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УВОДНИ ДЕО  

 

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ И ПРИМАРНИ ЗАДАЦИ ШКОЛЕ  
 

Полазећи од Закона о основама система образовања и васпитања, Закона о основном 

образовањуи васпитању, Школског развојног плана, Плана за самовредновање рада школе, 

Плана за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, Плана за 

развој школског програма, Плана за  инклузивно образовање, Плана за професионалну 

оријентацију, образовних стандарда за крај првог циклуса и крај основног образовања, Плана за 

обезбеђивање квалитета  и развој установе, плана за развој међупредметних компетенција и 

предузетништва, Плана за професионални развој, извештаја о реализацији Плана и Школских 

програма у протеклој години, других аката који прописују обавезе и задатке основног 

образовања и васпитања, као и услова у којима ради, запослени у  ОШ „14. октобар’’ , у 

сарадњи са родитељима, ученицима и локалном заједницом, организоваће се  рад, са циљем 

даљег унапређивања функционисања установе. 

Носиоци активности биће директор школе, помоћник директора, наставници, стручни 

сарадници (психолог, педагог, дефектолог-логопед, библиотекар), педагошки асистент, 

руководиоци Одељенских већа, руководиоци Стручних већа, актива и тимова. 

Основни задаци у школској 2019/2020. години су наставак радана унапређењу у 

областима наставних и ваннаставних активности и ефикасније коришћење постојећих 

наставних средстава, даље стручно усавршавање запослених, шири обухват ученика који 

се служи савременим технологијама, постепено увођење електронског дневника, увођење 

пројектне наставе и имплементација новог плана и програма за наставу у петом разреду.  

Поред општих циљева и задатака, прописаних  горе наведеним актима, а руководећи се 

савременим педагошкопсихолошким достигнућима и дидактичкометодичким искуствима, 

школа ће у наредној школској години посебну пажњу посветити следећим циљевима: 

1. Стварању материјално-техничких услова, као и услова за стручно усавршавање наставника,  

за унапређење наставе и свих облика ваннаставних активности; 

2. Увођењу иновација у наставни процес кроз стручно усавршавање наставника и реализацију 

развојног плана   

3.  Континуиран рад на имплементацији образовних стандарда и исхода у настави 

4. Припремању ученика за полагање завршног испита на крају основног образовања 

5. Припремању ученика седмог и осмог разреда за избор будућег занимања кроз програм 

професионалне оријентације 

6. Проширивању интересовања ученика за учешће у додатној, допунској настави и 

ненаставним активностима, праћење квалитета рада и реализације планираног 

7. Праћењу квалитета образовно–васпитног рада школе реализацијом задатака постављених  

планом школског Тима за самовредновање рада школе и Тима за обезбеђивање квалитета и 

развој установе; 
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8. Повећање безбедности ученика у школи, као и смањивање насиља, кроз реализацијуобавеза 

постављених Протоколом о заштити деце од насиља, злостављања и занемаривања, као и 

Планом о заштити безбедности ученика; 

Мотивисање ученика и родитеља за директно  укључивање њихових представника у 

реализацију појединих сегмената Плана рада школе (нпр: Плана рада на еколошкој заштити и 

естетском уређењу школе, Плана рада на професионалној оријентацији, појединих активности 

предвиђених ЧОС-ом, Акционих планова за: инклузивно образовање, развојни план, 

вредновање рада школе, Тима за заштиту деце од дискриминације , занемаривања и 

злостављања). 

 

 

КРАТКА ОЦЕНА РАДА У ПРОТЕКЛОЈ ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ  

 

Успех ученика на крају школске 2018/19.године 

 

Ако је један од главних показатеља успешности у раду школе успех ученика на 

крају школске године, онда можемо бити веома задовољни постигнутим. Табела која 

следи то недвосмислено потврђује. 

 

Разред Бр.уч. Одлич. Вр.доб. Добар Довољ 
Свега 

позит. 
% 

Преведен 

Понављ. 

I 154 описно се оцењују 154 100% /  

II 163 126 34 3 0 163 
100% 

 

/  

III 186 136 46 4 0 186 
100% 

 

  

IV 143 106 35 2 0 143 
100% 

 

/  

I-IV 

II-IV 

 

492 

(646) 

 

368 

 

 

115 

 

9 

 

0 

  

492 

(646) 

 

 

100,00% 

 

  

 

% 

 

100% 

 

74, 80 

 

23,37 

 

 

1,83 

 

0 

 

100, 00 % 

  

0 

V 141 86 35 15 4 140 99,29 1  

VI 131 69 50 12  131 100%   

VII 143 65 55 23  143 100 %   

VIII 140 59 57 24  140 100% /  

V-VIII 555 279 197 74 4 554  1 0,18 
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Из резултата приказаних у табели јасно се види да је 99,70% ученика завршило 

разред   и то: 61, 80 % са одличним успехом, 29, 80 %  са врло добрим , 7, 93% са добрим 

успехом, а само 0,38% са довољним успехом, што је по нашој оцени успех вредан пажње. 

Понављао је један ученик  (0,09%) ученик петог разреда разреда .  

Приказани резултати не обухватају постигнућа ученика првог разреда јер се они оцењују  

описним оценама и не могу се приказати статистички на исти начин као успех у осталим 

разредима . 

Сви ученици првог разреда су завршили разред. Сваки ученик је напредовао према 

својим могућностима и дошао до нивоа постигнућа који су у складу са тим. Готово сви су 

савладали почетно читање и писање, сабирање и одузимање (од 1до 100) изузимајући само 

неколико ученика који су такође напредовали у складу са својим развојним 

потенцијалима.  
  

 

УСЛОВИ РАДА  

 

ПРОСТОРНИ И МАТЕРИЈАЛНОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ  

 

Настава у школи се одвија у два објекта, на Лабудовом брду и Кнежевцу. Зграда на 

Лабудовом брду подељена је између ОШ „14. октобар’’ и Гимназије ,,Патријарх Павле“. 

Укупна површина коришћења објекта на Лабудовом брду  је 6485 м2,  грејање даљинско. Ту је 

17 учионица, од чега су две прилагођене настави техничког образовања  и основама  

информатике, две дигиталне учионице, 2 учионице за продужени боравак,  библиотека са 

читаоницом, сала за физичко васпитање, мала сала за физичко васпитање (адаптирана сала 

величине око 80 м2 за наставу физичког васпитања и слободне активности), свечана сала , 

кухиња са трпезаријом за потребе продуженог боравка (где се обави око 80 оброка дневно по 

принципу кетеринг услуга), стоматолошка амбуланта и неколико мањих просторија за 

различите намене.  

Школа располаже и фудбалским, кошаркашким, одбојкашким тереном,  као и великим 

двориштем са зеленим површинама. 

Заједно са Гимназијом ,,Патријарх Павле“ користе се свечана сала (која се у једној од 

смена користи и као учионица једног одељења петог разреда), фискултурна сала, спортски 

терени и зубна амбуланта. 

За потребе реализације наставе користи се, у објекту на Лабудовом брду, 50 рачунара, 5 

штампача, скенер, 2  видеобима, 30 рачунара са 29 монитора за ученике у дигиталној учионици. 

Рачунари су умрежени и имају неограничен приступ интернету. 

% 100% 50,27 35,49 13,33 0,72 99,81 

Укупно за школу 

I-VIII 

II-VIII 

1047 

(1201) 

647 

 

312 

 

83 4 1046 

 

 1  

% 100 61,80 29,80 7,93 0,38  99,90 

 

 0,09 
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Зграда у Кнежевцу састоји се од 8 учионица, једне учионице адаптиране за наставу 

физичког васпитања (мала сала), малог информатичког кабинета ( смештене у једној од 8 

учионица), библиотеке и канцеларије за стручне сараднике. Укупно се користи  1330 м2 (са 

двориштем 3100 м2), објекат има сопствену котларницу на лож уље. 

За потребе реализације наставе користи се 13 рачунара, 1 видеобим, 2 штампача у малом 

информатичком кабинету и 2 рачунара са 20 монитора за ученике у дигиталној учионици. 

Рачунари су умрежени и имају неограничен приступ интернету. 

Посебно је изражен проблем наставе физичког васпитања услед недостатка фискултурне 

сале. 
 

 

КАДРОВСКИ УСЛОВИ  
 

На почетку школске 2019/20.године школа располаже са довољно стручног кадра за 

извршавање свих активности предвиђених ГПР и ШП, што се може видети из табеле 2. 

Поред наставног кадра,   у школи су стручно заступљене све друге службе: директор, 

помоћник директора,  стручни сарадници (педагог, психолог, дефектолог-логопед, 

библиотекар), секретар, шеф рачуноводства, помоћно-техничко особље. 

 

 

 

СРЕДИНСКИ, СОЦИЈАЛНИ, КУЛТУРНИ, ЕКОЛОШКИ   УСЛОВИ  
 

Средину у којој се налази ОШ „14. октобар’’ чини Месна заједница ГО Раковица, 

Лабудово брдо. Објекат на Лабудовом брду је окружен солитерима, док је зграда у Кнежевцу 

окружена индивидуалном стамбеном градњом и приватним поседима.  

Приметан је мали број културнозабавних, спортских и образовних садржаја  који се 

нуде ученицима изван школе, али у поседњих неколико година видан је напредак. 

Школа континуирано ради на уређењу, адаптацији и пренамени школских простора у 

зградама и двориштима, у циљу боље подршке ученицима у образовно-васпитном раду. 

Стручна 

спрема 
Р а д н о   и с к у с т в о 

 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 Преко 30 Свега 

Мр 0 0 0 1 1 0 0 2 

Висока 

стр. спр. 
5 12 11 18 11 2 2 61 

Виша стр. 

спрема 
0 0 0 0 4 1 2 7 

Средња 

стр. спр. 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Свега 5 12 11 19 16 3 4 70 

Табела 2. Квалификациона и старосна структура наставника 
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Планирано је да се један део финансира сопственим средствима, а други средствима које ће 

обезбедити Градски Секретаријат за образовање и дечју заштиту и Градска општина Раковица. 

Циљ нам је да Школа и школско двориште постану место културних и спортских активности 

ученика.  

У непосредној близини зграде на Лабудовом брду налазе се Дом здравља са школским 

диспанзером, предшколска установа „Лабудић“. Са свим поменутим установама школа 

остварује добру сарадњу.  

Иако у непосредној близини нема установа и објеката где би школа могла остварити део 

својих програма из области ваннаставних активности, школа остварује успешну сарадњу са 

установама и организацијама са територије ГО Раковица: 

 

 Основним и средњим школама ГО Раковица; 

 Дечјим савезом  ГО Раковице; 

 Спортским савезом ГО Раковице; 

 Дечјим центром „Пионирски град’’ 

 Центром за културу ГО Раковица; 

 Подручном библиотеком на Петловом брду; 

 Локалним листом ГО Раковице: „Наша Чукарица и Раковица“. 
 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ  

 

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА  ПО РАЗРЕДИМА  

 

ЛАБУДОВО БРДО I  IV 

Разред М Ж Свега Број одељења 

I 80 71 151 5 

II 50 87 137 5 

III 63 71 134 5 

IV 75 67 142 5 

I-IV 268 296 564 20 

 

КНЕЖЕВАЦ    I  IV 

Разред М  Ж Свега Број одељења 

I 15 12 27 1 

II 7 12 19 1 

III 15 12 27 1 
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IV 23 18 41 2 

I-IV 60 54 114 5 

 

 

ЛАБУДОВО БРДО  КНЕЖЕВАЦ  IIV 

Разред М  Ж Свега Број одељења 

I 96 82 178 6 

II 57 99 156 6 

III 78 83 161 6 

IV 98 85 183 7 

I-IV 328 350 678 25 

 
  

ЛАБУДОВО БРДО V  VIII 

Разред М  Ж Свега Број одељења 

V 57 60 117 4 

VI 58 60 118 4 

VII 47 51 98 4 

VIII 49 61 110 4 

V-VIII 211 232 443 16 

 

КНЕЖЕВАЦ  V  VIII 

Разред М  Ж Свега Број одељења 

V 19 10 29 1 

VI 12 12 24 1 

VII 17 14 31 1 

VIII 15 22 37 2 

V-VIII 63 58 121 5 
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ЛАБУДОВО БРДО  КНЕЖЕВАЦ  V  VIII 

Разред М  Ж Свега Број одељења 

V 76 70 146 5 

VI 70 72 142 5 

VII 64 65 129 5 

VIII 63 84 147 6 

V-VIII 274 290 564 21 

 
 

ЛАБУДОВО БРДО   I  VIII 

I-VIII 
479 528 1007 36  

КНЕЖЕВАЦ    I  VIII 

I-VIII 123 112 235 10 

 

СВЕГА 

I-VIII 602 640 1242 46 
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БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА  ПО ОДЕЉЕЊИМА  

 

Рбр. Одељење Уч.  М Ж ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА 

1. 1/1 27 15 12 Горица Станојевић 

2. 1/2 30 16 14 Драгана Чоловић 

3. 1/3 30 16 14 Јелена Михајловић – Андрић (Маријана Митрашиновић) 

4. 1/4 30 16 14 Ана Павловић 

5. 1/5 30 16 14 Весна   Лазаревић 

6. 1/6 31 16 15 Катарина Грубовић 

 укупно 178 96 82  

7. 2/1 19 7 12 Иванка  Петровић 

8. 2/2 27 10 17 Десанка Трнинић 

9. 2/3 28 10 18 Весна Басара Николић 

10. 2/4 28 10 18 Милена  Марковић 

11. 2/5 28 9 19 Тања  Жегарац Гајић 

12. 2/6 26 11 15 Ивана Стојановић 

 укупно 156 57 99  

13. 3/1 27 15 12 Љиљана Видаковић 

14. 3/2 27 14 13 Слађана Сјеран  

15. 3/3 27 12 15 Јелена Русић  

16. 3/4 26 11 15 Данка Деспотовић Андрић 

17. 3/5 27 14 13 Даница Чолаковић (Исидора Ајаш) 

18. 3/6 27 12 15 Сандра Бајић (Јасмина Илић) 

 укупно 161 78 83  

19. 4/1 20 11 9 Слађана Ђорђевић 

20. 4/2 28 15 13 Мина Јевтић 

21. 4/3 29 16 13 Биљана Тасић 

22. 4/4 28 15 13 Зорица Кошанин 

23. 4/5 28 13 15 Биљана Јеленић 

24. 4/6 29 16 13 Исидора Урошевић 

25. 4/7 21 12 9 Љиљана Поповић 

 укупно 183 98 85  

 I - IV 678 328 350  

26. 5/1 29 19 10 Маријана Митић 

27. 5/2 29 13 16 Јасна  Крстић 

28. 5/3 29 15 14 Мирослава  Павићевић 

29. 5/4 30 16 14 Снежана  Штиковац 

30. 5/5 29 13 16 Тања  Добромировић Величковић 

 укупно 146 76 70  

31. 6/1 24 12 12 Александра Кнежевић 

32. 6/2 31 15 16 Доситеја Лекић 

33. 6/3 30 15 15 Зорица  Симовић 

34. 6/4 30 16 14 Весна  Леонтијевић 

35. 6/5 27 12 15 Ивана Радевић 

    укупно 142 70 72  

36. 7/1 31 17 14 Александра  Станковић 

37. 7/2 25 13 12 Данка  Тртовић  

38. 7/3 24 10 14 Јелена  Марјановић  

39. 7/4 24 12 12 Јелена   Булатовић Милошевић  

40. 7/5 25 12 13 Драгана  Броћић  

 укупно 129 64 65  

41. 8/1 18 7 11 Mилена Илић Зељић 

42. 8/2 28 13 15 Јелена Војиновић Ћалић (М. Живковић) 

43. 8/3 27 12 15 Сузана Даскаловић 

44. 8/4 27 12 15 Борис Милошевић 

45. 8/5 28 12 16 Светлана Илиев - Ћосић 

46. 8/6 19 8 11 Лазар Недељковић 

Укупно I-IV 147 63 84  

Укупно V - VIII 564 274 290  
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Укупно 

46 

одељeња 

I - VIII 1242 602 640  

 

ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР  

 
Почетак школске године 02. 09. 2019. 

I полугодиште 02. 09. 2019  31.01. 2020. 

II полугодиште    за ученике од 1-7. разред 

                              За ученике  8. разреда 
18. 02. 2020   16. 06.2020. 

18. 02. 2020  - 02. 06. 2020.      

I класификациони период Од 1. до  11.  недеље 

Крај I полугодишта 31. 01. 2020.г. 

Зимски распуст Од 30.12.2019.  до 7.1.2020. 

и од 03.02. до 17.2.2020.г. 

Почетак II полугодишта 18. 02. 2020.г 

Пролећни распуст                                                                          13.04.2020.г.  до 20.04.2020.г. 

III класификациони период Од 23. до 31. недеље 

Завршетак наставе за ученике  VIII разреда 02.06.2020.г. 

Подела сведочанства за ученике VIII разреда 28. 06. 2020.г 

Завршетак наставе за ученике од I-VII разреда 16.06.2020.г 

Подела ђачких књижица за ученике од I-IV разреда 28. 06. 2020.г 

Летњи распуст                                               16.06 - 31.08.2020.г 

Пробна матура 27. и 28.03. 2020. 

Завршни испит 17,18,19.06.2020. 

Дан школе –нерадни дан ( надокнада радна субота) 14. 10.2019.г (понедељак) 

Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, 
празнује се радно, наставни дан 21.10.2019.г. 

Дан просветних радника – недеља 08.11.2019.г 

Свети Сава – радни, ненаставни дан 27. 01. 2020.г 

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

наставни дан 22.04.2020.г. 

Дан победе у Другом светском рату, радни наставни дан 09.05.2020.г. 

Видовдан – радни дан 28. 06. 2020.г. 

Радне суботе (надокнада екскурзија, Дана школе и сл.)  2.11.2019.г. (надокнада Дана 
школе) 

25.04.2020. (екскурзије) 

Државни празници, нерадни дани 11.11.2019.г. Дан примирја у 
Првом светском рату 

1. 2. јануар 2020.г 

15,16. фебруар. 2020.г.  Дан 

државности 
1-2.  мај 2020.г Празник рада 

 

Обавезни облици образовно-васпитног рада оставрују се: 

 

 за ученике од 1-7.разреда у 36 петодневних наставних седмица,180 дана, 

 за ученике осмог разреда у 34 петодневне наставне седмице, 170 дана. 
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РИТАМ РАДНОГ ДАНА   РАСПОРЕД РАДА  

 

Настава у школи се одвија се у две смене, у објекту  на Лабудовом брду и у Кнежевцу. 

Смене се мењају недељно. 

Због недостатка простора и слободних термина, часови изборних предмета, додатне и 

допунске наставе, слободних активности, реализоваће се делом између смена, делом у 

супротној смени, по посебно утврђеном распореду. 

У објекту на Лабудовом брду и у објекту Кнежевцу у једној смени су ученици првог 

образовног циклуса (од првог до четвртог разреда), а у другој ученици другог образовног 

циклуса (од петог до осмог разреда).  

Часови у преподневној смени почињу у 8:00 сати. 

Часови у поподневној смени почињу у 14:00 часова. 
 

Дневни распоред рада: 

 
Час                 /  Смена Преподневна смена Поподневна смена 

1. час 8:00-8:45 14:00-14:45 

2. час 8:50-9:35 14:50-15:35 

3. час 9:55-10:40 15:55-16:40 

4. час 10:45-11:30 16:45-17:30 

5. час 11:35-12:20 17:35-18:20 

6. час 12:25-13:10 18:25-19:10 

7. час (предчас у поподневној 

смени) 

13:15-14:00 19:15-20:00 

 

ЗАДУЖЕЊА НАСТАВНИКА  ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ  

 

I1 Горица Станојевић V1 Маријана Митић 

I2 Драгана Чоловић V2 Јасна Крстић 

I3 Јелена Михајловић-Андрић (Маријана 

Митрашиновић) 

V3 Мирослава Павићевић 

I4 Ана Павловић V4 
Снежана Штиковац 

I5 Весна Митрашиновић Лазаревић  V5 
Тања Добромировић 

Величковић 

I6 Катарина Грубовић   

    

II1 Иванка Петровић VI1 Александра Кнежевић 

II2 Десанка Трнинић VI2 Доситеја Лекић 

II3 Весна Басара Николић VI3 Зорица Симовић 
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II4 Милена Марковић VI4 
Весна Леонтијевић 

II5 Тања Жегарац Гајић VI5 
Ивана Радевић 

II6 Ивана Стојановић   

    

III1 Љиљана Видаковић VII1 Александра Станковић 

III2 Слађана Сјеран VII2 Данка Тртовић 

III3 Јелена Русић VII3 Јелена Марјановић 

III4 Данка Деспотовић Андрић VII4 Јелена Булатовић Милошевић 

III5 Даница Чолаковић (Исидора Ајаш) VII5 Драгана Броћић 

III6 Сандра Бајић (Јасмина Илић)   

    

IV1 Слађана Ђорђевић VIII1 Милена Илић Зељић 

IV2 Мина Јевтић VIII2 Јелена Војиновић Ћалић (М. 

Живковић) 

IV3 Биљана Тасић VIII3 Сузана Даскаловић 

IV4 Зорица Кошанин VIII4 
Борис Милошевић 

IV5 Биљана Јеленић VIII5 
Светлана Илиев - Ћосић 

IV6 Исидора Урошевић VIII6 Лазар Недељковић 

IV7 Љиљана Поповић   

 

 

Боравак за 

ученике 

I и II разреда 

1. група  

 

Снежана Милановић (финансира 

Министарство) 

2. група 

 

- финансира Град 

 3. група -  финансира Град 

 

РУКОВОДИОЦИ РАЗРЕДНИ Х ВЕЋА  

 

I Јелена Андрић (Маријана 

Митрашиновић) 

V Маријана Митић 

II Ивана Стојановић VI Весна Леонтијевић 

III Љиљана Видаковић VII Драгана Броћић 

IV Љиљана Поповић VIII Лазар Недељковић 
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РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ  ВЕЋА, АКТИВА  И ТИМОВА  
 

Стручно веће образовне области српски језик и књижевност  Тамара Станојевећ 

Стручно веће образовне области страних језика Владимир Благојевић 

Стручно веће образовне области природних наука и 

технологије 

Борис Милошевић 

Стручно веће образовне области математика Ивана Ковачевић 

Стручно веће образовне области друштвених наука  Снежана Андрић 

Стручно веће за област уметности Александра Станковић 

Стручновеће за област физичко и здравствено васпитање Стеван Томић 

Стручно веће за разредну  наставу Ана Павловић 

Стручно веће изборних програма Милован Парезановић 

Стручни актив за Развојно планирање 

 

Кординатор: Марица Стојковић 

Милена Секулић Одаловић 

Марица Стојковић 

Ивана Стојановић 

Јелена Булатовић Милошевић 

Снежана Андрић 

Стручни актив за развој Школског програма 

Координатор: ИванаРадевић 

 

Ивана Радевић  

Зорица Симовић 

Јелена Русић 

Божидар Мирић 

Tим за Инклузивно образовање 

 

Кординатори: 

Зорана Максимовић I - IV, Сњежана Кораћ V-VIII 

 

Зорана Максимовић  

Горан Васић 

Маријана Митрашиновић 

Јасмина Илић 

Сњежана Кораћ 

Школски Тим за заштиту ученика од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања 

 

Коoрдинатор: Марица Стојковић 

Милена Секулић Одаловић 

Марица Стојковић 

Марија Вујовић 
Катарина Грубовић 

Иванка Петровић 

Милован Парезанoвић 

Тања Станојевић 
 

Родитељ: Љубица Тодић  (II/5) 
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Тим за самовредновање : 

 
Кординатор: Душица Немањић  

Душица Немањић 

Мирослава Павићевић 
Весна Лазаревић 

Ивана Ковачевић 

 

Родитељ: Бојана Ђорђевић 
(VIII/5) 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе:  

 

Координатор: Исидора Ајаш 

Директорка 

ДушицаНемањић 

Марица Стојковић 
Исидора Ајаш 

Тања Добромировић Величковић 

 

Тим за развој међупредметних компетенција и 

предузетништва: 

 

Координатор: Десанка Трнинић 

Директорка 

Душица Немањић 

Тамара Станојевић 

Десанка Трнинић 
Слађа Сјеран 

Тим за професионални развој: 

 
Координатор: Исидора Урошевић 

Душица Немањић , педагог 

Исидора Урошевић 
Биљана Тасић 

Тим за безбедност: 

 

Кординатор:  Милена Марковић 
 

Бранко Поповић  

Алекса Перовић 

Јасна Крстић 
Милена Марковић 

 

Родитељ: Јелена Јојић  (I/5) 
 

Тим за професионалну оријентацију: 

 

Координатор: Борис Милошевић 

Снежана Штиковац 

Марина Милисављевић 

Борис Милошевић 
 

Родитељ: Јелена Срећковић 

(III/3) 
 

Ученички парламент 

 

Координатор: Душица Немањић 

Душица Немањић 

Маријана Митић 

Милена Илић  

Стеван Томић 

 

Тим за реализацију пилот пројекта ,,ФинПис“ 

 

Координатор: Маријана Митрашиновић 

 

Ивана Стојановић 

Ивана Ковачевић 

Снежана Штиковац 

Марица Стојковић 
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Дечији савез: 

Марина Милосављевић 

Јелена Марјановић  

Данка Деспотовић Андрић 

 

Подмладак Црвеног крста: 

 

Слађана Ђорђевић 

Маријана Лукић Јанковић 

Владимир Благојевић 

Савет родитеља школе: Марица Стојковић 

Милован Парезановић 

Мина Јевтић 

Комисија за уређење школске зграде: Данка Тртовић 

Тања Жегарац 

Надица Недељковић (за 

Кнежевац) 

Хор:  Александра Станковић 

Јелена Марјановић 

Оркестар: Александра Станковић 

Јелена Марјановић 

Записничар наставничког већа:  Марина Милосављевић 

Комисија за израду програма излета, посета,екскурзија и 

наставе у природи 

Руководиоци стручних већа 

Летопис: Сузана Даскаловић 

Љиљана Видаковић 
Мина Јевтић 

Далиборка Тресовић 

Одржавање школског сајта: Лазар Недељковић 
Јелена Војиновић Ћалић (М. 

Живковић) 

Марина Милосавлјевић 
Милован Парезановић 

Педагошки колегијум  Милена Секулић Одаловић, 

директор 
Душица Немањић, педагог 

Марица Стојковић, психолог 

Руков. стр. већа 
Коорд.струч. актива и тимова 
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СТРУЧНИ ,  РУКОВОДЕЋИ, УПРАВНИ И САВЕТОДАВНИ  ОРГАНИ ШКОЛЕ  

 

 

У сагласности са Законом о основама система образовања и васпитања у школи постоје 

следећи стручни, руководећи и саветодавни органи школе: 

 Стручни органи школе: 

 

 Наставничко веће 

 Одељењска већа 

 Разредна већа 

 

Стручна већа за области предмета (друштвене науке; српски језик и књижевност; страни 

језици; математика, природне науке и технологија; уметности; физичко и здравствено 

васпитање; обавезни изборни предмети) и Стручно веће учитеља. 

 

 Стручни актив за развојно планирање 

 Стручни актив за развој школског програма 

 Стручни актив за инклузивно образовање 

 Педагошки колегијум 

 

Школски тимови за реализацију пројеката и васпитних програма (вредновање рада 

школе, заштиту деце од дискриминације, насиља, занемаривања и злостављања, професионалну 

оријентацију итд.) 

