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1. ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ 

 

 

Назив школе 
 

„Стојан Новаковић” 

 

Место и адреса 

 

Блаце, Вука Караџића б.б. 

 
Телефон, факс 

 
027/371-373; 027/370-010; 

 
Имејл,Web 

 
osblace@gmail.com www.оsblace.edu.rs 

 

Општина, округ 
Блаце, Топлички 

 

Матични број школе 

 

07109016 

 

 

Мисија 

Школа има дугу традицију (129 година) и основни циљ свих запослених је да код 

ученика развија функционална и трансферна знања и вештине које су неопходне за живот. 

Акценат је и на подстицању и неговању људских вредности, развијању међусобног 

разумевања и толеранције. Настава се посматра као активан, интердисциплинарни, процес 

усвајања концепата и развијања ставова и вештина. Интернационални дух се гаји кроз 

изграђивање позитивног става према свим културама, развијањем емпатије, толеранције и 

свести о повезаности своје заједнице са светом. 

 
 

Визија 

Желимо да будемо модерна школа у којој се примењује интерактивна настава, 

поштују интереси и потребе ученика и у којој се подстичу и развијају њихове способности 

и интересовања. 

Ученик и његова интересовања и осећања су полазна тачка у планирању васпитно- 

образовног рада. 

Циљ нам је пружање додатне васпитно-образовне подршке учењу и развоја ученика 
кроз различите моделе обогаћеног једносменског рада. 

mailto:osblace@gmail.com
http://www.оsblace.edu.rs/
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2. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 

 
 

Школски простор пружа одговарајуће могућности за реализацију наставних и 

ваннаставних активности. Школа располаже са 20 школских зграда, 31 учионицом, 27 

кабинета, 3 библиотеке, 18 канцеларија, 3 летње учионице, 1 спортском халом, 9 спортских 

терена, тениским тереном, кантином, кухињом. 

 

Објекти које ће школа користити у раду у школској 2019/ 2020. години 

 

Место 
Бр. 

зграда 
Бр. 

кабинета 
Учионице Канцеларије 

Спортска 

хала 
Библиотеке 

Блаце 3 25 4 8 1 1 

Г. Драгуша 1 1 5 1  1 

Барбатовац 1 1 6 1  1 

Међухана 1  1 1   

Пребреза 1  1 1   

Г. Јошаница 1  1    

Сварче 1  1    

Криваја 1  1 1   

Суви До 1  1    

Чунгула 1  1    

Гргуре 1  1 1   

Вишесело 1  1    

Трбуње 1  1 1   

Кашевар 1  1 1   

Сибница 1  2    

Попова 1  1 1   

Рашица 1  1 1   

Придворица 1  1 1   

Сума 20 27 31 19 1 3 

 
 

Матична школа, заједно са спортском халом има површину 7700m и сопствени 

систем централног грејања. У истуреним одељењима (25) грејање је на чврста горива 

(грејне пећи). 

У матичној школи постоји школска кухиња и ресторан у којима се послужују оброци 

који се спремају у школи. Кухиња је опремљена свим потребним елементима. 
За ову школску годину припрема се око 300 оброка ( терен 59 и Блаце 239). 

 

Школска библиотека садржи разноврстан фонд књига: уџбенике, стручну 

литературу, лектиру, књиге на енглеском и руском језику које су обогаћене донацијом 

НИС-а. Библиотека располаже са 15148 књига од којих је наставнички фонд 2923, а 

ученички 12225 књига. Осавремењена је новим простором за читаону где ученици проводе 

време за читање и писање, рачунарима који се користе током реализације појединих 

активности. 
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Помоћу АМРЕС мреже омогућена је употреба интернета, а самим тим и коришћење 

дигиталних уџбеника. 

У библиотеци ће се реализовати одређен број часова редовне наставе, радионице и 

часови секција (литерална, ликовна, новинарска). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Услови средине у којој школа ради 

 

За реализацију програмских садржаја школа ће користити објекте друштвене 

средине и то: 

 

• Културни центар „Драинац“ 

• Народна библиотека „Рака Драинац” 

• Спортску халу „Чика Душко Јовановић“ 

• халу Средње школе у Блацу 

• тениски терен 

• спортске терене у објектима на терену 

• школске зграде у истуреним одељењима 

• базен. 
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3. КАДРОВСКА СТРУКТУРА 

 

 НАСТАВНИ КАДАР 
У овој школској години наставу ће изводити 81 наставник ( у разредној и предметној настави). 

Стручност наставног кадра је на одговарајућем нивоу. 

Стручна структура се креће од вишег до високог образовања. 

Виша стручна спрема 2 

Висока стручна спрема 77 

Магистратура 2 

У к у п н о 81 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ КАДРА НА ПОЧЕТКУ ШКОЛСКЕ 2019 / 2020. ГОДИНЕ 
 
 

Р. 

БР 

 
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ 

НАСТАВНИКА 

 
 

ЈМБГ 

 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТ 

КОЈИ ПРЕДАЈЕ 

 

ОДЕЉЕЊА УЧЕНИКА У КОЈИМА 

ПРЕДАЈЕ 

Н
Е

Д
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Ч

А
С

. 
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Е
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. 

