филмови који се 

могу интегрисати у обраду 

наставног садржаја, 

ресурси са  

сајта  Паметно и безбедно  

Насиље  Током године  Наставници и 

одењеске 

старешине 

Тим  Поделити анкете 

ученицима, обрадити 

податке; резултате 

претставити на 

Наставничком већу, 

Ученичком парламенту и 

Савету рдоитеља 

Да ли су ученици 

сигурни у школи? 

 

Да ли трпе насиље? 

 

Да ли су сведоци 

насиља? 

Децемабр-март Тим  

Ученицчки 

парламент 

 

 

Разговор о вршњачким 

односима, предлози за 

унапређење  

Насиље 

Дружење 

Сарадња 

Помоћ вршњацима 

 

Током године  Ученички 

парламент  

Наставници 

Ученици 

Тим 

Обележавање 

Међународног дана борбе 

против вршњачког насиља 

ЧОС 

Розе мајице 

Радионице 

Превенција насиља 

Зашто розе мајице? 

Плакат 

 

Фебруар Тим 

Одељењске 

старешине  

Стручни 

сарадници  

Сарадња са Световалиштем 

за децу и омладину 

Одржавање предавања за 

ученике 

Договор Договор и по 

потреби 

Стручни срадници 
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Упућивање ученика, 

праћење и размена 

информација са 

сарадницима  

Наставничко веће 

 

Презентација резултата 

самовредновања 

Општи утисак о 

добијеним 

резултатима, како 

школа реагује на 

насиље, каква је 

клима у школи  

Током године  Тим за 

самовредновање 

Састанци 

/активности Тима 

 

Анализа рада Тима 

Реализација активности  

Евалуација, 

успешност рада 

Тима  

Април Тим 

Тим 

Стручни 

сарадници 

Одељењске 

страшине 

Израда плана заштите за 

ученике који су учесници 

насиља 

Прикупљање података, 

планирање мера за помоћ и 

подршку ученицима  

 

Документација за 

ПВР 

 

Током године  

 

Тим 

Одељењске 

старешине  

Тим  

 

Вођење евиденције у 

случајевима насиља 

Прикупљање и 

документовање у складу са 

принципа заштите података 

Ситуације насиља 

Спровдене мере 

Појачан васпитни 

рад 

Превентивне мере  

Током године  Тим  

Стручни сарадници 

Тим за заштиту од 

насиља,злоставља

ња 

и занемаривања 

 

 

Избор семинара на тему 

конструктивног решавања 

проблема, ефикасности 

реаговања у ситуацијама 

насиља 

1.Каталог семинара Септембар Тим; 

ПП служба; 

Директор 

Стручно веће 

учитеља/наставни

ка 

 

 

Учешће у хуманитарним 

акцијама 

1.Хуманост и 

емпатија 

2.Помогнимо 

угроженима 

Током школске 

године 

Наставници 

задужени за 

хуманитарне 

активности; 

Одељењске 

старешине 

Наставничко веће 

 

 

Дежурства запослених у 

ходницима и у дворишту за 

време одмора 

1.Безбедност 

ученика у школи и 

школском 

дворишту 

Континуирано Дежурни 

наставници 

 

Тим 

Израда Извештаја о раду 

Тима 

Реализоване активности 

 

Све активности 

које су 

реализоване, 

превенција, 

реаговање у 

ситуацијама 

насиља  

 

Фебруар -јун  

 

Тим  

Тим Презентација Извештаја о 

раду Тима на 

Наставничком већу, Савету 

родитеља и Школском 

одбору 

Реализоване активности 

 

Упознавање са 

Извештајем  

 

Фебруар-јун  

 

Директор 

Стручни сарадници  
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ИНТЕРВЕНТНЕ МЕРЕ И АКТИВНОСТИ 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

У случају сумње 

или дешавања 

насиља и или 

дискриминације  

Усклађена и доследна примена утврђених 

поступака и процедура у ситуацијама 

насиља и других облика ризчног понашања 

(сазнање о насиљу, прекидање насиља, 

смиривање ситуације, консултације, 

предузимање конкретних мера за заштиту 

детета, праћење ефеката предузетих мера) 

Сви запослени у 

школи, Тим за 

заштиту деце од 

насиља 

По потреби 

Сарадња са релевантним службама 

(здравствене установе, МУП, Центар за 

социјални рад) 

Тим за заштиту 

деце од насиља 

У случају сумње 

или дешавања 

насиља и других 

облика ризичног 

понашања 

Евидентирање случајева насиља и других 

облика ризичног понашања 

Тим за заштиту 

деце од насиља 

У случају сумње 

или дешавања 

насиља 

Саветодавни рад и подршка деци која трпе 

насиље 

Тим за заштиту 

деце од насиља 

У случају сумње 

или дешавања 

насиља 

Оснаживање деце која су посматрачи 

насиља на конструктивно реаговање 

Тим за заштиту 

деце од насиља 

Директор 

Стручни 

сарадници  

 

Трибина за родитеље 

Анкета за родитеље о 

присуству насиља у школи 

Едукативни садржаји, 

текстови и презентације  

Учествовање 

Информисање 

Едукација 

У току године  Директор 

Стручни сарадници 

Наставници  

Наставници 

Ученици 

У знак обележавања 

Светког дана борбе против 

трговине људима  

30.7.израђивати са 

ученицима плава срца  

Плава срца 

Порука  

Емпатија 

Плакати 

Брошуре 

Јун  Наставници  

Ученички 

парламент  

Родитељи  Бесплатне обуке на 

платформи Чувам те  

Онлајн похађање У току године  Наставници  

Директор 

Стручни 

сарадници  

Сарадња са Центром за 

несталу и злостављану децу 

Трибина за децу и 

родитеље 

Присуство у школи Новембар Директор 

Стручни сарадници 

Стручни 

сарадници  

Сарадња са Хенди Центром 

„Колосеум“ 

Радионица на ЧОС-

у у 6/3  Бонтон у 

свакодневној 

комуникацији са 

особама са 

инвалидитеом 

Септембар Педагог 
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У случају сумње 

или дешавања 

насиља 

Рад са децом која врше насиље, или емитују 

неке друге облике ризичног понашања- 

појачан васпитни рад, или пак интензиван 

О-В рад( по тачно утврђеном плану) 

Тим за заштиту 

деце од насиља 

У случају сумње 

или дешавања 

насиља 

Саветодавни рад са родитељима 

 

 

 

Тим за заштиту 

деце од насиља 

 

 

  

АКТИВНОСТИ УСМЕРЕНЕ НА ПРЕВЕНЦИЈУ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА 

НИВО (КО) 

 

САДРЖАЈИ АКТИВНОСТИ ДИНАМИКА НОСИОЦИ 

Наставничко 

веће 

Упознавање са 

Водичем за примену 

ревидираних 

индикатора за 

прелиминарну 

идентификацију 

ученика који су 

потенцијалне жртве 

трговине људима 

Превентивне 

активности 

Препознавање и 

сумња 

Реаговање 

 

Октобар Тим 

Одељењске 

старшине 

Стручни 

сарадници 

Презентација за 

ученике на тему 

Трговина људима  

Израда 

презентације 

Дискисија са 

ученицима  

Новембар Психолог и 

педагого 

Одељење ЧОС са темом 

спречавање трговине 

људима, јачање 

ученичких 

компетенција 

Презентација 

Предавање 

Игре улога 

Током године Одељењске 

старшине 

Стручни 

сарадници 

Наставници  Обука на платформи 

Чувам те: Улога 

установа образовања 

и васпитања у борби 

против трговине 

људима  

Развој 

компетенција 

запослених 

Октобар Тим за 

професионални 

развој 

Директор 

Тим 

 

Сарадња са Центром 

за несталу и 

злостављану децу 

 

Трибина за 

родитеље и 

ученике 7. и 8. 

Разреда  

Новембар Педагог 

Директор 

Директор Сарадња са Центром 

за трговину људима 

МУП-ом 

Центром за 

социјални рад 

И другим 

сарадницима из 

спољне мреже 

подршке 

Предавања за 

ученике и 

родитеље 

Консултовање 

Обавештавање 

Током године ЦНЗД 

Стручни 

сарадници 
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План превенције дискриминације  

 

„Под дискриминацијом, односно дискриминаторним понашањем, подразумева се 

понашање којим се на непосредан или посредан, отворен или прикривен начин, 

неоправдано прави разлика или неједнако поступа, односно врши пропуштање чињења 

(искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лице или групе лица, 

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

боји коже, прецима, држављанству, статус, мигранта, расељеног лица, националној 

припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, 

родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, социјалном и културном 

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

инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, 

чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, 

односно претпостављеним личним својствима, као и по другим основама утврђеним 

законом којим се прописује забрана дискриминације.“ (Правилник о поступању 

установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, 

части или достојанства личности ("Службени гласник РС", број 65 од 24. августа 

2018.) 

Превенција дискриминације, као и вређања угледа, части или достојанства 

личности, подразумева мере и активности које се предузимају у установи како би се 

предупредио сваки облик дискриминаторног понашања, као и понашања којим се вређа 

углед, част или достојанство личности. Такође, подразумева и мере и активности којима 

се подиже свест свих у установи о његовим негативним последицама на лица, односно 

групу.  

„Превентивним мерама и активностима у установи ствара се сигурно и 

подстицајно окружење, негује атмосфера сарадње, уважавања и конструктивне 

комуникације, развија позитиван систем вредности.“(Правилник о поступању установе 

у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части 

или достојанства личности ("Службени гласник РС", број 65 од 24. августа 2018. 
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ПЛАН ПРЕВЕНЦИЈЕ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ 

 

НИВО 

( КО?) 

САДРЖАЈ/ 

АКТИВНОСТИ 

ТЕМЕ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ/ 

ДИНАМИКА 

РЕАЛИЗАТОРИ/ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

 

Наставничко веће 

 

Едукација кадра 

„Образовањем против 

дискриминације“: 

1.Правилник о  

критеријумима за 

препознавање облика 

дискриминације 

2.Правилник о 

поступању у случају 

дискриминаторног 

понашања 

1.Дискримина- 

ција у образовању  

(шта јесте 

дискриминација,  

а шта није) 

2.Шта да урадимо да 

се дискриминација  

не догоди 

(превентивне 

активности) 

3.Кораци у 

интервенцији 

Август Обучени наставни 

кадар који је 

похађао семинар  

Наставничко веће 

 

Упознавање/подсећање 

Наставничког већа са: 

-Протоколом о 

превенцији и 

поступању у 

случајевима 

дискриминације; 

- Матрица за процену 

ризика од 

дискриминаторног 

понашања 

1.Основни принципи и 

циљеви Посебног 

протоколa о 

превенцији и 

поступању у 

случајевима 

дискриминације 

2. Матрица за процену 

ризика од 

дискриминаторног 

понашања 

Септембар 

 

Тим 

Наставничко веће Промовисање модела 

ненасилне 

комуникације, 

међусобне толеранције 

и уважавања  

1.Асертивно 

понашање 

2.Медијација 

(вештине 

комуникације) 

Септембар 

Октобар 

Обучени наставни 

кадар; педагог и 

психолог 

 

Час одељењског 

старешине (ЧОС) 

 

-Објашњење појма- 

Дискриминација 

-Облици 

дискриминације 

-Сандуче за проблеме 

-Радионице 

-Едукативни филмови 

-Међународни дан 

толеранције 

(16.новембар) 

1.Шта је 

дискриминаци- 

ја и како се од ње 

заштитити 

2. Стереотипи и 

предрасуде 

3.Решавање сукоба и 

толеранција 

4.Обележавање Дана 

толеранције 

Септембар 

Октобар 

Новембар 

Март 

Мај 

Одељењски 

старешина 

Информисање 

наставника  

- Информисања о 

правима, обавезама и 

одговорностима 

учесника  

-Сарадња свих 

учесника у образовању 

1.Поступање у складу 

са прописаним 

процедурама 

2.Анализа ефеката 

предузетих мера  

Током целе 

године 

Тим; 

Педагог и 

психолог; 

секретар школе 

(правник) 

Стручно веће 

учитеља/ 

наставника 

 

Анализа учесталости 

појединих облика 

дискриминаторног 

понашања и ефеката 

1.Табеларно праћење 

учесталости појединих 

облика 

Децембар Обучени наставни 

кадар; педагог и 

психолог; 

Тим 
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ПЛАН ПРЕВЕНЦИЈЕ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ 

 

НИВО 

( КО?) 

САДРЖАЈ/ 

АКТИВНОСТИ 

ТЕМЕ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ/ 

ДИНАМИКА 

РЕАЛИЗАТОРИ/ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

 

 предузетих мера и 

активности које међу 

учесницима у 

образовању 

промовишу 

толеранцију, 

уважавање 

различитости, једнаке 

могућности и 

недискриминацију 

дискриминаторног 

понашања  

 2.Ефекти предузетих 

мера  

Ученички 

парламент 

 

-Драмске радионице 

(промовисање модела 

ненасилне 

комуникације, 

међусобне толеранције 

и уважавања) 

-Светски Дан нулте 

толеранције 

дискриминације 

(1.март) 

1.Дискриминација 

(случајеви из праксе и 

мере превенције) 

2.Обележавање Дана 

нулте толеранције 

дискриминације 

 

Фебруар 

Март 

Април 

Група ученика 

старијих разреда 

Стручно веће 

учитеља/ 

наставника 

 

 

-Реализовање 

анкетирања ученика о 

дискриминацији у 

школи 

1.Анкета (садржај 

анкете и поступак 

рада)  

Април Тим 

Састанци 

/активности Тима 

 

- Обрада резултата 

анкете 

- Договор о 

презентацији резултата 

1.Успешност 

анкетирања ученика 

Април Тим 

Наставничко веће, 

Савет родитеља и 

Ђачки парламент 

 

- Презентовање 

резултата анкете о 

дискриминацији 

1. Табеларни приказ 

резултата анкете и 

општи утисак о 

антидискриминаторној 

клими у школи 

Мај Тим; педагог и 

психолог 

Стручни сарадници -Предавање за ученике 

, радионица 

Едукација «Једна 

школа за све» 

Током школске 

године  

Тим; 

ПП служба; 

директор 

Наставничко веће 

 

 

-Анализа рада тим за 

заштиту деце од 

дискриминације, 

насиља, злостављања и 

занемаривања 

1.Рад и допринос Тима Јун Тим; 

Наставнички 

колектив 

Стручно веће 

учитеља/наставника 

 

 

-Учешће у 

хуманитарним 

акцијама 

1.Хуманост и емпатија 

2.Помогнимо 

угроженима 

Током школске 

године 

Наставници 

задужени за 

хуманитарне 

активности; 

Одељењске 

старешине 
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ПЛАН ПРЕВЕНЦИЈЕ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ 

 

НИВО 

( КО?) 

САДРЖАЈ/ 

АКТИВНОСТИ 

ТЕМЕ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ/ 

ДИНАМИКА 

РЕАЛИЗАТОРИ/ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

 

Наставничко веће 

 

 

Остварене обуке 

стручног усавршавања 

за спречавање 

дискриминаторног 

понашања и потребе 

даљег усавршавања 

1.Образовањем против 

дискриминације 

Континуирано Наставници 

 

МЕРЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 

„У установи се интервенише у случајевима сумње или утврђеног вређања угледа, части 

или достојанства личности и дискриминаторног понашања из расистичких, сексистичких, 

хомофобичних, ксенофобичних, исламофобичних, антисемитских, антициганистичких или 

других облика дискриминаторног понашања према лицу, а нарочито млађем, слабијем, са 

сметњама у развоју и инвалидитетом, према родном идентитету, полу, сексуалној оријентацији, 

раси, боји коже, верској и националној припадности, језику, имовном стању, социјалном и 

културном пореклу и другим и претпостављеним или стварним личним својствима“. 

Облик и садржај рада са учесницима у образовању који трпе, чине или сведоче 

дискриминаторно понашање 

Учесници 

 

Облик рада Садржај рада 

Учесници који трпе 

дискриминаторно 

понашање 

План заштите од 

дискиминације 

Активности усмерене на промену 

понашања и ставова који су допринели 

дискриминаторном понашању –рад са 

родитељем, Одељењском заједницом, 

укључивањем Ученичког парламента и 

Савета родитеља, а по потреби и органа 

управљања; носиоце тих активности 

временску динамику 

Учесници који чине 

дискриминаторно 

понашање 

План појачано 

васпитног рада  

Активности усмерене на промену 

понашања и ставова који су допринели 

дискриминаторном понашању –рад са 

родитељем, Одељењском заједницом, 

укључивањем Ученичког парламента и 

Савета родитеља, а по потреби и органа 

управљања; носиоце тих активности 

временску динамику 
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4.4.9. План рада Актива за развој Школског програма 

 

 

Активност Начин  Време Носиоци  

Израда Годишњег плана 

рада школе  

Договор, подела 

задужења 

До 15.9. 2022. Актив 

 

Израда Извештаја о раду 

установе  

Договор, подела 

задужења 

Усвајање до 

15.9.2022. 

Актив 

Глобално и оперативно 

планирање наставника 

Предаја планова 

стручним 

сарадницима, 

анализа 

До 5. у месецу  Педагог 

Израда Критеријума 

оцењивања  

Израда критеријума 

на нивоу Стручних 

већа 

До 15.9.2022. Руководиоци 

Стручних већа  

Распоред писаних 

провера знања 

Подела табеле  До 15.9.2022. Педагог 

Обука наставника за 

реализацију садржаја 

новог предмета 

Дигитални свет  

   

Израда планова личног 

професионалног развоја  

Попуњавање 

обрасца  

До 10.9.2022. Валентина 

Јелешевић  

Упознавање чланова 

Актива са 

изменама у плановима 

рада стручних 

органа 

Договор, дискусија Новембар  Координатор  

Израда плана посете 

часова  

Договор Октобар Стручни 

сарадници 

Анализа пртокола за 

посматрање наставног 

часа 

Дискусија Октобар Стручни 

сарадници 

Припрема за израду 

полугодишњих и 

годишњих извештаја о 

раду струних 

органа-израда и 

презентација нових 

образаца 

Састанак, 

дискусија, подела 

задужења 

Јануар Коодинатор 

Педагог 

Праћење реализације 

часова слободних 

наставних активности, 

додатен, допунске и 

припремне наставе  

Одлазак на часове, 

разговор са 

наставницима и 

ученицима  

Децембар Актив 

Праћење реализације 

планова рада 

Одељењског већа  

Дискусија Класификациони 

периоди 

Чланови већа 

ПП служба 
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Праћење реализације 

плнова рада стручних 

већа  

Дискусија Класификациони 

периоди 

Актив 

Анализа остваривања 

програма реализације 

часова предметне 

наставе у 4. разреду  

Увид у реализоване 

часове  

Фебруар Актив 

Анализа полугодишњег 

Извештаја о раду 

Актива  

Дискусија Фебруар Актив 

Измене школских 

програма 

Подела задужења Мај Актив, 

предметни 

наставници 

Подела анкета за 

изборне прoграме у 

школској 2023/24. 

Договор око ираде 

анкета, подела 

задужења 

Јун Атив, одељењске 

старешине  

Израда Извештаја о 

реализацији годишшњег 

плана рада  

Подела задужења Јун-до 15.9. Актив, 

предметни 

наставници, 

учитељи, 

одељењске 

старешине  

Анализа реализације 

посебних програма 

Дискусија Фебруар, јун  Актив 

Израда Плана рада 

Атива за наредну 

школску годину  

Договор Август  Актив 

Усвајање Извештаја о 

раду Актива за 2022/23. 

Договор Август Актив 

 

 

4.План рада Савета родитеља 
 

Одељење Представник 

I1 Нада Борота Вучетић 

I2 Маријана Пражић Голић  

I3 Марија Кујовић  

II1 Бојана САвић 

II2 Вивијана Станковић  

II3 Љиљана Поповић 

III1 Мирјана Кривокућа  

III2 Ненад Тодоровић  

III3 Марија Маринковић  

III4 Коља Омчикус 

I-V1 Драгана Божић 

IV2 Марија Јанковић  

IV3 Љиљана Вукотић  

V1 Ранко Продановић  

V2 Миленко Радоњић  

V3 Јелена Миљуш 
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VI1 Александра Бурмаја  

VI2 Ана Калиновић Сујић  

VI3 Ивица Матовић  

VII1 Драгољуб Илин  

VII2 Весна Вучић 

VII3 Споменка Гојшина 

VИI4 Небојша Муле  

VIII1 Емилија Стојановић  

VIII2 Ана Кишдобрански  

VIII3 Александра Петровић 

 

Председник Савета родитеља је Александра Петровић 

Надлежност Савет родитеља (ЗОСОВ, ЧЛАН 120) 

 

1) предлаже представнике родитеља, односно других законских заступника 

деце, односно ученика у орган управљања; 

 

2) предлаже свог представника у све обавезне тимове установе; 

 

3) учествује у предлагању изборних садржаја и у поступку избора уџбеника; 

 

4) разматра предлог школског програма, развојног плана, годишњег плана рада; 

 

5) разматра извештаје о остваривању програма образовања и васпитања, 

развојног плана и годишњег плана школе, спољашњем вредновању, самовредновању, 

завршном испиту, резултатима националног и међународног тестирања и 

спровођење мера за обезбеђивање и унапређивање квалитета образовно-васпитног 

рада; 

 

6) разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене 

делатности установе; 

 

7) предлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених 

радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља, односно другог законског 

заступника; 

 

8) разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, 

безбедност и заштиту деце и ученика; 

 

9) учествује у поступку прописивања мера из члана 108. овог закона; 

 

10) даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме 

наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању; 

 

11) предлаже представника и његовог заменика за локални савет родитеља; 

 

12) разматра и друга питања утврђена статутом. 

 

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, 

директору, стручним органима установе и Ученичком парламенту. 
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Начин избора савета родитеља установе уређује се Статутом установе, а рад 

Пословником Савета 
 

 

 

Време Активност Начин Носиоци 

Септембар Избор председника и 

заменика СР 

Усвајање Извештаја о раду 

Савета родитеља у школској 

2021/22. 