 Руководећи орган школе: 

Школски одбор од 9 чланова 

 Саветодавни орган школе 

Савет родитеља школе ( 45 чланова, представника сваког одељења у школи). 

Као посебно тело које окупља и представља начин организовања ученика у школи 

постоји Ученички парламент. 
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ПЛАН РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА  

 

Садржај рада Време 

Реализ. 

Носиоци          

активности 

Разматрање годишњег плана рада за  следећу школску 

годину 
IX Директор 

Разматрање изборних предмета (формирање група, 

фонд часова, организација рада) 
IX Директор 

Организација прославе  Дана школе  IX -  X Директор 

Извештај директора о раду школе  IX - X Директор 

Упознавање Наставничког већа са планом, 

реализацијом и извештајима о реализацији екскурзија, 

посета, излета и наставе у природи 

IX- VI Помоћник директора 

Извештаји о анализи учешћа наставника  и 

резултатима у реализацији развојног плана  

XI, I, IV, 

VI 
Директор, тим за РП 

Извештај о анализи рада Одељењских већа, Стручних 

већа за области предмета,Стручног актива за РП, 

Стручног актива за инклузивно образовање, Стручног 

актива за развој школског програма,  Школског  тима 

за   Вредновање рада школе, Школског  Тима за 

заштиту деце од насиља, занемаривања и злостављања, 

Педагошког колегијума, Школског тима за безбедност 

ученика, Школског тима за ПО 

XI,I, IV, 

VI 

Директор,руководиоци 

већа,актива,ПП служба 

Извештај о анализи реализације плана и програма  за 

сваки класификациони период 

XI, I, IV, 

VI 
Педагог, директорка 

Извештај о анализа успеха и понашања ученика за 

сваки класификациони период 

XI, I, IV, 

VI 
Педагог, директорка 

Извештај о анализи реализације програма додатне, 

допунске наставе и друштвених, техничких, 

хуманитарних, спортских и културних активности 

 

 

XI, I, IV,VI 

 

 

Педагог, директорка 

Извештај о анализи реализације активности 

предвиђених АП за РП 
XI I, IV, 

VI 

Стручни актив за 

 ШРП 

Извештај о анализи реализације активности 

предвиђених АП за инклузивно образовање, АП за ПО 
XI I, IV, VI Стручни актив за 

ИО/ПО 

Пленарни прикази семинара, уџбеника, стручне 

литературе у оквиру стручног усавршавања 
X- VI Наставници 
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наставника и стручних сарадника. 

Извештај о анализи реализације програма рада на 

професионалној оријентацији ученика I - VI 
Психолог 

 

Извештај о анализи реализације активности 

предвиђених АП за вредновање рада школе 

XI,  I, IV, 

VI 

Школски Тим 

за вредновање 

Извештај о анализи реализације активности 

предвиђених АП за развој школског програма 

XI,  I ,IV, 

VI 
Стручни актив за 
Развој школског програма 

Извештај о анализи реализације активности 

предвиђених АП Тима за заштиту деце од насиља, 

злостављања и занемаривања  

XI , I ,IV, 

VI 

Школски тим за заштиту деце 

од насиља, злостављања и 

занемаривања 

Извештај о анализи реалилизације активности 

предвиђених плановима рада Стручних актива и 

Школских тимова 

XI,  I, IV, 

VI 

 

Стручни активи  и Школски 

тимови 

Такмичења ученика (распоред, организација и 

задужења) и извештај о анализи постигнутих резултата 

III -  VI 

 

Руководиоци стручних већа за 
област предмета 

Утврђивање критерјума за избор и доношење одлуке о 

избору обавезних уџбеника, приручника радног 

карактера и часописа који ће се препоручити 

ученицима за следећу школску годину 

 
V 

 

Директор 

 

Договор  о организацији и реализацији припремне 

наставе, поправних, разредних испита  
VI - VII Директор 

Подела задужења за израду скице Годишњег плана 

рада школе за школску 2018/19. год. 

 

VI 

Директор 

 

Разматрање питања структуре и садржаја завршног  

испита ученика VIII разреда и организације полагања 

X , V, 

VI, VII 

Директор 

Педагог 

Извештај о анализи постигнућа ученика VIII разреда 

на завршном испиту 

VII 

 

Директор, ПП служба 

 

Предлог поделе часова за наредну школску годину  

VII 

 

Директор  и руководиоци 

Стручних већа за области 

предмета 

 

 
 

 

 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА  

 

Рад Одељенских већа ће се одвијати у седницама. Планирани број седница је 6 по већу.  

 

 



Основна школа „14. oктобар“ 
 

18 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕHСКОГ  ВЕЋА ПРВОГ РАЗРЕДА  

 

Садржај рада 
Време 

реализације 
Носиоци активности 

Израда програма рада Одељењског већа VIII, IX Сви чланови већа 

Израда програма допунске наставе српског језика и 

математике 

VIII, IX Сви чланови већа 

Утврђивање распореда  контролних задатака VIII, IX Сви чланови већа 

Диговор о изборним предметима и слободним 

активностима 

IX Сви чланови већа 

Израда програма посета, излета, наставе у природи VI- VIII Сви чланови већа 

Договор о избору додатне литературе IX Сви чланови већа 

Извештај о анализи оптерећености ученика у настави XI Сви чланови већа 

Извештај о анализи и реализацији наставног плана и 

програма на крају сваког класификационог периода 

XI- I- IV - 

VI 

Сви чланови већа 

Анализа ефеката рада из области “ превенције насиља“ и 

сугестије,закључци за наредну школску годину 
V 

Учитељи 

Извештај о анализи успеха и дисциплине на крају сваког 

класификационог периода 

XI- I- IV - 

VI 

Сви чланови већа 

Реализација прославе Дана школе и Светог Саве IX, I Сви чланови већа 

Евидентирање ученика којима је потребна додатна 

подршка у раду 

XI Сви чланови већа 

Извештај о постигнућима ученика на такмичењима III Сви чланови већа 

Израда програма посета, излета, наставе у природи за 

следећу школску годину 

VI Сви чланови већа 

 

 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКОГ  ВЕЋА ДРУГОГ РАЗРЕДА  

 

Садржај рада 
Време 

реализације 
Носиоци активности 

Разматрање плана рада: 

 Одељенског старешине 

 Одељенског већа II разреда 

 изборних  предмета 

 слободне активности 

IX Учитељи 
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Садржај рада 
Време 

реализације 
Носиоци активности 

Утврђивање распореда  контролних задатака IX Учитељи 

Израда индивидуалних образовних планова 
IX,X 

Учитељи,ПП 

служба 

Разматрање предлога програма наставе у природи, 

jeднодневних излета  и посета 
IX 

Учитељи 

Договор о реализацији радионице из области “ 

превенције насиља“ 
IX-X 

Учитељи 

Организација школских такмичења: 

Међународно такмичење“Кенгур без граница“ 

школско рецитаторско такмичења и маскенбала 

X-IV 

Учитељи 

Анализа и ревизија индивидуалних образовних планова. 
XII,III 

Учитељи,ПП 

служба 

Извештај о анализи реализације наставног плана и 

програма на крају сваког класификационог периода. 
XI, I,IV,VI 

Учитељи 

Извештај о анализи успеха и дисциплине на крају сваког 

класификационог периода. 
XI, I,IV,VI 

Учитељи 

Анализа ефеката рада из области “ превенције насиља“ и 

сугестије,закључци за наредну школску годину 
V 

Учитељи 

Извештај о постигнућима ученика на такмичењима V учитељи 

Утврђивање предлога програма рада одељенског већа, 

одељенских старешина и одељенске  заједнице 
VI 

учитељи 

 

 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКОГ  ВЕЋА ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА  

 

САДРЖАЈ 
ВРЕМЕ 

РАДА 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Разматрање плана рада: 

 Одељенског старешине 

 Одељенског већа III разреда 

 Изборних  предмета 

 Слободних активности 

IX 

учитељи 

Утврђивање распореда писмених и контролних задатака IX учитељи 

Израда Индивидуалних образовних планова 
IX, X 

учитељи ППслужба 

Разматрање предлога програма наставе у природи, 

једнодневне екскурзије и посета IX 
учитељи 
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Договор о реализацији радионица из области Превенције 

насиља   у III разреду X 
учитељи 

Организација школских такмичења( из математике, 

Међународно такмичење,,Кенгур без границе,, 

рецитатори, Најраспеванија одељенска заједница...) 

X - IV  

учитељи 

Анализа и ревизија Индивидуалних образовних планова; 

ревизија XII, III 
учитељи ППслужба 

Извештај и анализа реализације наставног плана и 

програма на крају сваког класификационог периода 
XI, I,IV,VI 

учитељи 

Извештај и анализа успеха и дисциплине на крају сваког 

класификационог периода 
XI, I,IV,VI 

учитељи 

Договор о реализацији програма Професионална 

оријентација 
II-IV 

учитељи 

Анализа ефеката радионица из области Превенције 

насиља(запажања и сугестије за наредну школску годину) 
V 

учитељи 

Извештај о постигнућима ученика на такмичењима V учитељи 

Утврђивање предлога плана рада одељенског већа, 

одељенских старешина и одељенске  заједнице 
VI 

учитељи 

 

 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ  ВЕЋА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА  

 

 

САДРЖАЈ 
ВРЕМЕ 

РАДА 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Разматрање плана рада: 

 Одељенског старешине 

 Одељенског већа IV разреда 

 Изборних  предмета 

 Слободних активности 

IX учитељи 

Утврђивање распореда писмених и контролних задатака 
IX 

учитељи 

Израда Индивидуалних образовних планова 
IX, X 

учитељи ППслужба 

Разматрање предлога плана наставе у природи, 

једнодневне екскурзије и посета IX 
учитељи 
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Договор о реализацији радионица из области Превенције 

насиља  X 
учитељи 

Договор о реализацији програма Професионална 

оријентација 
X Учитељи, психолог 

Реализација активности из РП  
X - XII Учитељи, педагог 

Организација школских такмичења( из математике, 

Међународно такмичење,,Кенгур без границе,, 

рецитатори, Најраспеванија одељенска заједница...) 

X - IV  

учитељи 

Анализа и ревизија Индивидуалних образовних планова; 

ревизија 
XII, III 

учитељи ППслужба 

Извештај и анализа реализације наставног плана и 

програма на крају сваког класификационог периода 
XI, I,IV,VI 

учитељи 

Извештај и анализа успеха и дисциплине на крају сваког 

класификационог периода 
XI, I,IV,VI 

учитељи 

Анализа ефеката реализације пројекта ,,Кругови 

пријатеља,, 
V 

учитељи психолог 

Извештај о постигнућима ученика на такмичењима V учитељи 

Утврђивање предлога плана рада одељенског већа, 

одељенских старешина и одељенске  заједнице 
VI 

учитељи 

 

 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА П ЕТОГ РАЗРЕДА  
 

 

Редни 

број 
Садржај 

Време  

рада 

Носиоци активности и 

сарадници 

1. Рад на изради предлога програма рада Одељењског већа VIII 
одељењске старешине, ПП 

служба 

2. 
Договор око утврђивања распореда  писмених и контролних 

задатака 

VIII - 

IX 

директор, чланови 

Одељењског већа, ПП 

служба 

3. 
Договор око организације и реализације програма екскурзије 

и посета 

VIII -

IV 

директор, чланови 

Одељењског већа 

4. Договор о организацији Дана школе IX, X 
директор, комисија, 

чланови већа 

5. 
Идентификација ученика са проблемима у учењу и владању 

и предлагање мера за побољшање истог 
IX-V 

одељењске старешине, ПП 

служба 

6. 
Реализација активности пројеката из Годишњег плана рада 

школе 
IX-VI 

чланови Одељењског већа, 

ПП служба 

7. Планирање и реализација часова пројектне наставе IX-VI 
чланови Одељењског већа, 

ПП служба 

8. 
Разматрање интересовања ученика за слободне активности и 

додатни рад 
X-XI 

одељењске старешине, 

предметни наставници 

9. Активности из области ИО и примене ИОП-а XI- XII 
директор, чланови 
Одељењског већа, ПП 

служба 
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10. 
Извештај о анализи успеха и дисциплине на крају 

класификационих периода 

XI, I, 

IV, VI 

директор, чланови 

Одељењског већа, ПП 

служба 

11. 
Извештај о анализи реализације Наставног плана и програма 

на крају класификационих периода 

XI, I, 

IV, VI 

директор, чланови 

Одељењског већа, ПП 

служба 

12. 
Уједначавање критеријума оцењивања у оквиру Одељењског 

већа 
XI, XII 

чланови Одељењског већа, 

ПП служба 

13. 
Организовање учешћа ученика у прослави новогодишњих 
празника 

XII 
одељењски старешина, 
директор школе 

14. Организација и реализација прославе Савиндана I 

директор, чланови 

Одељењског већа, ПП 

служба 

15. 
Запажања наставника о адаптацији ученика на предметну 

наставу и нове наставне предмете 
II 

одељењске старешине, 

предметни наставници 

16. 
Разговор о ефикасности мера предузетих код ученика са 

проблемима у учењу и понашању 
II-III 

одељењске старешине, 

директор, ПП служба 

17. Усвајање извештаја са излета  VI чланови Одељењског већа 

18. Извештаји о реализацији пројектне наставе VI 
чланови Одељењског већа, 

ПП служба 

19. 
Предлози за ученика године, за награде, за похвале и за 

специјалне дипломе 
VI 

предметни наставници, 

директор, одељењске 

старешине 

20. 

Рад на изради  програма рада Одељењског већа, одељењског 

старешине, одељењског Савета родитеља, и избор 

руководиоца за следећу школску годину 

VI чланови одељењског већа 

 

 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКОГ  ВЕЋА ШЕСТОГ РАЗРЕДА  

 

 

Садржај рада 
Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Разматрање плана рада Одељењског већа  VIII, IX чланови Одељ. већа 

Утврђивање распореда писмених и контролних задатака  IX 
предм. наставници, 

одељ. старешине 

Испитивање интересовања ученика за укључивање у слободне 

активности и додатни рад 
IX 

Предм. наставници, 

одељ. старешине 

Разговор о адаптацији ученика на нов предмет (физика) X 
чланови Одељ. већа 

и предм.наставници 

Реализација активности у оквиру Развојног плана школе X 
чланови Одељ. већа, 

педагог 

Идентификација ученика са проблемима у учењу и понашању 

и доношење одговарајућих мера за побољшање истог 
X 

психолог, педагог, 

одељ. старешине  

Реализација активности у оквиру превенције насиља – договор 

о радионицама које ће се реализовати на часовима одељенског 

старешине  

X 
Чланови. одељ.већа, 
психолог 

Активности у оквиру програма Професионална оријентација – 

договор са координатором тима за ПО  
XI 

Чланови већа, 

психолог 



Основна школа „14. oктобар“ 
 

23 

 

Садржај рада 
Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Извештај о анализи успеха и дисциплине ученика на крају 

класификационог периода  
XI, I,IV,VI чланови Одељ. већа 

Извештај о анализи реализације наставног плана и програма на 

крају класификационог периода 
XI, I,IV,VI чланови Одељ. већа 

Идентификовање надарених ученика и праћење њиховог рада 

кроз такмичења 
XII 

чланови Одељ. већа, 

педагог 

Разговор о ефикасности мера предузетих код ученика са 

проблемима у учењу и понашању 
XII , IV 

Психолог, педагог, 

одељ. старешине 

Реализација активности у оквиру Развојног плана школе I, II 
чланови Одељ. Већа, 

педагог 

Извештавање чланова већа о реализованим активностима 

(радионицама) у оквиру превенције насиља, професионалне 
оријентације и развојног плана 

V 
Чланови Одељ. 

Већа, ПП служба 

Извештај о реализацији Плана одељенског већа VI Чланови Одељ. већа 

Предлог плана  екскурзија, излета и посета за школску 

2018/2019. год. 
VI 

Чланови Одељ. већа 

Извештај о успеху ученика на крају школске године 

(смотре,такмичења....) 
VI 

чланови Одељ. већа 

Предлози програма рада одељењског старешине, одељењске 

заједнице, Одељењског већа и одељењског Савета родитеља и 
избор руководиоца 

VI 
педагог и чланови 

Одељ. већа 

 

 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ  ВЕЋА СЕДМОГ РАЗРЕДА  

 

 

Садржај рада 
Време 

реализације 
Носиоци активности 

Рад на изради и усвајању програма рада Одељењског већа  VIII  
чланови Одељ. већа, 
педагог 

Рад на изради и усвајању програма посета и излета IX директор и Одељ.веће  

Утврђивање распореда писмених и контролних задатака IX 
Чланови Одељењског 

већа 

Активности везане за помоћ ученицима у професионалној 
оријентацији 

IX 
 

Чланови већа. Тим за 
ПО 

Имплементација инклузивног образовања и израда ИОП-а IX 
Одељенски 

старешина, ОВ 

Испитивање интересовања ученика за укључивање у 
слободне активности, додатни и допунски рад 

IX 
Одељенски 
старешина.ОВ 

Превентивне радионице на тему болести зависности 
X 

Разредне старешине 

7.разреда, психолог 

Успостављање корелације између садржаја појединих 

наставних предмета 
X 

предметни 
наставници, одељ. 

старешине 
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Разговор о адаптацији ученика на нов предмет (хемија) X 
чланови Одељ. већа и 
предм.наст 

Идентификација ученика са проблемима у учењу и 

понашању и предузимање одговарајућих мера за 

побољшање истог 

XI 
психолог, педагог, 
одељ. старешине  

Активности везане за одабир професионалне оријентације XI 

 Чланови одељенског 

већа, психолог, 

педагог 

Анализа извештаја о успеху и дисциплини ученика на крају 
класификационог периода 

XI,III,VI чланови Одељ. већа 

Уједначавање критеријума оцењивања у оквиру Одељењског 

већа и идентификовање надарених ученика  
XII 

чланови Одељ. већа, 

педагог 

Активности у вези са реализацијом радионица из пројекта 
Превенција насиља 

XII 
Директор, чл. Одељ. 
већа, ПП служба   

Разговор о ефикасности мера предузетих код ученика са 

проблемима у учењу и понашању 
II 

психолог, одељ. 

старешине 

Активности у вези са реализацијом пројекта Превенција 
насиља: анализа реализације пројекта унутар ЧОС-а 

IV 
Директор, чл. Одељ. 
већа, ПП служба   

Разговор о ефикатности мера предузетих код ученика са 

тешкоћама у учењу и понашању (превенција насиља, 

васпитно-дисциплинске мере, ПП служба, одељењски 
старешина) 

V 

Психолог, одељенске 

старешине 

Утврђивање предлога за награде, похвале и специјалне 

дипломе 

V 

 

Чланови Одељ. већа, 

пред.наста, 
одељ.старешине 

Предлог плана  екскурзија, излета и посета  VI Чланови Одељ. већа 

Предлози програма рада одељењског старешине, одељењске 

заједнице, Одељењског већа и одељењског Савета родитеља 
и избор руководиоца 

VIII 

педагог и чланови 

Одељ. већа 

Анализа програма рада Одељењског већа  VIII 
чланови Одељ. већа, 

педагог 
 

 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ  ВЕЋА ОСМОГ РАЗРЕДА  
 

 

Редни 

број 
Садржај 

Време  

рада 
Носиоци активности и сарадника 

1. 
Рад на изради и плану рада Одељењског већа 

VIII 
председник одељењског већа, чланови 

одељењског већа 

2. 
Договор око утврђивања распореда израде 

писмених и контролних задатака 
IX 

чланови Одељењског већа,  предметни 

наставници 

3. 
Договор око организације и реализације плана 

екскурзије и посета за школску 2018/2019. годину 
IX 

Помоћник директора, чланови 

Одељењског већа 

4. 

Планирање динамике реализовања Пројекта 

професионалне оријентације – реализација у осмом 
разреду 

IX чланови Одељењског већа, ПО тим 

5. 
Планирање реализације радионица из области 

превенције насиља 
IX чланови Одељењског већа, психолог 

6. 
Активности на изради ИОП-а и мера 

индивидуализације 
IX, X 

чланови Одељењског већа,  предметни 

наставници, ПП служба 
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7. 
Извештај о анализи успеха и дисциплине на крају 

класификационих периода 
XI, 

I,III,VI 

директор, чланови Одељењског већа, 

ПП служба 

8. 
Извештај о анализи реализације Наставног плана и 

програма на крају класификационих периода 

XI, 

I,III,VI 

директор, чланови Одељењског већа, 

ПП служба 

9. 
Договор, план и информисање о пробном завршном 

испиту и о завршном испиту 
II 

чланови Одељењског већа,  предметни 

наставници, директор 

14. 
Информисање одељењских старешина о условима 

уписа у I разред средње школе 
II,III 

одељењске старешине, помоћник 

директора ,директор, ПП служба 

15. 
Извештај о реализацији плана пројекта 

професионалне оријентације 
IV одељењске старешине, Тим ПО 

16. 
Организација припремне наставе за полагање 

завршног испита и уписа у средње школе 
V, VI 

предметни наставници, директор, 

одељењске старешине 

17. 
Активности током завршног испита,листе жеља и 

уписа ученика 8. Разреда у средњу школу.  
VI,VII 

одељењске старешине, помоћник 

директора , уписна комисија,директор 

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА  

 

Планови рада стручних већа приказани су појединачно за све области предмета. Већа ће 

радити кроз седнице. Планирано је по 4 седнице за реализацију садржаја из Годишњег плана и 

4 седнице на којима ће се реализовати пленарни прикази похађаних семинара, стручних тема, 

анализе уџбеника, стручне литературе у оквиру стручног усавршавања. 
 

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ  

 

САДРЖАЈ РАДА Време 

реализације 

Носиоци активности 

Договор о изради годишњих и оперативних планова VIII Рук.Стр.већа,учитељи 

ППслужба 

Планирање, похађање, извештаји са похађаних стручних 

семинара, размена искустава и примена добре праксе; договор 

о начину и имплементацији стечених знања у наставни процес 

VIII-VI Рук.Стр.већа, 

учитељи, 

ППслужба 

Припрема приредбе поводом свечаног пријема првака VIII Рук.Стр.већа, 
учитељи 

Планирање, реализација и анализа иновативних часова IX-VI Учитељи, 

ППслужба 

Имплементација АП за инклузивно образовање и пружање 

подршке Тиму за ИОП у изради ИОП-а  

VIII-VI Учитељи, 

ППслужба 

Тим за ИОП 

Идентификација даровитих ученика на предлог учитеља и 

израда ИОП-а  3, у трећем и четвртом разреду 

IX-X Учитељи, 

ППслужба 

Активности у оквиру заштите деце од насиља IX-VI Рук.Стр.већа,учитељи 

ППслужба 

Активности у оквиру  професионалне оријентације ученика IX-I Учитељи, 

ППслужба 

Тим за ПО 

Активности у превенцији зависности од употребе интернета и 

савремене технологије 

IX-VI Учитељи, 

ППслужба 

Тим за ИО 
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Активности у оквиру  тима за  „Вредновање рада школе“ X-VI Рук.Стр.већа,учитељи 

ППслужба 

Тим за вредновање 

Разматање плана такмичења, избор ученика такмичара и 

договор о начину њиховог припремања и праћењу постигнућа 

IX-VI Рук.Стр.већа, 

учитељи 

Учешће у активностима дечије организације“Пријатељи деце“ 

(Дечија недеља, маскенбал, ликовни конкурси, такмичења 

песника, рецитатора, Мали драмски комади...), на нивоу 
школе и општине Раковица и града Београда 

IX-VI Учитељи, 

„Пријатељи деце“ 

Припрема приредбе за Дан школе на изабрану тему IX-X Учитељи 

 

Припрема за прославу Савиндана IX-I Учитељи 

 

 Припрема, реализација и анализа коришћења електронских 

дневника 

 

  

Сарадња са организацијама  на нивоу локалне заједнице 

Црвеним крстом, Добрововољним ватрогасним друштвом 

Раковица 

IX-VI Рук.Стр.већа, 

учитељи 

Активности везане за здравствену превенцију, предавања 

стоматолога, лекара 

IX-VI Лекари Дома здравља, 

стоматолог, ПП служба, 

учитељ 

Примена формативног оцењивања, ради објективнијег 

оцењивања ученика, са мање писмених и контролних задатака 

IX-VI Рук.Стр.већа, 

учитељи 

Планирање, реализација и анализа боље сарадње са 

родитељима 

IX-VI Рук.Стр.већа, 

учитељи 

Планирање и реализација посета позоришту, биоскопима, 

музејима, галеријама... 