Н
А

С
Т
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В

Е
 

 
 

ВРСТА СТРУЧНОСТИ 

С
Т
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П

Е
Н

 

С
Т

Р
У

Ч
Н
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С

Т
И

 

Р
. 

С
Т

А
Ж

 

Г
О
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И

Н
А

М
А

 

Г
О

Д
И

Н
Е

 

С
Т

А
Р

О
С

Т
И

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Грујић Ивана 2811974739025 СРПСКИ ЈЕЗИК V – 1,2 ; VIII – 3, 4 18 
професор српског језика и 

књижевности 
VII 17 45 

2. Симић Весна 1412974739410 СРПСКИ ЈЕЗИК VI – 1,2,3; VIII – 1,2 20 
професор српског језика и 

књижевности 
VII 17 45 

3. 
Грујић Милена 

2302980735072 СРПСКИ ЈЕЗИК VII – 1; Барбатовац V, VI и VII 17 
професор српског језика и 

књижевности 
VII 16 39 

4. *Милић Бранкица 2609989715153 СРПСКИ ЈЕЗИК V – 3; VI – 4; VII – 2, 3 17 
професор српског језика и 

књижевности 
VII 6 30 

5. 
Боговац Јасмина 

1804977739026 СРПСКИ ЈЕЗИК Г. Драгуша V, VI, VII, VIII 17 
професор српског језика и 

књижевности 
VII 13 42 

6. ***Лапчевић Владимир 0409986781019 СРПСКИ ЈЕЗИК Барбатовац  VIII 4 
професор српског језика и 

књижевности 
VII 4 33 

7. Сања Недељковић 2306988747083 РУСКИ ЈЕЗИК Барбатовац V, VI, VII, VIII 14 
професор руског језика и 

књижевности 
VII 6 29 

8. Илић Данијела 1211973786037 РУСКИ ЈЕЗИК V – 1, 2, 3; VII – 1, 2; VIII – 1,2,3,4 18 
професор руског језика и 

књижевности 
VII 19 46 

9. *Петровић Миљана 2712989805085 РУСКИ ЈЕЗИК VI – 1, 2 3, 4 ;VII – 3; 10 
професор руског језика и 

књижевности 
VII 4 30 



ОСНОВНА ШКОЛА „СТОЈАН НОВАКОВИЋ“ БЛАЦЕ 

7 

 

 

 

10. Врекић Љиљана 1612964739012 ИСТОРИЈА V – 1, 2; VI – 1,2,3,4; VII – 1,3; VIII- 2,3,4 20 професор историје VII 27 55 

 
11. 

 
Ћојбашић Марија 

 
3105974739035 

ИСТОРИЈА И 

ГРАЂАНСКО 

V -3;VII– 2; VIII – 1; Барбатовац V - VIII; 

Г.Драгуша V-VIII 

Грађанско – Блаце VII– 1/2 

 
20 

 
професор историје 

 
VII 

 
19 

 
45 

 

 

12. Спасић Јасмина 0908974739021 
ГРАЂАНСКО и 

СВАКОД. ЖИВОТ 
Блаце 

1+3 
професор историје VII 20 45 

13. Петровић Боривоје 1408955734036 ГЕОГРАФИЈА VI-1,2,3; VII – 1,2,3; VIII - 1,2,3,4; 20 професор географије VII 37 64 

14. Тодоровић Саша 1902971734016 ГРАЂАНСКО Блаце 2 професор историје VII 20 48 

 

15. 

 

Стевчић Миланка 

 

0709972739013 

ГЕОГРАФИЈА И 

ГРАЂАНСКО 

Барбатовац V,VII,VIII ; Г. Драгуша V, VI, 

VII, VIII 

Грађанско Блаце V-3; Г. Драгуша VI/ VIII 

 

14 

 

професор географије 

 

VII 

 

13 

 

47 

 
16. 

 
Радивојевић Соња 

 
1303974735020 

 
ХЕМИЈА 

Блаце VII - 1,2,3,4; VIII - 1,2,3,4; 

Барбатовац VII,VIII 

ЈЕДНОСМЕНСКИ 

 
18+2 

 
професор хемије 

 
VII 

 
13 

 
45 

17. Ћирковић Драган 1310968734019 ГЕОГРАФИЈА V -1,2; VI – 4; Барбатовац VI 7 професор географије VII 19 51 

18. Павловић Златко 0410983733542 ГРАЂАНСКО Барбатовац V,VI,VII,VIII 4 професор историје VII 6 36 

19. Убавић Милена 1512966739015 ФИЗИКА 
Блаце VII -1,2,3; VIII – 4;Барбатовац: VI-VIII; 

Г.Драгуша VI-VIII 
20 професор физике VII 19 53 

20. Стаменковић Латинка 0612960739014 МАТЕМАТИКА V – 1,2; VII – 2,3; 16+1 наставник математике VI 25 59 

21. Јовановић Весна 2410970739018 МАТЕМАТИКА VI – 1,2,3,4; VII –1 20 професор математике VII 21 49 

22. Лапчевић Бранимир 2607987781059 МАТЕМАТИКА VIII -1,2,3,4 16 професор математике VII 8 32 