Усвајање Плана рада Савета 

родитеља за школску 

2022/23. 

Разматрање Годишњег плана 

рада за 2022/23. 

Разматрање Извештаја о 

остваривању ГП за 2021/22. 

Доношење одлуке о 

финансијским обавезама 

(осигурање, ручак, дечји 

савез, ЦК..) 

Мере превенције, дужности 

ученика и родитеља 

Мере превенције за време 

трајања епидемије вируса 

КОВИД 19 

Инвестиционо улагање у 

школској 2022/23. 

Избор представника за 

општински Савет родитеља 

Избор представника 

родитеља за све обавезне 

тимове  

 

Састанак  Директор, 

Стручни 

сарадници, 

Чланови Савета 

Новембар Анализа успеха и дисциплине 

ученика на првом 

класификационом периоду 

Реализоване активности и 

пројекти 

 

 

Састанак Директор, 

Стручни 

сарадници, 

Чланови Савета 

Фебруар Успех ученика на крају првог 

полугодишта 

Разматрање Полугодишњег 

извештаја о раду директора 

Састанак Директор, 

Стручни 

сарадници, 

Чланови Савета 
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Разматрање Полугодишњег 

извештаја о остваривању 

Годишњег плана рада 

Мере за унапређење успеха и 

дисциплине ученика 

Упознавање са 

Полугодишњим извештајем о 

раду Тима за заштиту 

ученика од дискриминације, 

насиља, злостављања и 

занемаривања 

Април Трећа анализа успеха и 

дисциплине ученика 

Организација матурске 

вечери 

Анализа резултата на 

Пробном завршном испиту 

Учествовање у избору 

уџбеника за школску 

2023/24.  

 

Састанак Директор, 

Стручни 

сарадници, 

Чланови Савета 

Јун Анализа постигнутих 

резултата на крају школске 

године 

Давање сагласности на 

предлог плана и програма 

екскурзија, наставе у 

природи и излета 

Предлози за културну и 

јавну делатност школе у 

наредној години 

Разматрање Извештаја о 

самовредновању 

Разматрање Извештаја о 

реализацији Развојног плана  

Разматрање Извештаја о 

реализацији наставе у 

природи, излета и екскурзија 

Резултати на завршном 

испиту  

 

Састанак Директор, 

Стручни 

сарадници, 

Чланови Савета 
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V ПЛАНОВИ РАДА ОДЕЉЊСКИХ САТРЕШИНА  
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1. Планови рада одељењских старешина у млађим разредима 
 
 

 

1.1.План рада одељењског старешине у првом разреду  
 

ЧАС ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ            1 час недељно/ 36 часова годишње      Разред: I 

Наставна тема Садржај програма - активности Сарадници 

 

Ја и други 

1.Ово сам ја 

2.Моје име 

3.Мој знак 

4.Наши  дланови 

5.Ово смо ми 

6.Заједничка кућа 

7.Домаћи задатак 

8.Моја омиљена играчка 

9.Моја омиљена игра 

 

 

 

Педагог,  

психолог,  

 родитељи 

 

Бонтон 

10.Бонтон није бадминтон 

11.Ђачка торба, а у њој... 

12.Реци ми реци огледалце.... 

13.Наша соба 

14.Наша радна соба 

15.Наш радни сто 

16.Наша учионица 

17.У школи 

18.На улици – Ја сам пешак 

19.У биоскопу ,позоришту 

20.У продавници 

21.За столом 

 

 

 

Педагог,  

психолог, 

библиотекар,   

 родитељи 

 

Моја осећања и 

ја 

22.Обрадуј маму, баку 

23.Више рада више знања 

24.Динар по динар 

25.Тужакање 

26.„Лепа реч гвоздена врата отвара” 

27.Љубомора 

28.Кривица 

29.Нећу‒хоћу 

30.Шта нас вређа 

31.Другарство је... 

32.Наш цвет другарства 

33.Шта ценим код друга 

34.Шта ценим код себе 

35.Научио сам... 

 

 

 

 

Педагог,  

психолог,  

 родитељи 
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36.Желим да се представим 
 

 

 

 

 

1.2..План рада одељењског сатрешине у другом разреду  
 

 

ЧАС ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ            1 час недељно/ 36 часова годишње      Разред: II 

Наставна 

тема 

Садржај програма - активности Сарадници 

 

Ја и други 

1.Поново у школи – повратак у школу 

2.Наш знак одељења – стварамо знак одељења 

3.Наши дланови – представљање себе 

4.Мој страх – причамо о страху и како да превазиђемо 

страх 

5.Моји снови – o чему често сањамо 

6.Моје жеље – које су нам жеље 

7.Лица и осећања – наша осећања 

8.Кад сам срећан 

9.Д као другрство......... – како да будемо добри другари 

 

 

Педагог, 

психолог, 

родитељи 

 

 

Бонтон 

10.Семафор лепих речи 

11.Како да будемо добри... – покажимо како да будемо 

добри једни према другима 

12.Помози старијима – у којим све ситуацијама можемо 

да помогнемо старијима 

13.Помоћ или нешто друго –шапутање на часу – да ли је 

помоћ или нешто друго 

14.Мој портфолио – упознавање са портфолиом ученика 

15.Дужности редара – које су дужности редара 

16.Уредимо  учионицу – како да уредимо и чувамо и како 

да се понашамо у учионици и школи.Уређивање паноа 

17.Дочекајмо Нову годину – припремили смо  одељенску 

приредбу и приказујемо родитељима 

18.Дочекајмо Нову годину – припремили смо  одељенску 

приредбу и приказујемо родитељима 

19.Како смо прославили празнике – представом 

приказујемо одлике Божића и Божићних празника 

20.Празници некада и сада – представљамо представом 

како се некад празник славило, а како сада 

21.Кад порастем бићу... – шта ће бити кад порасту, шта 

деца воле 

22.Кад старији говоре – поштујемо старије када говоре 

23.Реч је....... – које су нам ружне навике 

 

Педагог, 

психолог, 

родитељи 
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Моја 

осећања и 

ја 

24.Честитка за маму, баку –правимо честитку за маму 

или баку поводом осмог марта 

25.Изабран је....... – бирамо хигијеничара у одељењу, 

благајника... 

26.Чувајмо здравље – како да сачувамо своје здравље 

27.Бавимо се спортом – зашто је добро да се бавимо 

спортом 

28.У сусрет пролећу – чувајмо природу 

29.Форе и фазони – први април – Дан шале 

30.Мобилни телефон – како и када  користимо мобилни 

телефон 

31.Хало ко је тамо? – како користимо телефон 

32.Како да користим компјутер – када и како користимо 

компјутер 

33.Пратим црвени кружић – које емисије треба да 

гледамо на телевизији 

34.Шта треба да читам – развијамо љубав према читању 

35.Научили смо – шта нам се највише допало на 

часовима одељенске заједнице током ове школске године 

36.Желим да се представим – припремамо приредбу за 

крај школске године 

 

Педагог, 

психолог, 

библиотека

р,  

родитељи 

 

 

1.3.План рада одељењског сатрешине у трећем разреду  

 

ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ          1 час недељно/ 36 часова годишње    

Разред: III 

Наставна 

тема 

Садржај програма - активности Сарадници 

 

Ја и други 

1.Поново у школи – повратак у школу 

2.Мој портфолио – презентовање портфолија 

3.Ово сам ја – представљање  себе, колико се 

познајемо међу собом 

4.Како да откријем своје способности – ученици 

износе своја интересовања 

5.Кад порастем бићу... 

6.Дечја недеља 

7.Како да учимо – уче како да уче и стекну навике у 

учењу 

8.Мој радни дан – организујемо радни  дан  и 

слободно време 

9.Рођенданско стабло – знаком представљамо наш 

датум рођења 

 

 

Педагог, 

психолог, 

родитељи 
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Бонтон 

10.Десет топлих речи – бирамо најлепше речи да се 

обратимо 

11.Хајде да се договоримо 

12.Хајде да се дружимо – како да се дружимо 

13.Кад настане збрка 

14.Толеранција према разлика 

15.Да ли смо испунили досадашњи циљ – анализа 

портфолија да ли су ученици постигли резултате које 

су до сада поставили 

16.Наша радна соба – како уредити радну собу 

17. и 18.Новогодишњи маскенбал–органузујемо 

маскембал на нивоу разреда 

19.Божић 

20.Свети Сава – правимо пано поводом Светог Саве 

21.Правила у учионици – усвајање правила у 

учионици, поштовање правила 

22.Уредимо  учионицу – како да уредимо и чувамо и 

како да се понашамо у учионици и школи. Уређивање 

паноа 

23.Еколошке заповести – стичемо основна знања из 

екологије 

24.Рециклирај не фолирај 

 

 

 

 

 

Педагог, 

психолог,  

родитељи 

 

Моја 

осећања и 

ја 

25.Честитка за маму, баку –правимо честитку за маму 

или баку поводом осмог марта 

26. и 27.Мој први хербаријум –сакупљамо и правимо 

хербаријум биљака из нашег краја 

28.Здравље на уста улази 

29.Добродошлица ластавицама 

30.Весели одељенски састанак –први април дан шале 

31.Ускршњи штанд – припремамо штанд за Ускрс 

32.Да ли смо безбедни у саобраћају – уочавамо 

правила у саобраћају компјутер 

33.Шта треба да читам – развијамо љубав према 

читању 

34.Правимо наш часопис – електронска форма 

35.Научили смо – представљамо свој портфолио 

36.Желим да се представим – припремамо приредбу 

за крај школске године 

 

 

 

 

Педагог, 

психолог, 

библиотекар, 

родитељи 

 

 

1.4.План рада одељењског старешине у четвртом разреду  
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ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ            1 час недељно/ 36 часова годишње      

Разред: IV 

Наставна 

тема 

Садржај програма - активности Сарадници 

 

Ја и други 

1.Поново у школи- повратак у школу 

2. Мој портфолио – презентовање портфолија 

3. Ми смо тим-представљање одељења као тим 

4. Како да откријем своје способности– ученици 

износе своја интересовања 

5.  Кад порастем бићу… 

6. Наши рођендани– ученици сазнају датуме рођења 

својих другова 

7. Како да учимо – уче како да уче и стекну навике у 

учењу 

8.Мој рад је мој успех – како да стигну до свог циља 

9. Моје слободно време – како да испунимо слободно 

време 

 

 

 

Педагог, 

психолог, 

родитељи 

 

 

Бонтон 

10. Бонтон у учионици 

11. Поштујемо правила– поштујемо правила у школи  

12. Учимо о пријатељству  

13. Како неговати пријатељство– како да сачувамо и 

негујемо пријатељство 

14. Тегла врлина 

15. Толеранција према разликама 

16. Да ли смо испунили досадашњи циљ – анализа 

портфолија да ли су ученици постигли резултате које 

су до сада поставили 

17. и 18. Новогодишњи маскембал-органузујемо 

маскембал на нивоу разреда 

19. Божић– како прослављамо Божић 

20. Свети Сава– правимо пано поводом Светог Саве 

21. Здрава храна– посета медицинске сестре 

22.  Здравље на уста улази– чиме треба да се хранимо 

23.  Здрава храна – квиз 

24. Пушење или здравље 

25. Недеља здравих уста и зуба 

 

 

 

 

 

 

Педагог, 

психолог, 

родитељи 

 

Моја 

осећања и 

ја 

26. Честитка за маму, баку–правимо честитку за маму 

или баку поводом осмог марта 

27.  Моја осећања  

28. Дан позоришта 

29. и 30.  Игре без граница 

31.  Дан шале 

32. Ускршњи вашар– припремамо штанд за Ускрс 

 

 

 

Педагог, 

психолог, 

библиотекар,  

родитељи 
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33. Шта треба да  читамо– развијање љубави према 

читању 

34. Моје четворогодишње путовање– представљају  

свој најважнији догађај у досадашњем школовању 

35 . Научили смо– представљамо свој портфолио 

36. Желим да се представим– припремамо приредбу за 

крај шк. године 

 

 

2. Планови  рада одељењских  старешина у другом циклусу 5.и 6. разред 
 

Садржај 

Носиоци 

активности 

разред / време 

реализације 

V VI 

1.Избор руководства одељењске заједнице  

2. Наша одељењска правила ( дужност и одговорност) 

3.Мере превенције за време трајања епидемије КОВИД 19 

4. Пубертет  

 

Одељењски 

старешина 

Одељењска 

заједница 

IX IX 

1.Како да уредимо односе у одељењу 

2.Дечија недеља-права и одговорности  

3.Мој план рада и одмора  

4.Однос ученик –наставник 

5.Методе и технике учења 

6.Оптерећеност ученика-редовна настава и слободне активности 

7.Поштујући себе,поштујем и друге 

8. Допунска,додатна настава како да поправим свој успех 

9.Распоред контролних и писмених задатака 

Одељењски 

старешина 

Одељењска 

заједница 

ПП служба 

 

 

 

 

IX,X 
 

IX,X 

1. Дан бробе против Дискриминације  

2..Развијање културе понашања(правилник понашања-школа без насиља) 

2.Бонтом-како се понашам на јавном месту 

3.Породично васпитање,одраз моје личности и мог понашања 

5.Моја осећања 

6.Друг,пријатељ,симпатија 

7.Шта је то љубав? 

Одељењски 

старешина 

Одељењска 

заједница 

ПП служба 

 

 

 

XI.X,X

I 

 

 

X,XI 

1.Како оплеменити животни и радни простор 

2.Мој рад је мој успех 

3. 16.11.Међународни дан толеранције  

4.Колико добро познајем себе? 

5.Анализа успеха на крају првог класификационог периода 

6.Слободно време-како га активно и квалитетно провести? 

7. Шта слушам,читам,гледам 

Одељењски 

старешина 

Одељењска 

заједница 

ПП служба 

 

 

 

X,XI XI 

1.Ко су психолог и педагог у школи и која је њихова улога у школи 

2.Моја сарадња са са педагогом и психологом(кутак поверења и 

разумевања) 

 

Одељењски 

старешина 

Одељењска 

заједница 

ПП служба 

 

 

IX,X IX 

1.Секције у школи,посећујем ли неку? 

2.Моја интересовања ван школе? 

3.Наше акције,ученичке иницијативе 

4.Посета позоришту,музеју,биоскопу 

5.Посета Сајму књига 

6. Дигитално насиље  

Одељењски 

старешина 

Одељењска 

заједница 

ПП служба 

Библиотека 

 

 

 

X X 

1.Правилна комуникација-школа без насиља 

2. Ненасилна комуникација 

Одељењски 

старешина 

 

 XII 
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Садржај 

Носиоци 

активности 

разред / време 

реализације 

V VI 

3.Вршњачко насиље 

4. Ја нисам поводљив 

5.Бес и како са њим 

6.Малолетничка деликвенција 

Одељењска 

заједница 

ПП служба 

Тим за 

превенцију 

насиље у 

школи 

Полиција 

 

 

 

XI,XII 

1.Припрема и прослава Нове године 

2.Како помоћи другу када му је најпотребније 

3.Зависност успеха од рада и залагања 

4.Анализа успеха и владања на крају  првог полугодишта 

5. Емпатија у уважавање различитости  

Одељењски 

старешина 

Одељењска 

заједница 

ПП служба 

 

 

 

XII,I 

XII 

 

XII,I 

 

XII 

1.Лична и општа хигијена 

2. Дан борбе против вршњачког насиља  

3. Здрава исхрана, брига о здрављу,развијање личне одговорности  

4.Хуманост и хуманитарни рад 

5.Екологија и њен значај 

6.Како помоћи старим и беспомоћним људима? 

7.Психофизичке одлике пубертета 

8.Сличности и разлике међу нама 

 

Одељењски 

старешина 

Одељењска 

заједница 

ПП служба 

Домздравља-

лекари 

 

 

 

 

II,III, 

IV,V 

II,III IV  

V 

1.Посете позоришту 

2.Посете музеју 

3.Посета зоолошком врту 

3.Посета Фестивалу науке 

Одељењски 

старешина, 

Предметни 

наставници 

Током 

целе 

године 

Током 

целе 

године 

1. Излет 5. и 6. разред Одељењски 

старешина 

V/VI V/VI 

 

Програм Основи безбедности деце у сарадњи са МУП-ом Србије реализоваће се током школске 2022/2023 године 

,кроз један час одељењског старешине на месечном нивоу за ученике предавања, на различите теме које покрива 

МУП,везане за малолетничку деликвенцију .Термин одржавања на месечном ниову планираће се у договору са 

предавачима из Министарства унутрашњих послова,одељењским старешинама и директором школе. Стручни 

сарадници и спољни сарадници држаће предавања у складу са својим ГП.  

Начин остваривања плана: час одељењског старешине реализовати применом интерактивних метода рада, 

дискусије и групног рада. Предвиђене теме имају за циљ боље упознавање ученике, међусбно разумевање и 

прихватање,а све у циљу јачања групне кохезије. Одељески старешина негује и подржава климу заједништва и 

тимског деловања .  Уколико ученици покажу интересовање за одређену тему или се укаже потреба могуће је 

одступање од наведених тема.  

 

Планови  рада одељењских  старешина и  у другом циклусу 7. и 8.разред 

 

Садржај 

Носиоци 

активности 

разред / 

време 

реализације 

 VII VIII 

1.Избор руководства одељењске заједнице и избро чланова 

Ученичког прламента 

2.Наша одељенска правила -Мере превенције, дужност и 

одговорност  

Одељењски 

старешина 

Одељењска 

заједница 

IX IX 
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Садржај 

Носиоци 

активности 

разред / 

време 

реализације 

 VII VIII 

3.Мере превенције за време трајања епидемије КОВИД 19 

 

1.Дечја недеља-права и одговорности 

2. Како да уредимо односе у одељењу 

3.Мој план рада и одмора  

4.Однос ученик –наставник 

5.Методе и технике учења 

6.Оптерећеност ученика-редовна настава и слободне активности 

7.Поштујући себе,поштујем и друге 

8. Допунска,додатна настава како да поправим свој успех 

Одељењски 

старешина 

Одељењска 

заједница 

ПП служба IX,X IX,X 

1.Развијање културе понашања(правилник понашања-школа без 

насиља) 

2.Бонтом-како се понашам на јавном месту 

3.Породично васпитање,одраз моје личности и мог понашања 

5.Моја осећања 

6.Друг,пријатељ,симпатија 

7.Шта је то љубав? 

8. Дигитално насиље  

9. 16.11.Међународни дан толеранције  

Одељењски 

старешина 

Одељењска 

заједница 

ПП служба X,XI X,XI 

1.Како оплеменити животни и радни простор 

2.Мој рад је мој успех 

3.Колико добро познајем себе? 

4.Анализа успеха на крају првог класификационог периода 

5.Слободно време-како га активно и квалитетно провести? 

6. Шта слушам,читам,гледам 

Одељенски 

старешина 

Одељенска 

заједница 

ПП служба 

XI XI 

1.Ко су психолог и педагог у школи и која је њихова улога у 

школи 

2.Моја сарадња са са педагогом и психологом(кутак поверења и 

разумевања) 

3.Ђачки парламент шта је то? 

(за ученике 7 и 8 разреда) 

4.Распоред контролних и писмених задатака 

5. Самопоуздање 

Одељењски 

старешина 

Одељењска 

заједница 

ПП служба 
IX IX 

1.Секције у школи,посећујем ли неку? 

2.Моја интересовања ван школе? 

3.Наше акције,ученичке иницијативе 

4.Посета Сајму књига 

5. Асертивна комуникација 

6. Ризична понашања адолесцената 

Одељењски 

старешина 

Одељењска 

заједница 

ПП служба 

Предметни 

наставници 

X X 

1.Правилна комуникација-школа без насиља 

2. Ненасилна комуникација 

3.Вршњачко насиље 

4. Ја нисам поводљив 

5.Бес и како са њим 

Одељењски 

старешина 

Одељенњка 

заједница 

ПП служба 

XII XII 
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Садржај 

Носиоци 

активности 

разред / 

време 

реализације 

 VII VIII 

6.Предрасуде ,борба против предрасуда 

 

Предавачи 

МУП-а 

Тим  

за заштиту од 

насиља у  

школи 

1.Припрема и прослава Нове године 

2.Како помоћи другу када му је најпотребније 

3.Зависност успеха од рада и залагања 

4.Анализа успеха и владања на крају  првог полугодишта 

5.Професионална оријентација-шта желим и шта могу 

Одељењски 

старешина 

Одељењска 

заједница 

ПП служба 

Тим  

за професион. 

орјентацију 

 

XII,I 

XII,I 

 

 

XII,I 

XII,I 

 

1.Лична и општа хигијена 

2.Здрава исхрана 

3.Брига о здрављу,развијање личне одговорности о 

хигијени тела 

4.Пушење и алкохол су штетни по здравље 

5.Болести зависности 

6. Дан борбе против вршњачког насиља  

7.Хуманост и хуманитарни рад 

8.Екологија и њен значај 

9.Како помоћи старим и беспомоћним људима? 

10.Психофизичке одлике пубертета 

11.Сличности и разлике међу нама 

12.Хуманизација односа међу половима 

 

 

Одељењски 

старешина 

Одељењска 

заједница 

ПП служба 

Дом здравља-

лекари 

II,III  

IV  V 

II,III  

IV  

V 

1.Посете позоришту 

2.Посете музеју 

3.Посета зоолошком врту 

3.Посета Фестивалу науке 

Одељењски 

старешина  

Предметни 

наставници 

Током  

целе године 

 

1.Ескурзија 8. разред 

2. Ескурзија 7.разред 

Одељењски 

старешина 

X

X,V 

X

X,V 

 

 

Програм Основи безбедности деце у сарадњи са МУП-ом Србије реализоваће се током 

школске 2022/2023. године ,кроз један час одељењског старешине на месечном нивоу за 

ученике предавања, на различите теме које покрива МУП, везане за малолетничку 

деликвенцију .Термин одржавања на месечном ниову планираће се у договору са 

предавачима из Министарства унутрашњих послова,одељенским старешинама и 

директором школе. Стручни сарадници школе као и Сарадници из Саветовалишта за 

младе одржаће предавања која су предвиђена њиховим годишњим планом рада.  
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Начин остваривања плана: час одељењског старешине реализовати применом 

интерактивних метода рада, дискусије и групног рада. Предвиђене теме имају за циљ 

боље упознавање ученике, међусбно разумевање и прихватање,а све у циљу јачања 

групне кохезије. Одељески старешина негује и подржава климу заједништва и тимског 

деловања .  Уколико ученици покажу интересовање за одређену тему или се укаже 

потреба могуће је одступање од наведених тема.  