IX-VI Рук.Стр.већа, 

учитељи 

Планирање и реализација два полудневна излета са циљем 

бољег упознавања родног града и завичаја 

IX-VI Рук.Стр.већа, 

учитељи 

 

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ОБЛАСТИ ФИЗИЧКОГ  ВАСПИТАЊА  
 
 

Садржај рада 
Време 

реализације 
Носиоци активности 

1. Конституисање стручног већа области  

физичког васпитања  
VIII-IX 

Руководилац стручног 

већа 

2. Усаглашавање и утврђивање методологије израде глобалних и 

оперативних планова рада. 
VIII-IX 

Руководилац стручног 

већа 

3. Задужења наставника у остваривању и спровођењу плана и 

програма  
VIII-IX 

Руководилац стручног 

већа, директор, ПП-

служба 

4. Подела  задужења наставника по одељењима VIII 

Руководилац стручног 

већа, директор, ПП-
служба 

5. Припрема и организација секција, слободних и спортских 

активности 
IX Руководилац СВ 
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Садржај рада 
Време 

реализације 
Носиоци активности 

6. Усклађивање критеријума оцењивања X-XI 

Руководилац стручног 

већа, директор, ПП-
служба 

7. Договор о реализацији тема: правилно држање тела, физичка 

активност и здравље, значај одмора и рекреације за здравље 

(активан одмор) 

X 
Руководилац стручног 

већа  

8. Припрема и организација Спортске недеље(и усклађивање са 

програмом прославе Дана школе) 
X 

Руководилац стручног 

већа  

9. Формирање секција и организација слободних активности X 
Руководилац стручног 

већа  

10. Анализа опремљености реквизитима и справама и евентуална 

набавка нових 
XI 

Руководилац стручног 

већа, директор, ПП-

служба 

11. Извештај оанализи успеха ученика на општинским и градским 

такмичењима. 
XI -  XII 

Руководилац стручног 

већа, ПП-служба 

12. Договор око отклањања евентуалних проблема у реализацији 

програма редовне наставе, спортских, слободних активности, као 

и секција 

XI 

Руководилац стручног 

већа, директор, ПП-

служба 

13. Стручно усавршавање наставника XII 

Руководилац стручног 

већа, директор, ПП-

служба 

14. Извештај о анализи  реализације плана и програма на крају 

првог полугодишта у настави физичког васпитања 
XII 

Руководилац стручног 

већа  

15. Извештај оанализи резултата на досадашњим спортским 

такмичењима ученика 
XII 

Руководилац стручног 

већа  

16. Извештај оанализи рада Стручног већа у току првог 

полугодишта и договор о даљим активностима  
I 

Руководилац стручног 

већа  

17. Припреме за организовање пролећних такмичења и спортских 

активности 
II-III 

Руководилац стручног 

већа  

18. Извештај оанализи успеха у настави физичког васпитања на 
крају трећег класификационог периода 

IV 
Руководилац стручног 
већа, ПП-служба 

19. Договор око организације и реализације Спортске недеље –

(пролећног кроса /организације меморијалног турнира ) 
IV 

Руководилац стручног 

већа,  директор, ПП-

служба   

20. Извештај оанализи  и припрема извештаја о постигнутим 

резултатима на такмичењима ученика 
V-VI 

Руководилац стручног 

већа  

21. Анализа успеха ученика у настави физичког васпитања на 

крају школске године 
VI 

Руководилац стручног 

већа, ПП-служба 

22. Извештај оанализи  рада Стручног већа у протеклој школској 

години 
VI 

Руководилац стручног 

већа, директор, ПП-

служба 

23. Реализација активности у оквиру  Самовредновањa педагошког 

рада школе 
IX -  VI 

Руководилац стручног 

већа, директор, ПП-

служба 

24. Реализација ктивности у оквиру развојног плана школе IX -  VI 

Руководилац стручног 

већа, директор, ПП-

служба 

25. Реализација активности у оквиру школског плана превенције 

насиља 
IX -  VI 

Руководилац стручног 
већа, директор, ПП-

служба 

26. Предлог поделе часова и задужења за наредну школску годину VI 
Руководилац стручног 

већа, директор 
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Садржај рада 
Време 

реализације 
Носиоци активности 

27. Израда предлога плана наставе физичког васпитања за наредну 

школску годину 
VI 

Руководилац стручног 

већа  

28. Пленарни прикази стручних семинара, уџбеника, стручне 
литературе као активности стручног усавршавања наставника 

IX -  VI 
Руководилац стручног 
већа 

29. Прађење реализације активности предвиђених индивидуалним 

плановима стручног усавршавања наставника 
IX -  VI 

Руководилац стручног 

већа 

30. Избор новог руководства Стручног већа области физичког 

васпитања 
VIII 

Руководилац стручног 

већа  

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ УМЕТНОСТИ  

 

Садржај рада 
Време 

реализације 
Носиоци активности 

Конституисање стручног већа и припремање основе 

Годишњег плана рада 
VI-VIII ЧлановиСтручногвећа, секретар 

Договор о начину израде глобалних и оперативних 

планова рада 
VI-VIII 

ЧлановиСтручногвећа, ПП 

служба 

 

Договор о методама рада, облицима рада и наставним 

средствима која се користе у процесу рада 
VI-VIII 

Чланови Стручног већа, ПП 

служба 

Имплементација АП за инклузивно образовање,  и 

пружање подршке Тиму за ИОП у изради ИОП- а 
IX -VI 

Чланови Стручног већа, педагог 

ПП служба 

Активности у вези пројекта,,развојно планирање 

школе-подршка ученицима кроз изборни предмет хор и 

оркестар 

IX-VI 
Чланови Стручног већа, педагог 

ПП служб 

       Активности у вези пројекта „Београд пева“ IX-XII 

Наставници музичке 

културе,Дечији културни центар 

Београд и Удружење наставника 

музичке културе Србије 

Ивештаји са похађаних стручних семинара и договор о 

начину имплементирања стечених знања у наставни 

процес 

IX-VI ЧлановиСтручногвећа, директор 

Идентификовање ученика, организација , реализација 

слободних активности и анализа квалитета 
реализованих активности 

IX ЧлановиСтручногвећа 

Учешће на домаћим и међународним музилким 

фестивалима 
X-VIII 

Наставници музичке културе 

Удружење наставника музичке 

културе Србије 

Активнопсти  у вези реализације АП за  

Развојно планирање –ресурси 
X 

Руководилацстручногвећа 

 

Реализација иновативних часова и њихова анализа  X-VI 
Чланови Стручног већа, Стручни 

актив за ШРП 

Усклађивање критеријума оцењивања у оквиру 

стручног већа образовне области уметности 
IX-X ЧлановиСтручногвећа 

Учешће ученика на конкурсима и такмичењима  из IX-X ЧлановиСтручногвећа 
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Садржај рада 
Време 

реализације 
Носиоци активности 

области ликовне и музичке културе 

Избор ученика за школска и општинска такмичења. X, XI ЧлановиСтручногвећа 

Извештаји о реализацији активности у вези програма 

инклузије, РП-а, и Пројекта вредновање рада школе 
XII 

Руководилацстручногвећа, 

педагог 

 

        Извештај о корелацији наставних садржаја 

музичке и  ликовне културе са наставним садржајима 
других предмета 

XII ЧлановиСтручногвећа 

Разговор о искуствима коришћења литературе 

,дигиталних уџбеника и расположивих наставних 

средстава коју наставници користе у припреми и 

реализацији наставних садржаја 

I, II 
Руководилац стручног већа, 

директор, педагог 

Припреме за обележавање Дана школе, Савиндана и 

Општинских такмичења ,Соло певача и Ликовних 

конкурса 

IX –II 

Чланови Стручног већа, чланови 

Стручног већа језика, 

књижевности комуникација 

Припрема и учешће на градским такмичењима соло 

певача ,групе певача  и учествовање у завршним 

свечаностима организације „Пријатељи деце 

Београда“ 

 

III,IV,V ЧлановиСтручногвећа 

Учествовање на манифестацијама у организацији 

Удружења наставника музичке културе Србије 

,Дечијег културног цента.Центра за културу.... 

X-VI ЧлановиСтручногвећа 

 Извештај о успеху ученика на општинским и 

градским такмичењима 
V-VI ЧлановиСтручногвећа 

Припрема и реализација приредбе за крај школске 

године 
VI ЧлановиСтручногвећа 

Извештај о реализованој корелацији садржаја музичке 

и ликовне културе  са другим наставним предметима у 

II полугодишту шк 2019/2020. 

V ЧлановиСтручногвећа 

Предлози стручног актива за доделу посебних 

диплома ученицима завршног разреда  из предмета 
ликовна култура и музичка култура 

VI ЧлановиСтручногвећа 

Извештај о реализацији наставних, ваннаставних 

активности и иновативних часова на крају школске 

2019/2020.у раду са инклузивним ученицима 

VI Руководилацстручногвећа 

Извештаји о реализацији активности у вези програма 

инклузије, РП-а, и Пројекта вредновање рада школе 
VI 

Руководилацстручногвећа, 

педагог 

 

Извештај о учешћу ученика на конкурсима и 

такмичењима  из области ликовне и музичке културе 
VI Руководилацстручногвећа 

Предлог поделе часова у редовној настави и изборним 

предметима за школску 2020/2021. и избор 

руководица Стручног већа за 2020/21. 

VI-VII Руководилацстручногвећа 

Предлог програма рада већа за наредну школску 

годину 2020/2021. 
VIII 

Руководилац стручног већа, 
педагог, психолог 
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ПЛАН СТРУЧНОГ ВЕЋА ОБРАЗОВНИХ ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНИХ НАУКА  

 

 

Садржај рада 
Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

1. Припрема  програма рада већа и избор руководства за 

наредну 2019/2020. годину 
VIII 

Руководилац и чланови 
стручног већа 

2. Планирање, похађање,  извештаји са похађаних стручних 

семинара и договор о начину имплементирања стечених 

знања у наставни процес 

IX -VI Чланови стручног већа   

3. Имплементација инклузивног образовања и израда ИОП-а                                                                                  

IX -VI 

Чланови стручног већа,  

ПП служба,разредне 

старешине 

4. Активности у оквиру стручног актива за развојно 

планирање 
IX-VI 

чланови стручног већа, 

ПП служба,директор 

5. Полугодишњи извештај о реализацији активности 
предвиђених планом за инклузивно образовање и стручног 

актива за развојно планирање  

XII-II 
Руководилац стручног 

већа, ПП служба 

6. Разматрање образовних стандарда за историју и 

географију; разматрање могућности за иницијални тест из 

историје и географије 

IX-XII Чланови стручног већа 

7. Упознавање ученика 5. разреда са новим предметима 

(историја, географија), договор о начину рада и оцењивања и 
њиховом приступу новим предметима 

IX Чланови стручног већа 

8. Идентификација даровитих ученика и реализација додатне 
наставе из оба предмета 

IX -VI  
Чланови стручног већа, 

психолог 

9. Избор ученика за школска и општинска такмичења X Чланови стручног већа 

10. Извештај о анализи успеха ученика на тестовима 

израђеним по предметима који се заснивају на образовним 
стандардима 

X-VI Чланови стручног већа 

11. Извештај о успеху ученика на општинским и градским 
III-V 

 
Чланови стручног већа 
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Садржај рада 
Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

такмичењима  

12. Договор о предлогу избора нових уџбеника за наредну 

школску годину  
III-V Чланови стручног већа 

13. Извештај о реализованој корелацији садржаја историје и 

геогрaфије 
V 

Руководилац стручног 

већа, чланови стручног 

већа 

14. Извештај о анализи успеха ученика на пробном 

комбинованом тесту за шк. 2018-2019. годину 
V-VI 

Руководилац стручног 
већа, чланови стручног 

већа 

15. Анализа успеха ученика из наставних предмета 

историјеи географије 
V-VI 

Руководилац стручног 
већа, чланови стручног 

већа 

16. Извештај о реализацији наставних, ваннаставних 

активности,посета и иновативних часова на крају 

шк.2019/2020. године 

VI 

Руководилац стручног 

већа чланови стручног 

већа 

17. Извештаји о реализацији активности предвиђених 

планом за инклузивно образовање и стручног актива за 

развојно планирање 

VI 

Руководилац стручног 

већа чланови стручног 
већа, ПП служба 

18. Извештај о анализи успеха ученика из наставних 

предмета историје и географије 
VIII 

Руководилац стручног 

већа, чланови стручног 

већа 

19. Предлог плана већа за наредну школску годину 

2020/2021. 
VIII 

Руководилац стручног 
већа, чланови стручног 

већа 

 

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНИХ НАУКА  
 

 

Садржај рада 
Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

1. Конституисање Стручног већа и руководства. VIII-IX 
Чланови Стручног 

већа 

2. Планирање, похађање, извештаји са похађаних 

стручних семинара и договор о начину 

имплементирања стечених знања у наставни процес 

VIII-VI 
Чланови Стручног 

већа 

3. Уједначавање критеријума оцењивања у односу на 

образовне стандарде обзиром на специфичности 

одељења 

IX -XII 

Чланови Стручног 

већа, педагог ПП 

служба 

4. Ревизија начина вредновања стручног усавршавања 

у установи 
X 

Чланови Стручног 
већа, педагог ПП 

служба 

5. Разматрање образовних стандарда и истраживања у IX-VI 
Чланови Стручног 

већа 
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Садржај рада 
Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

оквирима истих 

6. Саставни део школског програма биће ИОП, али се 

неће налазити у школским програмима, већ ће се 

евидентирати у ПП служби, у плановима учитеља и 

наставника, као прилог школских програма 

IX-VI 
Чланови Стручног 

већа, ПП служба 

7. Избор ученика за такмичења и договор о начину 

њиховог припремања 
IX-XII 

Чланови Стручног 

већа 

8. Упознавање ученика 6. и 7. разреда са новим 

предметима (физика, хемија), договор о начину рада 

и оцењивања и њиховом приступу новим 

предметима 

IX 
Чланови Стручног 

већа 

9. Активности у вези вредновања кроз предмете на 

завршном испиту (физика, биологија, хемија)  
IX-VI 

Чланови Стручног 

већа 

10. Унапређивање наставе физике у 6. разреду, кроз 

савремени приступ, коришћењем метода групног 

истраживачког рада, помоћу наставних средстава 

(рачунар и видео пројектор) 

IX-VI 
Чланови Стручног 

већа 

11. Дефинисање критеријума оцењивања из физике 

(постављање, израда листе и евалуација 

критеријума) 

IX-VI 
Чланови Стручног 

већа 

12. Реализација плановима предвиђеног 

интердисциплинарног приступа настави(корелација) 

и вредновање квалитета реализованих часова 

IX-VI 
Чланови Стручног 

већа 

13. Имплементација АП за инклузивно образовање и 

пружање подршке Тиму за ИОП у изради ИОП-а 
IX-VI 

Чланови Стручног 

већа, ПП служба 

14. Идентификовање ученика, организација, 

реализација додатне, допунске наставе и слободних 

активности и анализа квалитета реализованих 

активности 

X-VI 
Чланови Стручног 

већа 

15. Планирање, реализација и анализа реализације 

иновативних часова из предмета: физика, хемија, 

биологија, техничко и информатичко образовање и 

анализа реализованих часова 

X-VI 
Чланови Стручног 

већа, ПП служба 

16. Анализа рада ученика из предмета ове области на 

крају класификационог периода 
X,II,V,VI Руководилац Већа 

17. Активности у вези реализације АП Развојног 

планирања и Вредновања рада школе  
IX-VI 

Чланови Стручног 

већа, ПП служба 

18. Активности у вези реализације Професионалне 

оријентације 
IX-VI 

Чланови Стручног 

већа, ПП служба 

19. Превенција насиља- активности у циљу побољшања IX-VI Чланови Стручног 
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Садржај рада 
Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

безбедности ученика кроз безбедно понашање у 

саобраћају 

већа, ПП служба 

20. Извештај о анализи успеха ученика, реализацији 

плана и програма обавезних, изборних предмета, 

додатне, допунске наставе и слободних активности 

на класификационим периодима 

XII 
 

Руководилац Већа 

21. Извештај о активностима које су везане за 

реализацију ИОП-а, Развојног планирања, 

Вредновања рада школе, Професионалне 

оријентације 

XII 

Чланови Стручног 

већа, ПП служба 

22. Праћење и евалуација критеријума оцењивања у 

односу на стандарде обзиром на специфичности 

одељења 

XII,VI 
Чланови Стручног 

већа 

23. Извештај о учешћу и успеху ученика на 

такмичењима 
V,VI 

Чланови Стручног 

већа 

24. Учешће у изради Школског програма за наредну 

школску годину 
VI 

Чланови Стручног 

већа 

 

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА МАТЕМАТИКЕ  

 

 

р.бр Активности 
Време 

реализације 

Носиоци 

активности 
Сарадници 

1. Конструисање Стручног већа и руководства VIII Стручно веће 
Директор, ПП 

служба 

2. 

Планирање, похађање, извештаји са похађаних 

стручних семинара и договор о начину 
имплементирања стечених знања у наставни 

процес 

VIII– IX Стручно веће 
Директор, ПП 
служба 

3. Рад на имплементацији образовних стандарда VIII – VI Стручно веће 
Директор, ПП 

служба 

4. 
Избор ученика за такмичење и договор о начину 

њиховог припремања 
IX – XII Стручно веће 

Директор, ПП 

служба 

5. 
Организовање припремне наставе за учеиике 

осмог разреда 
X  - VI 

Нставници 8. 

разреда 
 

6. 

Реализација плановима предвиђеног 

интердисциплинарног приступа настави 

(корелација) и вредновање квалитета 

реализованих часова 

IX – VI Стручно веће 
Директор, ПП 

служба 

7. 
Имплементација АП за инклузивно образовање и 

пружање подршке Тиму за ИОП у изради ИОП-а 
IX – VI Стручно веће 

Директор, ПП 

служба 

8. 
Идентификовање ученика, организација, 

реализација додатне, допунске наставе и 
X– VI Стручно веће 

Директор, ПП 

служба 
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слободних активности и анализа квалитета 

реализованих активности 

9. 

Планирање, реализација и анализа реализације 

иновативних часова из математике и анализа 

реализованих часова 

X– VI Стручно веће 
Директор, ПП 

служба 

10. 
Анализа рада ученика из предмета ове области на 

крају класификационих периода 
X,II,V,VI  Стручно веће 

Директор, ПП 

служба 

11. 
Активности у вези реализације АП Школског 

развојног планирања и Самовредновање 
IX – VI  Стручно веће 

Директор, ПП 

служба 

12. 

Извештај о анализи успеха ученика, реализацији 
плана и програма обавезних, изборних предмета, 

додатне, допунске наставе и слободних 

активности на класификационим периодима 

XII Стручно веће 
Директор, ПП 

служба 

13. 

Извештај о активностима које су везане за 

реализацију ИОП-а, Школског развојног 

планирања, самовредновања 

XII Стручно веће 
Директор, ПП 

служба 

14. 
Извештај о учешћу и успеху ученика на 

такмичењима 
V – VI  Стручно веће 

Директор, ПП 

служба 

15. 

Праћење реализације активности предвиђених 

индивидуалним плановима стручног усавршавања 

наставника 

IX – VI  
Руководилац 

стручног већа 

Директор, ПП 

служба 

16. 

Пленарни прикази стручних семинара, уџбеника, 

стручне литературе као активности стручног 

усавршавања наставника 

IX – VI  
Руководилац 

стручног већа 

Директор, ПП 

служба 

 

 
ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И  КЊИЖЕВНОСТ  

 
 

р.бр Активности Времереализације Носиоциактивности Сарадник 

1. 
Разматрање плана рада Стручног већа 

за српски језик 
VIII 

Руководилац Стручног 

већа 
ПП служба 

2. Оснивање секција и подела задужења VIII РуководилацСтручногвећа Стручно веће 

3. 
Разматрање Правилника о наставном 

плану и програму 
VIII 

Руководилац Стручног 

већа 

Директор, ПП 

служба 

4. 

Разматрање образoвних стандарда за 

предмете у оквиру стручног већа и 

провера и анализа остварености  

VIII – VI  Предметни наставници Стручно веће 

5. 
Анализа успеха ученика 8. разреда на 

завршном испиту  
VIII – IX  Предметни наставници Стручно веће 

6. Извештаји са похађаних семинара VIII – VI  Предметни наставници Стручно веће 

7. 
Израда оперативних планова за 
редовну, допунску и додатну наставу 

VIII – VI  Предметни наставници ПП служба 

8. 
Договор о учешћу у припреми 

програма за Дан школе 
IX 

Руководилац Стручног 

већа 
Директор 

9. 
Избор ученика за такмичење и договор 

о начину њиховог припремања 
IX Предметни наставници ПП служба 

10. Припрема иницијалних тестова IX – VI  Предметни наставници 
Стручно  веће, 

ПП служба 

11. План сарадње са стручним већем IX – VI  Предметни   наставници Стручновеће, 
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разредне наставе 4. Разреда ПП служба 

12. 

Уједначавање критеријума оцењивања 

обзиром на специфичности појединих 

одељења 

IX – VI  Предметни наставници 
Стручно веће, 

ПП служба 

13. 
Праћење и евалуација критеријума 

оцењивања 
IX – VI  Предметни наставници 

Стручно веће, 

ПП служба 

14. 
Мере увођења иновативних метода у 

наставу 
IX – VI  Предметни наставници Стручно веће 

15. 
Имплементација инклузивног 

образовања и израда ИОП-а 
IX – VI  Предметни наставници ПП служба 

16. 
Активности у вези са Развојним 
планом школе 

IX – VI  
Руководилац Стручног 
већа 

Директор, ПП 
служба 

17. 
Повезивање наставних тема са 

превенцијом насиља 
IX – VI  Стручно веће 

Директор, ПП 

служба 

18. 
Активности у вези са реализацијом 

пројекта „Вредновање рада школе“ 
IX – VI  Стручно веће ПП служба 

19. 
Стручно усавршавање у оквиру 

установе 
IX – VI  Предметни наставници ПП служба 

20. 
Извештај о анализи успеха ученика на 

крају првог тромесечја 
XI Стручно веће  ПП служба 

21. 

Реализација, корелација и извештај о 

датим корелацијама предвиђених 

годишњим програмом 

XI, VI Предметни наставници Стручно веће 

22. 
Извештај о анализи успеха ученика на 

крају првог полугодишта 
XII Стручно веће 

Директор, ПП 

служба 

23. 
Избор теме и подела задужења 

поводом прославе Савиндана 
XII Стручно веће Директор 

24. 
Извештај о раду секција, додатне и 

допунске наставе 
XII, VI Предметни наставници Стручно веће 

25. 
Извештај о анализи остварених 

резултата на такмичењу 
III – VI  Предметни наставници Стручно веће 

26. 
Извештај о анализи успеха ученика на 

крају трећег тромесечја 
IV Стручно веће 

Директор, ПП 

служба 

27. 
Извештај о успеху ученика на крају 

школске године 
VI Стручно веће 

Директор, ПП 

служба 

28. 
Предлог поделе часова за наредну 

школску годину 
VI Предметни наставници Стручно веће 

29. 
Предлог уџбеника за наредну школску 

годину 
VI Предметни наставници Стручно веће 

30. 

Избор руководства Стручног већа за 

српски језик за наредну школску 

годину 

VI 
Руководилац Стручног 

већа 

Директор, ПП 

служба 

 

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА  ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ  

 

р.бр Активности 
Време 

реализације 

Носиоци 

активности 
Сарадник 
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1. 
Разматрање плана рада Стручног већа за област 

страних језика 
VIII 

Руководилац 

Стручног већа 
ПП служба 

2. Подела задужења VIII 
Руководилац 
Стручног већа 

Стручно веће 

3. Разматрање распореда писмених провера ученика VIII 
Предметни 

наставници 
Стручно веће 

4. Разматрање плана стручног усавршавања VIII 
Предметни 

наставници 
Стручно веће 

5. 
Извештаји са похађаних семинара (стручно 

усавршавање ван установе) 
VIII – VI  

Предметни 

наставници 
Стручно веће 

6. 
Израда оперативних планова за редовну, допунску 

и додатну наставу 
VIII – VI  

Предметни 

наставници 
ПП служба 

7. 
Избор ученика за такмичење и договор о начину 

њиховог припремања 
IX 

Предметни 

наставници 
ПП служба 

8. 
План сарадње наставника немачког језика са 

стручним већем разредне наставе 4. разреда 
IX – VI  

Предметни 

наставници 

Стручно веће, 

ПП служба 

9. 
Уједначавање критеријума оцењивања обзиром на 

специфичности појединих одељења 
IX – VI  

Предметни 

наставници 

Стручно веће, 

ПП служба 

10. Мере увођења иновативних метода у наставу IX – VI  
Предметни 

наставници 
Стручно веће 

11. 
Имплементација инклузивног образовања и израда 

ИОП-а, пројекат „Кругови пријатеља“ 
IX – VI  

Предметни 

наставници 
ПП служба 

12. 
Повезивање наставних тема са превенцијом 

насиља 
IX – VI  Стручно веће 

Директор, ПП 

служба 

13. 
Активности везане за пројекат ''Професионална 
оријентација'' кроз модул ''Свет занимања'' 

IX – VI  Стручно веће 
Директор, ПП 
служба 

14. 
Ревизија начина вредновања стручног 

усавршавања у оквиру установе 
X Стручно веће 

Директор, ПП 

служба 

15. Стручно усавршавање у оквиру установе X – VI  
Предметни 

наставници 
ПП служба 

16. 
Извештај о анализи успеха ученика на крају првог 

тромесечја 
XI Стручно веће  ПП служба 

17. 
Извештај о реализацији корелација предвиђених 

годишњим програмом 
XI, VI 

Предметни 

наставници 
Стручно веће 

18. 
Извештај о раду секција, додатне и допунске 

наставе 
XII, VI 

Предметни 

наставници 
Стручно веће 

19. 
Извештај о анализи успеха ученика на крају првог 

полугодишта 
I Стручно веће 

Директор, ПП 

служба 

20. 
Извештај о анализи остварених резултата на 

такмичењу 
III – VI  

Предметни 

наставници 
Стручно веће 

21. 
Извештај о анализи успеха ученика на крају трећег 

тромесечја 
IV Стручно веће 

Директор, ПП 

служба 

22. 
Извештај о успеху ученика на крају школске 

године 
VI Стручно веће 

Директор, ПП 

служба 

23. Предлог поделе часова за наредну школску годину VI 
Предметни 

наставници 
Стручно веће 

24. Предлог уџбеника за наредну школску годину VI 
Предметни 
наставници 

Стручно веће 

25. 
Избор руководства Стручног већа за наредну 

школску годину 
VI 

Руководилац 

Стручног већа 

Директор, ПП 

служба 
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА  
 

 

План и програм рада стручног већа обавезних изборних предмета (Верска настава 

Српске Православне Црквеи Грађанског васпитања) за школску 2019/2020 годину. 
 

Садржај рада 
Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

1. Планирање, похађање,  извештаји са похађаних 

стручних семинара и договор о начину 

имплементирања стечених знања у наставни процес 

IX -VI 
Руководилац стручног 

већа 

2. Активности у оквиру Плана ИО IX -VI 
Чланови Стручног 

већа,ПП служба 

3. Сарадња са свештенством храма Светог Јована 

Крститеља 

 Учествовање у припреми и прослави школске 

славе – Светог Саве 

 Одлазак на Свету Литургију и учешће у Светој 

Тајни Причешћа (Божићни и Васкршњи пост) 

 Одлазак у храмове: Светог Јована Крститеља 

Преображења Господњег и манастир Раковицу) 

IX-VI 
Наставници 

Верске наставе 

4. Утврђивање корелације наставних садржаја унутар 

једног наставног предмета и између више наставних 

предмета 

 Значај и улога обавезних изборних предмета 

ВНСПЦ-е  и ГВ-а и њихово место у односу 

надруге наставне предмете 

 Значај и улога изборног предмета Домаћинство 

IX-VI 
Чланови Стручног већа, 

педагог ПП служба 

5. Активности у оквиру прославе Нове Године и 

Божичних празника 
XII Наставник домаћинства 

6. Активности у оквиру реализације АП за Вредновање 

рада школе 
IX-VI 

Руководилац стручног 

већа, педагог 

7. Активности  у вези реализације ШРП-а IX-VI Чланови стручног већа,  
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Садржај рада 
Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

8. Упознавање ученика са новим предметима, договор о 

начину рада и оцењивања и њиховом приступу новим 

предметима 

IX Чланови стручног већа 

9. Активности у вези са реализације пројекта  „Школа 

без насиља“  
IX-VI 

Руководилац стручног 

већа, психолог 

10.Праћење реализације активности предвиђених 

индивидуалним плановима стручног усавршавања 

наставника 

IX -  VI 
Руководилац стручног 

већа 

11. Пленарни прикази стручних семинара, уџбеника, 

стручне литературе као активности стручног 

усавршавања наставника 

IX - VI 
Руководилац стручног 

већа 

12. Организација угледних часова и реализација X-VI Чланови стручног већа 

13. Анализа успеха ученика из наставних предмета 

ВНСПЦ и ГВ 
XI, I, IV, VI 

Руководилац стручног 

већа 

14. Анализа остварености циљева и задатака из ових 

изборних предмета 
XI -VI 

Чланови стручног већа, 

психолог 

15. Анализа примене различитих наставних средстава у 

циљу остваривања циљева и задатака наставе ВНСПЦ-

е  и ГВ-а 

II 
Руководилац стручног 

већа, педагог 

16. Предлози за уџбенике за наредну школску годину 

 
IV Чланови стручног већа 

17. Еволуација рада стручног већа током наставне 

године 
VI Чланови стручног већа 

18. Предлози за унапређење рада у наставе изборних 

предмета ВНСПЦ-е  и ГВ-а 
VI Чланови стручног већа 

19.Извештаји о реализацији активности предвиђених 

АП: за инклузивно образовање и ШРП-а 
VI 

Руководилац стручног 

већа 

20. Извештај о раду стручног већа VI Чланови стручног већа 

21. Предлог Плана Већа за наредну школску годину 

2019/2020. 
VIII Руководилац, ПП служба 

 

Напомена о планираним активностима чије се извођење не може унапред планирати и зависи 

од различитих околности: 

 

• Посета музејима и верским објектима (на територији општине и града) 

• Сарадња са представницима органа локалне самоуправе 

• Посета биоскопима и позориштима у складу са тематиком и по одобрењу управе школе 

• Све посете ће се одвијати уз писмену сагласност родитеља 
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Стручно веће изборних предмета ВНСПЦ и ГВ чине професори: 

Ивана Радевић - наставник домаћинста 

Светлана Чубрило - наставник ГВ 

Александра Станковић - наставник ГВ 

Јелена Марјановић - наставник ГВ 

Милован Парезановић- наставник ВНСПЦ  

Младен Весић - наставник ВНСПЦ  
 

СТРУЧНИ АКТИВИ И ТИМОВИ  

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА  РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ  

 

I    НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 

РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ:  

 1) Примењивање савремених метода, облика рада и наставних средстава  у настави, са циљем 

подстицања интересовања ученика, развијања критичког мишљења и самосталног коришћења 

различитих извора знања (Наставни процес); Развијање ученичких компетенција за учење путем 

открића, решавања проблема и кооперативног учења  у процесу наставе (Учење). 