23. Дујовић Ивана 0411979738528 МАТЕМАТИКА Блаце V – 3; Барбатовац V,VI,VII,VIII 20 професор математике VII 13 40 

24. Луковић Мирјана 0309990738549 МАТЕМАТИКА Г. Драгуша V, VI, VII, VIII 16 професор разр. наставе VII 2 29 

25. Тимотијевић Оливера 1311971739028 БИОЛОГИЈА V –1, 2,3; VI -1,2,4 ; VII –1,2,3; VIII – 3 20 дипломирани биолог VII 20 48 

26. Марковић Снежана 2304962739012 
БИОЛОГИЈА и 

ЧУВАРИ 
Барбатовац VI, VIII; Блаце чувари 4+4 дипломирани биолог VII 21 57 

27. Вељовић Слађана 0902962739028 БИОЛОГИЈА 
VI -3 ; VIII - 1,2,4; Г.Драгуша V - VIII; 

Барбатовац V и VII 
20 професор биологије VII 27 57 

28. Јовановић Милена 1504966735017 ФИЗИКА VI -1,2,3,4; VIII -1,2,3 14 професор физике VII 4 53 

29. Мушикић Љубица 2511974738513 ХЕМИЈА Г. Драгуша VII и VIII 4 професор хемије VII 4 45 

30. Живковић Драган 1708964734018 
ТЕХНИЧКО 

ОБРАЗОВАЊЕ 
V – 1,2,3; VI - 1,2,3,4; VII – 1,2; VIII – 2; 20 професор ТИО VII 17 55 

31. Лазић Горан 2408974734016 
ТЕХНИЧКО И 

ИНФOРМАТИКА 

Г.Драгуша V,VI, VII,VIII 

Информатика - Блаце и Г.Драгуша 
8 + 8 професор ТИО VII 12 45 



ОСНОВНА ШКОЛА „СТОЈАН НОВАКОВИЋ“ БЛАЦЕ 

8 

 

 

 

32. Пешић Невена 0201971739210 
ТЕХНИЧКО И 

ИНФOРМАТИКА 

VII-3; VIII -1, 3,4; Барбатовац V-VIII 

Информатика – Блаце 
16+4 професор ТИО VII 14 48 

33. Кричак Немања 1306990733517 
ИНФОРМАТИКА 

И ГРАЂАНСКО 

Блаце V-3, VI - 3,VII – 1;VIII –1,2,3,4(информ.) 

V3,4, VII – 1,2(грађанско) 
12+3 професор информатике VII 7 29 

34. Јовановић Радмила 2504961739018 
ИНФОРМАТИКА 

И РАЧУНАРСТВО 

Барбатовац V-VIII 
4 професор ТИО VII 31 58 

35. Максић Милан 0706970734023 
ФИЗИЧКО 

ВАСПИТАЊЕ 
V – 3; VI –1,2,3,4; VII –3 18 професор физичког васпитања VII 24 49 

36. Матић Немања 0103989733536 
ФИЗИЧКО 

ВАСПИТАЊЕ 
Г.Драгуша V,VI, VII,VIII; Барбатовац VI,VIII 18 професор физичког васпитања VII 5 30 

37. Брадић Братислав 2911959734017 
ФИЗИЧКО 

ВАСПИТАЊЕ 
V – 1,2; VIII – 1,2,3,4 18 професор физичког васпитања VII 35 60 

38. Минић Младен 1209976734017 
ФИЗИЧКО 

ВАСПИТАЊЕ 
VII - 1,2; Барбатовац V и VII 12 

дипломирани педагог физичке 

културе 
VII 16 43 

39. Грбић Надица 0401971739015 
ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 

VIII –3,4; Г.Драгуша V,VI, VII, VIII 

Барбатовац V,VI, VII,VIII 
12 магистар сликарства VII-2 19 48 

 

 

 
40. 

 
Јевремовић Светлана 

 
0812968739012 

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 

И ЦРТАЊЕ 

V-1,2,3; VI -1,2,3,4; VII – 1,2,3; VIII –1,2, 

Цртање, сликање, вајање 

 
16 

 
магистар сликарства 

 
VII-2 

 
25 

 
51 

 

41. 
 

Терзић Љубица 

 

2608970735017 
МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 

Блаце V – 1,2,3,4; VII – 1,2 

Г.Драгуша V,VI, VII,VIII; Барбатовац V,VI, 

VII,VIII, Хор и оркестар 

 

20 

 

наставник музичке културе 
 

VI 
 

26 
 

49 

42. Томић Дејан 1010971734018 
МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 

VII – 1,2,3; VIII –1,2,3,4 

Хор и оркестар 
7 дипломирани музички педагог VII 23 48 

43. Миленковић Наташа 2308972738524 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II – 1,2,3; IV – 1,2,3; V-3; VII - 1,2,3; 20 
професор енглеског језика и 

књижевности 
VII 23 47 

44. Томић Светлана 0210976739013 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
V -1,2; VI – 1,2,3,4; VIII –1,2,3 

18 
професор енглеског језика и 

књижевности 
VII 20 43 

45. Поповић Урош 1410989733521 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Барбатовац VIII ; Г.Драгуша V,VI,VIII; Терен 16 
професор енглеског језика и 