Начин праћења остварености плана: ес дневник и извештај о раду одељењског 

старешине.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА 
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1.План рада псиголога 
 

 

7.1.Програм рада психолога 
ЦИЉ: 

 Применом теоријских и практичних сазнања психологије као науке доприноси 

остваривању и унапређивању образовно-васпитног рада у установи у складу са 

циљевима и принципима образовања и васпитања и стандардима постигнућа ученика 

дефинисаних Законом о основама система образовања васпитања, као и посебним 

законима. 

ЗАДАЦИ: Стварање оптималних услова за развој деце и остваривање васпитно-

образовног рада, учествовање у праћењу и подстицању развоја детета, односно ученика, 

подршка јачању васпитачких, односно наставничких компетенција и њиховог 

професионалног развоја, учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног 

рада и предлагање мера које доприносе обезбеђивању ефикасности, економичности и 

флексибилности рада установе, учествовање у праћењу и вредновању остварености 

општих и посебних стандарда постигнућа ученика и предлагање мера за  унапређивање, 

подршка отворености установе према педагошким иновацијама, развијање сарадње 

установе са породицом и подршка васпитним компетенцијама родитеља/старатеља, 

сарадња са другим институцијама, локалном заједницом, стручним и струковним 

организацијама од значаја за установу, стално стручно усавршавање и праћење развоја 

психолошке науке и праксе. 

 

Област рада: ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО  

ОБРАЗОВНОГ,ОДНОСНО ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

САРАДНИЦИ 

1.Учешће у изради Годишњег 

програма рада школе  
август,септембар 

Директор,педагог 

2. Учешће у изради школских 

програма од 1. до 8.разреда 
август,септембар 

руководиоци 

одељенских већа 

4.Учешће у изради Извештаја о раду 

школе за протеклу школску годину 
август,септембар 

Директор,педагог 

5. Учешће у изради програма рада 

Ученичког парламента август,септембар 

ЧлановиУченичког 

парламента, 

руководилац  

6. Израда годишњег 

(месечних)планова рада психолога  
август,септембар 

 

7. Израда програма за заштиту 

ученика од насиља злостављања и 

занемаривања  

август,септембар 

Чланови тима, 

директор,педагог 

8. Израда програма инклузивног 

образовања 
август,септембар 

Чланови тима 

9. Израда програма здравственог 

васпитања ученика с посебним 

освртом на ментално здравље ученика 

август,септембар 

Директор,  предметни и 

разредни наставници 
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10. Израда програма рада продуженог 

боравка 
август,септембар 

Директор, учитељи 

11.Планирање задатака на 

унапређивању васпитног рада школе 

(програм рада одељенских старешина 

млађих и старијих разреда) 

август,септембар 

Одељенске старешине 

и учитељи 

12.Планирање активности на плану 

професионалне оријентације, 

припреме за реализацију радионица 7, 

8 разред 

Током године 

Разредне старешине 7, 

8. разреда, тим 

13. Планирање активности кроз које 

се реализује програм инклузивног 

образовања и евалуација- 

Током године 

тромесечно 

учитељи, тим за иоп 

14. Припремање плана сопственог 

стручног усавршавања и 

професионалног развоја  

Током године 

Директор 

15. Планирање праћења кључних 

области самовредновања 
Током године 

Директор,Тим за 

развојно планирање 

16. Учешће у избору и предлози за 

одељенска старешинства 

Август и током 

године 

Директор 

17.Формирање одељења, 

распоређивање новопридошлих 

ученика и ученика који су упућени да 

понове разред 

Септембар и 

током године 

Педагог,Директор, 

одељенске старешине 

18.Припремање плана посете 

психолога часовима у школи 
Током године 

Директор 

Област рада: ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ 

ОДНОСНО ВАСПИТНО ОБРАЗОВОГ РАДА 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

САРАДНИЦИ 

1. Континуирани увид у годишње и 

месечне планове рада наставника 
Током године Директор 

2. Сарадња у изради тестова знања 

ради праћења напредовања ученика 
Током године 

Предметни и разредни 

наставници 

3. Праћење напредовања ученика при 

преласку са разредне на предметну 

наставу реаговање на ев. пад у нивоу 

знања и проблеме у адаптацији 

Током године 
Предметни и разредни 

наставници, директор 

4. Праћење примене савремене 

организације, облика и метода рада и 

њихових ефеката 

Током године Директор, стручна већа 

5. Праћење реализације планираних 

активности у тимовима 
Током године 

Директор, руководиоци 

тимова 

6. Праћење реализације Развојног 

плана школе  
Током године 

Директор тим за 

развојно планирање 

7. Учествовање у праћењу 

остварености општих и посебних 

стандарда, постигнућа ученика 

Током године 
Директор, стручни 

тимови 
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8. Праћење успеха и дисциплине 

ученика на класификационим 

периодима, као и предлагање мера за 

њихово побољшање  

Током године, 

тромесечно 

Директор,руководиоци 

одељенских већа, 

одељенске старешине 

9. Праћење успеха ученика на 

такмичењима, завршним и пријемним 

испитима за упис у средње школе 

Током године 

Директор, задужени 

наставник, остали, 

наставници, 

10. Праћење узрока школског 

неуспеха ученика и предлагање 

решења за побољшање школског 

успеха; усклађивање програмских 

захтева са индивидуалним 

карактеристикама ученика 

Током године 

Директор, Педагошки 

колегијум, тимови, 

стручна и одељенска 

већа 

11. Праћење поступака и ефеката 

оцењивања ученика млађих и 

старијих разреда 

Током године Директор 

12. Праћење и вредновање примене 

мера индивидуализације и 

индивидуалног образовног плана 

Током године, 

тромесечно 

Директор, тим за иоп 

Педагошки колегијум, 

13. Учешће у изради Годишњег 

извештаја о раду школе (оствареност 

програма васп.образовног рада, 

програма стр. органа и тимова, 

стручног усавршавања, превентивних 

програма, рада, сарадње са 

породицом, и друштвеном средином 

Током године 

 
Директор 

14. Учествовање у истраживањима 

која се спроводе у оквиру 

самовредновања рада школе (израдом 

инструмента процене, дефинисањем 

узорка и квалитативном анализом 

добијених резултата) и спровођења 

огледа 

Током године Директор 

   

Област рада:                  РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

САРАДНИЦИ 

1.Пружање помоћи наставницима у 

раду са ученицима којима је потребна 

додатна подршка; и са ученицима из 

осетљиваих друштвених група.(помоћ 

у изради педагошког профила уч.) 

Током године Педагог, Директор,  

логопед, одељенски 

старешина, тим за ИОП 

2. Помоћ наставницима у раду са 

ученицима изузетних способности 

(таленти) 

Током године Директор, стручна већа 

3 Оснаживање наставника за тимски 

рад кроз координацију активности 

стручних већа, тимова  

Током године Директор 
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4.Подршка наставницима у 

конструктивном решавању сукоба и 

проблема  

Током године Директор, 

Интервентни тим 

5. Сарадња са наставницима у раду 

са ученицима код којих постоји 

психолошки узрок неуспеха или 

неадаптивно понашање и 

проналажење мера за њихово 

превазилажење 

Током године Директор, логопед, 

разредни старешина 

6.Сарадња са одељенским 

старешинама у раду одељењске 

заједнице у области ПО, развоја, 

професионалне каријере ученика, 

формирању и вођењу ученичког 

колектива 

Током године Директор, тим за ПО 

7. Пружање подршке наставницима 

у раду са родитељима, односно 

старатељима 

Током године Директор 

8. Саветодавни рад са наставницима 

(повратна информације о посећеном 

часу, предлагање мера за унапређење 

Током године Директор 

9.Усмеравање наставника у 

планирању стручног усавршавања и 

њиховог професионалног развоја 

Током године Директор, стручна већа 

10. Упознавање одељенских 

старешина и већа са релевантним 

карактеристикама нових ученика 

Током године  

11. Пружање помоћи наставницима у 

остваривању свих форми сарадње са 

породицом 

Током године Директор 

12. Помоћ у реализацији угледних и 

ММ часова 

Током године Директор, стручна већа 

13. Пружање помоћи наставницима 

у примени различитих техника и 

поступака самоевалуације 

Током године Директор, стручни 

тимови 

Област рада:                  РАД СА УЧЕНИЦИМА 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

САРАДНИЦИ 

1.Процена интелектуалне, 

когнитивне, емоционалне и 

социјалне зрелости детета за полазак 

у школу  

Април  -август  

2. Структуирање одељења првог и по 

потреби осталих разреда 

Август,септембар  

2. Еевидентирање, рад и праћење 

напредовања  ученика који имају 

тешкоће у праћењу наставе   

Током године Учитељи, предметни 

наставници, разредне 

старешине  
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3.Саветодавни рад са новим 

ученицима и ученицима који су 

поновили разред 

Током године Учитељи, предметни 

наставници, разредне 

старешине 

4.Стварање оптималних услова за 

индивидуални развој ученика и 

пружање помоћи и подршке 

Током године Учитељи, предметни 

наставници, разредне 

старешине 

5. Пружање подршке деци, односно 

ученицима из осетљивих  друштвених 

група 

Током године  

6.Пружање подршке и помоћи 

ученицима у раду Ученичког 

парламента и других ученичких 

организација 

Током године Руководилац 

Уч.парламента  

7.Рад на професионалној 

оријентацији и каријерном вођењу 

(радионице) 

Током године Тим за ПО, разредне 

старешине 7,8. 

8.Предлагање мера, учешће у 

активностима у циљу смањивања 

насиља,повећања толеранције, 

конструктивног решавања конфликта, 

промоција здравог стила живота 

Током године Директор, Тим за 

заштиту ученика од 

насиља, Ученички 

парламент 

9.Учествовање у изради педагошког 

профила за ученике којима је 

потребна додатна подршка, израда 

ИОП-а 

Током године Тим за ИОП, учитељи, 

предметни наставници 

10.Учешће у појачаном васпитном 

раду ученици који повреде правила 

понашања у школи или се не 

придржавају одлука директора и 

органа школе, (неоправдано 

изостајање 5 часова,) односно који 

својим понашањем угрожавају друге у 

остваривању њихових права 

Током године Директор, Тим за 

заштиту ученика од 

насиља 

11.Пружање психолошке помоћи 

ученику, групи, односно одељењу у 

акцидентним кризама 

Током године  Родитељи, стручне 

службе 

Област рада:РАД СА РОДИТЕЉИМА ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

САРАДНИЦИ 

1.Прикупљање података од родитеља/ 

старатеља значајних за упознавање и 

праћење развоја ученика 

Током године 

Директор предметни и 

разредни наставници 

родитељи 

2.Саветодавни рад са родитељима/ 

старатељима ученика који имају 

тешкоће у развоју, учењу или 

понашању 

Током године 

Директор предметни и 

разредни наставници 

родитељи 

3.Саветодавни рад и усмеравање 

родитеља/ старатеља чија деца врше 

повреду правила понашања у школи и 

Током године 

Директор предметни и 

разредни наставници 

родитељи 
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којима је одређен појачани васпитни 

рад 

4.Помоћ родитељима/старатељима 

ученика који се школују по 

индивидуалном образовном плану 

Током године 

Директор предметни и 

разредни наставници 

родитељи 

5.Сарадња са родитељима ученика 8. 

разреда на ПО, подршка у 

подстицању и усмеравању општег и 

професионалног развоја  

Током године 

Директор предметни и 

разредни наставници 

родитељи 

6.Сарадња са Саветом родитеља, по 

потреби, информисање родитеља и 

давање предлога по питањима која се 

разматрају на Савету... 

Током године 

Директор предметни и 

разредни наставници 

родитељи 

7.Учествовање на родитељским 

састанцима осмог разреда у вези са 

професионалном оријентацијом 

Током године 

Директор предметни и 

разредни наставници 

родитељи 

8. Пружање психолошке помоћи 

родитељима/ старатељима чија су 

деца у акцидентној кризи 

Током године 

према потреби 

Родитељи, стручне 

службе 

Област рада:РАД СА ДИРЕКТОРОМ,СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, 

ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ ДЕТЕТА 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

САРАДНИЦИ 

1.Сарадња са директором и стручним 

сарадницима на обезбеђивању 

ефикасности, економичности и 

флексибилности образовно-васпитног 

рада, подели одељенског 

старешинства, новим организационим 

решењима образовно-васпитног рада 

Током године Директор, стручни 

сарадници  

2.Сарадња са директором и стручним 

сарадницима на припреми докумената 

установе, прегледа, извештаја и 

анализа 

Током године Директор,  стручни 

сарадници 

3.Сарадња са директором и стручним 

сарадницима у организовању трибина, 

предавања, радионица за ученике, 

запослене, родитеље 

Током године Директор,  стручни 

сарадници 

4.Сарадња са директором по питању 

приговора и жалби ученика и 

родитеља/старатеља на оцену из 

предмета или владања 

Током године Директор 

5.Учествовање у раду комисије за 

проверу савладаности програма за 

увођење у посао васпитача, односно 

наставника, стручног сарадника 

Током године Директор, комисија за 

проверу савладаности 

програма 

6.Редовна размена, и усаглашавање 

заједничких послова са другим 

стручним сарадницима у установи 

Током године Стручни сарадници 
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7.Сарадња са педагошким 

асистентом и пратиоцем ученика на 

координацији активности у пружању 

подршке ученицима који се школују 

по ИОП- у 

Током године Персонални/педагошки 

асистенти, психолог, 

стручни тим 

8.Сарадња са директором на 

планирању активности у циљу јачања 

наставничких и личних компетенција 

Током године 

Директор 

Област рада:                 РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

САРАДНИЦИ 

1.Учествовање у раду Наставничког 

већа  кроз саопштења, информације о 

резултатима анализа, прегледа, 

истраживања и активности од значаја 

за образовно-васпитни рад и јачање 

наставничких компетенција 

Током године Директор 

2.Учествовање у раду Стручних 

актива за развојно планирање и развој 

предшколског, односно школског 

програма и Педагошког колегијума 

Током године 

Директор руководиоци 

и чланови тимова, већа, 

актива и комисија 

3.Учествовање у раду тимова 

установе који се образују ради 

остваривања одређеног задатка, 

програма или пројекта 

Током године 

Руководиоци и чланови 

тимова, већа, актива и 

комисија 

4.Предлагање мера за унапређивање 

рада стручних органа установе 
Током године Директор 

5.Учествовање у раду школске 

комисије за полагање завршног 

испита ученика 8. разреда 

Јуни 

Директор, секретар, 

комисија за упис, одељ. 

старешине 8. разреда 

 

 

 

 

Област рада:          САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА; УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

САРАДНИЦИ 

1.Сарадња са образовним, 

здравственим, социјалним и другим 

институцијама значајним за 

остваривање циљева образовно-

васпитног рада и добробити ученика 

Током године 
Директор, здравствени, 

социјални радници  

2.Сарадња са локалном заједницом и 

широм друштвеном средином за 

остваривање циљева образовно-

васпитног рада и добробити деце, 

односно ученика 

Током године 
Директор, стручни 

тимови 
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3.Учествовање у раду стручних 

удружењаи организација 
Током године Директор 

• 4.Сарадња са психолозима који раде 

у другим установама, 

институцијама, организацијама, 

удружењима,школама са општине и 

града, Националном службом за 

запошљавање, Центром за социјални 

рад, Домом здравља, Заводом за 

ментално здравље. 

Током године 

психолози који раде у 

другим установама, 

здравствени радници 

социјални радници 

Област рада : ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

САРАДНИЦИ 

1. Вођење евиденције о сопственом 

раду на : годишњем, месечном и 

дневном нивоу.  

Током године  

2. Вођење евиденције, по потреби, о 

извршеним анализама, 

истраживањима, психолошким 

тестирањима, посећеним часовима  

Током године Директор предметни и 

разредни наставници 

3. Припрема за послове предвиђене 

годишњим програмом и оперативним 

плановима рада психолога 

Током године  

4. Прикупљање и на одговарајући 

начин чување и заштита материјала 

који садржи личне податке о 

ученицима картон ученика за 

ученике са којим се ради појачани 

васпитно- образовни рад,фасцикле са 

резултатима  тестирања и личним 

подацима о ученику његовој 

породици и развоју 

Током године  

5. Стручно се усавршава праћењем 

стручне литературе, учествовањем у 

активностима струковног удружења, 

похађањем акредитованих семинара, 

похађањем симпозијума, конгреса и 

других стручних скупова, разменом 

искуства и сарадњом са другим 

психолозима у образовању 

Током године Директор,стручни 

сарадници различитих 

стручних институција 

Психолог школе : Смиљана Вујадиновић 
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2.План рада педагога 
 

 

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

Активност Време Сарадници 

Израда Годишњег плана рада за 

2022/23. 

 

До 15.9. Директор, психолог, 

наставници и учитељи 

Израда Извештаја о реализацији 

Годишњег плана рада за 2021/22. 

годину 

 

До 15.9. Директор, психолог, 

наставници и учитељи 

Распоред писаних провера знања До 15.9. Наставници 

Припрема Годишњег 

оперативног плана рада 

педаогога 

До 5. у месецу Психолог, директор 

Учествовање у изради 

индивидуаних образовних 

планова 

Септембар и фебруар Психолог, Тим за 

инклузију, родитељи, 

Педагошки колегијум 

Пружање помоћи наставницима у 

изради оперативних планова, 

планова додатне и допумске 

наставе 

У току године Наставници 

Припрема материјала за ЧОС 

 

Септембар Психолог 

Одељењске старешине 

Израда плана посете часова Септембар, фебруар Наставници, психолог 

Формирање одељења и 

распоређивање новоуписаних 

ученика 

Август и у току године Психолог, одељењске 

старешине, родитељи 

Планирање истраживања са 

ученицима 

У току године Психолог, ученици 

План рада Тима за 

самовредновање 

До 15.9.2022. Чланови Тима 

План рада Тима за заштиту 

ученика од дискриминације, 

насиља, злостављања и 

занемаривања  

До 15.9.2022. Чланови Тима 

План рада Стручног актива за 

развој ШП 

До 15.9.2022. Чланови Тима 

Планирање стручног 

усавршавања 

Септембар Директор, психолог 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ, ОДНОСНО 

ВАСПИТНООБРАЗОВНОГ РАДА 

Активност Време Сарадници 
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Одређивање кључне области 

вредновања квалитета рада 

Септембар Тим за самовредновање 

Саммовредновање сопственог 

рада 

У току године   

Анализа протокола за 

опсервацију часа, на седници НВ  

Октобар Директор и педагог 

Анализа резултата иницијалних 

тестова  

Септембар Психолог, наставници 

Израда инструмената за 

вредновање и самовредновање 

квалитета рада установе  

У току године Директор, Тим за 

самвредновање 

Анализа успеха ученика на 

класификационим периодима  

Новембар, фебруар, 

април, јун, август 

Наставници, психолог и 

дирекотр 

Откривање узрока школског 

неуспеха  

Континуирано Психолог, ученици, 

наставници 

Успех ученика на такмичењима  Март, април, мај, јун Наставници 

Успех ученика на Пробном 

завршном испиту 

Април Психолог и наставници 

Савет родитеља 

Успех ученика на Завршном 

испиту 

Јун Психолог, нставници, 

Провера савладаности читања на 

крају првог разреда  

Мај Учитељи првог разреда 

Завршни тест за ученике 4. 

разреда (Пример ЗУОВ) 

Јун Учитељи  

Истраживање „Присутво насиља 

у школи“ 

Децембар Наставници, ученици и 

родитељи  

Тим за заштиту  

РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

 

Активност Време Сарадници 

Пружање помоћи наставницима у 

раду са ученицима којима је 

потребна додатна подршка; и са 

ученицима из осетљиваих 

друштвених група.(помоћ у 

изради педагошког профила уч.) 

У току године  Наставници, 

учитељи, психолог 

Предавање „Оцењивање у 

функцији унапређивања 

квалитета рада школе“ 

Септембар 

План подршке за нове запослене  Септембар 

Током године 

Рад са наставницима 

приправницима  

Током године  
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Подршка наставницима у 

конструктивном решавању 

сукоба и проблема 

У току године  

Упознавање одељењских 

сатрешина са новим ученицима 

У токи године  

Упознавање Већа првог разреда 

са новом генерацијом ученика  

Август  

Помоћ наставницима у решавању 

проблема и релаизацији ПВР  

У току године  

Предавање за наставнике: Анлиза 

протокола за посматрање и 

вредновање наставног часа 

Новембар  

Помоћ у вођењу педагошке 

документације  

У току године  

Предавања за наставнике 

превенција насиља, 

дискриминације и трговине 

људима  

  

У току године  

Пружање помоћи наставницима у 

примени различитих техника и 

поступака самоевалуације 

У току године  

РАД СА УЧЕНИЦИМА  

Активност Време Сарадници 

Праћење напредовања ученика, 

дисциплине и успеха 

Континуирано Наставници 

Саветодавни рад са ученицима 

који показују проблеме у 

понашању  

У току године  Наставници, ученици  

Саветодавни рад са ученицима 

који имају тешкоће у 

савладавању наставних садржаја 

У току године  Наставници, ученици  

Радионица са ученицима „Учење 

како се учи“ 

Октобар Пети разред 

Радионица са ученицима 

„Дигитално насиље“ 

Новембар  Шести разред 

Предавање за ученике  

„Самопоуздање“ 

Децембар  Седми разред 

Радионица у оквиру Дечије 

недеље „Права и одговорности“ 

Октобар Први и други циклус 
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Предавања за ученике у складу са 

потребама  

Насиље 

Комуникација 

Учење 

Самопоуздање 

Трговина људима  

У току године  I-VIII 

Тестирање ученика пре уписа у 

први разред 

АПРИЛ-ЈУН  Психолог, родитељи  

Разговор са ученицима који 

прелазе из друге школе, праћење 

адаптације нових ученика 

У току године   

Учествовање у изради 

Педагошког профила и 

Индивидуалног образовног плана 

за ученике  

Септембар, фебруар   

Предавање „Завршни испит“ Април  

 

 

 

 

Ученици осмог разреда 

РАД СА РОДИТЕЉИМА, ДРУГИМ ЗАКОНСКИМ ЗАСТУПНИЦИМА 

Активност Време Сарадници 

Прикупљање података од 

родитеља/ старатеља значајних за 

упознавање и праћење развоја 

ученика 

У току године Родитељи 

Саветодавни рад са ученицима 

који имају тешкоће у учењу  

У току године  Родитељи 

Сарадња са родитељима који 

уписују дете у први разред 

Април-јун  Родитељи 

Сарадња са Саветом родитеља, 

по потреби, информисање 

родитеља и давање предлога по 

питањима која се разматрају на 

Савету... 