2) Редовно и континуирано оцењивање у складу са националним стандардима и прописима, уз 

усаглашавање критеријума у оквиру стручног већа, са нагласком на примени формативног оцењивања  

(Праћење напредовања ученика). 

 

1.1.  ЗАДАТАК:   Примена иновација у настави Природе и друштва  
 

 

Рбр. 

Опис активности Одговорна особа Време 

реализације 

Критеријум 

успеха 

Извор доказа 

 

1.1.1. 

Утврђивање плана 

иновативних часова 

применом 

савременог 

концепта наставе     

Руководилац  

стручног већа 

разредне наставе,  

Предметни 

наставници 

 

 Септембар 

2019.  

План о 

реализацији 

иновативних 

часова 

Годишњи план 

рада  наставника, 

месечни планови   

 

1.1.2. 

Припрема и 

реализација 

иновативних часова 

применом 

савремених 

наставних метода, 

облика наставног 

рада и наставних 

средстава  

Педагог   

Предметни 

наставници 

 

 Школска 

2019/20. 

 

Одржан најмање 

један час   у току 

школске године 

Месечни 

планови 

наставника , 

припрема за час, 

евалуациона 

листа са посете 

часа, годишњи 

план и извештај 

о раду стручног 

већа 

1.1.3  

Присуствовање 

Наставници, 

директор, 

 Школска 

2019/20. 

Сваки наставник  

разредног већа је 

Дневник рада, 

евалуационе 
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иновативним 

часовима 

помоћник 

директора, 

стручни сарадници 

 присуствовао на 

најмање два часа 

у току једне 

школске године 

листе, извештај о 

стручном 

усавршавању 

унутар установе  

1.1.4 Aнализа одржаних 

иновативних часова 

Директор, 

помоћник 

директора, 

стручни сарадници 

, наставници 

 Април-јун 

2020. 

 

Сви одржани 

иновативни 

часови су 

квантитативно и 

квалитативно 

оцењени 

 Евалуационе 

листе, припрема 

за час, 

портфолио 

наставника 

 

1.2.  ЗАДАТАК:   Примена иновација у настави биологије 

 

Рбр. Опис активности Одговорна особа Време 

реализације 

Критеријум 

успеха 

Извор доказа 

 

1.2.1. 

Утврђивање плана 

иновативних часова 

применом 

савременог 

концепта наставе     

 Руководилац  

стручног већа  

природних наука 

Предметни 

наставници 

 Септембар   План о 

реализацији 

иновативних 

часова 

 Годишњи план 

рада  наставника, 

месечни планови    

 

1.2.2. 

Припрема и 

реализација 

иновативних часова 

применом 

савремених 

наставних метода, 

облика наставног 

рада и наставних 

средстава  

Педагог ,  

предметни 

наставници 

 

 Октобар  до 

април 

 

Одржан најмање 

један час   у току  

школске године 

Месечни 

планови 

наставника, 

припрема за час, 

евалуациона 

листа квалитета 

часа, годишњи 

извештај о раду 

стручног већа 

1.2.3. Присуствовање 

иновативним 

часовима 

Наставници, 

директор, 

помоћник 

директора, 

стручни сарадници 

Октобар  до 

април 

 

Сваки наставник  

стручног већа 

природних наука  

је присуствовао 

на једном часу у 

току једне 

школске године 

Дневник рада, 

евалуационе 

листе, извештај о 

стручном 

усавршавању 

унутар установе  

1.2.4. Aнализа одржаних 

иновативних часова 

Директор, 

помоћник 

директора, 

стручни сарадници 

наставници, 

 Април до 

јун 

Сви одржани 

иновативни 

часови су 

квантитативно и 

квалитативно 

оцењени 

 Евалуационе 

листе, припрема 

за час, 

портфолио 

наставника 

1.3. ЗАДАТАК : Увођење пројектне наставе 

Рбр. Опис активности Одговорна особа Време 

реализације 

Критеријум 

успеха 

Извор доказа 

1.3.1. Пројектна настава у Руководилац   Продукти типа  Годишњи план 
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првом и другом 

разреду 

стручног већа 

разредне наставе 

Руководилац 

разредног већа 

Наставник 

Школска  

2019/2020. 

представа, есеја, 

изложби,  кратки 

филм,  текст у 

новинама,  

наступ на 

локалној 

телевизији, 

предавање за 

родитеље, 

другове  

рада наставника, 

Дневник рада 

1.3.2 Пројектна настава у 

старијим разредима 

Наставник 

грађанског 

васпитања 

 

Школска  

2019/2020. 

Продукти типа  

представа, есеја, 

изложби,  кратки 

филм,  текст у 

новинама,  

наступ на 

локалној 

телевизији, 

предавање за 

родитеље, 

другове 

 

Годишњи план 

рада наставника, 

Дневник рада 

 

2.1.  ЗАДАТАК:  Примена формативног оцењивања у  природним и друштвеним наукама у 

старијим разредима (географија) 

 

Рбр. Опис активности Одговорна особа Време 

реализације 

Критеријум 

успеха 

Извор доказа 

2.1.1. Усаглашавање 

критеријума 

оцењивања уз 

праћење утврђених 

образовних 

стандарда  

Педагог, 

руководилац 

стручног већа    

Школска  

2019/2020. 

Упоређивање 

резултата на 

завршном испиту  

и закључне оцене  

Извештај и 

презентација 

резултата са 

завршног оцена 

са анализом, 

записник  

стручног/ 

наставничког 

већа 

2.1.2. Примена принципа 

формативног 

оцењивања у 

настави   географије 

Педагог школе, 

предметни 

наставници 

Школска  

2019/2020. 

 Присутно 5 и 

више начина 

оцењивања 

(практични, 

истраживачки 

рад, домаћи 

задаци, рад на 

часу, есеј, усмене 

провере, 

Педагошка 

свеска 



Основна школа „14. oктобар“ 
 

42 

 

презентације, 

учешће у дебати 

и дискусији, 

групни рад на  

пројектима) 
 
 

 
 
II  ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 
РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ:   

1)  Развијање процедуре за пријем и праћење социјалних потреба новопридошлих ученика (Брига о 

ученицима). 

2) Унапређивање планирањa и релизацијe додатне наставе и ваннаставних активности  (Подршка 

учењу).  

3) Разрађивање и реализација програма (ИОП-3) за подршку надареним ученицима  (Подршка учењу). 

4) Развијање и примена превенције прекомерне употребе и зависности од савремених технологоја 

(Брига о ученицима).    

 

1.1.ЗАДАТАК: Упознавање новоуписаних ученика и родитеља са запосленима у школи и 

вршњацима из одељења 

 

Рбр. 

Опис активности Одговорна особа Време 

реализације 

Критеријум 

успеха 

Извор доказа 

1.1.1. Евидентирање 

новоуписаних 

ученика и 

отварање 

ученичких досијеа 

Секретар школе 

Педагог 

Психолог 

На самом 

упису 

ученика у 

школу 

Евиденција у 

уписној књизи 

је уредно 

вођена, 

Досијеи 

Уписна књига, 

Евиденција 

стручних 

сарадника – 

досије ученика и 



Основна школа „14. oктобар“ 
 

43 

 

ученика су 

оформљени уз 

обавезан 

упитник са 

основним 

подацима о 

ученику 

списак 

новоуписаних 

ученика са 

распоредом по 

одељењима 

 

1.1.2. ,,Добродошлица“ - 

упознавање 

одељенског  

старешине и 

новопридошлих 

ученика и 

родитеља  

 Педагог и 

психолог, 

одељенски 

старешина, 

Вршњачки тим 

Септембар 

 

Ученик , у 

пратњи 

родитеља,  је 

упознао 

одељенског 

старешину и 

неке од 

вршњака, пре 

уласка на први 

час, а најкасније 

у првој недељи 

доласка у нову 

школу 

Анкетни листићи 

за новопридошле 

ученике и 

родитеље  

1.1.3.  Упознавање 

ученика са 

одељенском 

заједницом 

 Одељенски 

старешина   

Вршњачки тим 

Школска 

2019/2020. 

 

 Ученик је 

представљен 

одељењској 

заједници 

Дневник рада, 

Анкета за 

ученике и 

родитеље 

 

 

 

1.2. ЗАДАТАК: Пружање подршке новопридошлом ученику и праћење  прилагођавања 

 

1.2.1. Одређивање 

ученика ментора 

који пружају 

подршку са планом 

активности 

Одељенски 

старешина   

Школска  

2019/2020. 

 

Ученик зна 

коме може да се 

обрати за 

подршку 

Анкетни  лист за 

ученике 

1.2.2. Праћење 

прилагођавања 

ученика   по плану 

активности 

Одељенски 

старешина , 

психолог , 

Педагог, Вршњачки 

тим, 

Ученички 

парламент 

Школска 

2019/2020. 

 

  На крају 

године у 

упитнику за 

ученике и 

родитеље, 60% 

ученика је 

задовољно 

подршком при 

прилагођавању 

у новој средини 

 Записник 

Одељенског већа 

 

2.1. ЗАДАТАК: Унапредити планирање, реализацију и праћење успеха ученика обухваћених  
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додатном наставом из српског језика 

 

Рбр. Опис активности Одговорна особа Време 

реализације 

Критеријум 

успеха 

Извор доказа 

2.1.1. Усклађивање 

планова наставника 

за додатну наставу 

из српског језика 

Педагог,  

Руководилац 

стручног већа 

наставници 

Школска  

2019/2020. 

Направљен 

заједнички план 

на нивоу 

стручног већа 

 Годишњи план 

разредног већа, 

Годишњи план 

наставника, 

Дневник рада, 

Дневник 

додатне, 

допунске и 

ваннаставне 

активности 

2.1.2. Реализација додатне 

наставе по 

заједничком 

распореду 

Педагог,  

Руководилац 

стручног већа 

наставници 

Школска  

2019/2020. 

 Ненајављеном 

посетом часу од 

стране  

директора, 

стручних 

сарадника или 

помоћника 

директора 

утврђено је да 

се додатна 

настава 

реализује по 

распореду 

Евалуациона 

листа, Дневник 

рада, Дневник 

додатне, 

допунске и 

ваннаставне 

активности 

2.1.2. Праћење 

постигнућа ученика 

који похађају 

додатну наставу из 

српског језика  

Руководилац 

стручног већа 

Школска  

2019/2020. 

Више од 50 % 

ученика који 

похађају 

додатну наставу  

учествовало је 

на школским 

такмичењима, 

конкурсима и 

манифестацијам

а 

Више од 10% 

ученика који 

похађају 

додатну наставу 

постигло је 

пласман на 

виши ранг 

такмичења или 

забележило 

Дневник рада, 

Дневник 

додатне, 

допунске и  

секција, 

Записник 

стручних већа, 

Летопис 
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похвалу или 

награду за 

постигнуте 

резултате. 

 

2.2.  ЗАДАТАК : Планирање и реализација ваннаставних активности ( хор и оркестар) 

 

 

Рбр. 

Опис активности Одговорна особа Време 

реализације 

Критеријум 

успеха 

Извор доказа 

2.2.1. Усклађивање 

распореда  за хор и 

оркестар са осталим 

наставним и 

ваннаставним 

активностима 

Педагог, 

Руководилац 

стручног већа 

наставници 

Школска 

2019/2020. 

 Распоред је 

усклађен са 

осталим 

наставним и 

ваннаставним 

активностима у 

периоду 

припрема 

програма за 

приредбе, 

манифестације 

и такмичења 

Дневник 

додатне, 

допунске и 

ваннаставне 

активности 

2.2.2. Праћење 

постигнућа ученика 

који похађају 

ваннаставне 

активности - хор и 

оркестар 

Руководилац 

стручног већа 

Школска  

2019/2020. 

Више од 50 % 

ученика који 

похађају  хор и 

оркестар  

учествовало је 

на школским 

такмичењима, 

конкурсима и 

манифестацијам

а 

 

 

 

 

 

Дневник рада, 

Дневник 

додатне, 

допунске и  

секција, 

Записник 

стручних већа, 

Летопис 

 

3.1. ЗАДАТАК:  Увођење ИОП-3 за надарене ученике 

 

 

Рбр. 

Опис активности Одговорна особа Време 

реализације 

Критеријум 

успеха 

Извор доказа 

3.1.1 Идентификација 

надарених ученика 

у трећем и четвртом 

разреду 

 Педагог, психолог, 

наставник 

Школска   

2019/2020. 

Идентификован

о 5 ученика 

Дневник рада – 

записник 

одељењског већа 

Записник Тима 

за инклузивно 
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образовање 

3.1.2. Израда ИОП-а 3  за 

надарене ученике 

Предметни 

наставник, 

одељењски 

старешина 

Школска  . 

2019/2020. 

За 5 ученика је 

урађен ИОП-3 

из одређеног 

предмета  

Документација о 

ИОП-у 3 

3.1.3. Реализација  

ИОП-3  

Предметни 

наставник 

2019/2020. 5 ученика прати 

наставу из 

одређеног 

предмета по 

ИОП-у 3 

 Документација о 

примени и 

ревизији ИОП-3 

 

4.1. ЗАДАТАК: Едукација ученика о коришћењу  савремених технологија 

 

 

Рбр. 

Опис активности Одговорна особа Време 

реализације 

Критеријум 

успеха 

Извор доказа 

4.1.1. Испитивање 

ученика о навикама 

при коришћењу 

савремених 

технологија 

Педагог, психолог 2019/2020. Спроведено 

истраживање у 

четвртом и 

шестом разреду  

Извештај о 

резултатима 

спроведеног 

истраживања 

4.1.2.   Доношење 

правилника на 

нивоу школе о 

употреби 

савремених 

технологија 

 Директор 2019/2020.  Правилник је 

донет 

  Интерни 

правилници 

школе 

4.1.3. Радионице за 

ученике о 

коришћењу и 

ризицима 

прекомерне 

употребе 

савремених 

технологија 

Психолог  

Одељењски 

старешина 

2019/2020. Одржано 

најмање 2 

радионице у 

току школске 

године у 

четвртом и 

шестом разреду 

Годишњи план 

рада наставника 

 

4.1.4. Радионице за 

родитеље о   

ризицима 

прекомерне 

употребе 

савремених 

технологија  

Психолог  

Одељењски 

старешина 

2019/2020. 

 

Одржано 

најмање 1 

радионица у 

току школске 

године у IV и VI  

разреду 

Годишњи план 

рада наставника 

Дневник рада  
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III   ЕТОС 

 
 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ:  

1) Укључивање већег броја запослених и тимова у манифестације које граде углед и промовисање 

школе на школском сајту и друштвеним мрежама (Углед и промоција школе). 

 

 

1.1.ЗАДАТАК : Промовисање школе на школском сајту, ФБ профилу и сл. 

 

 

Рбр. 

Опис активности Одговорна особа Време 

реализациј

е 

Критеријум 

успеха 

Извор доказа 

1.1.1. Формирање Тима за 

промовисање 

(маркетинг) школе  

Директор Септембар 

 

Тим је 

формиран 

Записник 

Наставничког 

већа 

1.1.2. Модернизација 

школског сајта и 

редовно ажурирање 

Тим за маркетинг   Школска 

2019/2020. 

Број посетилаца 

сајта школе је 

већи него 

претходне 

школске године 

Извештај 

администратора 

сајта 

1.1.2. Модернизација 

школске Фејсбук 

странице и сл. и 

редовно 

ажурирање 

 

 Тим администратора 

профила/странице 

школе на 

друштвеним 

мрежама  

Школска 

2019/2020. 

Објава има 

више од 400 

прегледа 

 

Извештај 

администратора 

странице 

1.1.3. Обавештавање  Тима Школска У Интернет Линк одређеног 
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заинтересованих 

локалних 

институција, 

новинара о 

активностима у 

школи путем мејла 

и осталих 

друштвених мрежа 

администратора сајта   2019/2020. медијима, 

друштвеним 

мрежама, 

блоговима име 

школе се 

помиње у 

позитивном 

контексту више 

од 2 пута 

месечно 

сајта 

1.1.4. Наставници школе 

имају свој блог или 

групу на 

друштвеним 

мрежама   

Руководиоци 

стручних већа, 

наставник 

информатике 

Школска 

2019/2020. 

Постоји 

Затворена група 

запослених у 

школи  ; 

Поједини 

запослени имају 

свој блог,  групу 

или страницу  

на друштвеној 

мрежи, која се 

бави стручним 

питањима 

Линк или адреса 

за наведене 

индикаторе 

 

 
IV КЉУЧНА ОБЛАСТ: РЕСУРСИ 

 
РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ:   

1) Прилагођавање и опремање простора школе и његово коришћење за  приоритетне потребе 

(Материјално-технички ресурси/Школски простор и опрема)  

2) Опремање школе  савременим наставним средствима  која су  у функцији разноврсних метода и 

облика рада са ученицима, увек  доступна наставницима и ученицима  за реализацију предвиђених  

наставних и ваннаставних активности. Ученици се упућују и подстичу на самостално коришћење 

одређених ресурса, нарочито информационе технологије (Материјално-технички ресурси/коришћење 

материјално-техничких ресурса). 

3)  Укључивање наставника и стручних сарадника у разноврсне облике стручног усавршавања који се 

реализују у складу са Школским програмом рада и планом стручног усавршавања установе (Људски 

ресурси/Насатавни кадар). 

  

1.1.ЗАДАТАК : Рационално коришћење школског простора 

 

 

Рбр. 

Опис активности Одговорна особа Време 

реализације 

Критеријум 

успеха 

Извор доказа 

1.1.1.  Адаптација 

простора за пријем 

родитеља на 

индивидуалне 

Директор 

 

 Простор је 

адаптиран 

Функционално 

видљиво , 

приступачно 

место за 
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разговоре  индивидуалне 

разговоре 

1.1.2. Формирање тима у 

оквиру Савета 

родитеља за учешће 

у опремању 

простора 

Директор 

Председник Савета 

родитеља 

Школска 

2019/2020.  

  

Тим је 

формиран 

Записник Савета 

родитеља 

1.1.3. Опремање простора 

за пријем родитеља 

на индивидуалне 

разговоре 

Директор 

Председник Савета 

родитеља 

Школска 

2019/2020. 

 Више од 60% 

родитеља 

позитивно се 

изјаснило о 

новом 

простору на 

састанку 

Савета 

родитеља 

 Записник Савета 

родитеља 

 

 

2.1.  ЗАДАТАК: Опремање школе савременим  наставним средствима  

 

 

Рбр. 
Опис активности Одговорна особа Време 

реализације 

Критеријум 

успеха 

Извор доказа 

2.1.1.  Набавка комјутера      Директор школе Школска 

2018/2019. 

2019/2020. 

2020/2021. 

 Један 

компјутер је на 

располагању у 

две учионице   

Листа задужења, 

пописна листа 

 

2.1.2. Набавка  видео 

бимова  

Директор школе Школска 

2018/2019. 

2019/2020. 

2020/2021. 

Више од  5 

учионица 

опремљено је 

новим 

наставним 

средствима 

Листа задужења, 

пописна листа 

 

2.1.3. Набавка 

дидактичких 

материјала за 

огледе у природним 

наукама 

Директор школе Школска 

2018/2019. 

2019/2020. 

2020/2021. 

 Набављени су 

дидактички 

сетови за 

биологију  и 

хемију 

Листа задужења, 

пописна листа 

 

2.1.4. Планирање 

коришћења 

савремених 

наставних средстава 

Руководиоци 

стручних већа 

Наставници 

Школска  

2019/2020. 

 

 90% 

наставника је 

уврстило 

коришћење 

савремених 

наставних 

средстава у 

своје годишње 

планове 

Годишњи план 

рада наставника 

2.1.5. Анализа коришћења Руководиоци Школска  70% Анкетни лист, 
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савремених 

наставних средстава 

стручних већа 

Наставници 

2018/2019. 

2019/2020. 

2020/2021. 

наставника 

потврђује 

коришћење 

савремених 

наставних 

средстава у 

складу са 

планом  

Записник 

стручног већа 

 

  

2.2.  ЗАДАТАК: Увођење електронског дневника 

 

 

2.2.1. 

  Припрема система 

за увођење 

електронског 

дневника 

Директор школе, 

стручни сарадници, 

стручна већа, 

наставници Т и Т и 

информатике  

Школска 

2019/2020. 

 

 Школа користи 

софтвер е-

дневник  

  

 Софтвер е-

дневник- 

администраторск

а евиденција 

2.2.2. Формирање Тима за 

уношење података у 

е-дневник 

Директор школе 2019/2020. Тим је 

формиран 

Записник 

седнице 

Наставничког 

већа 

2.2.3. Употреба е-

дневника 

Директор школе, 

наставници 

2019/2020. 

 

Свакодневна 

употреба 

Софтвер е-

дневник- 

администраторск

а евиденција 

 

3.1.  ЗАДАТАК:  Континуирано стручно усавршавање наставника 

 

 

3.1.1. 

Организација 

семинара који су 

повезани са 

кључним областима   

у ШРП-у 

Директор, стручни 

сарадници, стручна 

већа 

Школска. 

2019/2020. 

 

 Организован 

бар један 

семинар у  

школској 

години 

ГПР, План 

стручног 

усавршавања, 

Извештаји о раду 

стручних већа 

3.1.2.   Међусобно 

обучавање 

наставника и 

стручних сарадника 

  

 

Стручни сараници, 

стручна већа, 

спољни сарадници, 

наставничко веће 

Школска  

2019/2020. 

 

 Организовно је 

по 2 састанка на 

коме су 

презентовани 

примери из 

праксе, 

имплеметнтациј

а стручних 

обука  

План СУ, 

Извештаји о  СУ 

унутар установе 

3.1.3.  Континуирана 

обука наставничког 

кадра за рад на 

савременим 

наставним 

  Тимови унутар 

школе 

Школска 

2019/2020. 

 

 70% 

наставника 

прошло је обуку 

као вид 

стручног 

 Извештај о 

стручном 

усавршавању 

унутар установе 
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средствима и 

дидактичким 

материјалима 

усавршавања 

унутар установе  

 
 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА  

 
Садржај рада Време 

реализације 

Носиоци активности 

1.Израда програма рада Стручног актива за РШП 

 
Септембар 2019 Чланови  Актива за развој ШП 

2.Спровођење истраживања наставника у вези са 

предностима и недостацима коришћења електронског 
дневника.Анализа резултата истраживања 

Новембар 2019- 

фебруар 2020  

Чланови  Актива за развој ШП 

3.Спровођење истраживања ученика и родитеља у вези 

примене електронског дневника.Анализа резултата 

Март 2020- мај 

2020 

Чланови  Актива за развој ШП 

4.Извештавање о резултатима реализованих 

активности 

Јун 2020 Чланови  Актива за развој ШП 

   
Стручни актив за развој школског програма ће реализовати рад кроз састанке и 

анкетирање запослених, ученика и родитеља. 

 

ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ТИМА ЗА ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ  

 
Кључна област: Школски програм и Годишњи план рада 

Подручје: Школски програм 

Показатељи: Структура и садржај 

Циљеви: 

Школски програм је донет у складу са развојним планом и програмом образовања и 

васпитања. На прецизан и оперативан начин су утврђени време, место, начин и носиоци 

остваривања програма. Усклађеност програма са законском регулативом. 

Активност Носиоци 

активности 

Сарадници у 

раду 

Начин 

реализације 

Време 

реализације 

 Вредновањ

е 

Школског 

програма 

за II и VI 

разред и 

Годишњег 

плана рада 
на основу 

 Школск

и тим 

 Одабран 

узорак 

наставник

а 

 Примена 

чек листе 

са 

понуђеним 

тврдњама 

 Септемб

ар 

               

Октобар 

               

Новембар 
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стандарда 

квалитета 

рада 

образовно-

васпитних 

установа 

 Анализа 

добијених 

резултата 

 Школск

и тим 

 Одабран 

узорак 

наставник

а 

 Презентаци

ја на 

Наставничк

ом већу 

 Новемба

р 

Кључна област: Настава и учење 

Подручје: Праћење напредовања ученика 

 Показатељи: Оцењивање ученика 

Циљеви: 

Оцењивање постигнућа ученика се обавља редовно и у континуитету, као резултат 

систематског праћења ученика. Оцењивање се обавља сагласно прописаном Правилнику о 

оцењивању ученика и утврђеним националним стандардима. О критеријуму оцењивања 

наставници се договарају на нивоу стручног и одељењског/ разредног већа. Разлике у 

критеријуму оцењивања истог предмета код различитих наставника су незнатне. Наставници 

примењују формативно и сумативно оцењивање и увиђају везу између квалитета сопственог 

рада и оцена својих ученика. 

Квалитетна и исправна евиденција у Електронским  дневницима образовно-васпитног рада; 

 

Активност Носиоци 

активности 

Сарадници у 

раду 

Начин 

реализације 

Време 

реализације 

 Вредновањ

е области 

настава и 

учење на 

основу 

стандарда 

квалитета 

рада 

образовно-

васпитних 

установа 

 Школск

и тим 

 Одабран 

узорак 

наставник

а  

 Примена 

чек листе 

са 

понуђеним 

тврдњама ( 

наставници 

вреднују 

часове 

својих 

колега 

према 

сачињеном 

плану и 

распореду) 

 Децемба

р 

Јануар 

фебруар 

 Анализа 

добијених 

резултата 

 Школск

и тим 

 Одабран 

узорак 

наставник

а  

 Презентаци

ја на 

Наставничк

ом већу 

 Фебруар 

Кључна област: Школских постигнућа 

Подручја: Квалитет школских постигнућа 
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Показатељи: Оцене и успех, Пријемни и квалификациони испити, такмичења 

Циљеви: 

Средње оцене ученика по предметима, по одељењима и по разредима су преко 3,75. Просечна 

пролазност ученика на класификационим периодима је преко 90%, а на крају школске године 

98 - 100%. 