књижевности 
VII 2 31 

46. Савић Сања 1006985738523 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Терен 10 
наставник енглеског језика и 

књижевности 
VII 12 34 

47. Михајловић Катарина 2409985738524 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
Блаце VIII – 4; I -1,2,3; III – 1,3; Барбатовац 

V,VI,VIII 
18 

професор енглеског језика и 

књижевности 
VII 12 34 

48. Стевановић Ана 0912979738519 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК III – 2 2 
професор енглеског језика и 

књижевности 
VII 16 40 

49. Николић Бојан 0512971733528 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Г.Драгуша I- IV; VII; Терен 18 
професор енглеског језика и 

књижевности 
VII 16 48 

50. Николић Вучко 0808990733527 
ВЕРОНАУКА - СРПСКИ 

ПРАВОСЛАВНИ КАТИ, 

Блаце: I- IV- 5 група; V – VIII- 8 група. Терен: 

4 групе 
17 Вероучитељ VII 6 29 

51. Јевтић Миленковић Весна 0206967786028 РАЗРЕД. НАСТАВА IV -3    Блаце 20 професор разредне наставе VII 27 52 
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52. Брадић Добрила 0908961739014 РАЗРЕД. НАСТАВА I - 3   Блаце 20 професор разредне наставе VII 28 58 

53. Убавић Горица 0210967739019 РАЗРЕД. НАСТАВА I - 1 Блаце - боравак 20 професор разредне наставе VII 31 52 

54. Тодоровић Мирјана 0212968739015 РАЗРЕД. НАСТАВА I - 2 Блаце-боравак 20 професор разредне наставе VII 29 51 

55. Пешић Горан 1608969734011 РАЗРЕД. НАСТАВА II - 1 Блаце - боравак 20 професор разредне наставе VII 27 50 

56. Анђелковић Јелица 1202963739015 РАЗРЕД. НАСТАВА II - 3    Блаце 20 професор разредне наставе VII 27 56 

57. Милошевић Гордана 1011970739012 РАЗРЕД. НАСТАВА II - 2 Блаце 20 професор разредне наставе VII 27 49 

58. Симић Биљана 1312966739012 РАЗРЕД. НАСТАВА III  - 3  Блаце 20 професор разредне наставе VII 31 53 

59. Максић Момчило 2504965734010 РАЗРЕД. НАСТАВА III -1   Блаце 20 професор разредне наставе VII 33 54 

60. Смиљковић Ивица 0607967734014 РАЗРЕД. НАСТАВА IV - 2   Блаце 20 професор разредне наставе VII 30 52 

61. Павловић Драгојла 1004970739016 РАЗРЕД. НАСТАВА III - 2 Блаце 20 професор разредне наставе VII 26 49 

62. Милојевић Гордана 2612969739014 РАЗРЕД. НАСТАВА I - 1 Блаце - боравак 20 професор разредне наставе VII 26 50 

63. Дачковић Данијела 0904969739018 РАЗРЕД. НАСТАВА IV – 1   Блаце 19 професор разредне наставе VII 27 50 

64. Смиљковић Гордана 3110971738511 РАЗРЕД. НАСТАВА II - 2 боравак, Блаце 20 професор разредне наставе VII 26 48 

65. Симић Сања 1212971745046 РАЗРЕД. НАСТАВА II - 1 Блаце - боравак 20 професор разредне наставе VII 26 48 

 

 

66. Ђукић Саша 1504969734011 РАЗРЕД. НАСТАВА Рашица I 20 професор разредне наставе VII 25 50 

67. Драгићевић Владица 1405968734028 РАЗРЕД. НАСТАВА Трбуње I, III и IV 20 професор разредне наставе VII 27 51 

68. Максић Јасмина 2204972749016 РАЗРЕД. НАСТАВА                                 Суви До III 19 професор разредне наставе VII 23 47 

69. 
Радосављевић Сунчица 

1103969739019 РАЗРЕД. НАСТАВА Пребреза I, III и IV 19 професор разредне наставе VII 25 50 

70. Савић Ружица 3101966799012 РАЗРЕД. НАСТАВА Гргуре  I  и IV 20 професор разредне наставе VII 26 53 

71. Ђокић Дејан 0609971734013 РАЗРЕД. НАСТАВА Г. Јошаница III и IV 20 професор разредне наставе VII 24 48 

72. Урошевић Евица 2202973736719 РАЗРЕД. НАСТАВА Г. Сварче I, II и III 19 професор разредне наставе VII 22 46 

73. Урошевић Драган 1901972734013 РАЗРЕД. НАСТАВА Чунгула I, II и IV 19 професор разредне наставе VII 24 47 

74. Лозанац Слађана 0110968739018 РАЗРЕД. НАСТАВА Попова  I  и  IV 20 професор разредне наставе VII 25 51 

75. Козић Виолета 0307957739014 РАЗРЕД. НАСТАВА Барбатовац II, III и IV 20 професор разредне наставе VII 26 62 

76. Ђорђевић Милијана 0812959739018 РАЗРЕД. НАСТАВА                        I – 2 Блаце-боравак 19 професор разредне наставе VII 26 60 

77. Раичевић Слађана 1004969739010 РАЗРЕД. НАСТАВА Придворица  IV 20 професор разредне наставе VII 25 50 