У току године  Савет родитеља 

Сарадња са родитељима 

приликом израде педагошких 

профила и ИОП-а 

У току године  Родитељи 

Организовање трибине за 

родитеље 

Новембар ЦЗНЗД 

РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, 

ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ ДЕТЕТА, ОДНОСНО 

УЧЕНИКА 
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Активност Време Сарадници 

Сарадња са директором, 

стручним сарадницима на 

истраживању постојеће 

васпитно-образовне, односно 

образовно-васпитне праксе и 

специфичних проблема и потреба 

установе и предлагање мера за 

унапређење 

У току године Директор, психолог 

Сарадња у оквиру рада 

Наставничког већа, одељењских 

већа, стручних тимова и 

Педагошког колегијума  

У односу на Годишњи 

план рада  

Директор, 

психолог, наставници 

Тимски рад на проналажењу 

најефикаснијих начина 

унапређивања вођења педагошке 

документације у установи 

У току године  Директор  и 

психолог 

Сарадња са психологом 

приликом формирања одељења 

Јун  Психолог 

Сарадња са психологом у 

планирању мера подршке 

ученицима и педагошко- 

инструктивног рада  

У току године  Психолог 

Сарадња са директором и 

психологом по питању приговора 

и жалби ученика и његових 

родитеља, односно старатеља на 

оцену из предмета и владања 

У току године  Директор, 

психолог, секретар 

Сарадња са педагошким 

асистентима и пратиоцима 

детета, односно ученика на 

координацији активности у 

пружању подршке 

деци/ученицима за које се доноси 

Индивидуални образовни план 

У току године  Педагошки 

асистент, пратилац 

РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

Активност Време Сарадници 

Учествовање у раду 

Наставничког већа (излагање, 

презентација, информисање) 

У складу са Годишњим 

планом рада школе 

Директор, психолог и 

наставници 

Сарадња са стручним активима, 

чување документације о раду 

стручних актива и подела 

задужења 

У складу са Годишњим 

планом рада школе 

Директор, психолог и 

наставници 
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Учествовање у раду тимова и 

актива. Чување документације о 

раду тимова  

У складу са Годишњим 

планом рада школе 

Директор, психолог и 

наставници 

Учествовање у раду Педагошког 

колегијума  

У складу са Годишњим 

планом рада школе 

Директор, психолог и 

наставници 

САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Активност Време Сарадници 

Сарадња са Министарством 

просвете, науке и технолошког 

развоја 

У току године Школска Управа, 

директор 

Сарадња са ЦНЗД  У току године  У току године  

Сарадња са другим школама  У току године  Стручни сарадници 

Сарадња са Центром за 

социјални рад  

У току године Стручни сарадници 

Сарадња са Саветовалиштем за 

децу и омладину  

У  току године Пихолог 

Сарадња са Друштвом педагога 

и одлазак на републичке секције  

У  току године  

 

 

 

Друштво педагога 

Сарадња са ОШ „Сава Јовановић 

Сирогојно“ 

-предавања за запослене 

-одлазак на манифестацију 

 

У току године  Директор 

Психолог 

Наставници 

ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

Активност Време Сарадници 

Израда месечних планова рада 

педагога 

До 5.у месецу Директор,наставници, 

психолог 

Вођење Дневника рада педагога  

сваки дан  

Континуирано   

Припрема за послове 

предвиђене Годишњим планом 

рада  

Континуирано  Директор,наставници, 

психолог 

Стручно усавршавање у 

установи  

У току године  Директор, психолог, 

наставници  
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Стручно усавршавање изван 

установе  

У току године   

 

 

Тања Дивнић, педагог 
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3.План рада библиотекара 
 

 

План рада школског библиотекараза школску 2022/2023. годину 

 

Редни  

број 

Садржаји активности / теме Начин праћења Носиоци активности  Временски 

оквир 
Показатељи 

успешности 
Очекивани исходи 

 

1. Израда годишњег,месечних и 
оперативних планова 

- Школски библиотекар Крај 
августа 

Урађени 
планови 

Успешнија 
реализација  
активности 

2. Планирање рада са ученицима Посета директора 

часовима 

Школски 

библиотекар,учитељи и 

наставници  

Током 

целе 

године 

Ученици 

савладали 

одређено 

градиво 

Већа 

заинтересованост 

ученика за посету 

библиотеци 

3. Израда Програма рада 

Библиотечке секције 

Праћење евиденције 

реализованих часова 

Библиотекар,наставници,учит

ељи 

Почетак 

септембра 

Ученици 

заинтересо

вани за  

рад у 

секцији 

Ученици 

заинтересовани за  

чешћи долазак у 

библиотеку 

4. Планирање набавке литературе и  

периодичних публикација за 

ученике,наставнике и стручне 

сараднике 

Увидом у евиденцију 

набавки стручне 

литературе 

Школски библиотекар Током  

године 

Набављена 

одређена 

стручна 

литература 

Ученици и 

наставници 

побољшали свој 

рад 

5. Набавка библиотечке грађе Увидом у евиденцију Школски 

библиотекар,наставници и 

учитељи 

Током 

године 

Повећан 

библиотечк

и фонд 

Већа читаност и 

посећеност 

библиотеци 

6. Планирање  сталног стручног 

усавршавања 

Сертификати Школски библиотекар Током 

године 

Стручнији 

приступ 

Успешнији рад 

библиотекара 
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пословима 

библиотека

ра 

7. Вођење статистике библиотечког 

пословања, вођење 

аутоматизованог библиотечког 

пословања 

Увид у статистичке 

податке 

Школски библиотекар Током 

целе 

године 

- Повећане посете 

школској 

библиотеци 

8. Избор и припрема литературе за  

разне активности 

Реализација активности Библиотекар,наставници и 

учитељи 

Током 

године 

Успешно 

реализован

е 

активности 

Квалитетнија 

реализација 

образовно-

васпитних 

активности 

9. 1. Побољшање 

медијске,информационе и 

писмености корисника, 

коришћење сазнања и 

достигнућа савремене науке 

2. Побољшање 

информационе, медијске и 

информатичке писмености 

корисника развијањем 

критичког односа према 

различитим информацијама 

и изворима сазнања и 

осећаја за естетске 

вредности. 

 

Реализацијом 

активности 

Библиотекар,наставници 

информатике 

Током 

целе 

године 

Повећана 

медијскапи

сменост 

корисника 

Повећана медијска 

писменост  

10. Упознавање ученика са радом 

библиотеке 

Увидом у активности 

ученика у библиотеци 

Библиотекар,учитељи,наставн

ици 

Током 

целегодин

е 

Ученици 

самостално  

користе 

библиотечк

у грађу 

Ученици  

оспособљени да 

самостално користе 

библ.грађу 
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11. Вођење Библиотечке секције Активност секције у 

разним 

манифестацијама 

Библиотекар,учитељи,наставн

ици 

Током 

целе 

године 

Секција  

активно 

учествује у 

разним 

школским 

активности

ма 

Ученици 

оспособљени за  

учешће на разним 

културним 

манифестацијама 

12. Читалачка смотра „Читалачка 

значка“ 

 

Укључен велики број 

учесника у 

манифестацију 

Библиотекар,учитељи,наставн

ици Српког језика 

Почетак 

септембра 

и крај 

априла 

Велики 

број 

ученика 

пријављен 

на ову 

манифеста

цију 

Ученици 

самостално воде 

дневнике читања 

13. Сарадња са наставним особљем и 

ученицима у вези са посетом 

Сајму књига  

 

Реализација посете Библиотекар,наставно особље Септемба

р  и 

окотобар 

Велики 

одзив на 

Сајам 

књига 

Ученици и 

наставници 

упознати са 

најновијим 

издавачким 

пројектима 

14. Драматизација књижевних  

текстова 

Одржавање  приредби 

за Дан школе и Св.Саву 

Библиотекар и наставници 

Српског,учитељи 

Јануар,ап

рил,мај 

Реализован

е драмске 

приредбе 

Ученици 

оспособљени да 

самотално 

драматизују 

књ.текстове 

15. Присуство седницама 

Наставничког већа 

У евиденцији   библиотекар Кад су 

седнице 

Н.већа 

Упознат са 

свим  

дешавањим

а и 

закључцим

а са 

седница  

Повећана 

активност у раду 
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16. Остваривање сарадње са 

родитељима у вези са развијањем 

читалачких навика ученика 

 

Присуство родитеља у 

библиотеци 

библиотекар Три пута 

месечно 

Родитељи 

упознати 

са 

проблемат

иком рада 

библиотеке 

Повећана  посета  

ученика 

библиотеци 

17. Уређење простора библиотеке Прати се уређеност 

библиотеке 

Библиотекар Свакодне

вно 

Сређена 

библиотека 

Библиотека је 

привлачније место 

за рад  свих њених 

корисника 

18. Упис ђака првака у библиотеку Сви прваци 

уписани,спискови 

Библиотекар ,учитељи који 

воде први разред 

Почетак 

септембра 

Сви првацу 

уписани 

Заинтересованост 

првака за 

библиотеку 

19. Сређивање књига на полицама Увидом у уређеност 

полица 

Библиотекар и Библиотечка 

секција 

Сваког 

месеца 

Сређена 

библиотека 

Већа посета 

библиотеци 

20. Учешће у припремама за Св.Саву  Доприниос прослави 

ових свечаности 

Библиотекар и библиотечка 

секција 

,Децемба

р,јануар и 

април,мај 

Успешно 

реалзиован

е прославе 

Побољшан 

квалитет  програма  

ових приредби 

21. Организовање књижевних 

сусрета, организовање изложби 

књига издавача 

Број сусрета са 

писцима 

Библиотекар,наставници Током 

године 

Повећан 

број  

сусрета 

Ученици и 

наставници  

посећују  масовно 

ове сусрете 

22. Сарадња на вођењу школског 

Сајта 

Увидом у  садржај 

Сајта 

Библиотекар и наставник Током 

године 

Побољшан 

квалитет 

Сајта 

Информација о 

раду школе  

постала 

приступачнија 

23. Сарадња са Активом школских 

библиотекара општине Земун 

Увидом у записнике Библиотекар Током  

године 

Побољшан 

квалитет 

рада 

библиотека

ра 

 Већа осособљеност 

у раду 

библиотекара 
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24. Сардња са Библиотеком града 

Београда 

Увидом у  сарадњу Библиотекар Током 

године 

Повећана 

размена 

информаци 

Побољшан 

квалитет у раду 

шк.библиотекара 

25. Реализација „Месеца књиге“ 

/бесплатан упис ученика првог 

разреда у библиотеку „Свети 

Сава“, посета Сајму књига 

Увид у сарадњу Библиотекар Током 

целе 

године 

Размена 

књига 

повећана 

Успешност у  раду 

библ.повећана 

26. Рад у   стручним органима школе 

1. Рад у Тиму за израду 

школског развојног плана 

2. Рад у Тиму за маркетинг 

школе 

3. Учешће у раду Педагошког 

колегијума 

 

Увид у  сарадњу Библиотекар Током 

целе 

године 

Успешна 

рад  

стручних 

органа 

Већа координација 

библиотеке и 

стручних тимова 

школе 

27. Припремање школског плана за 

обраду лектире 

Увид у анализу  плана Библиотекар Почетак 

септембра 

Урађен 

план  

лектира 

Повећана читаност 

28. Сарадња са школским листом 

„Реч Југовића“, сарадња са 

новинарском секцијом, 

електронски часопис 

Увид у  сарадњу Библиотекар Током 

целе 

године 

Размена 

садржаја и 

идеја, 

побољшан 

квалитет 

Размена садржаја и 

идеја, побољшан 

квалитет 

29. Вођење Дечијег савеза у школи Увид у  сарадњу и 

документацију 

Библиотекар Током 

целе 

године 

Учествова

ње ученика 

у разним 

активности

ма 

Успешнија 
реализација  
активности 

30. ЈИСП Увид у документацију Библиотекар Током 

целе 

године 

Унети 

подаци 

Унети подаци 
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Делатност 

Извршиоци Месец 

I  Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 

1. Израђивање годишњег, месечних и опеаративних планова, 

2. Планирање и програмирање рада са ученицима,  

3. Набавка библиотечке грађе потребне за реализацију наставе и 

образовно-васпитног рада 

II  Праћење и вредновањеобразовно-васпитног рада 

3. Учешће у изради годишњег плана рада школе, 

4. Вођење аутоматизованог библиотечког пословања, 

5. Одабирање и припремање литературе и извора за разне образовно-

васпитне активности, 

6. Коришћење сазнања и достигнућа савремене науке,  

7. Побољшање информационе, медијске и информатичке 

писмености корисника развијањем критичког односа према 

различитим информацијама и изворима сазнања и осећаја за 

естетске вредности. 

III Радсанаставницима 

1. Сарадња са наставницима на промоцији читања из задовољства 

кроз све облике образовно-васпитног рада, 

2. Сарадња са наставницима у припремању ученика за самостално 

коришћење различитих изворa информација,  

3. Организовање часова из појединих предмета у библиотеци као и 

допунске и додатне наставе, припрема за такмичења,  

4. Организовање часова у библиотеци, 

5. Сарадња са наставницима око утврђивања годишњег плана обраде 

лектире, 

6. Коришћење ресурса библиотеке у процесу наставе 

IV Рад са ученицима 

1. Припрема (обука) ученика за самостално коришћење различитих 

извора сазнања, консултативни рад са ученицима при обради 

задате теме и  изради презентација у Пауер поинту за одређене 

Наставници, 

библиотекар, 

педагог, психолог 

 

 

 

Библиотекар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставници, 

библиотекар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX -VIII 

 

 

 

 

IX-VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX-VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годишњи план  рада                                                                                                                                                                       

ОШ „Мајка Југовића“ 

за школску 2022/23. годину                                                                                                                                                                           

 

 226 

часове техничког, географије, историје, српског, енглеског, 

биологије... 

2. Пружање помоћи ученицима   у изради домаћих задатака и код 

учења у слободно време, 

3. Рад са ученицима продуженог боравка који део свог слободног 

времена проводе у библиотеци, 

4. Развијање позитивног односа према читању и омогућавање 

претраживања свих извора и оспособљавање за самостално 

коришћење, 

5. Стимулисање навикавања ученика да пажљиво чувају 

библиотечку грађу, да развијају навику долажења у школску и 

јавну библиотеку, 

6. Подстицање побољшања информационе, медијске и 

информатичкеписменостиученика 

7. Рад библиотечке секције 

V   Рад са родитељима 

1. Остваривање сарадње са родитељима у вези са развијањем 

читалачких навика ученика 

VI  Рад са директором и стручним сарадницима 

1. Сарадња са стручним већима наставника, педагогом, психологом 

и директором у вези са коришћењем књижног фонда и набавком, 

2. Припремање и организовање културних активности у школи: 

•  Такмичење „Читалачка значка“  /консултације,  припреме свих 

заинтересованих ученика/ 

• Реализација књижевних сусрета, 

• Организовање изложби књига издавача, 

• Реализација „Месеца књиге“ /бесплатан упис ученика првог 

разреда у библиотеку „Свети Сава“, посета Сајму књига/ 

• Реализација дечје књижевне критике „Доситејево перо“, 

• Сарадња са школским листом „Реч Југовића“, 

• Сарадња са новинарском секцијом, 

 

 

 

 

Наставници, 

Библиотекар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родитељи, 

библиотекар 

 

Директор, 

педагог, психолог 

 

 

 

 

 

 

 

IX-VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX-VIII 
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• Припрема појединих прилога за школски сајт, слање материјала за 

сајт школе 

VII Рад у стручним органима и тимовима 

4. Рад у Тиму за израду Школског развојног плана, 

5. Рад у Тиму за маркетинг школе, 

6. Учешће у раду Педагошког колегијума. 

VIII  Сарадња са надлежним установама, организацијама, 

удружењима и јединицом локалне самоуправе 

1. Сарадња са Библиотеком града Београда, библиотеком „Свети 

Сава“, 

2. Сарадња са Пријатељима деце Земуна, 

3. Сарадња са Градском општином Земун, 

4. Сарадња са Галеријом „Икар“ Дома ваздухопловства 

/организовање посета свих ученика млађих разреда/ 

5. Сарадња са издавачким предузећима, 

6. Учешће у раду Општинског актива библиотекара, 

 

IX  Вођење документације, припрема за рад и стручно 

усавршавање 

1. Рад на остваривању  компјутерско-информационог  

система у оквиру библиотечког пословања, 

2. Праћење и евиденција коришћења литературе, извора у 

библиотеци, 

3. Вођење документације 

4. Издвајање књига за расход 

5. Стручно усавршавање – учешће на семинарима, саветовањима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставници, 

директор, педагог, 

психолог, 

библиотекар 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотекар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX-VIII 

 

 

 

 

IX-VIII 
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Делатност 

Извршиоци Месец 

I  Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 

4. Израђивање годишњег, месечних и опеаративних планова, 

5. Планирање и програмирање рада са ученицима,  

6. Набавка библиотечке грађе потребне за реализацију наставе и 

образовно-васпитног рада 

II  Праћење и вредновањеобразовно-васпитног рада 

8. Учешће у изради Годишњег плана рада школе, 

9. Вођење аутоматизованог библиотечког пословања, 

10. Одабирање и припремање литературе и извора за разне образовно-

васпитне активности, 

11. Коришћење сазнања и достигнућа савремене науке,  

12. Побољшање информационе, медијске и информатичке 

писмености корисника развијањем критичког односа према 

различитим информацијама и изворима сазнања и осећаја за 

естетске вредности. 

III Радсанаставницима 

7. Сарадња са наставницима на промоцији читања из задовољства 

кроз све облике образовно-васпитног рада, 

8. Сарадња са наставницима у припремању ученика за самостално 

коришћење различитих изворa информација,  

Наставници, 

библиотекар, 

педагог, психолог 

 

 

 

Библиотекар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставници, 

библиотекар 

IX -VIII 

 

 

 

 

IX-VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX-VI 
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9. Организовање часова из појединих предмета у библиотеци као и 

допунске и додатне наставе, припрема за такмичења,  

10. Организовање часова у библиотеци, 

11. Сарадња са наставницима око утврђивања годишњег плана обраде 

лектире, 

12. Коришћење ресурса библиотеке у процесу наставе 

IV Рад са ученицима 

8. Припрема (обука) ученика за самостално коришћење различитих 

извора сазнања, консултативни рад са ученицима при обради 

задате теме и  изради презентација у Пауер поинту за одређене 

часове техничког, географије, историје, српског, енглеског, 

биологије... 

9. Пружање помоћи ученицима   у изради домаћих задатака и код 

учења у слободно време, 

10. Рад са ученицима продуженог боравка који део свог слободног 

времена проводе у библиотеци, 

11. Развијање позитивног односа према читању и омогућавање 

претраживањасвих извора и 

оспособљавањезасамосталнокоришћење, 

12. Стимулисање навикавања ученика да пажљиво чувају 

библиотечку грађу, да развијају навику долажења у школску и 

јавну библиотеку, 

13. Подстицање побољшања информационе, медијске и 

информатичкеписменостиученика 

14. Рад Библиотечке секције 

V   Рад са родитељима 

2. Остваривање сарадње са родитељима у вези са развијањем 

читалачких навика ученика 

VI  Рад са директором и стручним сарадницима 

3. Сарадња са стручним већима наставника, педагогом, психологом 

и директором у вези са коришћењем књижног фонда и набавком, 

4. Припремање и организовање културних активности у школи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставници, 

Библиотекар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX-VI 
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•  Такмичење „Читалачка значка“  /консултације,  припреме свих 

заинтересованих ученика/ 

• Реализација књижевних сусрета, 

• Организовање изложби књига издавача, 

• Реализација „Месеца књиге“ /бесплатан упис ученика првог 

разреда у библиотеку „Свети Сава“, посета Сајму књига/ 

• Реализација дечје књижевне критике „Доситејево перо“, 

• Сарадња са школским листом „Реч Југовића“, 

• Сарадња са Новинарском секцијом, 

• Припрема појединих прилога за школски сајт, 

VII Рад у стручним органима и тимовима 

7. Рад у Тиму за израду Школског развојног плана, 

8. Рад у Тиму за маркетинг школе, 

9. Учешће у раду Педагошког колегијума. 