 

Активност Носиоци 

активности 

Сарадници у 

раду 

Начин 

реализације 

Време 

реализације 

 Вредновањ

е области 

Образовна 

постигнућа 

ученика на 

основу 

стандарда 

квалитета 

рада 

образовно-

васпитних 

установа и 

резултата 

на 

завршном 

испиту, 

пробном 

испиту, 

додатној и 

допунској 

настави 

 Школск

и тим 

 Одабран 

узорак 

наставник

а  

 Наставниц

и српског 

језика 

 Наставниц

и 

математик

е 

 Статистичк

а анализа 

остваренос

ти нивоа 

образовних 

стандарда 

 Табеле за 

евидентира

ње оцена и 

успеха  

ученика по 

наставним 

периодима 

 Март, 

април , 

мај 

 Анализа 

добијених 

резултата 

 Школск

и тим 

 Одабран 

узорак 

наставник

а  

 Презентаци

ја на 

Наставничк

ом већу 

 Мај 

Кључна област: Подршка ученицима 

Подручја:Подршка учењу 

Показатељи:Програм професионалне орјентације, Помоћ при избору даљег образовања 

Циљеви: 

Школа има програм професионалне оријентације који се реализује кроз различите облике 

образовно-васпитног рада. Носиоци активности програма професионалне оријентације пружају 

континуирану помоћ ученицима при самопроцењивању сопствених способности и 

интересовања. 

 

Активност Носиоци 

активности 

Сарадници у 

раду 

Начин 

реализације 

Време 

реализације 

 Вредновањ

е области 

 Школск

и тим 

 Одабран 

узорак 

 Примена 

чек листе 

 Мај, јун 
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Подршка 

ученицима 
на основу 

стандарда 

квалитета 

рада 

образовно-

васпитних 

установа 

наставник

а и 

ученика 

са 

понуђеним 

тврдњама ( 

ученици 

вреднују 

различите 

системе 

подршке, 

ваннаставн

е 

активности 

 Анализа 

добијених 

резултата 

 Школск

и тим 

 Одабран 

узорак 

наставник

а  

 Презентаци

ја на 

Наставничк

ом већу 

 Мај, јун 

Кључна област: Етос 

Подручја: Углед и промоција школе 

Показатњљи: Углед и промоција успешности 

Циљеви: 

Повећати Углед ,  промоцију и обележја школе!Основна обележја школе (табла са називом, сајт 

школе,лична карта са информацијама о запосленима, службама и просторном распореду) 

истакнута су на видним местима. Школа има и посебна обележја (амблем, монографију, 

школски лист, летопис, интернет-презентацију...). У школи се одвијају традиционалне 

манифестације (приредбе, такмичења, спортске активности, трибине, изложбе...) у које су 

укључени сви актери школе. Школа је и место културних дешавања у својој средини и томе, 

својим активностима, доприносе садашњи и бивши ученици, наставници и личности из 

друштвеног и јавног живота 

Активност Носиоци 

активности 

Сарадници у 

раду 

Начин 

реализације 

Време 

реализације 

 Вредновањ

е области 

Етос  на 

основу 

стандарда 

квалитета 

рада 

образовно-

васпитних 

установа 

(углед,кому

никацију, 

сардњу, 

информиса

ње...) 

 Школск

и тим 

 Одабран 

узорак 

наставник

а  

 Примена 

чек листе 

са 

понуђеним 

тврдњама ( 

наставници 

вреднују 

комуникац

ију, 

сардњу, 

информиса

ње 

 Мај, јун 

 Анализа 

добијених 

 Школск

и тим 

 Одабран 

узорак 

 Презентаци

ја на 

 Мај, јун 
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резултата 

 

наставник

а  

Наставничк

ом већу 

Кључна област: Ресурси 

Подручја: Финансијски ресурси 

Показатељи: Структура, намена и коришћење фин. ресурса 

Циљеви: 

Адекватна  структура и намена расположивих финансијских средстава ,адекватно коришћење 

расположивих финансијских ресурса. Школа има разноврсне изворе средстава (буџет, донације, 

помоћ локалне заједнице, учешће у пројектима, самостални извори прихода). Циљ је да 

Финансијски план и расподела средстава у складу су са приоритетима школе. 

Активност Носиоци 

активности 

Сарадници у 

раду 

Начин 

реализације 

Време 

реализације 

 Вредновањ

е области 

Ресурси на 

основу 

стандарда 

квалитета 

рада 

образовно-

васпитних 

установа 

 Школск

и тим 

 Одабран 

узорак 

наставник

а  

 Примена 

чек листе 

са 

понуђеним 

тврдњама ( 

наставници 

вреднују 

заступљено

ст људских 

и 

материјалн

о-

техничких 

ресурса) 

 Август 

 Анализа 

добијених 

резултата 

 Школск

и тим 

 Одабран 

узорак 

наставник

а  

 Презентаци

ја на 

Наставничк

ом већу 

 Август 

Кључна област: Руковођење 

Подручје: Школски Развојни план 

Показатељи: Структура, реализација и ефекти реализације 

Циљеви: 

Потребно је да Школски развојни план садржи све потребне елементе: податке из анализе 

стања, мисију и визију, циљеве, задатке, активности и начин евалуације. Развојни план је донет 

за период од три до пет година. У развојном плану се препознају специфичности школе и 

вредности које се у њој негују. Препознаје се јасна визија развоја. Дат је реалистичан преглед 

тренутног стања и онога што је школа до сада урадила у одабраним областима квалитета. 

Приоритетне области квалитета које су разрађене у плану проистичу из процене стања у школи. 

Развојни циљеви су разрађени тако да се јасно види промена која се жели остварити и начин на 

који ће се она остварити, као и то ко ће имати користи од те промене. План активности за 

текућу годину је разрађен тако да су јасно одређени кораци, носиоци активности и време 

реализације. Постоји план вредновања у коме су дефинисани одговарајући (мерљиви и 

релевантни) показатељи промена, начин, време и особа задужена за снимања показатеља. 
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Активност Носиоци 

активности 

Сарадници у раду Начин реализације 

 Вредновање 

области 

Руковођење 
на основу 

стандарда 

квалитета 

рада 

образовно-

васпитних 

установа 

 Школски тим  Одабран 

узорак 

наставника  

 Примена чек 

листе са 

понуђеним 

тврдњама ( 

наставници 

вреднују 

Школског 

Развојног плана) 

 Анализа 

добијених 

резултата 

 Школски тим  Одабран 

узорак 

наставника  

 Презентација на 

Наставничком 

већу 
 

 

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА  И РАЗВОЈ 

УСТАНОВЕ  

 

 

Активности Време реализације Реализатори Напомене 

Конституисање тима и 

израда плана рада 

Септембар 2019.   

Праћење рада стручних 
органа и тимова ( 

редовност, присуство 

чланова, преглед 

евиденције, квалитет рада) 

Септембар-мај, 
класификациони периоди 

Чланови тима, чланови 
Стручних органа Стручни 

органи и Школских 

тимова..  

 

Анализа препорука и 

закључака  стручних 

органа и тимова 

I, II полугодиште Чланови тима, чланови 

Стручних органа Стручни 

органи и Школских 

тимова..  

 

Презентација закључака 

тима на Наставничком 

већиу и Школском одбору 

 

Август 2020. Чланови тима, чланови 

Стручних органа Стручни 

органи и Школских 

тимова..  

 

 

Анализа рада и предлог 

плана за следећу школску 

годину  

Август 2020. Чланови тима,  
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ПЛАН РАДА ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И 

ПРЕДУЗЕТНИШТВО  

 

 

Активности Време реализације Реализатори Напомена 

Презентација  Правилника  

о међупредметним 

компетенцијма и  Оквира 

предметног курикулума – 
обавезни предмети у 

основном образовању на 

Наставничком већу 

 

Септембар 2019. Тим за развој 

међупредметних 

компетенција 

 

Преглед и анализа 

оперативних планова са 

освртом на заступљеност  

развоја МК и начина и 

метода развоја МК по 

стручним већима за 

области предмета 

Октобар 2019. Тим за развој 

међупредметних 

компетенција 

 

 

Стручно веће за области 

предмета 

 

Присуство активностима  

и праћење  развоја 
међупредметних 

кмпетенција по стручним 

већима за области 

предмета 

Новембар-мај 2019/20. Тим за развој 

међупредметних 
компетенција 

 

 

Стручно веће за области 

предмета 

 

Анализа посећених 

активности  

Мај  2020. Тим за развој 

међупредметних 

компетенција 

Стручно веће за области 

предмета 

 

 

Закључци препоруке 

Предлог плана за следећу 

школску годину 
 

Јун 2020. Тим за развој 

међупредметних 

компетенција 
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ПЛАН ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ  

  

 

Активности 

 

Време 

реализације 

 

Реализатори 

Конституисање тима и израда плана рада 

 

 

VIII 

Чланови тима, Чланови 

Стручних органа и Школски 

тимови 

Преглед планова стручног усавршавања за 

школску 2019/2020.годину 

 

VIII – X 

Чланови тима,  

Чланови стучних већа 

Анализа потребних компетенција и 

усклађеност са понуђеним семинарима 

(одређивање приоритета ) 

 

VIII – VI 

Чланови тима, Чланови 

стручних већа 

 

Анкетирање наставника о усклађености 

потреба и професионалних интересовања са 

понуђеним семинарима 

 

VIII –X 

Чланови тима , психолог 

Праћење понуда и обавештавање наставника о 

облицима професионалног развоја (стручним 

семинарима) 

 

IX –VI 

Чланови тима, чланови 

стручних већа 

Анализа успешности реализованих семинара  

IX - VI 

Чланови тима, чланови 

стручних већа ,учесници 

семинара 

Активности у циљу помоћи и подршке везане 

за:                                                                               

-*менторство                                                        

*полагање Испита за лиценцу,                                                    

*израду Личног плана професионалног развоја 

наставника 

                                            

 

IX -VI 

                                                         

Чланови тима ,ментори, 

психолог 

Анализа успешности и извештај о реализацији 

плана на крају школске године 

VI Чланови тима 

Предлог плана за професионални развој за 

наредну школску годину на основу извршене 

процене потреба 

VI Чланови тима  
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ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ТИМА ЗА  ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, 

НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА  

 

Садржај рада Времереализ. Носиоци  активности 

Упознавање Наставничког већа са акционим 

планом Тима за заштиту од насиља, злостављања 

и занемаривања, у оквиру Годишњег плана рада 

школе 

IX 

Координатор тима, 

чланови тима 

 

Избор представника одељења за Вршњачки тим 

и избор представника ВТ за Тим за заштиту од 

насиља, злостављања и занемаривања 

IX, X Одељењске старешине 

Подела ВТ-а на тимове и договор о даљем раду X Чланови тима 

Организовање обуке за наставнике ,,Вршњачко 

насиље – Боље спречити”  
XI-VI 

Мрежа професионалаца 

србије ,,Споне“ 

Укључивање ученика I разреда у програм 

заштите деце од насиља 
IX - VI 

Наставници разредне 

наставе I разреда 

Консултације тима на основу евентуално 

пристиглих пријава насиља, планирање и  

предузимање мера заштите 

IX - VI Чланови Тима, директор 

Упознавање ученика и родитеља са обавезујућим 

протоколима за заштиту од насиља 
IX - VI Чланови тима 

Сарадња са МУП-ом у превентивном и 

интервентном деловању и развоју опште 

безбедносне културе  

IX - VI 

МУП, одељењске 

старешине, координатор 

тима 

Организовање едукативних радиница за 

родитеље  
XI - I 

Чланови тима, 

представник родитеља у 

тиму 

Осмишљавање и укључивање у превентивне 

програме на тему родне равноправности и 

насиља над женама, као и насиља у спорту 

IX - VI 
Чланови тима, локална 

заједница 

Разматрање реализације годишњег плана рада 

тима и предлог плана за наредну годину VI- VII Чланови Тима 

 



Основна школа „14. oктобар“ 
 

60 

 

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА  ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ  

План рада школског тима за инклузивно образовање 

млађи разреди 

 

1. Евидентирање ученика са посебним потребама. 

2. Упознавање наставог кадра са процедуром израде ИОП – а. 

3. Прикупљање и евидентирање сагласности родитеља за израду ИОП – а. 

4. Анализа урђених ИОП – а.  

5. Анаиза напредовања и тешкоћа ученика у инклузивном образовању. 

6. Сарадња са развојним саветовалиштем, школским лекаром, центром за социјални рад и МУП 

– ом. 

7. Израда извештаја о раду тима за инклузивно образовање и анализа постигнутих резултата.  

 

Програм рада школског тима за инклузивно образовање (млађи разреди) 

 

1. Прављење програма на основу утврђеног степена способности и могућности ученика 

применом дефектолошке, психолошке, педагошке дијагностике, процене учитеља. 

2. Обучавање учитеља за израду и реализацију ИОП – а. 

3. Саветодавни рад са родитељима. 

4. Праћење напретка ученика по ИОП – у. 
 

План рада школског тима за инклузивно образовање 

старији разреди 
 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

Израда Акционог плана Август/Септембар 2019. Стручни актив за ИО 

Информисање Наставничког 

већа, Стручног већа, Разредних 

већа, Савета родитеља, 

Школског одбора о плану рада 

актива за Инклузивно 

образовање  

Септембар. Стручни тим за ИО 

Прикупљање података о 

ученицима којима је потребна 

подршка у раду (са и без 
документације) за школску 

2016/2017. годину  

Септембар  Руководиоци разредних већа 

Идентификација нових ученика 

којима је потребна подршка 

ураду и учењу по одељенским 

већима 

Септембар-новембар  Учитељи и предметни наставници, 

Стручни тим за ИО 

Сарадња са Интерресорном 

комисијом одељења за 

образовање ГО Раковица 

Септембар 2019 – август 2020. Стручни тим за ИО,  

ПП служба 

Планирање и набавка наставних 

средстава и материјала, као и 

пригодне литературе за ученике 

са развојним сметњама и 

Септембар/октобар 2019. ИОП тим, учитељице, предметни 

наставници, ПП служба 
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потешкоћама у праћењу наставе 

Ревизијски састанак Класификациони периоди ИОП тим, мали тим 

Израда ИОП-а Септембар- новембар  Ужи тим За ИОП 

Праћење и евалуација 

реализације ИОП  

Септембар-новембар , децембар  – 

фебруар , Март-јун  

Ужи тим за ИОП, родитељи, Стручни 

тим за ИО 

Подршка ученицима , 

одељенским старешинама 

ученика 8.разреда у припреми 

документације за завршни испит 

ученика који полажу завршни 

испит по ИОП-у 

Април-јун 2020. Ужи тим за ИОП, родитељи,одељенске 

старешине 8.разреда 

Информисање о реализацији  

ИО 

Децембар- јун Стручни тим за ИО, Наставничко веће, 

Савет родитеља, Педагошки колегијум 

 

 

ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ТИМА ЗА  ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ  

 

 

Садржај 
Време  

реализације 

Носиоци активности и 

сарадници у раду 

Информисање Наставничког већа, 

Савета родитеља и Школског одбора о 

плану школског тима за 2019/20 

школску годину 

септембар  ПО тим, директор школе 

Обука нових наставника / чланова тима 

за спровођење радионица 

професионалне оријентације 

септембар 

Школски тим за ПО, 

одељенске старешине 7. и 8. 

разреда 

Креирање детаљног распореда 

реализације радионица; Информисање 

одељенских старешина и родитеља 

ученика 

септембар 

октобар 

Школски тим за ПО, 

одељенске старешине 7. и 8. 

разреда, предметни 

наставници 

Опремање ПО кутка; Израда паноа у 

вези са различитим садржајима који се 

тичу професионалне оријентације 

 

октобар 2019. – мај 

2020  

Школски тим за ПО, ученици, 

предметни наставници и 

одељенске старешине 

Реализација планираних радионица 

професионалне оријентације у оквиру 

предметне наставе, часова одељенског 

старешине, часова грађанског 

васпитања и часова одређених 

друштвених предмета, као и у оквиру 

октобар 2019- мај 

2020. 

Школски тим за ПО, 

одељенске старешине седмог и 

осмог разреда, предметни 

наставници  
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родитељских састанака  

Реализација реалних сусрета, разговора 

са екпертима, посета Сајмовима 

средњих школа 

децембар 2019.- мај 

2020. 

Школски тим за ПО, 

одељенске старешине седмог и 

осмог разреда, представници 

привреде, професори стручних 

предмета у средњим школама 

Сарадња и размена искустава у 

реализацији активности професионалне 

оријентације са другим основним 

школама на општини Раковица  

новембар 2019.- мај 

2020. 
Школски тим за ПО 

Осмишљавање Сајма средњих школа у 

простору наше основне школе, одабир 

средњих школа- учесника, договор о 

организацији Сајма 

фебруар/март/април 

2020. 

Координатор школског тима 

за ПО, чланови школског ПО 

тима 

Реализација Сајма средњих школа у 

оквиру наше основне школе 
март/април 2019. 

Школски тим за ПО, управа 

школе 

Обележавање Дана девојчица април 2020. Школски тим за ПО, Центар 

„Инвентива“, одређене 

фирме/предузећа 

Сарадња са Националном службом за 

запошљавање 

фебруар- април 

2019-20. 

Психолог школе, Школски 

тим за ПО 

Израда извештаја и достављање 

стручним и управним органима школе 

и центру „Инвентива“ 

април/мај 2020. 
Координатор школског тима 

за ПО 

 
Координатор Марина Милисављевић 

 

    

ПЛАН ШКОЛСКОГ ТИМА ЗА БЕЗБЕДНОСТ УЧЕНИКА  

 

 

Садржај рада 
Време 

реализ 
Сарадници 

у раду 

Физичказаштитаученика 

 Контрола самог објекта школе 

 Контрола дворишта  

 Контрола уласка и изласка у школу 

 Заштита за време игранки и других јавних 

окупљања 

 Заштита за време организовања активности 

ван школе 

IX – VI Школски тим за безбедност 

ученика 

Референти за општу 

безбедност деце и комунални 

ред 

 ( СО Раковица) 

Домари 

Дежурни наставници  

Дежурни  ученици 

Дежурни 
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Задужени наставници и 

разредне старешине 

Заштитаученика у саобраћају 

 обележавање недеље безбедности у 

саобраћају 

 реализација плана саобраћајне секције, 

  обука за одговорно понашање на путу до 

школе... 

 

Недеља 

безбедности у 
саобраћају у 

мају  

Реализатор саобраћајне 

секције 

Чланови Ученичког 

парламента, Вршњачког тима 

Здравственазаштитаученика 

 реализује се кроз  План Здравствене заштите  

 реализује се кроз ЧОС, 

 систематски прегледи  

 Еколошка секција 

 сарадњасаЗдравственимустановама 

IX – VI Разреднестарешине 

РеализаториЕколошкесекције 

Ментална заштита и безбедност ученика 

 реализација плана Заштите деце од насиља, 

злостављања, занемаривања 

 заштита ученика од злоупотребе интернета 

 презентација Аикидо-вештина самоодбране 

ученицима 

 упознавање са Правима детета 

 успостављање оптималних односа између 

ученика и наставника 

 поштовањеПравилапонашања... 

IX – VI Тим за заштиту ученика од 

насиља,злостављања и 

занемаривања 

Стручно веће за област 

физичког васпитања 

Разредне старешине 

Стручни сарадници 

Ученички парламент 

Вршњачкитим 

 

 

ПЛАНА РАДА ТИМА ЗА ОСТАВРИВАЊЕ ПРОЈЕКТА ФИНПИС  

 

 

Активности 

Време 

оставрива

ња 

Показате

љ 

успешно

сти 

Одговорне 

особе 

Доказ о 

оствареност

и 

активносту 

 Формирање Тима 

 Утврђивање Плана активности у 

оквиру Пројекта за млађе и старије 

разреде (активност, време, одговорна 

особа)- Напомена: Утврдити ко 

реализује пројекте за млађе и старије 

разреде 

 Упознавање са најосновнијим 

Септембар 

2019. 

Реализова

н 

састанак 

ТИМ Записник 
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ставкама обуке од јавног 

интереса „Програм обуке наставника 

за укључивање финансијског 

описмењавања у систем образовања и 

васпитања Републике Србије - 

основна школа”(ППТ, приручници) 

 Предавање за колектив  

,,Значај развијања финансијске 

писмености у основној школи''(ППТ 

са обуке, приручници) 

Септембар 

2019. 

Реализова

но 

предавањ

е 

ТИМ 
Списак 

учесника 

 Праћење отварања пројекта за млађе 

разреде (3 одељења) 

 Праћење отварања пројекта за старије 

разреде (3 одељења) 

Септембар 

2019. 

Успешно 

реализова

но 

отварање 

пројеката 

за млађе 

и старије 

разреде 

ТИМ у 

сарадњи са 

реализатор

има 

пројеката 

Записник, 

Фотографије 

са отварања 

пројекта 

 Праћење имплементације кроз израду 

задатака, радионица и игрица на тему 

финансијске писмености (за колеге 

који су прошли обуку, а нису 

учествовали у пројекту) 

Септембаp

, октобар 

2019. 

Осмишље

ни 

задаци, 

радиониц

е, игрице 

ТИМ 

Чланови 

колектива 

који су 

прошли 

обуку 

Осмишљени 

задаци, 

радионице, 

игрице у 

дигиталној 

верзији 

 Праћење развијања пројекта за млађе 

разреде и пружање неопходне 

подршке 

Октобар 

2019. 

Успешно 

реализова

не 

активност

и у 

оквиру 

развијања 

пројеката 

ТИМ у 

сарадњи са 

реализатор

има 

пројеката 

Записник, 

Фотографије 

са 

пројектним 

активностим

а 

 Позив свим запосленима за 

реализацију иновативних часова на 

тему финансијске писмености 

Октобар20

19. 

Заинтерес

ованост 

наставни

ка за 

реализац

ију 

иноватив

них 

часоава 

ТИМ 

Реализовано 

бар два часа 

на тему 

финансијске 

писмености 

отвореног 

типа 

 Праћење затварања пројеката за 

млађе и старије разреде 

 Подршка колегама у изради 

портфолија пројеката 

Октобар 

2019. 
Портолио 

Задужени 

за 

реализацију 

пројеката 

Пројектни 

портфолио 

за млађе 

разреде, 

Пројектни 
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портфолио 

за старије 

разреде 

 Извештај о имплементацији  програма 

ФинПис (финансијског 

описмењавања) у школи 

Новембар 

2019.Прва 

недеља 

Успешно 

реализова

ни 

пројекти 

ТИМ 
Записници, 

Извештај 

 

 

ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ  КОЛЕГИЈУМА  

 

Садржај рада Време 

реализ. 

Носилац 

посла 

Сарадници 

у раду 

Конституисање педагошког колегијума 

IX 

Директор, 

помоћник 

директора 

Чланови 

колегијума 

Разматрање плана рада Педагошког   колегијума IX 

 

 

Директор, 

помоћник 

директора  

Чланови 

колегијума 

Праћење менторског рада са наставницима  

приправницима IX/VI 

Директор, 

помоћник 

директора  

 

Ментори 

Праћење и евалуација реализације Плана стручног 

усавршавања наставника и стручних сарадника X- VI 

Директор, 

помоћник 

директора 

ПП сужба 
 

 

Праћење и вредновање реализације Годишњег плана 

рада, Школског програма, АП за РП, Вредновање 

рада школе,Заштиту деце од насиља злостављања и 

занемаривања, Развој школског програма, 

Професионалне оријентације 

X- VI 

Директор, 

помоћник 

директора 

 

Руководиоци 

стр. већа за 

обл премета 

Праћење и евалуација програма рада Стручних већа 

за области предмета 
X - VI 

Директор, 

помоћник 

директора 

Руководиоци 

стр. већа за 

обл премета 

Доношење ИОП-а, Праћење и евалуација 

реализованих активности из АП за  инклузивно 

образовање X - VI 

Директор, 

помоћник 

директора 

Руководиоци 

стр. већа за 

обл премета 
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Извештај о анализи реализација Плана ПО у школи.  
II – VI 

 

Директор 

помоћник 

директора  

Стручни 

актив за ШРП 

Праћење рада директора школе VIII, II 

 

Директор Чланови 

колегијума 

 

Извештај о раду Педагошког колегијума VI 

Директор, 

помоћник 

директора 

Чланови 

педагошког 

колегијума 

Рад Педагошког колегијума реализоваће се кроз седнице у школској  

2019/20 .  Планирано је 5 редовних седница, а одржаваће се и ванредне 

седнице у зависности од потребе .  

 

ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ  

 

Садржај рада Време 

Реализ. 

Сарадници 

у раду 

Координирање активности у оквиру израде Годишњег 

плана, Анекса Школског програма, АП за: РП, 

Вредновања рада школе, Обезбеђивање квалитета рада и 

развоја установе, заштиту деце од дискриминације 

насиља злостављања и занемаривања, Професионални 

развој, Развој међупредметних компетенција и 

предузетништва, Инклузивно образовање, Развој 

школског програма, професионалне оријентације, плана 

имплементације образовних исхода у настави итд. 

IX- VIII 

Наставници и ПП 

служба 

Праћење и вредновање реализације 

активности планираних Годишњим                           

планом , Школским програмом, и АП за: РП, 

Вредновања рада школе, Обезбеђивање квалитета рада и 

развоја установе, заштиту деце од дискриминације 

насиља злостављања и занемаривања, Професионални 

развој, Развој међупредметних компетенција и 

предузетништва, Инклузивно образовање, Развој 

школског програма, професионалне оријентације, плана 

имплементације образовних исхода у настави итд. 

IX- VIII 

 

Наставници и ПП 

служба 

 

Израда, праћење и вредновање реализацијезадужења 

предвиђених структуром 40-часовне радне недеље и 

ЦЕНУС-ом 

 

IX- VIII 

 Помоћник дир.                      

Секретар, шеф 
рачуноводства 
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Израда предлога Финансијског плана и Финансијског 

плана школе 
V, VI 

Секретари шеф 

рачуноводства 

Реализовање финансијског плана и праћење реализације 

финансијског пословања школе 
IX- VIII 

Секретари шеф 

рачуноводств 

Припремање седница и координирање рада Стручних 

органа (Педагошки колегијум, Наставничко веће, 

Одељенско веће, Стручна већа, Стручни активи, 

Школски тимови) 

IX- VIII 

ППслужба, 

руководиоци и       

координатори СВ и 

Актива 

Организација и реализација завршног испита за ученике 

8. разреда, као пробног завршног испита 

VI 

ПП служба, Правна 

служба Одељенске 

старешине, Савет 

родитеља 

Праћење успеха и понашања ученика на крају 

класификационих периода 

I, IV, 

XI , VI 

Стручни сарадници,  

Руководиоци ОВ  

Посета часовима редовне наставе и ваннаставних 

активности и инструктивно-педагошки рад са 

наставницима 

IX- VIII 

Стручни сарадници 

Стварање финансијских услова и праћење процеса 

стручног усавршавања наставника и стручних сарадника  

 

 

 

IX- VIII 

Педагошки        

колегијум, 

Секретаријат за 

образовање, 

родитељи 

Стварање материјалних услова за унапређење 

образовно- васпитног рада у школи  IX- VIII 

Секретаријат за 

образовање, ГО 

Раковица,родитељи  

Припремање релевантних података и услова за 

инспекцијске прегледе 
IX- VIII 

Правна служба и ПП 

служба 

Стварање услова за стручно педагошки надзор 

педагошких саветника  
IX- VIII 

ПП служба 

Стварање услова за рад администртративно-техничког 

особља и праћење квалитета њиховог рада, као и 

помоћно- техничког особља и праћење квалитета 

њиховог рада 

IX- VIII 

Правна служба 

Обезбеђивање услова и праћење тачности и 

ажурностибазе податак у јединственом информационом 

систему IX- VIII 

Правна служба 

Помоћник 

директора, 

ПП служба 

Благовремено информисање запослених о свим 

питањима и новинама из законске регулативе, 

релевантним за рад школе 

IX- VIII 

Правна служба 
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Сарадње са Саветом родитеља школе и учешће у 

његовом  раду IX- VIII 
Председник СР 

и предс. ШО 

Сарадња са релевантним институцијама у Локалној 

заједници ( ГО Раковица, Петнаеста београдска 

гимназија, Музичка школа,Центар за социјални рад, 

Дом здравља, Центар за културу, МУП...) 