78. Миленковић Предраг 1208971734012 РАЗРЕД. НАСТАВА Вишесело I и IV 19 професор разредне наставе VII 25 48 

79. Лазић Валентина 2001970739010 
РАЗРЕД. НАСТАВА 

Г.Драгуша I и II 19 професор разредне наставе VII 23 49 

80. Миладиновић Зорица 3008969739013 РАЗРЕД. НАСТАВА Међухана I, II и III 20 професор разредне наставе VII 23   50 

81. Јозић Љиљана 1601968739015 РАЗРЕД. НАСТАВА Кашевар II и IV 20 професор разредне наставе VII 22 51 

82. Ракоњац Душица 2210966739012 РАЗРЕД. НАСТАВА Сибница I  -  IV 20 професор разредне наставе VII 22 53 



ОСНОВНА ШКОЛА „СТОЈАН НОВАКОВИЋ“ БЛАЦЕ 

10 

 

 

 
 

 НЕНАСТАВНИ КАДАР 

 
Ненаставни кадар чини 47 радника, од којих је 10 са седмим, 4 са четвртим, 3 са трећим, 1 са другим и 

29 са првим степеном стручне спреме. 

 

СТРУКТУРА НЕНАСТАВНОГ КАДРА НА ПОЧЕТКУ ШКОЛСКЕ 2019 / 2020. ГОДИНЕ 

 
 

Р.БРОЈ 

 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 
ЈМБГ 

РАДНО 

МЕСТО 

МЕСТО 

РАДА 

РАДНО 

ВРЕМЕ 

(100%) 

СТЕПЕН 

СТРУЧНЕ 

СПРЕМЕ 

Р.СТАЖ У 

ГОДИНА 

МА 

ГОДИНЕ 

СТАРОСТ 

И 

1. Данијела Николић 1409970735053 Директор Блаце 100 VII 24 49 

2. Весна Миљаковић 2303974739011 Пом. директора Блаце 100 VII 18 45 

3. Зоран Милутиновић 2903968734013 Секретар Блаце 100 VII 10 51 

4. Јасмина Павловић 1011984738523 Педагог Блаце 100 VII 6 35 

5. Ана Стевановић 2808990738518 Педагог Блаце 100 VII 3 29 

6. Ивана Стојковић 0111980738538 Психолог Блаце 100 VII 12 39 

7. Тања Нешковић 0505972735056 социјални радник Блаце 50 VII 4 47 

8. Саша Стефановић 1006982733520 шеф рачуноводства Блаце 100 VII 4 37 

9. Зорица Степановић 0809962739028 админ. финанс. радник Блаце 100 IV 35 57 

10. Радованка Петровић 0105961715462 адм. фин. рад. и спремачица Блаце 50 +50 IV 23 58 

11. Марија Ристић 0702975739028 Библиотекар Блаце 100 VII 21 44 

12. Вељко Марковић 1409963734017 Домар Блаце 100 IV 32 56 

13. Драган Стевановић 1402972734025 Домар Блаце 100 IV 20 47 

14. Мица Савић 2906962739012 Спремачица Блаце 100 I 29 57 

15. Снежана Стојковац 0608969739414 сервирка и спремачица Блаце 10+90 II 30 50 

16. Ивана Обрадовић 2803975739018 Спремачица Блаце 100 I 16 44 

17. Биљана Стојковац 2412965739010 Спремачица Блаце 100 I 30 54 

18. Весна Јоксић 2903974739019 Спремачица Блаце 100 I 21 45 
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19. Миланка Бакић 1702959739011 Спремачица Суви До и Чунгула 100 I 22 60 

20. Биљана Весић 1405968739011 Спремачица Блаце 100 I 23 51 

21. Владимир Радисављевић 1303964734018 Спремачица Блаце 100 I 25 55 

22. Горан Алексић 0501974734027 Спремачица Блаце 100 I 25 45 

23. Светлана Тошић 1404969739027 Спремачица Блаце 100 I 14 50 

24. Мирољуб Смиљковић 2103964734020 Спремачица Блаце 100 I 35 55 

25. Срђан Кршанин 0303964734014 Спремачица Барбатовац 100 I 25 55 

26. Светлана Бојковић 2508963739010 Спремачица Барбатовац 100 I 37 56 

27. Станојка Радуловић 2509976739024 Спремачица Г.Драгуша 100 I 20 43 

 

 

 
 

 