VIII  Сарадња са надлежним установама, организацијама, 

удружењима и јединицом локалне самоуправе 

7. Сарадња са Библиотеком града Београда, библиотеком „Свети 

Сава“, 

8. Сарадња са Пријатељима деце Земуна, 

9. Сарадња са Градском општином Земун, 

10. Сарадња са Галеријом „Икар“ Дома ваздухопловства 

/организовање посета свих ученика млађих разреда/ 

11. Сарадња са издавачким предузећима, 

12. Учешће у раду Општинског актива библиотекара, 

13. Учешће у раду Друштва школских библиотекара Србије 

 

IX  Вођење документације, припрема за рад и стручно 

усавршавање 

6. Рад на остваривању  компјутерско-информационог  

система у оквиру библиотечког пословања, 

Родитељи, 

библиотекар 

 

Директор, 

педагог, психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставници, 

директор, педагог, 

психолог, 

библиотекар 

 

 

 

 

 

 

 

IX-VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX-VIII 

 

 

 

 

IX-VIII 
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7. Праћење и евиденција коришћења литературе, извора у 

библиотеци, 

8. Вођење документације 

9. Издвајање књига за расход 

10. Стручно усавршавање – учешће на семинарима, саветовањима 

 

 

Библиотекар 

 

 

 

 

 

 

 

БИБЛИОТЕКАР: Маја Миливојевић 
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VII ПЛАНРАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 
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Чланови Ученичког парламента 
 

 

Име и презиме  Одељење  

Лара Кујовић 7-1 

Лука Вуковић 7-1 

Вања Ивановић 7-2 

Ђорђе Иванковић 7-2 

Ксенија Којић 7-3 

Урош Дражић 7-3 

Сара Бојовић 7-4 

Јован Милановић 7-4 

Ђорђе Божић 8-1 

Лазар Ристић 8-1 

Марија Дивац  8-2 

Марко Плазибат  8-2 

Марко Дивовић 8-3 

Владан Чарман  8-3 

 

Председник Ученичког парламента је:   

Циљ рада Ученичког парламента је да се ученици активније укључе у изношењу 

мишљења и предлога који треба да унапреди рад школе. Ученички парламент чине по 

два представника седмог и осмог разреда. 
 

 

Планирана 

активност 

Начин реализације Носиоци 

активности 

Време 

Конституисање 

Парламента 

 

Усвајање 

Пословника о раду 

 

Упознавање са 

Годишњим планом 

рада 

 

Правила понашања 

у школи 

 

 

Одабир представника у 

Ученичком парламенту на 

часовима ОС.  

Одабир председника, заменика 

и записничара. 

Анализа Пословника о раду 

парламента и корекција 

Упознавање са активностима 

планираним Годишњим планом 

рада школе 

Анализа Правилника и 

школских правила 

Чланови 

Ученичког 

парламента 

Психолог  

Одељењске 

старешине 

 

 

Септембар 
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Принципи 

функционисања 

чланова у УП 

 

Актуелна дешавања 

Увид у процедуру 

функционисања чланова 

парламента.  

Анализа и предлагање мера за 

актуелна дешавања и проблеме 

 

Препознавање 

насиља у школи 

 

Ученици са 

сметњама у развоју у 

нашој школи 

 

Дечја недеља 

 

Укључивање 

ученика у секције 

 

Актуелна дешавања 

 

 

Анализа активности Тима за 

заштиту деце од насиља. 

Анализа потреба ученика који 

раде по ИОП-у. 

Осмишљавање могућих акција 

за помоћ ученицаима. 

Анализа и предлагање мера за 

актуелна дешавања и проблеме. 

Чланови 

Ученичког 

парламента 

Ученичког 

Психолог 

 

 

 

Октобар 

 

 

Побољшање успеха 

(организовање 

помоћи за слабије 

ученике) 

 

Кашњење и 

изостанци  

 

Рад школских 

секција 

 

Укључивање 

родитеља у рад 

школе 

 

Хигијена школског 

дворишта 

 

Актуелна дешавања 

 

Анализа посећености и 

задовољства ученика школ. 

секцијама и извештавање одељ. 

већа. 

Анализа сарадње родитеља и 

школе 

Осмишљавање могућих мера за 

побољшање хигијене. 

Анализа и предлагање мера за 

актуелна дешавања и проблеме 

 

Чланови 

Ученичког  

парламента 

Наставници 

Стручни 

сарадници 

Чланови Савта 

родитеља 

Помоћно особље 

Новембар 

 

Како поштујемо 

постојећи Правилник 

понашања у 

установи  

 

 

Хигијена у 

фискултуној сали и 

школи 

 

 

Анализа стања. 

 Разговор са ученицима и 

наставницима. 

Постављање правила за рад у 

фискултурној сали у зимском 

периоду. 

Анализа и предлагање мера за 

актуелна дешавања и проблеме 

 

Чланови 

Ученичког  

парламента 

Одељењске 

старешине 

Помоћно особље 

Директор 

Децембар 
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Актуелна дешавања 

 

 

Анализа упеха и 

дисциплине у првом 

полугодишту 

 

Прослава Светог 

Саве 

 

Актуелна дешавања 

 

 

Предлози за приредбу и 

обележавање школске славе 

 Анализа и предлагање мера за 

актуелна дешавања и проблеме. 

 

Чланови 

Ученичког  

парламента 

 

Јануар 

 

Испитивање 

потреба ученика  

 

Безбедност ученика 

 

Актуелна дешавања 

 

Анкете ученика о чему би 

волели да сазнају више. 

Анализа безбедности ученика у 

школи. 

Анализа и предлагање мера за 

актуелна дешавања и проблеме. 

 

Чланови  

Ученичког ачког 

парламента 

Стручни 

сарадници 

Фебруар 

 

Дисциплина и 

понашање у школи 

 

Ученици са посебнм 

потребама 

 

Укључивање 

родитеља у рад 

школе 

 

Ђачке екскурзије 

 

Актуелна дешавања 

 

 

Анализа Листа евиденције 

насилног понашања. 

Укљученост ученика са 

посебним потребама у школске 

актвности. 

 Осмишљавање мера за веће 

ангажовање родитеља у 

активностима школе. 

Анализа и предлагање мера за 

актуелна дешавања и проблеме. 

Договор са директором школе и  

родитељима 

 

 

 

Чланови 

Ученичког 

парламента 

Одељењске 

старешине 

Психолог 

Чланови савета 

родитеља 

Директор 

Март 

 

 

Побољшање успеха 

ученика 

 

Припреме за 

Завршни испит 

 

Прослава Дана 

школе  

Актуелна дешавања 

 

Осмишљавање мера за 

побољшање успеха 

Упознавње са начином полгања 

завршног испита 

Давање предлога за 

обележавање и организовање 

приредбе поводом Дана школе 

Анализа и предлагање мера за 

актуелна дешавања и проблеме 

 

Чланови 

Ученичког  

парламента 

Психолог 

Април 

 

Помоћ за упис у 

средњу школу 

 

Планирање и 

организовање 

другарске вечери 

 

Информисање о средњим 

стручним школама 

 Давање предлога за 

организовање другарске вечери 

Одабир ученика за укључивање 

у акције 

Чланови  

Ученичког ког 

парламента 

Чланови Савета 

родитеља 

Одељ..старешине 

8.раз. 

Мај 
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Актуелна дешавања 

 Анализа и предлагање мера за 

актуелна дешавања и проблеме 

Психолог, 

Директор 

 

Рад Ученичког 

парламената у 

протеклој школској 

години 

 

Планирање 

активности за 

наредну школску 

годину 

 

Предлози за 

унапређење 

Годишњег плана 

рада школе 

 

Актуелна дешавања 

 

Анализа  рада и писње 

извештаја о раду парламента. 

 Осмишљавање нових 

активности и израда Плана за 

шк.2023/24. 

Анкетирање ученика о њиховим 

потребама 

 Излиставање потреба и давање 

предлога Активу за равој 

школског програма 

 

Чланови 

Ученичког 

парламента 

Чланови Актива 

за развој 

школског 

програма 

Јун 

Руководилац Ученичког парламента је Смиљана Вујадиновић 
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VIII ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ 
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1. План рада Дечијег Савеза  

 
ДEЧЈИ САВЕЗ 

 

 

Дечји савез је опште друштвена  и васпитна организација у средини  а у којој 

основно школска деца остварују своје потребе за игром, дружењем, учешће у културно, 

забавном, друштвеном животу, откривају и развијају своје стваралачке и друге 

способности, упућују се да буду носиоци напретка и развоја друштва. 

План рада Дечјег савеза у школи усклађен је са планом и програмом рада Дечјег 

савеза ГО Земун и Организацијом Пријатеља  деце Србије и реализоваће се кроз следеће 

активности: 

◼ Дечја недеља - октобар  

◼ Програм добродошлице ђаку прваку - септембар  

◼ Дечје игра без граница - мај - јун  

◼ Дечји стваралачки камп - током зимског и летњег распуста 

◼ Буквар дечјих права - стална активност током школске године 

◼ Акције солидарности - током школске године 

◼ Сабирне акције - током школске године 

◼ Учешће у акцијама смотра дечјих школских листова - током године 

◼ Дечји вашар - током године 

◼ Афирмација дечјег културног стваралаштва - током године 

 

«У деци је света клица, 

Нова моћ се у њих крије, 

Бољи свет би мог`о нићи 

Кад би знали развити је.» 

 

J. J. Змај 
 

 
ОСНОВНА ШКОЛА "МАЈКА ЈУГОВИЋА" ЗЕМУН 

 

 

ПЛАН РАДА ДЕЧИЈЕГ САВЕЗА  2022/2023. године 

 

 

МЕСЕЦ АКТИВНОСТ 

Септембар 

 

1.Операционализација програма Дечијег савеза у школи и општини. 

Његове основе, циљеви и задаци, реализатори програма. 

 2. Дани европске баштине у Београду 

 3. Програмирање Дечије недеље - Припреме за обележавање Дечије 

недеље и припреме ученика првих разреда основних школа за 

приступање Дечијем савезу, обезбеђивање одговарајуће литературе, 

организација изложби дечијих радова, припремање и емитовање 

ведрих музичких програма.  
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4. Избор савета и секретара Дечијег савеза у школи  

5.Акција солидарности  

6."Тајанствени пријатељ" – дечија игра (социјализација деце у групи)  

Октобар 

 1. ДЕЧИЈА НЕДЕЉА – од 4. до 10. октобра  

- Активности у дечијим установама, школама, градској општини и граду 

Београду  

- Приступање ученика првих разреда Дечијем савезу  

- Програм примене Конвенције о правима детета  

- Свечани програми поводом Светског дана Детета 5. октобра  

- Проглашавање добитника награде Дечије критике Доситеј за најбољу 

књигу намењену деци и уручење дипломе и Плакете Доситејево перо 

 - Недовршена прича 

2. Онлине часови језика) у сарадњи са Филолошким факултетом, 

професори језика су студенти завршних година студија  

3. Еколошки програми – За лепши и чистији град - Уређење школских 

дворишта и дечијих вртића, засађивање цвећа и дрвећа, сађење "Дрвета 

генерације" 

 4. Литерарни и ликовни конкурси «Песничка сусретања деце и младих 

— меморијал Васке Јукић Марјановић» 

 — смотра у школама - "Пред ликом Светог Саве" - у сарадњи са 

библиотеком Свети Сава  

- "Мали Пјер" – конкурс за дечију карикатуру 

Новембар 

1. Обележавање 5. новембра Дана Општине 

 2. Дечије музичке свечаности ДЕМУС  

Соло певачи и мали вокални састави – школска такмичења 

"Најраспеваније одељење" школска такмичења 

 3. Припрема за школска такмичења рецитатора 4. "Мали Пјер" – 

школско такмичење, изложба радова са конкурса за дечију карикатуру у 

школи 

 5. Песничка сусретања деце и младих — меморијал Васка Јукић 

Марјановић, општинска манифестација  

6. У сарадњи са удружењем „Стаза Радости“ постоји могућност 

оржавања радионица за родитеље у школама 

Децембар 

- 1. Дечије музичке свечаности ДЕМУС - Општинско такмичење 

"Најраспеваније одељење"  

- 2. Припреме за обележавање Савиндана у школама Завршница 

литерарно – ликовног конкурса "Пред ликом Светог Саве"  

- -Новогодишњи програми у дечијим групама, одељењима, 

школама дечијим вртићима и општини 

Јануар 

- 1. Општинско такмичење соло певача «Златна сирена» и малих 

вокалних састава  

- -Инструктивни програми за активисте Дечијег савеза  

- 2. Прослава Светог Саве – школске славе у вртићима, школама, 

бибиотеци, општини и граду 
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Фебруар 

- 1.Весели зимски распуст – радионице за децу и младе  

- 2. ДЕМУС – "Најраспеваније одељење" – градско такмичење -

Соло певачи и мали вокални састави – општинско такмичње  

- 3. "Песниче народа мог" – општинско такмичење рецитатора 

Март 

- 1. ДЕМУС - Општинско такмичење хорова млађих и старијих 

разреда; -Групе певача и оркестри – општинско такмичење - 

„Златне сирене Београда“ и мали вокални састави – градско 

такмичење 

-  2. Општинска смотра драмског стваралаштва – дечије драмске 

групе 

-  3. "Мали Пјер" – изложба радова са конкурса за дечију 

карикатуру у општини 

-  5. Први дан пролећа - Литерарно - ликовни конкурс  

- 6. У сусрет Васкрсу - осликавање ускршњих јаја и израда цртежа 

са ускршњим мотивима 

Април 

- 1. Градска изложба карикатура “Мали Пјер”  

- 2. Читалачка значка такмичење на нивоу општине  

- 3. ДЕМУС – Дечије музичке свечаности Вокалне групе певача и 

хорови; Оркестри и мали инструментални састави – градско 

такмичење - Ревија победника 

-  – Концерт музичког стваралаштва деце Београда  

- 4.Позоришне игре деце Београда општинске и градска смотра 

позоришних представа и кратких драмских форми  

- - Дечије драмске групе – градско такмичење  

- 5.Свечани програми и организовање изложби цртежа и осликаних 

јаја поводом Васкршњих празника 

Мај 

- 1.Час цртања на Кеју поводом дана давалаца крви  

- 2. Обележавање 9. маја – Дан победе над фашизмом и Дан Европе  

- 3. Дан изазова – Спортско-рекреативне и забавне активности у 

вртићима, школама и отвореним просторима 

Јун 

- 1.Завршница активности "Заштитимо птице у граду"  

- 2. Школски вашари – дружење деце и родитеља у школама – 

журке за кућне љубимце 

ЈУЛИ и 

АВГУСТ 

1. Програми активности са децом током лета:  

- Активности са децом на Кеју, Лиду, Гардошу и другим 

просторима градске општине Земун и града Београда 

 - Изложбе дечијих цртежа 

 2. Припреме за почетак школске године 

 - Утврђивање програма непосредног рада са децом и обезбеђење 

услова у предшколској установи, школи и ван њих  

- Припрема кадрова из основних, средњих школа, предшколске 

установе, из редова родитеља, грађана и других. 

 

ТОКОМ ГОДИНЕ: - Акције солидарности - Активности из области социјално-

здравствене заштите - Уређивачко-издавачко-пропагандна делатност ПРЕПОРУЧУЈЕ 

СЕ ДА ЕЛЕМЕНТИ ИГРЕ, ЗАБАВЕ, ХУМОРА БУДУ ЗАСТУПЉЕНИЈИ, 

ПРИМЕРЕНИ АКТИВНОСТИМА И ИНТЕРЕСОВАЊИМА ДЕЦЕ. 
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Координатор: Маја Миливојевић 

 
ТОКОМ ГОДИНЕ: - Акције солидарности - Активности из области социјално-здравствене заштите - 

Уређивачко-издавачко-пропагандна делатност ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ ДА ЕЛЕМЕНТИ ИГРЕ, ЗАБАВЕ, ХУМОРА БУДУ 

ЗАСТУПЉЕНИЈИ, ПРИМЕРЕНИ АКТИВНОСТИМА И ИНТЕРЕСОВАЊИМА ДЕЦЕ. 

 

Планирани садржаји ће се реализовати уколико се заустави ширење корона вируса и у септембру почне 

редовна настава. 

 

 

2.План и програм рада Црвеног крста  

 
 

Подмладак Црвеног крста обухвата све ученике ове школе. Својим програмом 

предвиђа :  

◼ социјално - морално васпитање 

◼ здравствено васпитање 

◼ развијање међународног пријатељства и сарадње 

 

Целокупна активност се одвија под геслом друг - другу и обухвата све активности 

Црвеног крста: 

◼ дечја недеља 

◼ недеља Црвеног крста 

◼ недеља борбе против туберкулозе 

◼ недеља борбе против рака 

◼ недеља борбе против пушења,дроге и алкохола 

◼ остале активности организације Црвеног крста општине Земун 
 

Социјална активност подмлатка Црвеног крста обухвата бригу о исхрани, 

становању и одевању сиромашних и оболелих ученика. 

 

ПЛАН РАДА ЦРВЕНОГ КРСТА                              

 

МЕСЕЦ АКТИВНОСТИ 

СЕПТЕМБАР - 

ОКТОБАР 

- Усвајање Плана рада 

- Светски дан прве помоћи 

- Недеља солидарности 

- Прикупљање чланарине у износу 50 динара 

- Укључивање у акцију "Безбедност деце у саобраћају" и 

дистрибуција пригодног материјала за све ђаке прваке 

- Припрема и организовање рекреативно-хуманитарне "Трке 

за срећније детињство" 
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- Наставак започетих активности „Ђаци волонтери у ДДК“ - 

континуирана активност током целе године 

- Реализација акције "Друг другу" и "Солидарност на делу" 

(прикупљање уџбеника, прибора, одеће, ...) 

НОВЕМБАР - 

ДЕЦЕМБАР – 

ЈАНУАР 

- Организовање помоћи старим лицима, инвалидима, 

болесним и усамљеним 

- Наркоманија и друге болести зависности (радионице, 

предавања) 

- Припрема и реализовање акције "Један пакетић-много 

љубави" за новогодишње и божићне празнике и школску 

славу Свети Сава ( припрема новогодишњих честитки, 

пакетића ), посета дечјој болници или помоћ сиромашној 

деци, деци избеглица и расељених лица 

- Учешће у акцији „Недеља борбе против сиде“ 

ФЕБРУАР - 

МАРТ - 

АПРИЛ 

- Недеља борбе против ТБЦ 

- Припрема и организовање екипа прве помоћи за општинско 

такмичење 

- Организовање и спровођење наградног конкурса на тему 

"Крв живот значи" у области ликовног и литерарног 

стваралаштва 

- Организовање општинског квиза ђака IV разреда "Шта знам 

о Црвеном крсту и добровољном давалаштву крви" 

- Светски дан здравља – 7. април 

МАЈ- 

ЈУН 

- Организовање акције на уређењу школске средине "Тражимо 

најуређенију школу" 

- Организовање општинског такмичења из прве помоћи 

- Учешће подмлатка Црвеног крста у обележавању 8. маја - 

Међународног дана Црвеног крста 

- Манифестација на земунском кеју поводом Дана 

добровољних давалаца крви 

- Манифестација поводом "Недеље Црвеног крста" од 8. – 15. 

маја 

- Пакет за новорођену бебу 

- Културно – забавне манифестације 

- Додела награда најбољим на конкурсу „Крв живот значи“ 

 

Руководиоци: Јелена Игић  
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3.План реализације програма друштевно-користан рад  

 

 
 Друштвено – користан рад представља посебан облик васпитно-образовног рада који је 

 Планиран Годишњим програмом рада школе. 

 

Циљ друштвено- корисног рада је да ученици и запослени путем непосредног и 

практичног учешћа  у стварању, одржавању и побољшавању повољних услова за рад у 

школи и средини у којој живе, допринесу  изграђивању културе рада и одговорности 

према раду. 

 

Задаци друштвено- корисног рада су: развијање радне културе код ученика, 

ангажовање ученика у одржавању објеката и зелених површина, навикавање ученика да 

прецизно, рационално и на време обављају предвиђене послове, практично упознавање 

разноврсних облика друштвено- корисног рада, мотивисање ученика за рад и 

стваралаштво кроз обавештавање ученика о разним занимањима, што ће користити 

избору позива и бити основа за професионалну оријентацију. 

 

Програм друштвено- корисног рада ће у току  школске 2021 / 2022. обухватити следеће активности: 
 

 

 

 

Активност Начин реализације Време Место Извршиоци 

Уређење 

учионица 

- Чишћење и 

уређивање 

- Опремање 

креативним 

материјалом 

Септембар 

Мај 
- Учионице 

- Ученици 

- 

Одељењски 

старешина 

 

Уређење 

зелених 

површина 

- Уређење 

- Чишћење 

- Сакупљање 

отпадака 

 

Октобар 

Март 

Април 

-Парк 

-Ученици 

- Наставник 

биологије 

Уређење 

фискултурне 

сале и 

спортских 

терена 

- Чишћење 

- Уређење 

 

Септембар 

Март 

-

Фискултурна 

сала 

 

Спортски 

терени 

 

-Наставници 

физичке 

културе 

- Учитељи 

Чишћење 

школског 

дворишта 

- Чишћење 

- Скупљање 

отпадака 

- Изношење 

отпада 

 

Свакодневна 

активност за 

време великог 

одмора 

Школско 

двориште 

- Дежурни 

учитељи и 

наставници 

- Теткице 
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Дежурство 

ученика у 

школи 

- Пријем 

посетилаца 

- Упис у 

Књигу 

дежурства 

- Помоћ 

дежурним 

наставницима 

Свакодневна 

активност од 

08.00 до 13.10 

(прва смена) 

13.00 до 18.10 

(друга смена) 

- Главни улаз 

- Ученици 

виших 

разреда 

- Дежурни 

наставници 

 

Сакупљање 

старе 

хартије 

- Доношење 

старе 

хартије 

Мај - Хол школе 

- Ученици 

- Запослени 

у 

школи 

Сакупљање 

лименки 

- Доношење 

лименки 

Новемба

р 
- Хол школе 

- Ученици 

 

Небојша Ђурасовић 

 

 

 

 

 

4.План реализације програма здравствене заштите 
 

Циљеви програма: 

Стицање знања, формирање ставова и понашања ученика у вези са здрављем и здравим 

начином живота и развојем хуманизације односа међу људима  

Унапређивање хигијенских и радних услова у школи и елиминисање утицаја који штетно 

делују на здравље. 