IX- VIII 

Представници 

институција Локалне 

заједнице 

Рад у стручним органима Локалне самоуправе ( 

Општински актив директора, Оштински савет за 

образовање..) 

IX- VIII 

Директори  

Сарадња са МП, ШУ, Заводом за унапређење ВО, 

Заводом за вредновање квалитета наставе, Градским 

секретаријатом за образовање 

IX- VIII 

Представници 

институција 

Сарадње са Школским одбором IX- VIII Чланови ШО 

Редовно извештавање  на руководећим  стручним 

органима и саветодавним органима школе о релизацији 

ГПР и рада директора 

IX, I 

Сарадници 

 

ПЛАН РАДА ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ  ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. 

ГОДИНУ  

 

Садржај рада 
Време 

реализације 
Сарадници у раду 

1.  Координирање активности у оквиру израде 

Школских програма,  Годишњег програма, 

Структуре запослених,  Ценуса, Програма 

Инклузије, реализације ИОП-а,  реализације 

иновативних часова 

IX- VIII 
Наставници,  ПП 

служба 

2.  Праћење и вредновање реализације Школских 

програма, Годишњег програма и Развојног плана 
IX – VIII 

Наставници,  ПП 

служба 

3.  Сарадња са МП, ШУ, Заводом за унапређење ВО, 

Градским секретаријатом за образовање 
IX – VIII 

Представници 

институција 

4.  Сарадња са релевантним институцијама у 

Локалној заједници (Општна Раковица, 

Гимназија Патријарх Павле, Музичка школа, 

Центар за социјални рад, Дом здравља, Центар за 

културу, МУП, Војска Србије) 

IX – VIII 

Представници 

институција Локалне 

заједнице 
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5.  Сарадња са Школским одбором  IX – VIII 
Директорка, 

Председник ШО 

6.  Сарадње са Саветом родитеља школе IX – VIII 
Директорка, 

Председник СР  

7.  Руковођење наставом у објекту у Кнежевцу IX – VIII Директорка 

8.  Припремање и координирање радом стручних 

органа (Одељенско веће, Наставничко веће, 

Педагошки колегијум, Стручна већа, Стручни 

актив за Развојни план, Стручни актив за развој 

ШП) 

IX – VIII 

ППслужба, 

руководиоци и 

координатори стручних 

већа и Актива 

9.  Стварање услова за стручно педагошки надзор 

педагошких саветника  
IX – VIII ПП служба 

10.  Координирање, праћење и организовање 

настава у природи, једнодневних и 

вишедневних екскурзија и посета 

IX – VIII 

Директорка, Савет 

родитеља, одељењске 

старешине  

11.  Праћење успеха и понашање ученика на крају 

класификационих периода 

Педагошки 

колегијум, VI, 

IV, I , VI 

Стручни сарадници, 

Руководиоци ОВ, 

наставници 

12.  Учешће у организацији прославе Дана школе и 

школске славе Свети Сава 
IX – I Директорка  

13.  Посета часовима и ваннаставним активностима IX – VI Стручна већа 

14.  Анализа посећених часова наставних и 

ваннаставних активности 
IX – VIII Стручни сарадници 

15.  Учешће у праћењу реализације планова и 

програма свих наставних и ваннаставних 

активности 

IX – VIII 
ПП служба, 

Руководиоци ОВ 

16.  Праћење реализације измена у школском 

програму за 2. и 6. разред 
IX – VI 

Директорка, ПП 

служба, Одељенске 

старешине, Наставници 
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разредне наставе за 2. 

разред, Стучни активи 

за нове предмете у 6. 

разреду 

17.  Учешће у вредновању квалитета реализованих 

пројектних активности у школи 
IX – VIII Школски тимови 

18.  Благовремено информисање запослених о свим 

питањима и новинама из законске регулативе, 

релевантним за рад школе  

IX – VIII Правна служба 

19.  Коорднација у организацији учешћа на 

Раковичком карневалу 
IV 

ОШ Раковице и локана 

заједница 

20.  Коорднација у организацији Општинског такмичења 

ученика које се одржава у нашој школи 
III - IV 

Директорка, Предметни 

наставници 

21.  Коорднација у организацији стручних семинара у школи IX – VI 

Директорка, Стручни 

активи из области 

предмета 

22.  Координација у организацији Сајма средњих 

школа у нашој школи 
IV 

Тим за професионалну 

орјентацију  

23.  Организација и реализација пробног завршног 

испита  
IV 

Директорка, ПП 

служба, Правна служба, 

Одељенске старешине, 

Савет родитеља 

24.  Организација и реализација завршног испита  IV - VII 

Директорка, ПП 

служба, Правна служба, 

Одељенске старешине, 

Савет родитеља 

25.  Рад на естетском уређењу школе IX- VIII 

Директорка, Комисија 

за уређење школе, 

домари 

26.  Сарадња са извођачима и надгледање 

грађевинских радова у оба објекта школе 
IX- VIII Директорка, домари 
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ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА  

ПЛАН РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА  

 

План рада пeдагога и психолога у Основној школи одређен је Програмом рада стручних 

сарадника који је објављен у Просветном гласнику бр. 1/98. Циљ рада ПП службе  је примена 

савремених теоријских и практичних педагошких и психолошких сазнања у процесу 

остваривања задатака основног образовања и васпитања  и унапређивање образовно-васпитног 

рада. Годишњи програм рада ПП службе у ОШ „14. октобар” одређен је и посебним 

програмима и пројектима школе, као и личним и професионалним  афинитетима педагога и 

психолога. 

ПЛАН РАДА ПЕДАГОГА  

 

Садржај рада Време 

реализ. 

Сарадници 

у раду 

I  ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА И ВРЕДНОВАЊЕ 

ОСТВАРЕНИХ РЕЗУЛТАТА 

(4 сата недељно) 

 

 Активности у  изради Годишњег програма школе  

 Активности у изради школских програма  

 Израда годишњег и месечних планова рада педагога 

 Активности у оквиру планирања и реализације  

иновативних часова 

 Планирање активности у складу са Развојним планом 

и  развојем међупредметних компетенција и 

предузетништва 

 Активности везане за праћење остварености 

образовних стандарда и исхода 

 Активности у оквиру плана Инклузивног образовања 

 Активности у оквиру програма Вредновање рада 

школе, обезбеђивања квалитета и развоја установе, 

професионалног развоја 

VIII-IX Директор, психолог 

руководиоци стручних 

и разредних већа, 

одељењска већа, 

одељењске старешине, 

спољ. сарад., 

Чланови ШТ 

 Организовање образовно-васпитног рада: 

а) учешће у организовању правилног и рационалног 

коришћења времена и простора у школи  

б)  распоређивање новоуписаних ученика према 

педагошко-психолошким принципима и Упутствима 

Министарства просвете 

в) обављање консултација  о додели одељењских 

VIII-VI Директор, помоћник 

директора, психолог, 

разредне старешине 
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старешинстава и осталих додатних задужења  

г) предлагање нових организационих решења образовно-

васпитног рада 

 Праћење, мерење и вредновање образовног и  

васпитног рада: 

 

а) праћење и вредновање реализације наставног плана и 

програма 

IX-VI Директор, психолог, 

наставници 

б) праћење реализације постављених циљева наставних 

предмета и појединачних наставних часова   

V-VI Директор, психолог, 

наставници 

в) праћење примене наставних облика, метода и средстава IX-VI Директор, психолог, 

наставници 

г) праћење реализације иновативних часова (тематски 

планиране наставе, часова активне наставе ,часова са 

применом информатичке технологије)  

X-VI Директор, психолог 

рук. Стручних већа 

д) праћење и вредновање квалитета процеса оцењивања и 

самооцењивања 

X-VI Директор, психолог, 

наставници 

д) координисање и усмеравање реализације активности у 

оквиру  Тима за бредновање рада школе 

X-VI Директор. Школски тим 

ђ) координисање и усмеравање рада  Педагошког 

колегијума 

X-VI Директор, чланови ПК 

е) координисање активности у програму Вредновање рада 

школе  

VIII-VI 

 

Школски тим за 

пројекат 

Самовредновање рада 

школе 

ж) праћење адаптације ученика I и V разреда IX -XII Психолог, разредне 

старешине, наставници 

з) праћење остварености Образовних стандарда наставних 

предмета 

IX - VI Психолог, предметни 

наставници 

и) праћење усклађености програмских захтева са 

индивидуалним могућностима ученика 

IX-VI Психолог, наставници  

ИОП тим 

ј) праћење и вреновање реализације инклузивног 

образовања ( индивидуализације наставе и ИОП-а) 
IX-VI 

Психолог, наставници  

ИОП тим 

II УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ 

РАДА И ИНСТРУКТИВНИ РАД СА 

НАСТАВНИЦИМА 
(8 сати недељно) 

 

1) пружање помоћи у планирању и извођењу 

огледних часова и других образовно – васпитних 

задатака 

IX-VI Наставници, учитељи 
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2) упознавање стручних актива, одељењских већа и 

наставничког већа са резултатима анализе, 

испитивања, проучавања, истраживања 

IX-VI Наставничко веће 

3) откривање узрока заостајања појединих ученика 

или одељења у школском раду и учењу и 

предузимање или предлагање одговарајућих 

педагошких мера 

IX-VI Психолог, разредне 

старешине, наставници 

4) прикупљање и израда новог дидактичког 

материјала уз сарадњу са психологом, 

наставницима и учитељима 

X-VI Библиотекар 

5) пружање помоћи наставницима у изради и 

реализацији ИОП-а 

X-VI Психолог, 

Стручни тим за ИО 

6) усмеравање рада секција X-VI Наставници 

7) пружање помоћи у упознавању , подстицању и 

праћењу свих компоненти развоја личности 

ученика (физичког, интелектуалног, моралног, 

емоционалног, социјалног и професионалног) 

X-VI Психолог, Разредне 

старешине, ученици 

8) Саветодавни рад са наставницима у области 

Планирања и припремања наставе и у области 

Праћења ученичких постигнућа у односу на 

Образовне стандарде и процеса оцењивања 

IX - VI Психолог, предметни 

наставници 

III РАД СА УЧЕНИЦИМА 

(8 сати недељно) 

 

a) утврђивање зрелости за превремени, редовни и 

одложени полазак у школу 

IV - VIII Ученици 

б) праћење и подстицање развоја ученика IX-VI Ученици 

в) организовање психолошко-педагошког и здравственог 

превентивног образовања ученика 

IX-VI Психолог, Разредне 

старешине 

г) индивидуални саветодавни рад са ученицима  IX-VI Ученици 

д) рад са ученицима са сметњама у развоју IX-VI Ученици 

ђ)  идентификација и праћење даровитих ученика IX-VI Разредне старешине, 

наставници 

е) праћење рада ученика у секцијама X-VI Наставници 

ж) индивидуални и групни рад на професионалној 

оријентацији 

IX-VI Психолог, Одељењске 

старешине 

з) Израда социометријсих упитника и испитивање групне 

динамике одељења и статуса појединаца  

 

III - VI Психолог, разредне 

стрешине 

и ) реализација посебних превентивних програма 

(превенција преступничког понашања и здравствена 

превенција) 

IX-VI Психолог, Разредне 

старешине 
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Ј) Координисање рада Ученичког парламента IX-VI Сарадници у тиму, 

чланови УП-а 

IVСАРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 
(3 сата недељно) 

 

а) Упознавање родитеља са психолошким 

карактеристикама деце и пружање саветодавне помоћи у 

усмеравању њиховог развоја 

IX-VI Савет одитеља, 

Родитељи 

 

б) саветодавно - инструктивни рад са родитељима ученика 

са сметњама у развоју и проблемима у учењу и адаптацији 

IX-VI Психолог, Родитељи 

 

в) сарадња са родитељима обдарених ученика X-VI Родитељи, разредне 

старешине 

г) родитељски састанци:  

– са родитељима деце предшколских група из вртића 

„Лабудић” 

VI Директор, психолог, 

васпитачи 

– општи и посебни родитељски састанци са 

родитељима ученика I разреда 

IX Директор, психолог, 

наставници р. н. 

– општи и посебни родитељски састанак са 

родитељима ученика VIII разреда 

V Директор, разредне 

старешине 

д) информисање родитеља (тематски панои за родитеље) IX-VI Директор, Психолог, 

Савет родитеља 

ђ) психолошко – педагошка едукација родитеља V Психолог, Савет 

родитеља  

е ) сарадња са родитељима ученика са сметњама у развоју 

(индивидуализација наставе и настава  по ИОП-у) 

IX-VI Психолог, родитељи  

ж) сарадња са Саветом родитеља и учешће у раду СР  Савет родитеља 

 

 

V  АНАЛИТИЧКО – ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

(3 сата недељно) 

 

а) испитивање будућих првака и аналитички приказ 

генерације првака 

IV-X Психолог 

б) анализа обухвата ученика додатном, допунском 

наставом и слободним активностима 

XI Наставници, Психолог 

в) анализа резултата тестирања професионалних 

интересовања  

III-VI  Психолог 

г) анализа постигнућа ученика VIIIразреда на Завршном 

испиту 

VI Одељењске старешине 

д) Испитивање, приказ и анализа социометријске III-VI Психолог 
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структуре ученика II разреда 

 

VI  РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА ШКОЛЕ  

(2 сата недељно) 

 

а) унапређивање рада стручних органа школе VIII - VI Директор, Чланови 

стручних органа 

б) решавање актуелних образовно – васпитних проблема IX-VI Директор, Психолог 

наставници 

в) извештавање о резултатима обављених анализа, 

прегледа, испитивања и мини истраживања и 

одговарајућих педагошких и других мера 

IX-VI Директор, Психолог 

наставници 

г) унапређење образовно-васпитне праксе IX-VI Директор Психолог 

наставници 

д ) Координисање радом Стручног актива за Развојно 

планирање 
IX-VI Директор, чланови 

Стручног актива 

VII  САРАДЊА СА СТРУЧНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА 

И ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

(1 сат недељно) 

 

Сарадња са стручним институцијама и Локалном 

заједницом 

 

1) рад у  општинском и градском активу стручних 

сарадника 

IX-VI 

 

ПП службе других 

школа 

2) сарадња са Домом здравља Секретар школе и 

одељењске старешине 

3) сарадња са Центром за социјални рад  Психолог,одељењске 

старешине 

4) сарадња са МУП-ом Србије  (служба за малолетничку 

деликвенцију, школски полицајци  итд.) 

одељењске старешине, 

дежурни наставници 

5) сарадња са предшколском установом „Лабудић” Наставници  

6) сарадња са Институтом за ментално здравље Психолог, Одељењске 

старешине, наставници 

разредне наставе  

7) сарадња са Заводом за психофизиолошке поремећаје и 

говорну патологију „Проф. Др. Цветко Брајовић“ 

Психолог, Одељењске 

старешине, наставници 

разредне наставе 

8) сарадња са школом за основно образовање одраслих 

,,Браћа Стаменковић“ 

Одељењске старешине 

9) сарадња са Заводом за болести зависности Психолог, Одељењске 

старешине 

10) сарадња са Дечијим културним центром Наставници  
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11) сарадња са Регионалним центром за таленте – Београд 

II 
Предметни наставници 

и одељењске старешине 

Стручно усавршавање  Самостално 

а) учествовање на акредитованим предавањима 

б) учествовање на акредитованим семинарима 

Министартва просвете 

в) консултације на Одељењу за психологију и педагогију 

Филозофског факултета 

г) ангажовање у градској и општинској секцији психолога 

и педагога 

д) укључивање у едукације у организацији Педагошког 

друштва 

ђ) индивидуално усавршавање (праћење периодике и 

набавка стручне литературе) 

е) укључивање у нове пројекте које препоручује 

Министарство просвете 

ж) праћење периодике и савремене стручне литературе 

 

VIII ВОЂЕЊЕ ПЕДАГОШКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
(1 сата недељно) 

 

IX-VI 

 

Самостално,  

Школски тимови 

а) месечно планирање 

б) вођење дневника рада  

в) формирање и виђење појединачних досијеа о 

ученицима 

г) вођење досијеа о стручном усавршавању наставника 

д) вођење евиденције о сарадњи са ученицима, 

наставницима и родитељима 

ђ) документација о истраживањима 

е) документација о посетама настави 

ж) документација о сарадњи са институцијама 

з) документација о реализацији Развојног планирања 

и) документација о похађању изборних предмета 

ј) вођење документације о  Вредновању рада школе 

к ) вођење документације о Инклузивном образовању 

IX ПРИПРЕМА ЗА РАД 
10 сати недељно) 

IX-VII Самостално, психолог, 

наставници 

Припремање и планирање:  

- рад са ученицима, наставницима, родитељима  

- анализа и саопштења  
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- предавања за ученике, наставнике и родитеље  

- материјала за поједина истраживања и израду 

инструмената 

 

- посета часовима  

- огледна предавања  

- увођења иновација у образовно васпитни процес  

- праћење и проучавање потребне стручне литературе  

 

 

ПЛАН РАДА ПСИХОЛОГА ШКОЛЕ  

 

Садржај рада Време 

реализ. 

Сарадници 

у раду 

I  ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА И ВРЕДНОВАЊЕ ОСТВАРЕНИХ 

РЕЗУЛТАТА 

(4 сата недељно) 

 

 Израда Годишњег плана рада школе  

 

VIII-

IX 

Директор, 

помоћник 

директора, педагог 

руководиоци 

стручних  већа, 

руководиоци 

разредних већа, 

координатори 

школских тимова 

 Израда годишњег и месечних планова рада психолога IX- VI Директор, педагог 

 Консултације са руководиоцима разредних већа при  изради/ 

допуни школских програма  

V-VI  Директор, педагог 

 Израда акционг плана за реализацију Развојног плана школе VI- X  

 Израда годишњег плана за Тим за заштиту ученика од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

IX Школски тим за 

заштиту деце од 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

 Израда и ревидирање Индивидуалних образовних планова    X-VI Стручни актив за 

инклузивно 

образовање 
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 Праћење, мерење и вредновање квалитета образовног и  

васпитног рада: 

  

а) Преглед дневника образовно-васпитног рада XI, 

XII, 

III,VI  

Директор, педагог 

б) Посете наставних часова и ваннаставних активности одељења  IX-VI Директор, педагог 

в) Координисање и вредновање реализације планираних 

задатака  у оквиру превенције насиља, дечијих права 

IX-VI Тим зазаштиту од 

насиља , 

злостављања и 

занемаривања и УП 

 

г) Праћење адаптације ученика I и V разреда IX-XII Педагог 

д) Праћење напредовања ученика и усклађености образовних 

стандарда и  очекиваних исхода са могућностима  ученика 

X-VI Директор, 

Тим за инклузивно 

образовање 

II УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА И 

ИНСТРУКТИВНИ РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

(6 сати недељно) 

 

1) Инструктивни рад са наставницима приправницима IX-VI Директор, педагог 

2) Информисање, предавања и обуке за стручна, разредна,  

одељењска и наставничко већа о новим прописима, 

савременим сазнањима и тенденцијама значајним за њихов 

рад  

IX-VI Директор, педагог 

3) Разматрање узрока слабијег успеха  појединих ученика  у  

учењу и  предлагање одговарајућих мера 

IX-VI Разредне 

старешине, 

предметни 

наставници, 

родитељи 

4) Идентификовање обдарених ученика и предлагање 

поступака за подстицање и усмеравање њиховог развоја 

X, XI Предметни 

наставници, 

Регионални 

центар за таленте 

– Београд II 

5) Прикупљање и израда новог дидактичког материјала и 

стручне литературе 

IX-VI Директор, 

педагог, 

библиотекар 

III РАД СА УЧЕНИЦИМА 

(10 сати недељно) 

 

a) Тестирање и процена спремности /зрелости ученика за IV - VIII Педагог 
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полазак у школу 

б) Информисање ученика  о значају правилног избора будућег 

занимања и Тестирање професионалних интересовања 

/опредељења ученика VIII разреда  

X-V Одељењске 

старешине 

в) Индивидуални и групни саветодавни рад са ученицима  IX-VI Педагог 

г) Пружање подршке ученицима у раду Ученичког парламента X-IV Весна 

Леонтијевић 

д) Пружање подршке ученицима у раду Вршњачког тима IX-VI Стеван Томић 

ђ) Пружање подршке раду хуманитарног тима ,,З 14“  X-VI Остале школе 

обухваћене 

пројектом 

,,Школа без 

насиља“ 
д) Реализација превентивних радионица и предавања предвиђених школским 

програмима 

X - VI Одељењске 

старешине 

IVСАРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА(3 сата недељно)  

а) Информисање Савета родитеља о текућим темама и задацима 

у раду школе 

IX-VI Директор,педагог, 

задужени 

наставници 

б) Саветодавни  рад са родитељима ученика са сметњама у 

развоју, проблемима у учењу и адаптацији 

IX-VI Савет родитеља 

в) Саветодавни рад са родитељима даровитих ученика X-VI Родитељи, 

разредне 

старешине 

г) Информисање родитеља (тематски пано, школски сајт, 

штампани материјал)  

IX-VI Директор,    Савет 

родитеља 

д) Психолошко – педагошка едукација родитеља- саветодавне  

радионице/групно саветовање 

IX-VI Директор, 

педагог, Савет 

родитеља 

ђ) Укључивање родитеља у Тим за развојно планирање, 

вредновање рада школе, Тим за заштиту од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања, Тим за професионалну 

оријентацијуи Тим за инклузивно образовање 

IX-VI Савет родитеља, 

школски тимови 

за пројектне и 

развојне 

активности 

V  АНАЛИТИЧКО – ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

(3 сата недељно) 

 

а) испитивање будућих првака и аналитички приказ генерације IV-X Педагог 

б) испитивање, приказ и анализа социометриске структуре 

ученика II разреда 

III-VI Педагог 

в) Истраживачки рад у оквиру вредновања  квалитета рада 

школе 

IX-VI  

VI  РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА ШКОЛЕ  
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(2 сата недељно) 

а) Консултативни рад са стручним, одељењским и разредним 

већима школе 

VIII - VI Директор , 

педагог 

б) Решавање актуелних образовно – васпитних проблема IX-VI Педагошки 

колегујум 

в) Извештавање о резултатима рада школских тимова IX-VI Педагог, 

координатори 

школских тимова 

VII  САРАДЊА СА СТРУЧНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА И 

ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ(1 сат недељно) 

  

Сарадња са стручним институцијама и Локалном 

заједницом 

  

1) Учешће у раду општинског, градског и републичког актива 

стручних  сарадника (психолога) 

IX-VI 

 

Педагог 

2) Сарадња са Домом здравља Раковица у имплементацији 

програма и пројеката здравствене превенције  и 

Саветовалиштем за младе 

Директор, 

педагог, 

одељењске 

старешине 

3) Сарадња са Центром за социјални рад  Тим за заштиту 

од НЗЗ, пеадагог 

4) Сарадња са МУП-ом Србије   Директор, педагог 

5) Сарадња са Интерресорном комисијом општине Раковица Тим за 

инклузивно 

образовање 

6) Сарадња са ПУ „Лабудић” Директор, 

педагог, 

наставници  

7) Сарадња са Институтом за ментално здравље и Клиником за 

неурологију и психијатрију за децу и омладину Др.Суботић 

Педагог, директор  

8) сарадња са Заводом за психофизиолошке поремећаје и  

    говорну патологију „Проф. Др. Цветко Брајовић“ 

Педагог, директор 

9) сарадња са школом за основно образовање одраслих  

    ,,Ђуро Салај“ 

Одељењске 

старешине 

10) сарадња са Заводом за болести зависности Одељењске 

старешине 

11) сарадња са Дечијим културним центром Наставници  

12) сарадња са Регионалним центром за таленте – Београд  

      II 
Предметни 

наставници и 

одељењске 

старешине 



Основна школа „14. oктобар“ 
 

81 

 

13) Сарадња са ГО Раковица  Директор, педагог 

14) Развијање маркетиншког профила школе и презентација у 

локалној и широј заједници (на светској      Интернет мрежи) 

Тим за маркетинг 

школее 

Стручно усавршавање  

 

 

Самостално 

а) Похађање акредитованих семинара од стране ЗУОВ, стручних 

трибина и предавања Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја 

б)  Самостално праћење периодике и савремене стручне 

литературе 

VIII ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
(1 сата недељно) 

 

 

IX-VI 

 

 

 

а)  Месечно планирање  

б) Вођење  личних белешки о раду 

в) Формирање и ажурирање појединачних досијеа  ученика 

г) Прикупљање документације о стручном усавршавању и 

израда личног портфолија 

е) Документација о посетама настави 

ж) Документација о сарадњи са институцијама 

з) Вођење документације о раду Тима за заштуту од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

и) Прикупљање ИОП документације о појединим ученицима  Тим за 

инклузивно 

образовање, 

педагог 

 

IX ПРИПРЕМА ЗА РАД 
10 сати недељно) 

 

IX-VII 

Директор, педагог 

Припремање и планирање: 

 Анализа, саопштења, састанака тимова, предавања/радионица 

за ученике, наставнике и родитеље 

 

Праћење стручне литературе и припрема материјала за рад 
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ПЛАН РАДА ЛОГОПЕДА  

 

 

Програм рада школског логопеда се остварује у областима : 

 

1. Рад са децом 

2. Саветодавни рад са наставницима 

3.Саветодавни рад са родитељима 

4. Рад са стручним сарадницима 

5. Рад на документацији и стручном усавршавању. 

6. Сарадња са другим установама. 

 

Рад са децом - код којих је недовољно развијена говорно - језичка структура као што су: 

изговор гласова, речник, граматичке категорије, читање, писање, муцање. 

Рад са децом која имају говорно - језичке тешкоће условљене ометеним психофизиолошким 

развојем - ментална заосталост и неадекватним социокултурни фактори. 

Рад са наставницима - пружање помоћи и подршке у раду са децом која имају тешкоће у 

говорно - језичкој комуникацији, у индивидуализацији васпитно - образовног рада. 

Саветодавни рад са родитељима - упознавање родитеља односно старатеља и пружање подршке 

у препознавању и разумевању говорно - језичких тешкоћа деце, упознавање родитеља о раду 

логопеда са дететом, упућивање родитеља за рад са дететом у породичним условима, 

информисање родитеља о напредовању детета на третману. 

Рад на документацији и стручном усавршавању - вођење евиденције о сопственом раду, 

реализацији планираних активности и раду са децом. Писање извештаја о раду у оквиру 

годишњег извештаја о раду школе, праћење стручне литературе, похађање акредитованих 

семинара и других стручних скупова - струковних удружења. 

Сараднја са другим установама - сарадња са другим образовним, здравственим, социјалним 

установама, општина, МУП.  