28. Слађана Бачевић 2904974738515 Спремачица Г.Драгуша 100 I 20 45 

29. Верица Гмијовић 0902972739026 Спремачица Блаце и Кашевар 100 I 5 47 

30. Срђан Миловановић 3005962734017 Спремачица Сибница и Пребреза 100 I 38 57 

31. Зоран Павловић 0305975734019 Спремачица Међухана и Г.Јошаница 100 I 4 44 

32. Драган Станимировић 1806964734028 Спремачица Горње Сварче 50 I 35 55 

33. Милан Гвозденовић 0610960734036 Спремачица Рашица и хала 100 I 20 59 

34. Мирјана Вучић 2612967739025 Спремачица Блаце 100 I 33 52 

35. Драгиша Игњатовић 0906959734029 Спремачица Горње Гргуре 50 I 38 60 

36. Славимирка Симић 2710967739418 Спремачица Вишесело 50 I 5 52 

37. Љиљана Радојичић 2908962738531 Спремачица Блаце 50 I 18 57 

38. Слађана Шеговић 0907964739019 Спремачица Попова 50 I 28 55 

39. Славиша Томић 0807970734016 Ложач Блаце 100 III 3 49 

40. Драгана Гмијовић 1004974787619 Спремачица Трбуње 50 I 11 45 

41. Владимир Терзић 0610970734018 Спремачица Блаце 100 I 25 49 

42. Невенка Милосављевић 1701974739013 Спремачица Криваја 50 I 3 45 

43. Братислава Петровић 0801974739014 Спремачица Придворица 50 I 13 45 

44. Даница Ваљаревић 0104981738519 Кувар Блаце 100 III 12 38 
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45. Биљана Грујић 0802962739015 Ложач Блаце 100 III 30 57 

46. Драган Милојевић 2707972734016 Спремачица Блаце 100 I 4 47 

47. Љиљана Јотић-Ракићевић 0309986738526 Андрагошки 

асистент 

Блаце 100 VII 3 33 
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 ЕВИДЕНЦИЈА УЧЕНИКА У ОДЕЉЕЊИМА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020.години 

Евиденција ученика по одељењима и разредима у Блацу – матична школа 
 

Место Разред Број ученика Број одељења 

Блаце I 67 3 

II 56 3 

III 64 3 

IV 60 3 

Свега I - IV  247 12 

 V 75 3 

VI 90 4 

VII 75 3 

VIII 86 4 

Свега V - VIII  326 14 

Укупно I - VIII  573 26 

Евиденција ученика од I до IV разреда у истуреним одељењима 

Место 
I разред II разред III разред IV разред Свега 

м ж Свега м ж Свега м ж Свега м ж Свега м ж Свега 

Трбуње  1 1    2  2  2 2 2 3 5 

Криваја 1  1       1  1 2  2 

Пребреза 2 1 3     1 1  1 1 2 3 5 

Сибница 1  1  1 1 2 2 4  4 4 3 7 10 

Кашевар    1 1 2    1  1 2 1 3 

Суви До       1  1    1  1 

Међухана  2 2  1 1 1  1    1 3 4 

Г. Јошаница        1 1 2 1 2 1 2 3 

Попова  1 1       2  2 2 1 3 

Рашица  1 1           1 1 

Придворица          1  1 1  1 

Укупно ученика 4 6 10 1 3 4 6 4 10 7 8 14 17 21 38 

 

Евиденција ученика у Барбатовцу и Горњој Драгуши 
 

Место I II III IV V VI VII VIII I-IV V-VIII I-VIII 

Барбатовац  4 (4+0) 1 (0+1) 3 (3+0) 7 (2+5) 4 (1+3) 7 (3+4) 7 (4+3) 8 (7+1) 25 (10+15) 33(17+16) 

Вишесело 2 (0+2)   1(1+0)     3 (1+2)  3 (1+2) 

Гргуре 1 (1+0)   1 (0+1)     2 (1+1)  2 (1+1) 

Чунгула 1 (0+1) 3 (1+2)  1 (1+0)     5 (2+3)  5 (2+3) 

Свега 

Барбатовац 
4 (1+3) 7 (5+2) 1 (0+1) 6 (5+1) 7 (2+5) 4 (1+3) 7 (3+4) 7 (4+3) 18(11+7) 25 (10+15) 43(21+22) 

Горња Драгуша 1 (1+0) 1 (0+1)   2 (1+1) 1 (1+0) 1 (0+1) 1 (1+0) 2 (1+1) 5 (3+2) 7 (4+3) 

Г. Сварче 1 (1+0) 1 (0+1) 2 (1+1)      4 (2+2)  4 (2+2) 

Свега Драгуша 2 (2+0) 2 (0+2) 2 (1+1)  2 (1+1) 1 (1+0) 1 (0+1) 1 (1+0) 6 (3+3) 5 (3+2) 11 (6+5) 

Рекапитулација 
 

Место I II III IV V VI VII VIII Свега 

Блаце 68 57 64 60 75 90 76 86 573 

Терен 10 4 10 14     38 

Барбатовац 4 7 1 6 7 4 7 7 43 

Драгуша 2 2 2  2 1 1 1 11 

Укупно 84 70 77 80 84 95 84 94 665 

I - IV  = 311 ученика 

V - VIII = 357  ученика 

 Укупно: 665  ученикa 
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 ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА У РАЗРЕДНОЈ И ПРЕДМЕТНОЈ НАСТАВИ 

У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. 
( некомбинована одељења) 

 