Остваривање активног односа и узајамне сарадње школе, породице и заједнице на 

развоју, заштити и унапређењу здравља ученика 

 

 

 

Област 
Садржај рада 

I-IV разред V-VIII разред 

И
зг

р
ађ

и
в
ањ

е 

са
м

о
п

о
ш

то
в
ањ

а
 

Сазнавање о себи 

Изграђивање селф-концепта 

Правилно вредновање 

понашања 

Препознавање осећања 

Свест о сличностима и 

разликама наших акција, 

осећања, изгледа 

Евидентирање промена у развоју, 

формирање културног 

идентитета 

Проналажење начина за 

превазилажење психолошких 

проблема 
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Област 
Садржај рада 

I-IV разред V-VIII разред 
З

д
р
ав

а 
х
р
ан

а 
Утврђивање сопствених 

потреба за храном и њихов 

однос са растом и развојем 

Разноврсна исхрана 

Препознавање различитих 

физичких способности и фаза у 

развоју организма 

Време за јело, оброци 

Формирање навика у вези са 

правилном исхраном 

Испитивање фактора који утичу 

на навике о правилној исхрани 

Формирање основних ставова у 

погледу исхране 

Балансирање хране са 

енергетским потенцијалом 

Брига 

о телу 

Стицање основних хигијенских 

навика: прање руку, купање, 

хигијена уста и зуба, хигијена 

одевања и хигијена становања 

Развијање личне одговорности за 

бригу о телу: коси, устима, носу; 

чистоћа тела, брига о одећи, 

здраве навике, непушење 

Ф
и

зи
ч
к
а 

ак
ти

в
н

о
ст

 и
 

зд
р
ав

љ
е 

Налажење задовољства у 

физичким активностима 

Стицање базичних способности 

покретљивости 

Игра 

Значај одмарања 

Примењивање физичких 

способности у дневним 

активностима: 

Развијање позитивних ставова за 

прикладност 

Коришћење времена и рекрације 

Избор активности, спортова и 

клубова за вежбу 

Б
и

ти
 з

д
р
ав

 Утврђивање здравог понашања 

Потреба за одмором 

Спавање и релаксација 

Начини са савладађивање лаких 

здравствених проблема 

Научити како да се спречи 

болест: 

Природне одбране организма 

Спречавање инфекција 

Суочавање са развојним 

страховима и анксиозношћу 

Б
ез

б
ед

н
о
 

п
о
н

аш
ањ

е Научити основна правила о 

безбедности у кући, школи и 

заједници 

Спречавање акцидената 

Безбедно кретање у саобраћају 

Стицање поуздања у опсегу 

активности: безбедност у 

саобраћају, хитне интервенције, 

безбедно понашање 

О
д

н
о
си

 с
а 

д
р
у
ги

м
а 

Упознати се са односима у 

породици и пријатељима: 

Склапати пријатељства са 

другом децом 

Сарађивати у продици и школи 

Савладавати конфликтна и туђа 

нерасположења 

Савладати широк дијапазон 

интеракција са људима 

различитих узраста, културе и 

традиције 

Оспособити ученике да разумеју 

потребе и осећања других 

водећи рачуна о њима, 

прихватајући и поштујући 

различите традиције 

Адаптирати се на промене у 

социјалним односима 
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Област 
Садржај рада 

I-IV разред V-VIII разред 
Х

у
м

ан
и

 о
д

н
о
си

 м
еђ

у
 

п
о
л
о
в
и

м
а 

Оспособити ученике да: 

Перципирају индивидуалне 

разлике међу половима 

Сарађују са супротним полом 

Науче да помажу другима када 

је то потребно 

Оспособити ученике да: 

Правилно препознају своја 

осећања 

Спознају физичке разлике међу 

половима 

Стекну позитивне ставове и 

позитивно вреднују супротан 

пол 

П
р
ав

и
л
н

о
 

к
о
р
и

ш
ћ
ењ

е 

зд
р
ав

ст
в
ен

и
х
 

сл
у
ж

б
и

 Упознавање и први контакти са 

лекаром, стоматологом, 

медицинском сестром, 

здравственим установама, 

болницама, домовима здравља 

Откривање да одговарајуће 

службе пружају здравствену 

помоћ појединцу, организацији, 

различити, социјалним групама, 

заједници у целини 

У
л

о
га

 з
а 

зд
р
ав

љ
е 

за
је

д
н

и
ц

е 

Знати сачувати здраву околину 

Допринети здрављу околине 

Чувати животну средину 

Открити начине социјалне 

интеракције са људима из 

заједнице 

 

 

 

ЗАШТИТА И ПРЕВЕНЦИЈА МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА  

 

Тема Одељељње Време  

Превенција ризчног понашања младих 8/1 8/2 8/3 Октобар 

Радионице са циљем подстицаја 

развоја социјалних вештина  

7/3 

5/1 

договор 

Октобар 

 

Проблеми у понашању (контрола 

емоција и беса)  

5/1 

6/3 

Договор 

Октобар  

 
ГИНЕКОЛОГ  Др. Марко Берак , специјалиста гинекологије  
 

Teмe разред Термин који 

одговара 

Заштита репродуктивног здравља 8/1 8/2 8/3 договор 

Новембар 

 

НУТРИЦИОНИСТA   Живка Влајковић 

 

         Teмe Ученике 

разред 

Термин који 

  одговара 

 Правилна исхрана 7/123 Новембар 
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ВАСПИТАЊЕ ЗА ХУМАНЕ ОДНОСЕ МЕЂУ ПОЛОВИМА 

 

 
Васпитање за хумане односе међу половима је једна од компоненти васпитања 

младих за друштвене односе. Оно садржи сазнајни процес, информисање младих о свим 

аспектима полности  и односима међу половима, али тежиште рада биће на постизању 

практично васпитних резултата: стварање новог погледа на свет, формирање навика и 

модела понашања који највише одговарају нашем друштву и нашем менталитету.Задатак 

васпитања за хумане односе међу половимаа је да допринесе упознавању младих са 

анатомијом и физиологијом полних органа, разликама међу половима, процесима полног 

сазревања, полном хигијеном, проблемима полног живота а истовремено да их припреми 

за хумане односе у браку, породици и друштву. Васпитање за хумане односе међу 

половима није посебна васпитно образовна област, нити посебан наставни предмет, већ 

свстрана васпитна активност у којој су заступљени сви аспекти, педагошки, психолошки, 

медицински, социолошки и други.  

У реализацији и изради програма васпитања за хумане односе међу половима 

користи се тимски рад: учитељ, наставник, стручни сарадник, директор и родитељ. 

Улога школе је да различите утицаје на младе који могу бити позитивни и 

негативни, усмери и селекционише, да развој младих усмери , да код њих развије 

способност критичког разматрања живота око себе, да помогну млладима да постану 

субјекти сопственог развоја.  

Успех школе у овоме зависи од степена сарадње са родитељима. Школа је дужна 

да родитеље упозна са циљевима, задацима и садржајем ове области. Улога стручних 

сарадника је да буду главни иницијатори и координатори овог рада како у фази 

планирања и програмирања тако и у време реализације овог програма. 

У вези са наведеним циљевима дајемо програм васпитања за хумане односе међу 

половима. 

 

ПРВИ РАЗРЕД 

На часовима Света око нас илустративно демонстративном методом, излагањем 

наставника и разговором са ученицима обрадиће се следеће теме. 

◼ Дете постаје од својих родитеља. 

◼ Односи у породици - родитељи и деца. 

◼ Односи међу дечацима и девојчицама. 

 

ДРУГИ РАЗРЕД 

На часовима познавања природе и друштва и одељенске заједнице илустративно 

демонстратвном методом и излагањем наставника и разговором са ученицима обрадиће 

се следеће теме. 

◼ Разлике међу половима 

◼ Односи између дечака и девојчица у школи 

◼ Другови и другарице- чланови одељенске заједнице и њихово другарство. 

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

На часовима познавања природе и друштва и одељенске заједнице путем 

излагања наставника и разговором са ученицима обрадиће се следеће теме: 

◼ Неговање другарства и односи између дечака и девојчица 

◼ Формирање навика лепог понашања 

◼ Дете и остали чланови породице 
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ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

На часовима одељенске заједнице путем разговора са ученицима обрадиће се 

следеће теме: 

◼ Штетност пушења и употребе алкохола 

◼ Промене у претпубертету, пубертету 

◼ Менструација као природна појава 

 

ПЕТИ РАЗРЕД 

На часовима одељенске заједнице обрадиће се следеће теме: 

◼ Другарство и равноправност међу половима 

◼ Физичке и психичке промене у пубертету 

◼ Понашање у пубертету 

◼ Штетност употребе алкохола и пушења 

◼ Менструација и хигијена 

 

 

ШЕСТИ РАЗРЕД 

    На часовима одељенске заједнице биће обрађене следеће теме:  

◼ Поремећаји социјалног понашања 

◼ Прва љубав 

◼ Развијање другарства између дечака и девојчица 

 

СЕДМИ РАЗРЕД 

    На часовима биологије и одељенске заједнице разговараће се о следећим 

темама: 

◼ Утицај неправилне исхране на развој 

◼ Употреба алкохола, дувана и дроге 

◼ Грађа и функција полних органа 

◼ Полне болести, превенција и лечење.  

 

ОСМИ РАЗРЕД 

    На часовима биологије и одељенске заједнице разговараће се о следећим 

темама: 

◼ Равноправност међу половима у нашем друштву 

◼ Брак и одговорност у браку 

◼ Начин регулисања зачећа- контрацепција 

◼ Опасност од наркоманије 

◼ Културна понашања у међуљудским односима. 

НАПОМЕНА: Наглашена васпитна улога овог подручја захтева од свих 

рализатора да овај програм остваре у свакој повољној ситуацији као васпитни принцип. 

 

 

5.План реализације програма социјалне заштите 

 

 
Циљ програма је пружање социјалне заштите  ученицима кроз  систем  различитих 

мера и  активности чији је циљ пружање најбоље подршке ученицима са социјалним 

проблема тј. ученицима који припадају осетљивим групама. 
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Задаци програма су : 

• сарадња Центра за социјални рад и школе у пружању социјалне заштите 

ученика (дописи, лично) 

• пружање помоћи ученицима с проблемима у понашању  

•пружање помоћи васпитно запуштеним или угроженим ученицима, ученицима 

који долазе из дефицијентних породица 

• упознавање и праћење социјалних прилика ученика и помоћ за децу која живе 

у тешким условима – упућивање у остваривање социјално- заштитних мера 

• утврђивање социо-економског статуса родитеља  

• упућивање родитеља на начине остварења права  

• упућивање родитеља на извршење родитељских обавеза  

Намера нам је пружање помоћи ученицима и родитељима у остваривању плана 

социјалне заштите, као и пружање помоћи ученицима с проблемима у понашању и 

породицама где се појави сумња да постоји злостављање, алкохолизам, итд., а све у 

сарадњи са Центром за социјални рад 

 

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

• одељењске старешине 

• стручни сарадници  

• директор школе 

• радници Центра за социјални рад 

• ученици  

• родитељи 

• учитељи/наставници 

Носиоци активности су одељењске старешине и стручни сарадници школе који 

идентификују социјални проблем, те информишу путем дописа или лично раднике 

Центра за социјални рад. 

 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ 

Начин реализације активности се одвија у школи где одељењске старешине и 

стручни сарадници, уз сарадњу других учитеља/наставника детектују социјални 

проблем независно од тога да ли је повезан с понашањем ученика и/или чланова његове 

породице. Одељењске старешине прво позивају родитеље на разговор о уоченим 

проблему, а потом путем дописа, у сарадњи са стручним сарадницима, обавештавају 

Центар за социјалну рад, који даље ради по свом протоколу. Када утврде потребне 

чињенице, реализују одређене социјалне и законске мере, те пружају социјалну 

заштиту ученицима и њиховим породицама. У циљу ефикасније сарадње Школе и 

Центра за социјалну рад, стручни сарадник, ступа и лично у контакт са Центром за 

социјални рад. Могућ је и долазак радника Центра за социјални рад у школу. 

 

ВРЕМЕ АКТИВНОСТИ 



Годишњи план  рада                                                                                                                                                                       

ОШ „Мајка Југовића“ 

за школску 2022/23. годину                                                                                                                                                                           

 

 250 

Опсервација и идентификација ученика с одређеним социјалним проблемима се у 

школи одвија свакодневно. Одељњске старешине и стручни сарадници проблем 

покушавају, прво, решити уз сарадњу са родитеља (позивима у школу и разговорима), а 

уколико нема разултата, по потреби током школске године, шаљу дописе Центру за 

социјални рад те тиме укључују Центар за социјални рад у решавање одређеног 

проблема.  

 

Школа ће се трудити да пружа помоћ социјално угроженим ученицима.Пратиће 

њихове промене у понашању и уклањању социјално угрожавајућих и ризичних чиниоца 

из социјалне околине ученика (зависно од проблематике). Врло је важна повратна 

информација Центра за социјални рад школској установи. 

 

Активности 
Време 

реализације 
Носиоци активности Индикатори 

Идентификација ученика 

са посебним потребама 

из области социјалне 

заштите 

Август, 

септембар 
Одељењске старешине 

Извештаји и 

записници, 

дневник 

образовно- 

васпитног рада 

Сарадња са 

родитељима/старатељима 

идентификованих 

ученика 

Током 

године 
Одељењске старешине 

Извештаји и 

записници, 

дневник 

образовно- 

васпитног рада 

Успостављање сарадње 

са установама и 

организацијама 

социјалне заштите 

Октобар  

Педагог/психолог, 

директор, одељењске 

старешине 

Извештаји и 

записници, 

дневник 

образовно- 

васпитног рада 

Успостављање сарадње 

са Црвеним крстом 

Октобар 

2022. 

Педагог/психолог, 

директор, одељењске 

старешине 

Извештаји и 

записници, 

дневник 

образовно- 

васпитног рада 

Проналажење 

најефикаснијег вида 

пружања подршке 

идентификованим 

ученицима (по потреби и 

израда ИОП-а) 

Октобар, 

новембар  

Педагог/психолог, 

директор, одељењске 

старешине 

ИОП 

документације; 

записници 

састанака тима за 

ИО 

Организовање акција за 

прикупљање неопходне 

помоћи 

идентификованим 

ученицима 

Током 

године, 

према 

потребама  

Директор, сви 

запослени  

Најаве акција 

кроз обавештења, 

фотографије, 

извештаји Тима 



Годишњи план  рада                                                                                                                                                                       

ОШ „Мајка Југовића“ 

за школску 2022/23. годину                                                                                                                                                                           

 

 251 

Праћење ефеката указане 

социјалне помоћи 

Током 

године, 

Директор, одељењски 

старешина 

Евалуациони 

листић, извештај 

Тима 

Обезбеђивање 

бесплатних уџбеника  
Јун  

Секретар у сарадњи са 

одељењским 

старешинама  

Анкетирање  

Разматрање могућности 

укључивања ученика у 

трајнији облик социјалне 

помоћи ученику којег 

пружа држава 

По потреби 
Директор 

Педагог/психолог 

Решења 

институција, 

записници и 

спискови ученика 

 

 

 

6. План реализације програма сарадње са породицом 

 
Породица и школа имају заједнички циљ – подржавање и подстицање развоја ученика, 

те њихови односи морају бити пре свега партнерски. 

Програми у области сарадње са породицом усмерени су пре свега на развијање 

партнерских односа између кључних актера у школи, као и на јачање родитељске 

компетенције, посебно у областима процеса васпитања и превенције негативних појава. 

 ЗАДАЦИ : 

• информисање родитеља о њиховим правима и обавезама,те начинима укључивања у 

рад школе, 

• задовољавање потреба породице и њених циљева, 

• едуковање родитеља кроз информисање и пружање адекватног модела васпитања и 

образовања, 

• развијање партнерског деловања породице и школе у  образовању и васпитању 

ученика, 

• обезбеђивање редовне, трајне и квалитетне сарадње породице и школе, 

• остваривање позитивне  интеракције  наставник- родитељ, 

• обезбеђивање информисаности  родитеља  о променама у образовању  које се 

остварују у школи и код ученика, као и о свим дешавањима у животу школе. 

Наведени циљеви се остварују кроз информисање, консултовање и омогућавање 

учешћа родитеља у процесу одлучивања у областима које су од непосредног значаја за 

образовање њихове деце, односно кроз активности: 

− Информисања родитеља о релевантним аспектима школског живота и образовног 

процеса и могућностима на које начине могу да се укључују у рад Школе и 

допринесу подизању квалитета васпитно-образовног процеса 

− Развијања процедура које ће омогућити родитељима да изразе своје мисли и жеље 

и да њихова перспектива буде уважена у процесу одлучивања 

− Укључивања у процес доношења одлука у оним областима које су од непосредне 

важности за образовање њихове деце. 
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Активност  Носилац 

активности 

Динамика Критеријум 

успешности 

Пријем родитеља 

ученика првог 

разреда 

Учитељи 1.септембар Свечани пријем 

првака 

Креирање странице 

немењене 

родитељима на 

сајту школе „Водич 

за родитеље“ 

Педагошко-

психолошка 

служба, сви 

заитересовани 

наставници 

Током године Редовно 

ажурирање  

Укључивање у рад 

тимова 

Коориднатори  У складу са планом 

рада 

Присутност на 

састанцима 

Школска слава – 

приредба 

Ученици , 

наставници, 

родитељи 

27. јануар  Обележена 

школска слава 

Приредба „Мами за 

осми март“ 

Ученици од првог 

до четвртог разреда, 

учитељи, родитељи 

8.март 

 

Реализоване 

приредбе 

Матурско вече Ученици осмог 

разреда, одељењске 

старешине, 

директор, 

родитељи, 

наставници, 

културни центар 

Jун 

 

Реализовано 

матурско вече 

Приредба поводом 

завршетка школске 

године 

Ученици од првог 

до четвртог разреда, 

учитељи, родитељи 

Прва недеља јуна 

 

Реализоване 

приредбе 

Отворена врата Сви предметни 

настаници  

У складу са планом 

индивидуалних и 

колективних 

отворених врата  

Одржана отворена 

врата 

Отворен дан школе Посета родитеља 

часовима 

(родитељима ће 

бити омогућено да 

присуствују часу у 

одељењу свог 

детета) 

Једном у 

полугодишту 

Транспарентна и 

доступна 

информисаност 

родитеља о 

одржавању часова, 

два часа годишње 
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Огласна табла за 

родитеље 

Управа школе Током године Редовно 

ажурирање 

Увођење 

електронског 

дневника  

Управа школе Током године Редовно 

ажурирање 

Отворена врата 

школе будућим 

првацима – 

представљање 

школе родитељима 

будућих првака „ 

Весела субота“ 

Директор школе, 

педагог,психолог, 

родитељи, ученици 

и наставници 

Октобар, април 

 

Одржане бар две 

 „ Веселе суботе“ 

Родитељски 

састанак за 

предшколце „ 

Припрема детета за 

полазак у школу“ 

Педагошко-

психолошка 

служба, учитељи 

четвртог разреда, 

родитељи 

Октобар, новембар, 

децембар 

Предвања одржана 

у бар 10 вртића 

Родитељски 

састанак за осми 

разред  

Педагошко-

психолошка 

служба, oдељењске 

старешине, 

директор, 

предметни 

наставници , 

родитељи 

Мај  Одржан 

родитељски 

састанак 

Сајам образовања  Градска општина 

Земун, директор, 

педагошко-

психолошка 

служба, родитељи 

Мај Организован Сајам 

образовања 

Родитељски 

састанци 

Одељенске 

старешине, 

родитељи 

Континуирано 

током године 

Родитељски 

састанци се 

редовно одржавају 

Информативни 

разговори 

Одељењске 

старешине, 

родитељи 

Једном недељно 

током целе године  

Информативни 

разговори се 

редовно одржавају 

Индивидуални 

пријеми 

Одељењске 

старешине, 

родитељи, 

директор, педагог, 

психолог 

По потреби Индивидуални 

пријеми се редовно 

одржавају 
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Састанци Савета 

родитеља 

Директор, 

педагошко-

психолошка 

служба, родитељи – 

представници 

одељења 

Континуирано 

 

Савет родитеља 

заседа по плану 

Анкетирање 

родитеља на крају 

године о њиховом 

задовољству 

сарадње са 

породицом уз 

давање сугестија о 

даљем раду 

Одељењске 

старешине, 

родитељи, психолог 

Јануар - јун 

 

Родитељи 

анкетирани два 

пута годишње 

Пролећни карневал Ученици и учитељи 

од првог до 

четвртог разреда, 

родитељи 

Март  Одржан Пролећни 

карневал 

Анкетирање 

родитеља – 

социјални статус 

Одељењске 

старешине, 

родитељи 

Прва недеља 

септембра  

Родитељи 

анкетирани 

Акције 

солидарности 

Ученици, 

родитељи, 

одељењске 

старешине 

Током године  Школа организује 

акције 

солидарности 

Систематски 

прегледи 

Одељењске 

старешине, ученици 

и родитељи 

 

Пролеће  Реализовани 

систематски 

прегледи 

Укључивање 

родитеља у 

професионалну 

оријентацију кроз 

представљање 

својих занимања – 

омогућавање посете 

њиховом радном 

месту 

Родитељи, ученици 

осмог разреда, 

одељењске 

старешине, 

психолог школе, 

тим за 

професионалну 

оријентацију, 

учитељи 

Друго 

полугодиште 

 

Реализована 

предавања 

родитеља 

 

Планирање 

индивидуализације 

и ИОП-а у настави 

код ученика где 

Учитељи, 

предметни 

Септембар и током 

школске године 

 

Тим за инклузију 

сарађује са 

родитељима 
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постоји потреба за 

тим  

наставници, 

психолог, родитељ 

Коришћење 

школске библиотеке 

за родитеље 

Библиотекар Током године  Родитељи користе 

школску 

библиотеку 

Учешће родитеља у 

свим тимовима у 

школи 

Руководиоци 

тимова 

Континуирано Родитељи чланови 

тимова 

Радионице и 

трибине за родитеље 

Спољни сарадници, 

педагошко-

психолошка 

служба, одељењске 

старешине 

Током године Едукација 

родитеља 

Трибина за 

родитеље 

Сарадници из 

ЦЗНЗД 

Новембар Едукација 

родитеља 
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7. План реализације програма сарадње са друштвеном средином  

 

 
Школа остварује квалитетну сарадњу са различитим актерима у локалној заједници. 