 

ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ  АСИСТЕНТА  

 

 

Послови          Садржај рада 

Континуирано унапређивање рада 

са децом и ученицима којима је 

потребна додатна подршка у 

образовању и васпитању 

1.Старање да редовно похађају образовно-васпитни процес, да имају 
неопходан прибор и да редовно раде домаће задатке 

2.Пружању помоћи, мотивисању и подстицању  ученика у учењу, учешћу у 

другим активностима, изради задатака, као и пружању језичке подршке када 

је потребна 

3.Пружање подршке ученицима да се интегришу у одељење 

4.Подстицање позитивног односа и става ученика у односу на ученике 

којима је потребна додатна подршка 

5.Старање о безбедности ученика током боравка у школи, трајања наставе у 

природи, излета или екскурзија 
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Пружање помоћи наставнику и 

стручном сараднику 

1.Припреми и реализацији образовно-васпитног процеса, укључујући и 

оцењивање, уважавајући искуства и предходна знања деце и ученика 

2.Организацији посебних активности на нивоу одељења, школе, општине, 

организације излета и сл. 

3.Процесу интеграције ученика, којима је потребна додатна подршка у 

одељење 

4.Укључивање у тим за подршку ученику за кога се израђује индивидуални 
образовни план 

Сарадња и рад са родитељима и 

породицом 

1.Успостављању везе између породице и школе са циљем редовног похађања 
образовно-васпитног процеса и редовном извештавању родитеља или 

старатеља о понашању и напретку ученика 

2.Учествовање на састанцима у школи, посебно када су укључене породице 

ученика којима је потребна додатна подршка 

3.Обезбеђивању постепеног укључивања родитеља у припреме детета за 

упис у школу 

4.Подстицање самопоштовања и социјализације у културу у којој се 

формално образовање спроводи, подстицање породица да укључе децу у 

систем образовања 

 

Успостављањесарадње и процедура 1.Сарадња са јединицом локалне самоуправе, стручним установама, 

Националним саветом ромске националне мањине, ромским невладиним 

организацијама и др а све у корист деце са додатним образовним потребама 
2.Пружање подршке при упису деце из осетљивих друштвених група у 

школу 

3.Вођењу евиденције о присуству, здрављу, понашању и напредку ученика са 

додатним образовним потребама 

4.Извештавању министарства надлежног за послове просвете о раду у школи 

најмање два пута годишње. 

 

 

ПЛАН РАДА БИБЛИОТЕКАРА  
 

 

Садржај рада Време 

реализације 

Носилац посла Сарадник у раду 

1. Планирање и програмирање рада VIII Библиотекар ПП служба 

 

2. Вођење прописане евиденције VIII-VI Библиотекар  

3. Посета сајму књига X Библиотекар Наставници српског 

језика 

4. Упућивање ученика и наставника на 
коришћење књижног фонда како школске 

тако и других библиотека 

 
 

IX-VI 

 
 

Библиотекар 

 
Наставници разредне 

наставе и наставници 

предметне наставе 

5. Упознавање ученика 1. разреда са 

радом школске библиотеке 

IX  

Библиотекар 

Наставници разредне 

наставе 1. разреда 

6. Разговор са ученицима о формирању 

навика за самостално коришћење 
књижног фонда, развијање навика за 

читање и руковање књишком грађом 

 

 
IX-VI 

 

 
Библиотекар 

Наставници разредне 

наставе и наставници 
предметне наставе 

7. Рад на изради азбучног каталога VIII-VI Библиотекар  

8. Физичка обрада, инвентарисање,    
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каталогизација и класификација VIII-VI Библиотекар 

9. Сређивање књижног фонда VIII-VI Библиотекар  

10. Књижевна дела и превенција насиља, 

тематски сусрети 

X-VI Библиотекар ПП служба 

11. Организовање сусрета са дечјим 

писцима 

X, II, IV Библиотекар Директор школе и 

наставници 

12.  Израда нових дидактичко-методичких 

средстава 

IX Библиотекар Педагог школе 

13. Организовање и остваривање 

међубиблиотечке позајмице и сарадње 

 

IX-V 

Библиотекар Библиотекари других 

библиотека 

14. Информисање ученика и наставника о 

новим издањима књига стране литературе 

(РП) 

 

IX-VI 

Библиотекар  

15. Набавка нове литературе за школску 
библиотеку 

IX-VI Библиотекар Директор школе 

16. Присуствовање семинарима  Библиотекар  

17. Учествовање у раду дечје 

организације "Пријатељи деце" 

 

IX-VI 

Библиотекар Чланови дечје 

организације школе и 
општине 

18. Извештај о раду VII Библиотекар  
 

 

ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА  

 

 

Садржај рада Време 

реал. 

Носилац 

посла 

Сарадници 

у раду 

1.   Упознавање изабраних 

представника одељења VII и VIII са 

Пословником о раду УП 

IX Педагог Секретар школе 

2.   Конституисање Ученичког парламента 

школе (избор руководства и записничара и 

представника УП-а у стручним органима 
школе)   

IX Педагог Одељењске старешине 

3.Разматрање Плана рада УП  IX Педагог Одељењске старешине 

4.   Укључивање УП у одржавање Новог 

школског сајта ( РП) 
X 

Педагог, 

Сарадник 

Наставници информатике, 

Тим за шк. сајт 

5.   Упознавање са  Интерним 

протоколом о заштити од насиља, 

злостављања и занемаривања и 

упућивање на сарадњу са ВТ  

X 
Педагог 

Сарадник 

Сарадник и чланови 

вршњачког тима 

6.   Договор око обележавања  прославе 

Дана школе – обраћање УП 
X 

Педагог, 

Сарадник  

Наставници и ученици 

задужени за припрему 
програма 

7.   Упознавање ученика са правилником о XI/XII Педагог, Секретар школе, Педагог 
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оцењивању Сарадник 

8.   Организација културно-забавног 

живота у школи 
XI- V 

 Педагог 

Сарадник 
Директор 

9.   Иницирање   хуманитарне акције  

по избору УП 
XI – V 

 Педагог 

Сарадник 
Савет родитеља 

10.   Информисање УП о програму 

професионалне оријентације  
XI/XII 

Педагог 
Сарадник 

Одељењске старешине,  

психолог 

11. Уређење животне средине (школе, 

учионица, дворишта) – ЕКОЛОШКИ ДАН 
IV - VI 

Педагог, 

Сарадник 
Еколошка секција 

12.   Активности на повећању угледа и 

промоције успешних ученика и школе  
IV -V 

Педагог, 

Сарадник 

Директор,ВТ, наставници, 

одељењске старешине 

15.   Анализа рада Ученичког 

Парламента у протеклој школској 

година и предлог Програма рада за 

следећу школску  годину 

V 
Педагог, 

Сарадник 

Председник УП, сви 

чланови УП 

 

 

ПЛАН РАДА ПОДМЛАТКА ЦРВЕНОГ КРСТА  
 

 

Садржај рада Време 

реализ. 

Носилац 

посла 

Сарадници 

у раду 

1.   Припрема спортско рекреативне акције  

«Трка за срећније детињство» 

IX Наставник 

физичког 

васпитања 

Наставници 

сарадници 

Црвеног 

Крста 

2. Успостављање програма Црвеног крста у 

саобраћају 

IX Омладинци 

Црвеног 

крста 

Наставници 

сарадници 

Црвеног 

Крста 

3. «Трка за срећније детињство» X Наставник 

физичког 

васпитања 

Наставници 

сарадници 

Црвеног 

Крста 

4. Реализација акције «За сунчану јесен 

живота» 

X Наставници 

сарадници 

Црвеног 

Крста 

Наставници 

ликовне 

културе 

5. Учествовање у активностима поводом 

Дечије недеље 

X Наставници 

сарадници 

Црвеног 

Крста 

Одељењске 

старешине 
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6. Обележавање 20. новембра, међународног 

Дана детета 

XI Наставници 

сарадници 

Црвеног 

Крста 

Одељењске 

старешине 

7. Обележавање 1. децембра, светског Дана 

борбе против сиде 

XII Омладинци 

Црвеног 

крста 

ПП служба 

8. Реализација акције «Пакетић љубави» I Наставници 

сарадници 

Црвеног 

Крста 

Одељењске 

старешине 

9. Припрема за одржавање хуманитарног 

турнира у малом фудбалу 

I Наставник 

физичког 

васпитања 

Наставници 

сарадници 

Црвеног 

Крста 

10. Припрема за одржавање квизова «Шта 

знаш о Црвеном Крсту» и «Шта знаш о 

ДДК» 

II Омладинци 

Црвеног 

крста 

Наставник 

физичког 

васпитања 

11. Одржавање хуманитарног турнира у 

организацији Црвеног Крста Раковице и 

омладине Црвеног Крста 

 

II Омладинци 

Црвеног 

крста 

Наставник 

физичког 

васпитања 

12. Одржавање квизова у школама «Шта знаш 

о Црвеном Крсту» и «Шта знаш о ДДК» 

III Наставници 

четвртог 

разреда 

Омладинци 

Црвеног 

крста 

13. Обележавање 7. априла – светског Дана 

здравља 

IV Наставници 
сарадници 

Црвеног Крста 

Омладинци 

Црвеног 

крста 

14. Општинско такмичење екипе Прве помоћи V Омладинци 

Црвеног крста 
Наставници 

сарадници ЦК 

15. Реализација акције Друг – другу, 

прикупљање уџбеника и школског прибора 

VI Наставници 

сарадници 

Црвеног 

Крста 

Одељењске 

старешине 
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ПРОГРАМ РАДА ДЕЧЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ “ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ“ 1 

 

Садржај рада 
Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

 Договор о плану рада и почетку школске године; 

 Обезбеђивање услова за непосредни рад са децом 

у школи и ван ње, кадрова из редова просветних 

радника, родитеља и грађана различитих струка и 

звања за рад и активности у слободном времену. 

VIII 
Чланови 

„Пријатеља деце“ 

 Припреме за обележавање Дечје недеље. IX 

Чланови 

„Пријатеља деце“, 

наст. ликовне 

културе, учитељи 

 Дечја недеља – активности у школи, вртићима, 

општини, граду; 

 Буквар дечјих права (Конвенција о правима 

детета); 

 Акција солидарности; 

 Пријем код председника ГО Раковица; 

 Ликовни конкурси за дечју карикатуру „Мали 

Пјер“ и „Заштитимо птице Београда“, као и 

израда кућица за птице; 

 Ликовно-литерарни конкурс „Моја Раковица“; 

 Хуманитарна акција „Деца – деци“. 

X 

Чланови 

„Пријатеља деце“,  

наст. ликовне 

културе, учитељи 

 Такмичење младих песника „Ђачка песничка 

сусретања“; 

 Одељењска и школска такмичења 

„Најраспеваније одељење“, за ученике IIIиIV 

разреда; 

 Школско такмичење „Соло певача и малих 

вокалних састава“; 

XI 

Чланови 

„Пријатеља деце“, 

наст. музичке 

културе 

 Школско такмичење рецитатора; 

 Припрема за обележавање Савиндана. 
XII 

Чланови 

„Пријатеља деце“, 

учитељи 

 Прослава Савиндана у школама; 

 Зимски рад са децом. 
I 

Чланови 

„Пријатеља деце“, 

учитељи 

 Ликовни конкурс на тему „Птице“ II Чланови 

                                                        
1Овај програм рада организације „Пријатељи деце“ важећи је на нивоу школе, а усаглашен је са Календаром 

такмичења и манифестација организације „Пријатељи деце Раковице“ за школску 2019/2020. годину, што 

подразумева да ће се евентуално учешће наших ученика на даљим такмичењима: општинском, градском и 

републичком нивоу одигравати према њихом календару. 
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„Пријатеља деце“, 

наст. ликовне 

културе, учитељи 

 21. март – Дан пролећа; 

 Ликовни конкурс поводом ускршњих празника. 
III 

Чланови 

„Пријатеља деце“, 

наст. ликовне 

културе, учитељи 

 Маскенбал – обележавање Дана шале 

 Позоришне игре деце Раковице; 

 Изложба ускршњих радова у СО Раковица.  

IV 

Чланови 

„Пријатеља деце“, 

наст. ликовне 

културе, учитељи 

 Такмичење „Фолклорне групе, ритмика, плес, 

ритмичка гимнастика“; 

 Дани изазова – спортско-рекреативне активности. 

 Програм рада за наредну школску годину. 

V 

Чланови 

„Пријатеља деце“, 

наст. ликовне 

културе, наст. 

физичког 

васпитања, 

учитељи 

 Летњи кампови и спортско-рекреативне 

активности деце Београда; 

 Учешће у радионицама за децу на нивоу општине; 

VI, VII и 

VIII 

Чланови 

„Пријатеља деце“, 

учитељи 

 

 

ПЛАН ЗДРАВСТВЕНЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ  

 

Реализује се у оквиру програма рада часова одељенског старешине. 

 

Први циклус: 

 

Садржај рада Разред Време 

реал. 

Носилац 

посла 

Сарадници 

у раду 

1. Лична хигијена (панои, разговор са 

ученицима) 

I-III IX- III Одељењски 

старешина 

Школски 

лекар 

2. Правилно држање тела (разговор) I-II XI Наставник 

физичког 

васпитања 

Одљењски 

старешина 

3. Значај правилне исхране I-IV XII - I Одљењски 

старешина  

Школски 

лекар 

4. Физичка активност и здравље III-IV II- IV Одљењски 

старешина  

Школски 

лекар, 

родитељи 

5. Хигијена уста и зуба (разговор, I-IV IV Одљењски Стоматолог, 
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демонстрација) старешина лекар 

6. Прављење паноа из области 

здравствене превенције 

I-IV II Одљењски 

старешина 

Школски 

лекар, 

родитељи 

7. Значај и потреба сна за здравље I-IV IV Одљењски 

старешина  

Одељењска 

заједница 

8. Како сачувати здраву околину II-IV      V   

 

Наствник 

биологије 

Родитељи 

 

9. Сарадња са Домом здравља СО 

Раковица која уобухвата систематске 

прегледе, имунизације, офтамолошке, 

стоматолошке прегледе 

I, III, V, 

VII, VIII 

 

IX-X Разредне 

старешине 

 

Дом здравља 

Раковица 

 

 

10. Радионичарски рад на теме: Пушење, 

алкохол, дрога НЕ 

I-VIII IX-X 

 

Дом здравља 

Раковица 

ПП 

Служба 

 

Предвиђено време реализације ће се померати у зависности од редоследа наставних тема 

у упознавању природе, плана рада одељенских старешина и одељењске заједнице, обавезе 

школског лекара и спољних сарадника. Теме ће се реализовати кроз рад одељењских заједница. 

 

Други циклус: 

 

Садржај рада Разред Време 

реал. 

Носилац 

посла 

Сарадници 

у раду 

1. Организовање и реализација 

спортских активности за ученике 

са телесним оштећењима и 

сметњама у моторном развоју 

V-VIII X Наставник 

физичког 

васпитања 

Одељенски 

старешина 

2. Радионице на тему: Болести 

зависности 

V-VIII XI ПП служба, 

директор 

Струч. зав. 

(психолог 

педагог) 

3. Разговор на тему: Психосоматске 

карактеристике пубертета 

V-VI XII Наставник 

биологије 

Психолог, 

педагог 

4. Разговор на тему: Бити здрав-

одмор и рекреација 

V-VIII I-III Наставник 

физичког 

васпитања 

ПП служба 

5. Предавање на тему: Биолошко 

социјалне потребе људи 

VI-VII I-III Наставник 

биологије 

ПП служба 

6. Предавање на тему: Тешкоће 

ученика у адаптацији 

V XII Одељењски 

старешина 

ПП служба 

7. Пријатељство између особа V-VIII IV Одељењски ПП служба, 
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супротних полова (разговор) старешина спољни 

сарадници 

8. Радионица : Азбика 

репродуктивног здравља 

VII-VIII X Психолог спољни 

сарадници 

9. Радионица: Како настају бебе ?  VI XI Психолог Одељењске 

старешине 

10. Сида – предавање V-VIII V Одељењски 

старешина 

спољни 

сарадници 

11. Правила здравог живота VII-VIII IX-VI Одељењски 

старешина 

спољни 

сарадници 

12. Прављење паноа из области 

здравствене превенције 

V-VIII IX-VI Одељењски 

старешина 

спољни 

сарадници 

13. Како сачувати здраву околину 

          арадња са Домом здравља СО              

         Раковица која уобухвата  

систематске прегледе,  

          имунизације,  офтамолошке,  

стоматолошке прегледе 

I, III, V, 

VII, VIII 

 

 

IX-VI 

 

 

 

Разредне 

старешине 

 

 

Дом здравља 

Раковица 

 

 

14. Радионичарски рад на теме: 

Пушење, алкохол, дрога НЕ 

I-VIII IX-X 

 

Дом 

здравља 

Раковица 

ПП 

Служба 

15. Значај сна за здравље 

 

V-VIII IX-VI Одељенски 

старешина 

спољни 

сарадници 

 

Предвиђено време реализације ће се померити у зависности од редоследа наставних тема 

предметних наставника, одељењских старешина и обавеза спољних сарадника. 

 

ПЛАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ  

 

Садржај рада Времере

ализ 

Носилац 

посла 

Сарадници 

у раду 

1. Одржавање школског простора 

за ученике и наставнике 

IX-VI Директор,предметни 

наставници,учитељи 

Техничко особље, 

домар 

2.Функционално опремање хола за 

презентацију рада секција 

XI Домар, наставници 

техничког, наставници 

биологије,наставници 

ликовне културе, учитељи 

Директор 

3. Одржавање зелених површина у 

дворишту 

X, IV Учитељи, наставници 

биологије 

Секције, ученици 
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4.“Правила понашања у школи“ 

(штампан кућни ред правила 

понашања на оба улаза) 

IX ПП Служба Спољни сарадници 

5. Осмишљавање одељењских 

паноа на тему „Здравија 

решења“за здравље моје околине 

III Наставници биологије Секције, ученици 

6.Израда тематских паноа по 

темама – превенција насиља 

X-VI ПП Служба, Вршњачки тим 

за заштиту од насиља, 
злостављања и занемаривања 

Ученици, Дом 

здравља, 
наставници 

биологије 

7. Конкурс за најбољи литерарни 

рад на тему „Знај да Земља дарује 

само када ум царује“ 

V Наставници српског језика, 

наставници биологије, 

наставници ликовне културе 

Директор 

 

ПЛАН УМРЕЖАВАЊА СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ  

 

Садржај рада Време 

реал. 

Сарадници 

у раду 

Сарадња са Општином Раковица (Пројекат за професионалну 

оријентацију) 

X-VI Тим за ПО, координатор 

тима 

Сарадња са Националном службом за запошљавање (Пројекат за 

професионалну оријентацију) 

X-VI Тим за ПО, координатор 

тима 

Сарадња са основним школама са општине Раковица (Пројекат за 

професионалну оријентацију) 

X-VI Тим за ПО, координатор 

тима 

Сарадња са средњим школама у Београду (Пројекат за 

професионалну оријентацију) 

X-VI Тим за ПО, координатор 

тима 

Сарадња са Канцеларијом за младе (Пројекат за професионалну 

оријентацију) 

X-VI Тим за ПО, координатор 

тима 

Сарадња са машинском школом „Радоје Дакић“ – посета 

часовима ученика седмог разреда 

X-VI Тим за ПО, координатор 

тима 

Сарадња са Удружењем привредника са општине Раковица у 

организацији реалних сусрета (Пројекат за професионалну 

оријентацију) 

II-V Тим за ПО, координатор 

тима 

Сарадња са Општином Раковица и МУП-ом Србије – злоупотреба 

интернета (Пројекат за заштиту од насиља, злостављања и 

занемаривања) 

X-VI Тим за заштиту од 

насиља, злостављања и 

занемаривања, 
координатор тима 

Сарадња са Општином Раковица и МУП-ом Србије – насиље у 

породици (Пројекат за заштиту од насиља, злостављања и 

занемаривања) 

X-VI Тим за заштиту од 

насиља, злостављања и 

занемаривања, 

координатор тима 

Сарадња са МУП-ом Србије – „Шта знаш о саобраћају“ (Пројекат 

за безбедност) 

 

X- XI Тим за безбедност 
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Сарадња са Центром за социјални рад X-VI Тим за заштиту од 

насиља, злостављања и 

занемаривања, ПП 

служба 

Сарадња са Градским заводом за јавно здравље – радионице на 

тему насиља и злоупотребе супстанци 

XII ПП служба 

 

 

ПЛАН ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА  

 

Програм школског маркетинга за школску 2019/2020. годину  усмерен је, пре свега, 

према ученицима и њиховим родитељима. Реализоваће се кроз следеће активности: 

 

Активности Носиоци активности Сарадници 

Опремање огласног простора Наставник ликовне културе, 

домар 

Наставници 

Периодично информисање ученика и 

родитеља о наставним и ваннаставним 

активностима, успесима и 

манифестацијама у школи 

Координатор рада, ученички 

парламент 

Наставници 

Изложбе ученичких радова(ликовни, 

литерарни, технички) са редовне наставе 

и ваннаставних активности 

Наставници разредненаставе, 

руководиоци литерарне, 

ликовне и фото секције 

Предметни 

наставници 

Информисање ученика, наставника и 

родитеља о новим књигама у школи  

Библиотекар Предметни 

наставници и 

уредници сајта 

Сарадња са медијима 

 

Наставник задужен за рад 

новинарске секције 

Наставници 

српског језика 

Презентација Школе поводом уписа 

ученика у први разред 

Педагог школе Психолог и 

уредници сајта 

Презентација успеха ученика на 

Завршном испиту 

Помоћник директора Уредници сајта 

Презентација школе у часописима 

локалне заједнице и јавним гласилима 

Наставник задужен за рад 

новинарске секције, педагог 

школе 

Уредници сајта 

Израда новог и ажурирање  школског 

вебсајта 

 

Уредници сајта Ученички 

парламент 

Презентација постигнућа ученика на 

такмичењима 

Педагог школе Уредник сајта 
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Презентација садржаја везаних за 

професионалну оријентацију 

Психолог Одељењски 

старешина 

 

 

ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА  

 

 

Садржај рада Време 

реал. 

Сарадници 

у раду 

1. Верификовање  Савета родитеља школе (избор 

руководства, представника за комисије за излете и 

екскурзије, представника родитеља у школским 

тимовима за пројекте, РП, инклузивно образовање) 

IX Чланови Савета 

родитеља ,  

Директор 

2. Разматрање и усвајање програма и извештаја са излета, 

екскурзија, наставе у природи и посета 

X-VI Помоћник директора 

3. Упознавање СР са релевантним изменама у закону и 

подзаконским актима 

X -VI Директор,  

помоћник директора,  

ПП служба 

4. Разматрање извештаја о реализацији Годишњег плана 

рада школе 

I, VI Директор 

5. Информисање родитеља о протеклим активностима у 

оквиру заштите ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања, пројекта ,,Самовредновање и вредновање 

рада школе“, пројекта професионалне оријентације  и РП 

XI, I, 

VI 

Школски тим за 

пројекте,  

ПП служба 

6. Информисање родитеља о имплементацији образовних 

стандарда 

XI- VI Директор, ПП служба 

7. Организовање и реализација хуманитарних акција на 

предлог родитеља  

X-VI Председник Савета 

родитеља, директор, 

помоћник директора, 

ПП служба 

8. Разматрање прописаних мера и поступака заштите и 

безбедности ученика утврђених статутом  школе 

X Директор школе 

9. Организовање акција помоћи родитеља за опремање 

школског простора 

X-VI Председник Савета 

родитеља,  

задужени наставници,  

ПП служба 

10. Активности родитеља у организацији бесплатног превоза 

и исхране ученика 

X-VI Чланови Савета 

родитеља ,  

Директор 

11. Разматрање извештаја о анализи успеха и понашања X, I, Директор, ПП служба 
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ученикаи предлагање мера за побољшање истих IV, VI 

12. Педагошко-психолошко образовање родитеља – 

предавање  

X-V ПП служба 

13. Предавање/трибина за родитеље из области здравствене 

превенције  

I-VI ПП служба, 

Дом здрављаРаковица 

14. Гостовање родитеља у оквиру програма професионалне 

оријентације -  представљање појединих  занимања  

II-V ПП служба 

15. Анализа реализације планираних садржаја у раду Савета 

родитеља школе и одељењских савета родитеља   

VI Директор 

16. Упознавање СР са постигнућима и освојеним 

пласманима ученика на такмичењима током школске 

год. 

 

VI Помоћник директора 

17. Разматрање листе предложених уџбеника и листе 

изборних предмета за следећу школску годину 

 

VI Директор 

18. Предлози Савета родитеља за план рада за наредну 

школску годину 

 

VI Директор 

 

 

ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

 

Школски одбор у оквиру своје надлежности врши послове у складу са законом . 

Школски одбор доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова. 

 

Садржај рада Време реал. Сарадници 

у раду 

Усаглашавање и доношење општих аката 

Школе са Законом о основама система 

образовања и васпитања и Законом о 

основном образовању и васпитању. 