РАЗРЕД ОДEЉЕЊЕ 
РАЗРЕДНИ 

СТАРЕШИНА 

БРОЈ 

УЧЕНИКА 
МЕСТО 

I 1 
Горица Убавић 

Гордана Милојевић 
23 (13м+10ж) Блаце 

I 2 
Мирјана Тодоровић 

Милијана Ђорђевић 
22 ( 10м+12ж) Блаце 

I 3 Добрила Брадић 23 (10м+13ж) Блаце 

II 1 
Горан Пешић 

Сања Симић 
14 (5м+9ж) Блаце 

II 2 
Гордана Милошевић 

Гордана Смиљковић 
16 (7м+9ж) Блаце 

II 3 Јелица Анђелковић 27(15м+12ж) Блаце 

III 1 Момчило Максић 24 (12м+12ж) Блаце 

III 2 Драгојла Павловић 19 (11м+8ж) Блаце 

III 3 Биљана Симић 21 (13м+8ж) Блаце 

I V 1 Данијела Дачковић 22(10м+12ж) Блаце 
I V 2 Ивица Смиљковић 22 (8м+14ж) Блаце 

I V 3 Весна Јевтић Миленковић 16 (10м+6ж) Блаце 

V 1 Латинка Стаменковић 26 (13м+12ж) Блаце 

V 2 Љиљана Врекић 23 (11м+12ж) Блаце 

V 3 Наташа Миленковић 26 (13м+13ж) Блаце 

V 4 Катарина Михајловић 7 (2м+5ж) Барбатовац 

V 5 Миланка Стевчић 2 (1м+1ж) Драгуша 

VI 1 Весна Јовановић 21 (13м + 8ж ) Блаце 

VI 2 Светлана Томић 25 (14м +11ж) Блаце 

VI 3 Немања Кричак 20 (12м + 8ж ) Блаце 

VI 4 Бранкица Милић 24 (13м +11ж) Блаце 

VI 5 Снежана Марковић 4 (1м + 3ж ) Барбатовац 

VI 6 Горан Лазић 1 (1м + 0ж ) Г. Драгуша 

VII 1 Светлана Јевремовић 21 (11м+10ж) Блаце 

VII 2 Оливера Тимотијевић 28 (15м+13ж) Блаце 

VII 3 Невена Пешић 27 (14м+13ж) Блаце 

VII 4 Марија Ћојбашић 7 (3м+4ж) Барбатовац 

VII 5 Слађана Вељовић 1 (0м+1ж) Г. Драгуша 

VIII 1 Бранимир Лапчевић 21 (14м+7ж) Блаце 

VIII 2 Весна Симић 23 (11м+12ж) Блаце 

VIII 3 Соња Радивојевић 21 (13м+8ж) Блаце 

VIII 4 Данијела Илић 21 (9м+12ж) Блаце 

VIII 5 Ивана Дујовић 7 (4м + 3ж) Барбатовац 

VIII 6 Јасмина Боговац 1 (1 м+0ж) Г. Драгуша 
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 ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ 

У ШКОЛСКОЈ 2019/2020.години 

( комбинована одељења - терен ) 
 

 

 

РАЗРЕДИ 
(комбинације) 

 

РАЗРЕДНИ 

СТАРЕШИНА 

 

БРОЈ 

УЧЕНИКА 

 

МЕСТО И 

БРОЈ ОДEЉЕЊА 

I, III и IV Владица Драгићевић 1+0+2+2=5 Трбуње 5 

II, III и IV Виолета Козић 0+4+1+3=8 Барбатовац 6 

I, II и IV Драган Урошевић 1+3+0+1=5 Чунгула 7 

I и IV Ружица Савић 1+0+0+1=2 Г. Гргуре 8 

I и IV Мина Ракоњац 1+0+0+1=2 Криваја 9 

I, II и III Зорица Миладиновић 2+1+1+0=4 Међухана 10 

III и IV Дејан Ђокић 0+0+1+2=3 Г. Јошаница 11 

I, II, III и IV Душица Ракоњац 1+1+4+4=10 Сибница 12 

I, III и IV Сунчица Радосављевић 3+0+1+1=5 Пребреза 13 

I и II Валентина Лазић 1+1+0+0=2 Г. Драгуша 14 

I, II и III Евица Урошевић 1+1+2+0=4 Г. Сварче 15 

I и IV Слађана Лозанац 1+0+0+2=3 Попова 17 

IV Слађана Раичевић 0+0+0+1=1 Придворица 19 

III Јасмина Максић 0+0+1+0=1 Суви До 20 

I и IV Предраг Миленковић 2+0+0+1=3 Вишесело 21 

I Саша Ђукић 1+0+0+0=1 Рашица 16 

II и IV Љиљана Јозић 0+2+0+1=3 Кашевар 26 
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Распоред консултација 2019/2020. година 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