Сарадња у реализацији ваннаставних активности и програма васпитног рада са 

ученицима се остварује са здравственим и безбедносним службама, установама културе, 

верским институцијама, спортским и образовним установама.Остварује се и сарадња са 

надлежним просветним институцијамана општинском, градском и републичком нивоу. 

Активност  Носилац 

активности 

Динамика Критеријум успешности 

Сарадња са вртићима 

Реализација свих 

активности из плана 

маркетинга школе 

везаним за упис деце у 

први разред  

ПУ „Сима 

Милошевић“ 

ПУ „Шапица“ 

ПУ „ABC JUNIOR”… 

 

Тим за маркетинг 

Земунски вртићи 

Педагошко-

психолошка служба 

Директор 

Током године Предавање  „Припрема 

детета за полазак у 

школу“  

Радионице „Весела 

субота“ 

Посете предшколаца 

часовима 

Пролећни карневал 

Сардања са школама 

ОШ „Сава Јовановић 

Сирогојно“ 

 

Директор 

Наставници, 

Педагошко-

психолошка служба 

Током године Мобилни тим дефектолога 

пружа подршку 

ученицима којима је 

потребна додатна 

подршка 

Учешће на манифестацији 

„Шта све умем шта све 

знам“ 

Предавања за запослене: 

1. В.Арсеновић и 

А.Ј.Кусмук  -   „Говорно-

језички поремећаји 

читања и писања“ 

 2. Н.Вучак и М.Стијовић        

-    „Рад са ученицима са 

сметњама у развоју –  

практични 

примери                                                          
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Сарадња са 

Регионалним центром 

за таленте  

Стручни сраданици 

Наставници 

У току године  Информисање ученика, 

припрема, упућивање на 

тестирање.. 

Земунска гимназија  Руководиоци УП 

Наставнице физике 

и хемије 

Током године  Размена између чланова 

Ученичког праламента 

наше школе и Земинске 

гимназије 

Размена иксутва, 

заједничко коришћење 

лабораторије у гимназији 

и Медис лабораторије у 

нашој школи; 

Сарадња са 

здравственим 

установама 

ДЗ у Земуну 

КБЦ Земун, Диспанзер 

за ментално здравље 

Директор 

Одељењске 

старешине 

Наставници 

Педагошко-

психолошка служба 

Током године Систематски прегледи 

ученика 

Донаторство одељењу 

педијатрије, третман 

школске деце у 

Диспанзеру... 

Сарадња са 

безбедносним 

службама 

МУП 

Ватрогасни дом 

Директор 

Одељењске 

старешине 

Наставници 

Педагошко-

психолошка служба 

Током године Предавања за ученике о 

наркоманији, насиљ 

Посете Ватрогасном 

дому... 

Сарадања са 

надлежним 

институцијама 

Министарство просвете 

Школска управа 

Градска општина 

Земун 

Директор,секретар, 

Педагошко-

психолошка служба 

Током године Достављање 

документације, добијање 

подршке 

Сарадња са 

установама културе 

Библиотекар 

Директор 

Наставници 

Током године Такмичење „Читалачка 

значка“, организовање 

школских приредби, 

манифестација, посета... 



Годишњи план  рада                                                                                                                                                                       

ОШ „Мајка Југовића“ 

за школску 2022/23. годину                                                                                                                                                                           

 

 258 

Библиотека „Свети 

Сава“ 

Дом ваздухопловства 

Позориште „Пинокио“ 

Сарадња са Радио 

телевизијом Београд  

Наставница 

математике 

Ученици 7/2 

Током године  Гостовање у емисији 

„Фамилиологија“  

Сарадња са 

образовним 

институцијама 

Факултет за специјалну 

едукацију и Институт 

за педагошка 

истраживања 

Филозофски факултет 

Педагошко-

психолошка служба 

Наставници 

Током године Радионице за превенцију и 

третман поремећаја 

понашања 

Учешће у педагошким 

истраживањима, 

менторски рад са 

студентима 

Сарадња са локалним 

медијима 

Директор, 

Библотекар 

Током године Писање чланака и изјава 

за е-земун, 

Земунске новине, 

информисање јавности, 

боља видљивост рада 

школе 

Сардња са НВО  Директор 

Наставници 

Педагошко-

психолошка служба 

Током године Реализација пројекта 

АИСЕК,  

Сарадња са Хенди 

Центром Колосеум 

Педагог У Септембру  Радионица за ученике 6. 

разреда 

Сарадња са Центром 

за несталу и 

злостављану децу  

Педагог 

Директор 

Новембар Трибина за родитеље 

Предавање за ученике 

седмог и осмог разреда  

Центар за таленте, црква, Дечији савез, Црвени крст, Архимедес, издавачке куће, 

различити литерарни и ликовни конкурси… 

 

 

 

8.План реализације програма заштита животне средине  
Опште је познат значај зелених површина и утицај зеленила на човека. 
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Заштита школског простора од буке, аерозагађења доприносе васпитно - наставној 

функцији јер ће кроз ботаничко упознавање врста дрвећа, жбуња и цвећа и њихових 

корисних функција развијати код деце љубав према биљкама и природи уопште. 

Естетско уређено двориште и атрактивно обликовано зеленило допуњују 

васпитни ефекат буђењем и развијањем племенитих осећања код младих да воле, цене и 

уживају у окружењу лепо обликованог природног амбијента. 

 

 

 

МЕСЕЦ 

 

 

АКТИВНОСТИ 

 

РЕАЛИЗАТОРИ 

 

СЕПТЕМБАР 

-Успостављање сарадње са Градским зеленилом и 

локалном заједницом 

- Обићи школско дворишта, утврдити постојеће 

стање и предложити санацију одређених врста. 

набавка контејнера за стакло, папир и пластику 

 

Директор 

Одељењске старешине, 

предметни наставници 

 

ОКТОБАР 

 

-Обележавање Светског дана заштите животиња (4. 

октобар) – Информисаност и учешће младих у 

заштити животиња  

- Уређење школског дворишта по парцелама; 

бројеви парцела нумерисани према одељењским 

заједницама 

- Наставити са редовном негом постојећег садног 

материјала, орезивањем грмља, уклањање пањева, 

папирића, шибља, кошењем травњака 

- Уређење учионица 

- Уређење, неговање, заштита и аранжирање 

цветног материјала у ентеријеру 

Формирати цветну башту у жардињерима на 

службеном улазу у школу 

Учитељи и одељењске 

старешине од првог до осмог 

разреда 

 

Одељењске заједнице шестог 

разреда са разредним 

стерешина 

Учитељи и одељењске 

старешине од првог до осмог 

разреда  

Слађана Ракић, Биљана 

Урошевић и  Нела Петровић, 

Снежана Пантић 

Ђачки парламент 

Ђачки родитељи 

У току године  -Припремање изложбе ђачких фотографија на тему 

„Еколошка (не)култура – (не)култура живљења“  

-Опремање хола цвећем и одржавање 

-Бирамо најлепшу учионицу  

Одељењске старешине  

Стручни сарадници 

 

ДЕЦЕМБАР 

-Едукација ученика путем еколошких радионица 

(вршњачка едукација) 

Тема: Зашто рециклирати? 

 

 

 

 

-Припремање изложбе ђачких ликовних радова на 

рециклираном папиру 

Одељењске старешине, 

предметни наставници  

Изборни предмет: Чувари 

природе  

 

ЈАНУАР –  

ФЕБРУАР 

-Обележавање Дана образовања о заштити животне 

средине (26. јануар) 

 

 

 

Чувари природе 

Одељењске старешине, 

предметни наставници 
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МАРТ 

-Обележавање Дана заштите шума (21. март) 

      Акција: Засади и ти своју садницу! 

-Обележавање Дана вода (22. март) 

 

      Радионица:  

      „Како свако од нас може да уштеди воду и 

сачува је од загађења?“ 

 

 

 

Одељењске 

старешине,предметни 

наставници  

 

 

АПРИЛ 

-Организовање сакупљања старе хартије 

 

-Обележавање Светског дана здравља (7. април) 

      Акција: Дан без Кока-коле и брзе хране – узми 

јабуку за ужину! 

 

-Обележавање Дана планете Земље (22. април)  

 

Организовање такмичења  за најбољи постер и 

излагање најбољих радова   на тему – Наша планета 

у будућности 

Учитељи и одељењске 

старешине од првог до осмог 

разреда 

 

 

 

 

МАЈ 

-Обележавање Дана одрживог развоја (10. мај) 

 

-Обележавање Светског дана климатских промена 

(15. мај) 

Одељењске старешине, 

предметни наставници  

 

ЈУН 

-Обележавање Дана заштите животне средине (5. 

јун)  

 

 

 

 

 

9.План реализације програма школског спорта  

 
Време 

реализације 

Област спорта Начин реализовања  Реализатори Исход  

СЕПТЕМБАР-

ТРЕЋА 

НЕДЕЉА 

НЕДЕЉА 

ШКОЛСКОГ 

СПОРТА 

Одељењска 

и   разредна 

такмичења 

 

Стручни актив 

физичког 

васпитања 

 

ОКТОБАР КОШАРКА  Унутар одељењска 

Одељењска 

међуодељењска 

такмичења / разредна 

такмичења од првог до 

четвртог  

Стручни актив 

физичког 

васпитања 

Правилно 

држање тела, 

унапређење 

природних 

облика кретања, 

унапр. 

моторичких 

спос., гипкости, 

снаге и 

издржљивости 
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ОКТОБАР 

 

 

ЈЕСЕЊИ КРОС 

Унутар одељењска 

Одељењска 

међуодељењска 

такмичења / разредна 

такмичења од петог до 

осмог разреда 

  

НОВЕМБАР ОДБОЈКА  Унутар одељењска 

Одељењска 

међуодељењска 

такмичења / разредна 

такмичења од петог до 

осмог разреда 

Стручни актив 

физичког 

васпитања 

Социјализација, 

унапређење 

моторичких 

способности, 

прецизности и 

издржљивости 

ДЕЦЕМБАР  

ГИМНАСТИКА  

 

Од првог до осмог 

разреда 

Одељењска такмичења 

Стручни актив 

физичког 

васпитања 

Стицање навика о 

здравом начину 

живота и 

очувању здравља 

и природне 

средине, као и 

примена стечених 

знања 

ФЕБРУАР РУКОМЕТ   

Унутар одељењска 

Одељењска 

Унутародељењска 

такмичења од петог до 

осмог разреда 

Стручни актив 

физичког 

васпитања 

 

стручни актив 

физичког 

васпитања 

Усавршавање    о

сн. физичких 

својстава: снаге, 

брзине, гипкости, 

издржљивости, 

спретности и 

окретности 

МАРТ МАЛИ 

ФУДБАЛ 

Одељењска 

Унутародељењска 

такмичења од петог до 

осмог разреда 

Стручни актив 

физичког 

васпитања 

Усавршавање    о

сн. физичких 

својстава: снаге, 

брзине, гипкости, 

издржљивости, 

спретности и 

окретности 

МАРТ/АПРИЛ КРОС РТС-а Одељењска 

и   разредна 

такмичења 

Одељењске 

старешине и 

актив 

наставника 

фв-а 

Правилно 

држање тела, 

унапређење 

природних 

облика кретања, 

унапр. 

моторичких спос. 

АПРИЛ АТЛЕТИКА  Одељењска 

Унутародељењска 

такмичења од петог до 

осмог разреда 

Стручни актив 

физичког 

васпитања 

Правилно 

држање тела, 

унапређење 

природних 

облика кретања, 

унапр. 

моторичких 

спос., гипкости, 
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снаге и 

издржљивости 

МАЈ 

(ПРВА 

НЕДЕЉА) 

ПРОЛЕЋНИ  

КАРНЕВАЛ 

Од првог до четвртог 

разреда 

Одељенска такмичења 

Сручни актив 

физичког 

васпитања 

 

Наставници 

разредне 

наставе 

Усавршавање    о

сн. физичких 

својстава: снаге, 

брзине, гипкости, 

издржљивости, 

спретности и 

окретности 

Развијање 

тимског духа, 

логичког 

размишљања, 

стратегије и 

брзине 

МАЈ НЕДЕЉА 

ШКОЛСКОГ 

СПОРТА  

Турнир у кошарци-

малом фудбалу и 

осбојци за осми разред 

Међуодељењско 

такмичење 

 

Разредне 

старешине 

осмог разреда 

Социјализација, 

унапређење 

моторичких 

способности, 

прецизности и 

издржљивости 
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IX ПЛАН И ПРОГРАМ НАСТАВЕ У ПРИДОДИ И 

ЕКСКУРЗИЈЕ  
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1.Настава у природи  

 
Циљеви: 

-савлађивање непосредним упознавањем појава и односа у природној средини 

-упознавање културног наслеђа 

-рекреативно-здравствени  опоравак ученика 

  

Образовно-васпитни задаци: 

- проучавање флоре и фауне краја 

- оријентација у природној средини 

-     насеља у планинском крају 

- рељеф краја 

-     лепоте Србије 

- воде, реке, језера, термални извори краја 

-     клима 

- живот у насељима планинског краја 

-     природна богатства 

- бање 

- живот људи у прошлости 

- развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навик 

Развој позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима, 

спортским потребама и навикама, позитивним социјалним односима, као и схватање 

значаја здравља и здравих стилова живота  и подстицање испољавања позитивних 

емоционалних доживљаја. 

 

Начин остваривања програма: 

Настава у природи ће се организовати у јесењем периоду.Задаци и садржај наставе у 

природи заснивају се на наставном плану и програму образовно-васпитног рада. 

Настава у природи организоваће се за ученике од првог до четвртог разреда у трајању 

од 8 дана (седам ноћи) уз сагласност родитеља, за најмање две трећине ученика по 

одељењу. Трошкове за организовање наставе у природи сносе родитељи и плаћају у 

ратама. 

Место реализације наставе у природи бира Савет родитеља на предлог Стручног већа 

разредне наставе, у зависности од могућности одговарајућих објеката и цене услуге.  
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План наставе у природи  

 

Разред Време реализације Дестинација Трајање 

 

I 

 

септембар/октобар 

 

Гучево (излет у Тршић) или Гоч 

 

 

осам  дана 

 

II 

 

 

септембар/октобар 

 

Дивчибаре или Сокобања 

 

осам  дана 

 

III 

 

 

септембар/октобар 

 

Тара или Јавор 

 

осам  дана 

 

IV 

 

септембар/октобар 

 

Тара или Копаоник 

осам  дана 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ПРЕМА ОБЛАСТИМА 

Настава у природи 

Области 
Циљеви и задаци садржаја 

програма 
Активности 

Основне 

методе 

П
Е

Ш
А

Ч
К

И
 И

З
Л

Е
Т

И
 

р
ек

р
еа

т
и

в
н

о
 –

 с
а

зн
а

јн
о
г
 

к
а

р
а

к
т
ер

а
 

Развијање правилног односа према 

природи и њеном очувању 

Развијање спретности и кондиције у 

природи 

Стицање нових знања 

Примена стечених знања на 

очигледним, природним објектима 

Боравак на шистом ваздуху ради 

очувања здравља 

Шетање, 

уочавање, 

учење, 

препознавање, 

прикупљање, 

(биљака, 

гранчица, 

каменчића), 

прављење, 

хербаријума, 

Излагања 

дијалошка 

очигледности 

практичних 

радова 
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К
У

Л
Т

У
Р

Н
О

 –
 

З
А

Б
А

В
Н

Е
 

А
К

Т
И

В
Н

О
С

Т
И

 Неговање лепоте и задовољства у 

дружењу 

Развијање такмичарског духа 

Подстицање оригиналности и 

креативности 

Препознавање склоности ученика и 

карактеристичних особина 

играње, 

певање, 

креирање 

маски и 

фризура, 

имитирање, 

такмичење у 

знању, умењу и 

вештинама 

Демонстративна 

стваралачка 

практичних 

радова 

Ч
А

С
 О

Д
Е

Љ
Е

Н
С

К
О

Г
 

С
Т

А
Р

Е
Ш

И
Н

Е
 

Развијање другарских односа 

Прилагођавање новим условима 

живота 

Подстицање на културно понашање у 

различитим животним ситуацијама (у 

посети, шетњи, игри, у ресторану, 

купатилу, соби, дискотеци, 

продавници...) 

Развијање осећања припадања у групи 

Развијање толеранције и сарадње 

Причање, 

размена 

искустава, 

прилагођавање, 

учење правила 

понашања 

Излагања 

демонстративна 

дијалошка 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ПРЕМА ПРЕДМЕТИМА 

Настава у природи 

Предмети 
Циљеви и задаци садржаја 

програма 
Активности Основне методе 

С
Р

П
С

К
И

 Ј
Е

З
И

К
 Развијање способности посматрања и 

уочавање богатства облика, боја, 

звукова и гласова у природи  

Доживљавање лепог у природи и 

сталних промена у њој 

Богаћење речника 

Изражавање сопственог утиска 

Посматрање, 

уочавање, 

причање, 

описивање, 

писање, 

читање 

Дијалошка 

текстуална 

писаних радова 

излагања 

М
А

Т
Е

М
А

Т
И

К
А

 

Примена стечених знања Утврдити и 

продубити стечена знања о сабирању 

и одузимању  

Примена стечених знања кроз 

решавање текстуалних задатака из 

свакодневних ситуација 

Упоређивање, 

процењивање, 

израда 

задатака, 

уочавање, 

мерење, 

закључивање 

Дијалошка 

демонстративна 

писаних радова 

текстуална 
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С
В

Е
Т

 О
К

О
 Н

А
С

 

Усвајање основних временских 

одредница – сналажење у времену и 

простору 

Уочавање и опажање живе и неживе 

природе у непосредној околини 

Развијање одговорног односа према 

окружењу 

Уочавање и именовање различитих 

временских промена 

Разгледање 

уочавање  

препознавање 

именовање 

уређивање 

окружења 

одржавање 

хигијене 

Дијалошка 

демонстративна 

очигледности 

практичних 

радова 

писаних радова 

експериментална 

 

М
У

З
И

Ч
К

А
 

К
У

Л
Т

У
Р

А
 

Извођење народних дечјих игара 

Учење нове песме 

Развијање осећаја за ритам и мелодију 

Подстицање расположења и ведрине 

Певање 

играње 

слушање 

Дијалошка 

демонстративна 

 

Ф
И

З
И

Ч
К

О
 В

А
С

П
И

Т
А

Њ
Е

 

Развијање издржљивости, истрајности 

и упорности 

Упознавање ученика за коришћење 

„трима” за саморекреацију 

Развијање хигијенских навика ради 

ефикаснијег очувања здравља, 

повећања отпорности организма од 

штетног утицаја савременог начина 

живота 

Развијање координације, гипкости, 

равнотеже и експлозивне снаге 

Примена мера за очување здравља 

Шетање 

трчање 

такмичење 

савладавање 

природних 

препрека 

одржавање 

личне хигијене 

Демонстративна 

дијалошка 

самосталног 

рада 

Л
И

К
О

В
Н

А
 

К
У

Л
Т

У
Р

А
 

Ликовно изражавање 

Подстицање оригиналности и 

креативности код ученика 

Посматрање 

уочавање 

прикупљање 

природног 

материјала 

преобликовање 

Дијалошка 

демонстративна 

експериментална 

Г
Р

А
Ђ

А
Н

С
К

О
 

В
А

С
П

И
Т

А
Њ

Е
 

Развијање другарства и пријатељства 

Поштовање разлика 

Уважавање својих и туђих потреба 

Причање 

препознавање 

својих осећања 

и осећања 

других 

Дијалошка 

демонстративна 

 

Л
Е

П
О

 

П
И

С
А

Њ
Е

 

Упућивање ученика у коришћење 

различитих материјала и подлога за 

писање 

Писање 

цртање 

Дијалошка 

текстуална 

писаних радова 
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ИЗЛЕТИ ОД ПРВОГ ДО ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА 

 
Како се у близини наше школе налазе значајни објекти, искористићемо ове ресурсе 

нашег непосредног окружења. На овај начин деца уче кроз непосредно искуство и 

дидактички принцип очигледности.  

 

 

План посета у току школске године  

 

Први разред 

 

Други разред Трећи разред Четврти разред 

 

Позориште  

Биоскоп 

Библиотека 

«Свети Сава» 

Музичка школа 

«Коста 

Манојловић» 

Завичајни музеј 

Галерија  

Земунски парк 

Црква 

Пијаца 

Гардош 

Земунски кеј  

 

 

Позориште 

Биоскоп 

Библиотека «Свети 

Сава» 

Музичка школа 

«Коста 

Манојловић» 

Музеј 

Галерија 

Земунски парк 

Црква 

Пијаца 

Гардош 

Земунски кеј 

 

 

Позориште 

Биоскоп 

Библиотека  

Музичка школа 

«Коста 

Манојловић» 

Београдска 

филхармонија 

Музеј 

Црква и храм 

Светог Саве 

Галерија  

Добровољно 

ватрогасно друштво 

«Матица» 

Земунски кеј и ушће 

 

Позориште 

Биоскоп 

Библиотека  

Музичка школа 

«Коста 

Манојловић» 

Београдска 

филхармонија 

Музеј 

Цркве, конаци и 

храм Светог Саве 

Галерија  

Добровољно 

ватрогасно 

друштво 

«Матица» 

Земунски кеј и 

ушће 

 

Путујућа учионица – амбијентална настава 

 

-Хиподром  

(јахање коња); Ада 

Циганлија 

(рекреативно-

спортски садржај) 

 

 

-Етно парк 

Купиново 

(Етно кућа на ободу 

Обедске баре; 

Археолошка 

играоница; 

Најстарија 

православна црква у 

Војводини; 

рекреатино- 

спортски садржај) 

или 

- Музеј 

ваздухопловства, 

 

-Огледно добро 

Пољопривредног 

факултета мали 

Дунав – Радмиловац 

(вожња чамцем , 

пецање, водена 

ботаничка башта, 

зоо втр, пачарник, 

сојеница, акваријум 

са дунавским 

рибама, језеро, бара, 

висећи мост, аласка 

колиба – мали музеј 

рибарства, кутак за 

 

- «Дунав – 

учионица на води»  

-Етнографски 

музеј, 

Природњачки 

музеј и 

Калемегдан 
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Музеј хлеба у 

Пећинцима и 

Бојчинска шума 

 

 

водене гмизавце, 

кутак за мале 

истраживаче...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Излет је ваннаставни облик рада који се остварује ван школе. 