IX-VI 

Председник ШО и директор школе 

Доношење ГП рада школе IX Председник ШО и директор школе 

Усвајање извештаја о реализацији ГП рада 

школе 
IX, I 

Директор школе 

Усвајање извештаја о раду директора школе IX, I Директор школе 

Праћење реализације Школског програма  VI Председник ШО и директор школе 

Усвајање извештаја о успеху ученика XI, I, III, VI Председник ШО и директор школе 

Усвајање извештаја о реализацији наставе у 

природи и ексурзија 
IX-VI 

Председник ШО и директор школе 
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Утврђивање предлога финансијског плана  
VI 

Председник ШО, директор школе, 

шеф рачуноводства 

Доношење финансијског плана  
XII 

Председник ШО, директор школе, 

шеф рачуноводства 

Усвајање финансијског извештаја о 

пословању , завршног рачуна и пописа 

основних средстава школе 

II 

Председник ШО, директор школе, 

шеф рачуноводства 

Разматрање садржаја и остварености 

циљева постављених акционим плановима 

за РП, Вредновања рада школе, Инклузивно 

образовање и Заштиту деце од насиља, 

злостављања и занемаривања, 

професионалне оријентације, безбедности 

ученика 

XI, I, III, VI 

Председник ШО, директор школе, 

педагог, психолог 

Разматрање садржаја и остваривање циљева 

и стандарда обавезних и изборних 

предмета, додатне и допунске наставе и 

слободних активности 

XI, I, III, VI 

Председник ШО, директор школе, 

педагог, психолог 

Усвајање извештаја о стручном 

усавршавању наставника 
VI 

Председник ШО, директор школе 

Одлучивање по жалби на одлуке директора 

школе 
IX-VI 

Председник ШО, директор школе 

 

ПЛАН ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ  

 

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020 .ГОДИНИ  

 

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШ АВАЊА ЗА ПРИПРАВНИКА  (БЕЗ ЛИЦЕНЦЕ)  

 

Садржај рада Време 

реализ 

Сарадници 

у раду 

   Припрема за стицање лиценце IX – VI Ментор, ПП служба, 

Директор, Актив 

Консултације са менторима, стручним већима 

за област предмета и ПП службом приликом 

годишњег и оперативног планирања 

IX – VI Актив, ПП служба 

Консултације са менторима, стручним већима 

за област предмета и ПП службом у 

планирању метода, облика и средстава за 

IX – VI Актив, ПП служба, 

Директор 
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наставу и писање припреме за часове 

Обнављање и проширивање дидактичко - 

методичких и психолошких знања 

IX – VI ПП служба, 

Директор 

Присуствовање часовима које реализује 

стручно веће и анализа тих часова 

IX – VI Актив, ПП служба 

Анализа сопствених часова IX – VI Ментор, ПП служба 

Проучавање школске законске регулативе 

неопходне за рад у настави 

IX – VI Секретар, Директор, 

ПП служба 

Укључивање у рад стручног већа на нивоу 

Општине и Града 

IX – VI Актив 

Праћење стручне периодике из школске 

библиотеке 

IX – VI Библиотекар, 

ПП служба 

Стручно усавршавање кроз рад СВ за област 

предмета и Наставничког већа 

IX – VI ПП служба 

Похађање стручних семинара X – VI Стручно веће за област 

предмета 

Реализовање угледних часова  и њихова 

анализа на нивоу СВ за области предмета 

IX – VI Стручно веће за област 

предмета 

Израда и ажурирање личног портфолија 

стручног усавршавањња 

IX –X ПП служба 

Стручна већа за област 

предмета 

 

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШ АВАЊА ЗА НАСТАВНИКЕ И СТРУЧНЕ 

САРАДНИКЕ  (СА ЛИЦЕНЦОМ)  

 

Садржај рада Време 

реализ 

Сарадници 

у раду 

Увођење иновација у наставу у скаладу са 

најсавременијим дидактичким и методичким 

средствима  

IX – VI ПП служба 

 Праћење психолошко - педагошке литературе IX – VI ПП служба 

 Праћење измена и допуна у школској 

законској регулативи 

IX – VI Секретар, Директор 

 Реализовање угледних часова  и њихова 

анализа на нивоу СВ за области предмета 

X – VI ПП служба 

Стручна већа за област 

предмета 

Учешће у раду Стручних  актива на нивоу 

Општине и Града 

IX – VI Општински актив 

Праћење стручне периодике IX – VI ПП служба 

Похађање стручних семинара IX – VI ПП служба, СВ за област 
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предмета 

Реализовање угледних часова  и њихова 

анализа на нивоу СВ за области предмета 

 ПП служба, СВ за област 

предмета 

Пленарни прикази похађаних стручних 

семинара на нивоу Наставничког већа 

X – VI ПП служба 

Стручна већа за област 

предмета 

Израда и ажурирање личног портфолија 

стручног усавршавањња 

X – VI ПП служба 

Стручна већа за област 

предмета 

 

ПЛАНИРАНИ СЕМИНАРИ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА 

ЗА ШКОЛСКУ  2019/2020 .  ГОДИНУ:  

 

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШ АВАЊА ЗА СТРУЧНО ВЕЋЕ РАЗРЕДНЕ 

НАСТАВЕ  

 

 

План  СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА за школску 2019/2020. годину за стручно веће                          

РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 

Име и презиме 

запосленог  

                                      Стручно усавршавање ван установе 

Назив семинара Компетенција 
Трајање 

семинара 
Број бодова 

СВИ УЧИТЕЉИ 

„Рад са тешким родитељима“  

                                       (кат.бр.139)                                
К4,  П4 

 

2 дана 
16 

„Даровито дете у школи и шта са 

њим“                              (кат.бр.194)               
К3,  П2 

 

2 дана 
16 

„Наставник на делу у превенцији 

вршњачког насиља и креирању 

позитивне школске климе“ 

                                         (кат.бр.125) 

К4, П4 

 

 

1 дан 
8 

„Вршњачко насиље – „Боље 

спречити...“                     (кат.бр.18)    
К3, П4 

1 дан 
8 

 

 * Планирани семинари за реализацију стручног усавршавања за школску 2019/2020.год. за стручно 
веће разредне наставе подразумевају и учешће на семинарима: 

 

1. Зимски сусрети учитеља , Савез учитеља Републике Србије, Београд 

2. Семинари у организацији Друштва учитеља Београда ( ДУБ ) – понуђених 28 семинара 

 

Учитељи узимају учешће на одређеном семинару сходно потребама и личним приоритетима у 
зависности од теме ,компетенције и приоритетне области  коју семинар нуди . 
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СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТ  ПРИРОДНИХ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЈЕ  

 

Снежана Штиковац 

 
РБ. КОМПЕТЕНЦИЈЕ НАЗИВ СЕМИНАРА ТРАЈАЊЕ – 

брбодова 

94 K4/П4 Aлтернативанасиљу 16 

624 К1/П1 Применаинформ. технологија у настави ТИО 16 

436 К2/П1 Предузетништво у основнимшколама 16 

634 К2/П3 Креативниприступеколошкимтемама у школи 16 

617 K1/П3 Моделарствокрозпракт примере 8 

337 K4/П5 Не можеш све сам - Како изградити унутрашњу и 

спољашњу мрежу подршке наставнику и ученику који 

има проблем 

16 

 
 

Тања Станојевић 
 

РБ. КОМПЕТЕНЦИЈЕ НАЗИВ СЕМИНАРА ТРАЈАЊЕ – 

брбодова 

  Обуканаставникаизбиологијеза 5 разред 24 

614 К1 Какосезаштитиодприроднихнепогода 

 

16 

618 К1 Молекуларнабиологија-

лакшимпутемдофункционалногзнања    

 

8 

634 К2 Креативниприступеколошкимтемама у школи     

 

16 

 

Драгана Броћић 
 

РБ. КОМПЕТЕНЦИЈЕ НАЗИВ СЕМИНАРА ТРАЈАЊЕ – 

брбодова 

  Обуканаставникаизбиологијеза 5 разред 24 

614 К1 Какосезаштитиодприроднихнепогода 

 

16 

618 К1 Молекуларнабиологија-

лакшимпутемдофункционалногзнања    

 

8 

634 К2 Креативниприступеколошкимтемама у школи     

 

16 

 

 



Основна школа „14. oктобар“ 
 

99 

 

 

Ивана Радевић 
 

РБ. КОМПЕТЕНЦИЈЕ НАЗИВ СЕМИНАРА ТРАЈАЊЕ 

– брбодова 

632 К2 Вршњачкоучење и концептуалнанаставаприроднихнаука 8 

485 К3 Новашкола- вишефронталнанастава у 

функцијииндивидуализацијенаставе и 
развојакомпетенцијазацеложивотноучење 

16 

638 К2 Рука у тесту – инквајериметод у 

реализацијинаучнихсадржајаодпредшколскогдосредњошколскогнивоа 

8  

 

Борис Милошевић 
 

РБ. КОМПЕТЕНЦИЈЕ НАЗИВ СЕМИНАРА ТРАЈАЊЕ 

– брбодова 

632 К2 Вршњачкоучење и концептуалнанаставаприроднихнаука 8 

485 К3 Новашкола- вишефронталнанастава у 

функцијииндивидуализацијенаставе и 

развојакомпетенцијазацеложивотноучење 

16 

638 К2 Рука у тесту – инквајериметод у 

реализацијинаучнихсадржајаодпредшколскогдосредњошколскогнивоа 

8  

 

 

Љубица Пршић 
 

РБ. КОМПЕТЕНЦИЈЕ НАЗИВ СЕМИНАРА ТРАЈАЊЕ – 

брбодова 

 К1 Магичнамоћводе 8 

 К1 Планирањенаставехемије - 

смерницезаквалитетнунаставу 

8 

 К1 Наставаприродних и техничкихнаука и 

рачунаромконтролисананаставнасредства 

16 

 

 

 

ПЛАН  СТРУЧНОГ  УСАВРШАВАЊА ЗА 2019/2020. –  СЕМИНАРИ  

СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА МАТЕМАТИКУ  

 

 

1.   Државни семинар о настави математике и рачунарства Друштва 

математичара Србије 
(2дана-16 бодова) .Друштво математичара Србије, Београд 
Редни број у каталогу 345  (К1). 

2.Креирање наставних материјала за интерактивну наставу  

(1дан-8 бодова ), Герундијум, Београд . 

 Редни број у каталогу 350  (К1). 

3. Активно оријентисана настава математике 
( 5 недеља – 30 бодова),  Образовно креативни центар, програм се изводи путем 

Интернета 

http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=250&godina=2014/2015
http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=250&godina=2014/2015
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Редни број у каталогу 343 (К1) 

4. Дидактичко-методска поставка часа математике 

(2 дана – 15 бодова) Герундијум, Београд 

Редни број у каталогу 369 (К2) 

5.  Диференцирани приступ настави математике у основној школи  
(1 дан- 8бодова) .Удружење за унапређивање васпитања и образовања Креативни центар, 

Београд 
Редни број у каталогу 370 (К2). 

6. Архимедесове трибине и промоције 
 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТ  СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  ПЛАН  

СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА  СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТ СРПСКИ  

ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  

 

Предмет: Српски језик 
 

Установа Тема Компетенције и 

приоритети 

Трајање 

КЛЕТТ друштво за развој 

образована 

Обрада обавезне лектире у 

основној школи 

К2, П:3 Један дан 8(бодова) 

БАЗААРТ  Примена драмских 

техника у настави језика и 

книжевности 

К2, П: 3 Један дан (8 бодова) 

Друштво за српски језик и 

књижевност Србије 

Републички зимски 

семинар 

К1, П: 3 Три дана (24 бода) 

Друштво за српски језик и 

књижевност Србије 

Ка савременој настави 

српској језика и 

књижевности 2 

К1, П:3 Један дан ( 8 бодова) 

КЛЕТТ друштво за развој 

образовања 

Комуникацијом до 

успешне сарадње у школи 

К4, П: 4 Један дан ( 8 бодова) 

Педагошко друштво 

Србије 

Планирање и реализација 

додатне образовне 

подршке ученицима -деци 

са сметњама у развоју у 

школи-предшколској 

установи 

К2, П:2 Два дана 16 бодова 

Институт за 

експерименталну 

фонетику и патологију 

говора Ђорђе Костић 

Инклузија по мери детета К2, П: 2 Два дана 16 бодова 

КЛЕТТ друштво за развој 
образовања 

Међупредметни приступ 
настави и учењу и развиј 

компетенција ученика 

К2, П: 3 Један дан 8 бодова 
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СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТ СТРАНИ ЈЕЗИЦИ  
 

 

План стручног усавршавања актива за област страних језика биће накнадно приложен, 

по изласку каталога са понудама семинара у тој области.  

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА- ПЛАН СТРУЧНОГ  

УСАВРШАВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020.ГОДИНУ  

 

 
Име и презиме 

запосленог 

Назив семинара, компетенције Трајање семинара,број 

бодова 

Марина Милисављевић Осавремењивање знања о геодиверзитету кроз 

наставу географије,  К1 

1 дан, 8 бодова 

Александра Кнежевић Осавремењивање знања о геодиверзитету кроз 

наставу географије,  К1 

1 дан, 8 бодова 

Светлана Чубрило Коридори Србије, К1 2 дана,16 бодова 

Светлана Чубрило Осавремењивање знања о геодиверзитету кроз 
наставу географије,  К1 

1 дан, 8 бодова 

Јелена Булатовић-

Милошевић 

Кључни појмови као инструмент за остваривање 

исхода учења у настави предмета историја,К1 

2 дана,16 бодова 

Јелена Булатовић-

Милошевић 

Настава модерне историје југоисточне Европе-

оспособљавање наставника за мултиперспективни 

приступ,К1 

1 дан, 8 бодова 

Јелена Булатовић-

Милошевић 

Учење о ратовима 90-тих на простору бивше 

Југославије,К1 

1 дан, 8 бодова 

Јелена Булатовић-

Милошевић 

Музеј школе у редовној и изборној настави,К1 1 дан, 8 бодова 

Снежана Андрић 
Кључни појмови као инструмент за остваривање 

исхода учења у настави предмета историја,К1 

2 дана,16 бодова 

Снежана Андрић 

Настава модерне историје југоисточне Европе-

оспособљавање наставника за мултиперспективни 

приступ,К1 

1 дан, 8 бодова 

Снежана Андрић 
Учење о ратовима 90-тих на простору бивше 

Југославије,К1 

1 дан, 8 бодова 

Снежана Андрић Музеј школе у редовној и изборној настави,К1 1 дан, 8 бодова 
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СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТ  УМЕТНОСТИ  

 

 

 

План  СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊАза школску 2019/2020.године 

Стручног већа за област уметности 

Име и презиме 

запосленог  

Стручно усавршавање ван установе 

Назив семинара Компетенција 
Трајање 

семинара 

Број 

бодова 

Александра 

Станковић 
Музика уз помоћ рачунара К1 

4недеље 

онлајн 32 

 

 
Присуство и примена музике у медијима К1 

1 дан 
8 

 Иновативне методе у настави Грађансо васпитање К1 
1 дан 

8 

 Музичке игре као део одрастања и учења К1 
1 дан 

8 

 
Савремене методе учења музике у различитим 

развојним фазама детета 
К1 

2 дана 
16 

Јелена Марјановић Присуство и примена музике у медијима К1 
1 дан 

8 

 Иновативне методе у настави Грађансо васпитање К1 
1 дан 

8 

 Музичке игре као део одрастања и учења К1 
1 дан 

8 

 
Савремене методе учења музике у различитим 
развојним фазама детета 

К1 
2 дана 

16 

Данка Тртовић Ликовно стваралаштво у школи К1 
1 дан 

8 

 
Школа карикатуре – карикатура као ликовни израз и 

средство комуникације 

 

К1 

 

1 дан 8 

 
Школа ручног ткања К2 

     2 дана 
15 

Надица 

Недељковић 

Примена дигиталних уџбеника и апликативних 

програма у процесу васпитања и образовања деце и 

младих 

К1 

 

1 дан 8 

 Савремен методички приступ дечјем ликовном 

стваралаштву 
К3 

 
1 дан 8 
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ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШ АВАЊА ЗА НАСТАВНИКЕ  

ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА  

 

Наставници:  

Јасна Крстић, Сузана Јанковић, Бранко Поповић, Стеван Томић 

 

РБ. КОМПЕТЕНЦИЈЕ НАЗИВ СЕМИНАРА ТРАЈАЊЕ 

– брбодова 

994 K1/П3 Вредновање у физичкомваспитању – моделиоцењивања 8 

998 К1/П3 Планирање и реализацијасадржајаздравственогваспитања у 

наставифизичког и здравственогваспитања 
8 

999 К1/П2 Применаиновативнихметода у радусадецомукљученом у 

инклузивнообразовање 
8 

634 К2/П3 Примена ИОП-а у наставифизичкогваспитања 8 

1004 K1/П3 Физичковаспитање у првомциклусуосновногобразовања и 

васпитања – увод у спорт 

8 

1010 K2/П3 Имплементацијановихметодскихпоступака у 

усавршавањутехникескијања 
18 

1013 K2/П1 Примена ИКТ у наставифизичкогваспитања 16 

1016 K2/П3 Физичковаспитање у 

функцијидостизањаобразовнихстандардаосталихнаставнихпр

едмета у првомциклусуосновногобразовања 

8 

1021 K3/П3 Системпраћењафизичкогразвоја и 

развојамоторичкихспособности у наставифизичкогваспитања 
8 

251 K3/П4 Одрастањебезалкохола, дроге, коцке, секти и насиља 16 

241 K2/П4 Првапомоћкоддеце 8 

247 K3/П3 Креативнирадсаученициманапревенцијизлоупотребепсихоакт

ивнихсупстанци 
16 

    

 

 

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШ АВАЊА ЗА НАСТАВНИКЕ ИЗБОРНИХ 

ПРЕДМЕТА  
 

 

 

План  СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА за школску 2019/2020. године 

Стручног већа за изборне предмете (грађанско васпитање, верска наставаи 

домаћинство) 

Име и презиме 

запосленог  

Стручно усавршавање ван установе 

Назив семинара Компетенција 
Трајање 

семинара 

Број 

бодова 

Александра 

Станковић 
Иновативне методе у настави Грађанско васпитање К1 1 дан 8 

Јелена Марјановић Иновативне методе у настави Грађанско васпитање К1 1 дан 8 

https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=395
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=769
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=769
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=889
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=889
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=413
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1326
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1326
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1272
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1272
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=998
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=496
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=496
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=496
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=275
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=275
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=966
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1311
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1059
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1059
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Светлана Чубрило Иновативне методе у настави Грађанско васпитање К1 1 дан 8 

Милован 

Парезановић 
Интегративни приступ у верској настави К1 1 дан 8 

 
Остваривање и примена програма верске наставе за 

ученике са сметњама у развоју 
К1 1 дан 8 

 
Интернет апликација Звонце – едукација кроз 

коришћење интернет технологија као могућих 

практичних дидактичких алата 

К1 1 дан 8 

Младен Весић Интегративни приступ у верској настави К1 1 дан 8 

 
Остваривање и примена програма верске наставе за 

ученике са сметњама у развоју 
К1 1 дан 8 

 
Интернет апликација Звонце – едукација кроз 

коришћење интернет технологија као могућих 

практичних дидактичких алата 

К1 1 дан 8 

Ивана Радевић 
Колегиница за предмет Домаћинство нема обавезу за 

стручним усавршавањем. 
/ / / 

 

ПЛАН УСАВРШАВАЊА СТРУЧНИХ САРАДНИКА(ПП СЛУЖБЕ)  

 

 

План  СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА за школску 2019/2020. године педагога и психолога 

– стручних сарадника школе 

Име и презиме 

запосленог  

Стручно усавршавање ван установе 

Назив семинара Компетенција 
Трајање 

семинара 
Број бодова 

Марица Стојковић, 

Душица Немањић 

Рад са тешким 

родитељима (кат.бр. 

139) 

К4, П4  

 

 

2 дана 

16 

Марица Стојковић  

 

Научно – стручни скуп 

Конгрес психолога 

Србије 

 

 

 

Одређени 

тематски дани Слободан избор 

Марица Стојковић, 

Душица Немањић 

Остали научни и 

студијски скупови и 
обуке за стр.сараднике 

 

 

Слободан избор 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=964&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=968&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=968&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=973&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=973&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=973&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=964&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=968&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=968&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=973&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=973&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=973&godina=2014/2015
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ПЛАН ЕКСКУРЗИЈА, НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ,  ПОСЕТА И СТУДИЈСКИХ  

ПУТОВАЊА У ШКОЛСКОЈ 2019/20. ГОДИНИ  

 

ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВЕ  У ПРИРОДИ  

 

На основу Правилника о програму за остваривање екскурзије у првом и другом циклусу 

основног образовања и васпитања ("Службени гласник РС - Просветни гласник", бр. 7/2010 од 

24. 08. 2010. године) и Упутства Министарства просвете за реализацију екскурзије и наставе у 

природи у основној школи бр. 610-00-790/2010-01 од 16.09.2010. год) организују се: 

 

 

НАСТАВА  У ПРИРОДИ  

 

7 пуних пансиона са ужином, превоз аутобусима 

 

 

РАЗРЕД ПУТНИ ПРАВЦИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

I разред Дивчибаре од априла до јуна 

II разред Тара од априла до јуна 

III разред Сокобања од априла до јуна 

IV разред Сокобања од априла до јуна 
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ЕКСКУРЗИЈЕ  

 

РАЗРЕД ПУТНИ ПРАВЦИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ТРАЈАЊЕ 

V разред 

Београд - Шабац – 

Текериш – Тршић 

(Научно образовно-

културни центар ,,Вук 

Караџић“) - Троноша – 

Београд 

април, мај, 

почетак јуна  

1 дан (12 

часова), са  

ручком 

VI разред 

 Београд – Покајница – 

Радовањски луг - 

Копорин - Ресавска 

Пећина - Лисине – 

Деспотовац (Парк 

минијатура) - Београд 

април, мај, 

почетак јуна 

1 дан (12 

часова), са 

ручком 

VII 

разред 

Београд – Манасија  - 

Крагујевац  – 

Студеница - Врњачка 

бања – Жича - 

Крушевац (Лазарица, 

Раваница, Љубостиња) - 

Београд 

април, мај 

2 дана, један 

пун пансион 

+ ручак 

VIII 

разред 

Београд – Лазаревац 

(Црква Светог Ђорђа) – 

Манастир Ћелије - 

Перућац – Тара - 

Златибор – Мокра гора 

– Тара - Стопића 

пећина - Сирогојно - 

Овчар Бања – Београд 

април, мај  

3 дана, два 

пуна 

пансиона + 

ручак 
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ПОСЕТЕ  

 

I разред 

 

 позоришним представама/биоскопима 

 музејима (Природњачки музеј, Музеј хлеба, Музеј ваздухопловства и др); 

 културно-уметничким манифестацијама у оквиру дечијих огранизација; 

 „Путујуће учионице“ – полудневне посете; 

 црквама и манастирима; 

 Калемегдану;  

 Ади Циганлији;  

 изложби диносауруса;  

 Зоо врту; 

 Кошутњаку;  

 Авали; 

 Београд на рекама - вожња бродом или разгледање Београда из отвореног аутобуса и др. 

 Новогодишња журка. 

 

II разред 

 

 позоришним представама/биоскопима (по једна сваког месеца од септембра до маја); 

 музејима (Природњачки музеј, Етнографски музеј, Војни музеј, Музеј хлеба, Музеј 

ваздухопловства); 

 културно-уметничким манифестацијама у оквиру дечијих огранизација; 

 „Путујуће учионице“ – полудневне посете; 

 Фестивалу науке; 

 црквама и манастирима; 

 „Мини ситију“; 

 Калемегдану;  

 Ади Циганлији;  

 изложби диносауруса;  

 Зоо врту; 

 Планетаријуму; 

 Ботаничкој башти;  

 Кошутњаку;  

 ХМЗ Србије;  

 Авала; 

 Београд на рекама - вожња бродом или разгледање Београда из отвореног аутобуса. 

 Новогодишња журка. 
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III разред 

 

 позоришним представама/биоскопима (по једна сваког месеца од септембра до маја); 

 музејима (Природњачки музеј, Етнографски музеј, Војни музеј, Мизеј Вука и Доситеја, 

Музеј хлеба, Музеј ваздухопловства, Музеј Николе Тесле...); 

 културно-уметничким манифестацијама у оквиру дечијих огранизација; 

 „Путујуће учионице“ – полудневне посете; 

 Фестивалу науке; 

 црквама и манастирима; 

 „Мини ситију“; 

 Калемегдану;  

 Ади Циганлији;  

 изложби диносауруса;  

 Зоо врту; 

 Планетаријуму; 

 Ботаничкој башти;  

 Кошутњаку;  

 ХМЗ Србије;  

 Авала; 

 посета Белом двору; 

 Београд на рекама - вожња бродом или разгледање Београда из отвореног аутобуса. 

 Новогодишња журка. 

 

IV разред 

 

 позоришним представама/биоскопима (по једна сваког месеца од септембра до маја); 

 музејима (Природњачки музеј, Етнографски музеј, Војни музеј, Мизеј Вука и Доситеја, 

Музеј хлеба, Музеј ваздухопловства, Музеј Николе Тесле...); 

 културно-уметничким манифестацијама у оквиру дечијих огранизација; 

 „Путујуће учионице“ – полудневне посете; 

 Фестивалу науке; 

 црквама и манастирима; 

 „Мини ситију“; 

 Калемегдану;  

 Ади Циганлији;  

 изложби диносауруса;  

 Зоо врту; 

 Планетаријуму; 
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 Ботаничкој башти;  

 Ташмајдану; 

 Кошутњаку;  

 ХМЗ Србије;  

 Авала; 

 посета Белом двору; 

 Београд на рекама - вожња бродом или разгледање Београда из отвореног аутобуса. 

 Новогодишња журка. 

 

V разред 

 

 ОКТОБАР: Посета Планетаријуму. Ученици се овде упознају са појавама које проучавају у 

оквиру физичке географије 

 Посета Сајму књига 

 НОВЕМБАР/ФЕБРУАР: Посета позоришту (представа са темом блиској ученицима) 

Сматра се да ученици посетама позоришним представама сходно свом узрасту развијају 

позитиван однос према уметности. 

 НОВЕМБАР/АПРИЛ -посета опери,,Мадленијанум» и концертима уметничке музике 

 ДЕЦЕМБАР: Посета фестивалу  науке 

 АПРИЛ:Посета Ботаничкој башти «Јевремовац» 

Ученици ће посетом Ботаничкој башти имати прилику да употпуне своје знање из ботанике( 

градиво петог разреда) и да упознају егзотични биљни свет предела које иначе не би били у 

могућности да посете и виде. 

 „Путујуће учионице“ – полудневне посете; 

 Новогодишња журка. 

 

VI разред 

 

 ОКТОБАР: Посета позоришту (представа са темом блиској ученицима) 

Сматра се да ученици посетама позоришним представама сходно свом узрасту развијају 

позитиван однос према уметности. 

 НОВЕМБАР/АПРИЛ -посета опери,,Мадленијанум» и концертима уметничке музике 

 ДЕЦЕМБАР: Посета фестивалу  науке. 

 МАРТ: Посета биоскопској пројекцији 

 ОКТОБАР - ЈУН: Посета музејима 

 „Путујуће учионице“ – полудневне посете; 

 Новогодишња журка. 

 

VII разред 

 

 ОКТОБАР: Посета позоришту (представа са темом блиској ученицима) 

Сматра се да ученици посетама позоришним представама сходно свом узрасту развијају 

позитиван однос према уметности. 
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 НОВЕМБАР/АПРИЛ -посета опери,,Мадленијанум» и концертима уметничке музике 

 ДЕЦЕМБАР: Посета фестивалу науке 

 МАРТ: Посета биоскопској пројекцији 

 ОКТОБАР - ЈУН: Посета музејима 

 „Путујуће учионице“ – полудневне посете; 

 Новогодишња журка. 

 

VIII разред 

 

 ОКТОБАР - Сајам књига 

 НОВЕМБАР – Планетаријум (термин посете прилагодити термнима предавања у 

планетаријуму) 

 НОВЕМБАР/АПРИЛ -посета опери,,Мадленијанум» и концертима уметничке музике 

 ДЕЦЕМБАР –посета фестивалу науке (у сарадњи са већем Природне науке, математика и 

ТИО) 

 ФЕБРУАР –  Maj - Посета музејима (Вуков и Доситејев, Етнографски, музеј Николе Тесле) 

 МАРТ– цркве и манастири Београда 

 АПРИЛ– Ботаничка башта 

 МАЈ/ЈУН – прослава матуре 

 „Путујуће учионице“ – полудневне посете; 

 Новогодишња журка. 

У току првог полугодишта једна посета позоришту или биоскопу. 

  

СТУДИЈСКА ПУТОВАЊА  

 

V-VIII разред 

 

Центар изврсности Министарство просвете и технолошког развоја – Археолошки парк – 

Limes park – Viminacium Adventure у Селу Костолац или Старом Костолцу (Пожаревац). 

 

ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА РАДА  УСТАНОВЕ  

 

 

План унапређења се, пре свега, односи на појачани надзор и инструктивни рад, 

бољу искоришћеност постојећих наставних средстава, као и набавку нових; одређене 

просторне адаптације и промене које ће омогућити већи приступ ученицима и 

наставницима овим средствима, креативнији и разноликији одабир облика и метода рада, 

још јачу подршку ученицима, већу контролу над одржавањем допунске и додатне наставе 

те ваннаставних активности. Посебан вид активности директора школе и стручних 

сарадника треба да буде усмерен ка томе да се развије свест код свих запослених о значају 

наше делатности, о одговорностима и тимском духу. Сваки успех је успех свих нас и 

осигурање будућности наше школе која у 2019/20. Уписује 178 ученика првог разреда 
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(шестодељења), што говори о поверењу које нам је дато, као и о томе да смо препознати у 

локалној заједници као добра школа која жели да још више напредује. 

 

                                       

 

 

Директорка школе,   

Милена Секулић Одаловић 
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