 

Циљеви: 

- савлађивање и усвајање дела наставног програма непосредним упознавањем појава 

и односа у природној и друштвеној средини 

- упознавање културног наслеђа 

- упознавање привредних достигнућа 

- рекреативно-здравствене активности ученика 

Образовно-васпитни задаци: 

- проучавање објеката и феномена у природи 

- уочавање узрочно-последичних веза у конкретним природним условима 

- развијање интересовања за природу 

- изграђивање еколошких навика 

- упознавање начина живота, обичаја и рада људи појединих крајева; 

- развијање позитивних односа према националним, културним, естетских 

вредностима, спортским потребама и навикама, позитивном социјалним односима 

- схватање значаја здравља и здравих стилова живота 

- подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја 

 

ПРОГРАМ 

ИЗЛЕТА 
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Начин остваривања програма: 

У складу са упутством Министарство просвете школа планира једнодневне излете у 

пролећном периоду. 

Место реализације излета бира Савет родитеља на предлог Стручног већа разредне 

наставе, у зависности од могућности одговарајућих објеката и цене услуге. Начин 

финансирања: у ратама. 

Реализатори излета су одељењске старешине и стручни сарадници. 

Ове активности се реализују у складу са Правилником о реализацији излета и 

екскурзија. 

 

 

План излета  

 

Разред Време реализације Дестинација Трајање 

 

 

I 

 

 

април/мај 

 

 

Салаш „Стремен“(јахање 

коња) - манастир Фенек - 

Бојчинска шума  

 

један дан 

 

II 

 

 

април/мај 

 

Кикинда: Народни музеј, 

интерактивна радионица; 

Улица сова,најлепша улица 

на свету; Сувача, стари млин 

 

 

један дан 

 

III 

 

 

април/мај 

Природни резерват 

„Засавица“ (вожња бродом) 

- Сремска Митровица - етно 

домаћинство 

 

један дан 

 

IV 

 

 

април/мај 

Свилајнац: Природњачки 

центар – Јагодина: Музеј 

воштаних фигура, зоо врт, 

парк Извор 

 

један дан 
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Екскурзије од петог до осмог разреда 
 

 

Циљеви екскурзије: 

  

*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 објекта 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 позитивним социјалним 

односима. 

Садржаји екскурзије у другом циклусу основног образовања и васпитања су посебно: 

– посете које омогућавају упознавање са природним лепотама, природно-географским и 

друштвено-географским одликама Републике Србије ; 

– обилазак праисторијских, античких, средњовековних, нововековних и локалитета 

савременог доба ; 

– обилазак установа културе у Републици Србији ; 

– обилазак привредних друштава и јавних предузећа; 

– подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја; 

План реализације и програм реализације: 
 

 

План екскурзије  

 

Разред Време реализације Дестинација Трајање 

 

V 

 

Октобар 

 

Крагујевац 

 

1 дан 

 

VI 

 

 

Октобар 

 

Пожаревац 

1 дан 

 

VII 

 

 

Октобар 

 

Свилајнац 

осам  дана 
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VIII 

 

Октобар 

 

Сомбор 

осам  дана 

 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ПРЕМА ОБЛАСТИМА 

Екскурзија 

Области Циљеви и задаци садржаја програма Активности 
Основне 

методе 

П
Е

Ш
А

Ч
К

И
 И

З
Л

Е
Т

И
 

р
ек

р
еа

т
и

в
н

о
 –

 с
а

зн
а

јн
о
г
 

к
а

р
а

к
т
ер

а
 

Развијање правилног односа према 

природи и њеном очувању 

Развијање спретности и кондиције у 

природи 

Стицање нових знања 

Примена стечених знања на 

очигледним, природним објектима 

Боравак на шистом ваздуху ради 

очувања здравља 

шетање 

уочавање 

учење 

препознавање 

прикупљање 

биљака, 

гранчица, 

каменчића 

прављење 

хербаријума 

излагања 

дијалошка 

очигледности 

практичних 

радова 

К
У

Л
Т

У
Р

Н
О

 –
 

З
А

Б
А

В
Н

Е
 

А
К

Т
И

В
Н

О
С

Т
И

 Неговање лепоте и задовољства у 

дружењу 

Развијање такмичарског духа 

Подстицање оригиналности и 

креативности 

Препознавање склоности ученика и 

карактеристичних особина 

играње 

певање 

креирање 

маски и 

фризура 

имитирање 

такмичење у 

знању, умењу 

и вештинама 

демонстративна 

стваралачка 

практичних 

радова 

Ч
А

С
 О

Д
Е

Љ
Е

Н
С

К
О

Г
 

С
Т

А
Р

Е
Ш

И
Н

Е
 

Развијање другарских односа 

Прилагођавање новим условима 

живота 

Подстицање на културно понашање у 

различитим животним ситуацијама (у 

посети, шетњи, игри, у ресторану, 

купатилу, соби, дискотеци, 

продавници...) 

Развијање осећања припадања у групи 

Развијање толеранције и сарадње 

причање 

размена 

искустава 

прилагођавање 

учење правила 

понашања 

излагања 

демонстративна 

дијалошка 
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Екскурзија за пети  разред 
 

Београд – Крагујевац -Топола  – Београд 

 
Организација и реализација једнодневне екскурзије за ученике петог разреда.  

 

- Полазак испред школе у раним јутарњим часовима.  

Путовање  до Крагујевца, где је предвиђен обилазак музеја ,,21. октобар“ и Спомен парк 

,,Крагујевачки октобар“ у Шумарицама, обилазак Гимназије, која је споменика културе, 

основана 1833.г. ,обилазак Акваријума ,, Крагујевац“. После обиласка Крагујевца ручак. 

- Одлазак у Тополу и обилазак цркве Св. Ђорђа на Опленцу и музеј краља Петра 

Карађорђевића. Повратак у Београд 

 

Аранжман обухвата: 

- превоз; 

- Посету Крагујевцу која обухвата обилазак музеја ,,21. октобар“ и Спомен парк 

,,Крагујевачки октобар“ у Шумарицама,обилазак Гимназије, која је споменика 

културе,основана 1833.г. ,обилазак Акваријума ,, Крагујевац“; 

-Посету Тополи која обухвата обилазак цркве Св. Ђорђа на Опленцу и музеј краља Петра 

Карађорђевића; 

- ручак; 

- пратњу лиценцираног туристичког водича за сваки аутобус; 

- пратњу лекара за целу групу; 

- улазнице за посете за које се улазнице наплаћују; 

- осигурање свих путника; 

- Надохнада за наставнике 

 

 Топола, Опленац 

  

Крагујевац, Шумарице  

Екскурзија за шести разред 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oplenac_Church.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Broken_wings,_Kragujevac,_Serbia.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Београд-Пожаревац, ергела Љубичево, Виминацијум-Београд 

 
Организација и реализација екскурзије за ученике шестог разреда 

 

- Полазак из Београда у јутарњим часовима, вожња ауто путем. 

 Посета Пожаревцу -обилазак Галерије Милене Павловић Барили, смештене у родној 

кући сликарке у центру Пожаревца и Народног музеја . Наставак пута према ергели 

Љубичево и њен обилазак. Посета Археолошком локалитету Виминацијум, обилазак 

локалитета некадашњег римског града који обухвата Римски амфитеатар, Маузолеј, 

Мамут парк. 

Повратак за Београд. 

 

Аранжман обухвата: 

- превоз; 

- пратњу лиценцираног туристичког водича за сваки аутобус; 

- посету галерији Милене Павловић Барили и Народном музеју у Пожаревцу, посету 

ергели Љубичево и посету Виминацијуму; 

- улазнице за посете за које се улазнице наплаћују: 

- ручак; 

- осигурање свих путника; 

- надокнаду за наставно особље  

 

Виминацијум 

  
Ергела Љубичево                                        Галерија Милене Павловић Барили 
 

Екскурзија седмог разреда 

Природњачки музеј у Свилајнцу, црква Покајница 

- Организација и реализација екскурзије за ученике седмог  разреда 

Slika Ova fotografija autora 

 
Slika Ova fotografija autora Nepoznat 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%92%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D1%83%D0%BC,_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86,_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_DSC_3295.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B-%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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- Полазак из Београда у јутарњим часовима, вожња ауто путем. Посета Свилајнцу 

–посета Природњачком музеју. 

Наставак пута према цркви Покајници и њен обилазак.Обилазак Радовањаског луга 

који обухвата обилазак локалитета, спомен комплекса у селу Радовање, које обухвата 

Цркву Захвалницу, летњу позорницу, првобитни гроб вожда Карађорђа 

Повратак за Београд. 

Аранжман обухвата: 

- превоз; 

- пратњу лиценцираног туристичког водича за сваки аутобус; 

- посету Посета Свилајнцу –посета Природњачком музеју, цркви  Покајници и обилазак 

Радовањаског луга који обухвата обилазак локалитета, спомен комплекса у селу 

Радовање, које обухвата Цркву Захвалницу, летњу позорницу, првобитни гроб вожда 

Карађорђа ; 

- улазнице за посете за које се улазнице наплаћују: 

- ручак; 

- осигурање свих путника; 

- надокнаду за наставно особље 

 

       Црква Покајница                                                Природњачки 
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Екскурзија за осми разред  

Сремски Карловци – Сомбор – Суботица - Палић 
Организација и реализација екскурзије за ученике осмог  разреда 

 

Први дан 

Полазак из Београда у јутарњим часовима, вожња до Сремских Карловаца и обилазак 

централног дела града. 

Наставак пута према Сомбору. Обилазак Галерије  ,,Милан Коњовић“, Градске куће, куће 

Лазе Костића…слободно време. Долазак у Суботицу у ноћним часоваим, вечера и ноћење 

у хотелу. 

 

Други дан 

 

Доручак. 

Суботица – обилазак центра града: Саборна црква, Катедрала, Градски музеј, наставак 

пута ка Палићу.  

Ручак или ланч пакет. 

Обилазак Палићког језера, шетња поред језера, женски и мушки штранд, летња 

позорница, обилазак Зоолошког врта. 

Повратак за Београд. 

 

Аранжман обухвата: 

превоз; 

- пратњу лиценцираног туристичког водича за сваки аутобус; 

- посету Сремских Карловаца,посету Сомбору ,обилазак Галерије  ,,Милан Коњовић“, 

Градске куће, куће Лазе Костића ,посету Суботици (Саборна црква, Катедрала, Градски 

музеј), обилазак Палићког језера и Золошког врта, ; 

- улазнице за посете за које се улазнице наплаћују: 

- услуге лиценцираног туристичког водича за сваки аутобус; 

- један пун пансион у хотелу у Суботици; 

- осигурање свих путника; 

- наду за наставно особље наручиоца у износу 

 

 
Палићко језеро                                         Сремски Карловци 

 

http://www.all-free-photos.com/show/showphoto.php?idph=PI24298&lang=en
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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XAКЦИОНИ ПЛАН АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 
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ЕТОС 

 

 

 

 

 

 

 

Задатак 2.   Реализација екстерног маркетинга 

Бр. Активност Носиоци Временски оквир имплементације 

1. Договор са вртићима о плану и реализацији  

сарадње (10 вртића ) 

Тим за маркетинг октобар 

2. Набавка потребног материјала за реализацију 

радионица ( хамери, темпере,лак,блокови, 

четкице, палете, глинамол,бомбоне, 

бананице,  ...) 

 

Тим за маркетинг 

и сарадници 

новембар 

3. Фотографисање и израда фотографија Тим за маркетинг и 

сарадници 

Током активности 

4. Подела промотивног материјала предшколцима 

при реализацији свих активности 

Тим за маркетинг Пред реализацију активности 

 

 

Задатак 3.    Унапређивање и обогаћивање сарадње са предшколским установама широм понудом садржаја 

Бр. Активност Носиоци Временски оквир имплементације 

1. Утврђивање термина посете Тим за маркетинг новембар 

2. Предавања за родитеље у вртићима „ Припрема 

детета за полазак у први разред“ 

Разредно веће 

IV разреда 

Психолог 

Педагог 

Новембар, децембар 

Задатак 1.  Формирање тима за промоцију школе ( екстерни маркетинг ) 

Бр. Активност Носиоци Временски оквир имплементације 

1. Именовање чланова тима Педагошки колегијум септембар 

2. Израда плана рада Именовани чланови 

тима 

септембар 
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3. Организовање и реализација посете 

предшколских група  вртића са васпитачима 

радионицама у школи 

Колектив 

Васпитачи 

октобар 

4. Реализација радионица (музичка култура, 

ликовна култура, физичко васпитање) 

 

Колектив 

Васпитачи 

јануар 

5. Организовање и реализација посете 

предшколаца са родитељима радионицама 

„ Весела субота“ (музичка култура, ликовна 

култура,спортић, занимљива физика,...) 

Колектив 

Родитељи 

Ученици старијих 

разреда 

децембар 

6. Припрема приредбе за вртиће поводом прославе 

Савиндана 

Тим за реализацију 

приредбе 

јануар 

7. Реализовање посете свих вртића Савиндану Колектив 

Васпитачи 

јануар 

8. Припрема Пролећног карневала Разредно веће 

I/IV разреда 

март 

9. Реализација посете свих вртића са учешћем на 

карневалу ( једна тачка) 

Колектив 

Васпитачи 

март 

 

 

 

Задатак 4.  Унапређивање постојећих и осмишљавање нових видова комуникације између свих учесника образовно- 

васпитног процеса 

Бр. Активност Носиоци Временски оквир имплементације 

 

1. Ажурирање података на школском  сајту 

(потребних за добру обавештеност међу свим 

учесницима образовно-васпитног процеса ) и 

његово осавремењивање 

Тим за маркетинг Током године 
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2. Обезбеђивање редовног објављивања 

електронског школског листа „Реч Југовића“ 

на сајту школе (два пута годишње) 

Редакција  Прво и друго полугодиште 

3. Дистрибуирање промотивног материјала 

( позивница, флајера, плаката ) 

Тим за 

маркетинг 

Пред реализацију активности 

 

 

Задатак 5.   Интензивирање сарадње унутар и између стручних већа 

Бр. Активност Носиоци Временски оквир имплементације 

 

1. Редовно планирање и подношење извештаја о 

планираним и реализованим активностима 

Стручни органи 

Тимови 

Педагошки колегијум 

Тим за обезбеђивање 

квалитетаи развој 

установе 

Четири пута годишње 

 

 

Задатак 6.   Учешће школе у пројектима 

Активност Носиоци Временски оквир имплементације 

 

Реализација пројекта ЕРАСМУС Директорка, ПП 

служба 

Током године 

ТЕМПУС, међународна конференција Наставница 

италијанског језика 

 

Током године 

Безбедност на интернету 

Центар за несталу и злостављану децу 

Директорка, ПП 

служба 

Током године 

Бонтон у свакодневној комуникацији 

Хенди центар „Kолосеум“ 

Директорка, ПП 

служба 

Током године 
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Сарадња са Земунском гимназијом: ФИЗИКА,  

ученици Земунске гимназије користе нашу 

МЕДИС лабораторију, а наши ученици њихову 

Вршњачко подучавање и учење 

Наставница физике                       Током године 

 

РЕСУРСИ 

 

Задатак 1.  Побољшати техничке и  хигијенске  услове  кроз санацију и адаптацију школског простора и повећати 

школски простор 

Бр. Активност Носиоци Временски оквир имплементације 

 

1. Рестаурација и обнова фасаде школе директор У процедури добијања средстава за 

реализацију 

2. Реконструкција мокрих чворова у школи 

( наставнички тоалет) 

директор Припрема пројектне документације 

до другог полугодишта 

3. Санација влаге у сутеренском простору директор Припрема пројектне документације 

до другог полугодишта 

4. Замена унутрашње дрвене столарије  директор Први спрат до почетка другог 

полугодишта 

 

 

 

Задатак 2.  Подићи квалитет наставе увођењем савремених наставних средстава 

Бр. Активност Носиоци Временски оквир имплементације 

 

1. Набавити још видео-бимова преко планираног 

броја, који је остварен 

директор Друго полугодиште 

2. Набавка већег броја интерактивних  табли 

поред постојећих 

директор Једна интерактивна табла у првом 

полугодишту 

3. ЈП Паркинг сервис, акција „Ђачко срце“ директор Прво полугодиште, штампач са 

скенером 
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РЕСУРСИ ( Настава) 

 

 

Задатак 1.   Унапређење наставе употребом платформи, веб алата и унапређењем дигиталних компетенција 

наставника  

Бр. Активност Носиоци Временски оквир имплементације 

1. Стручно усавршавање наставника путем 

вебинара ( дигитално учење и дигитална 

наствна средства) 

Наставници 

Педагошко-

психолошка служба 

Током године по плану стручног 

усавршавања 

2. Обука ученика за израду дигиталних садржаја Предметни 

наставници 

Током године кроз настзавне 

садржаје  

3. Размена искустава и материјала са стручног 

усавршавања  

Стручна већа по 

областима предмета 

У складу са динамиком одржавања 

састанака стручних већа по 

областима предмета 

4. Увођење електронског часописа „Реч Југовића“ библиотекар Током године 

 

 

 

 

 

 

Задатак 2.  Подизање квалитета разредне и предметне наставе интензивирањем и континуираном применом 

индивидуализације наставе у складу са потребама ученика 

Бр. Активност Носиоци Временски оквир имплементације 

 

1. Израда програма рада са даровитим ученицима Предметни 

наставници 

Током године 
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2. Израда програма рада са ученицима којима је 

потребна додатна подршка у раду 

Предметни 

наставници 

Током године 

3. Израда глобалних и оперативних планова рада 

наставника у складу са специфичностима 

одељења 

Предметни 

наставници 

Током године 

4. Евалуација квалитета остварености планова 

са циљем оптималнијег планирања за наредни 

месец 

Предметни 

наставници 

Педагог, психолог, 

директор 

Током године 

5. Израда ИОП-а за ученике Тим за инклузију, 

Предметни 

наставници 

 

Током године 

6. Праћење примене индивидуализације у наставе Наставници, педагог, 

психолог, директор 

Током године 

 

Задатак 3.  Повећати и обогатити понуду различитих облика наставе, наставних метода и облика рада 

Бр. Активност Носиоци Временски оквир имплементације 

 

1. У планове имплементирати различите облике 

наставе , наставних метода и облика рада 

Наставници Током године 

2. Планирање угледних/огледних часова (2 часа 

годишње) 

Наставници Током године 

3. Подстицање вршњачког учења и интеракције 

међу ученицима (пројекти, тематски панои, 

предавање са презентацијима,...) 

Наставници Током године 

4. Подстицати повезивање садржаја различитих 

области са непосредним искуством ученика 

(тимска настава) 

Наставници Током године 
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5. Подстицати ученике да сами себи постављају 

циљеве у учењу и вреднују сопствени рад 

(анализа индивидуалних  резултата) 

Наставници Током године 

6. Евалуација наставе Директор, педагог, 

психолог 

Током године 

 

Ове школске године је утврђено да више нема веће потребе за оваквим видом промоције школе. Школа је достигла највећи 

број ученика у последњих двадесет година. Манифестације које су биле предузете у овом циљу сада ће остати у другој функцији 

(сарадња са родитељима, сарадње унутар школе...). Трогодишњи Развојни план је готово у потпуности остварен. Остварене су 

и неке активности које њиме нису биле предвиђене. Ове године, приоритет ће бити у остваривању објављивања електронског 

часописа и фасада зграде. 

 

Координатори: Маја Миливојевић 

                             Татјана Вујиновић 
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ПРАЋЊЕ ОСТВАРИВАЊА 

ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 
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Праћење остваривања садржаја Годишњег плана рада, има за циљ правовремено 

сагледавање нивоа и квалитета реализације свих радних задатака. Планирање, 

реализација и евалуација су три фазе у остваривању програмских задатака. 

Критичким сагледавањем остварености планираног вршиће се евентуалне корекције и 

предузимати мере за оптималну реализацију свих планираних задатака.  

Процес праћења започиње усвајањем Годишњег плана и континуирано ће се вршити 

током целе године. Сви носиоци планирања биће укључени у процес остваривања радних 

задатака, као својеврстан облик самоевалуације. Основни видови праћења су: 

а)Квантитативно и квалитативно остваривање плана предвиђеног времена за поједине 

активности; 

 б)Вредновање квалитета постигнутих резултата 

 

Циљ евалуације свих аспеката школског живота је унапређење 

планирања и реализације.  

 

Облици праћења Време 

 

Носиоци Показатељи 

Класикификациони 

периоди 

Новембар, 

јануар, април, јун 

Одељењска већа 

Директор 

Стручни 

сарданици 

Анализа успеха 

ученика 

Оствареност 

плана и програма 

Полугодишњи 

извештај о 

остваривању ГП 

Фебруар Руководиоци 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Координатори 

тимова 

Полугодишњи 

Извештај  

Годишњи извештај о 

остваривању ГП  

Септембар Руководиоци 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Координатори 

тимова 

Годишњи 

извештај  

Анализа успеха 

ученика на завршном 

испиту  

Јул Стручна већа Анализа 

постигнутих 

резултата 

Ранг на нивоу 

општине 
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Директор                                                          Председник Школског одбора 

 

______________________                                 _________________________ 