НАСТАВНИКА 
ПРЕДМЕТ 

ВРЕМЕ 
КОНСУЛТАЦИЈА 

Ивана Грујић Српски језик понедељак 905 - 930 

Весна Симић Српски језик четвртак 930 - 1015 

Милена Грујић Српски језик уторак 905 – 930 

Бранкица Милић Српски језик уторак 905 - 930 

Бранимир Лапчевић Математика уторак 900 – 930 

Латинка Стаменковић Математика четвртак 830 – 900 

Весна Јовановић Математика среда 820 – 905 

Ивана Дујовић Математика четвртак 815 - 845 

Миљана Петровић Руски језик уторак и четвртак 
905 - 930 

Данијела Илић Руски језик уторак 930 – 1015 

Љиљана Врекић Историја четвртак 845 – 905 

Марија Ћојбашић Историја понедељак 905 - 930 

Боривоје Петровић Географија среда 910 – 1100 

Драган Ћирковић Географија четвртак 1000 -1100 

Милена Јовановић Физика среда 1110 -1155 

Соња Радивојевић Хемија четвртак 905 - 930 

Оливера Тимотијевић Биологија четвртак 
петак 

815 – 900 и 

815 – 900 

Слађана Вељовић Биологија среда 820 - 905 

Драган Живковић ТИО понедељак 900 -930 

Невена Пешић ТИО петак 800 - 900 

Светлана Јевремовић Ликовна култура петак 820 – 900 

Надица Грбић Ликовна култура уторак 1105 -1145 

Љубица Терзић Музичка култура среда 905 -925 

Дејан Томић Музичка култура уторак 835 -920 

Светлана Томић Енглески језик понедељак 1015 -1100 

Наташа Миленковић Енглески језик среда 815 -900 

Катарина Михајловић Енглески језик четвртак 1200 - 1245 

Братислав Брадић Физичко 
васпитање 

понедељак 1200 - 1245 

Младен Минић Физичко 
васпитање 

среда 905 – 925 

Милан Максић Физичко 
васпитање 

уторак 1020-1100 

Горан Лазић Информатика уторак 1215 -1245 

Вучко Николић Веронаука понедељак 1130 – 1200 

Немања Кричак Техника и 
технологија 

уторак 1110 – 1155 

Добрила Брадић Разредна 
настава 

среда 1100 – 1130 
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Јелица Анђелковић Разредна 
настава 

среда 905 – 930 

Момчило Максић Разредна 
настава 

петак 905 – 925 

Драгојла Павловић Разредна 
настава 

четвртак 820 – 905 

Биљана Симић Разредна 

настава 

понедељак 1110 – 1130 

Данијела Дачковић Разредна 
настава 

уторак 700 – 725 

Ивица Смиљковић Разредна 
настава 

петак 900 – 930 

Весна Јевтић 
Миленковић 

Разредна 
настава 

четвртак 1105 – 1145 
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 План и програм одељењских старешина 

 

План и програм одељењског старешине за први и други разред 

 

Месец Наставне јединице Образовни исходи 

 
 

Септембар 

- Ми смо одељењска заједница 

- Постао сам ученик 

- Д као другарство 

- Бонтон 

- Ја у мом одељењу 

Ученик разуме и поштује друге ученике и на 

тај начин доприноси развоју одељенске 

заједнице као целине .Ученик је одговоран за 

своје понашање и слободно заступа своје 

мишљење али и поштује слободу мишљења 
других. 

 

Октобар 

- Како да уредимо нашу учионицу 

- Дечија недеља 

- Кућни ред школе 

- Како сарађујемо 

Ученик се креативно изражава на тему 

„Дечија недеља“. 

Ученик је развио основне комуникацијске 

вештине. 

 
 

Новембар 

- Моја школа – Дан школе 

- Мој радни дан 

- О стиду и срамоти 

- О својим способностима 

Ученици активно учествују у припремању 

приредбе за Дан школе. Ученик познаје своје 

школске обавезе, препознаје које способности 

поседује. 

Ученици анализирају своја осећања 

(стид,срамота...) и знају начине 
превазилажења негативних осећања. 

 
 

Децембар 

- Понашање на јавним местима 

- Како решавамо сукобе 

- Поштујемо различитости 

- Мој радни дан 

Ученик се одговорно и примерено понаша на 

јавним местима. Ученик познаје технике 

решавања проблема путем медијације. 

 

Јануар 

- Развијање позитивних ставова 

- Стицање основних хигијенских 

навика 
- Свети Сава – школска слава 

Ученик је развио позитивне ставове и схвата 

значај одржавања личне хигијене зарад 

сопственог здравља. Ученици познају значај и 
рад Светог Саве 

 

Фебруар 

 

- Раст и развој 

- Таленат и успех 

 

Ученик препознаје своје таленте. Ученици су 

упознати са путем који треба прећи од 
поседовања талента до одређеног успеха. 

 
 

Март 

- Увредљиви надимци 

- Шта нас плаши 

- У сусрет пролећу 

- Сличности и разлике 
- Поносим се што... 

Ученик је изградио толеранцију и међусобно 

разумевање, поштује различитости. 

 
 

Април 

- Понашање на путу до школе 

- Како школа изгледа – шта све 

има у њој 

- Коме се обраћам када ми је 

потребна помоћ 

- Волимо ли да читамо 

Ученик познаје правила понашања ван школе. 

Ученик описује своју школу и зна коме треба 

да се обрати за помоћ. 

 

Мај 

- Чуо сам и сазнао од старијих 

- Кад порастем бићу... 

- Ово си ти – колико се познајемо 
- Да ли смо задовољни оним што 

Ученик увиђа значај међугенерацијског 
преношења искуства. 
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 смо научили  

 

Јун 

 

- Мала одељенска прослава 

завршетка школске године 
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План и програм одељењског старешине за трећи и четврти разред 

 

Месец Наставне јединице Образовни исходи 

 
 

Септембар 

- Кућни ред школе, правила понашања 

- Избор одељењског руководства 

- Планирање дневних активности 

- Учим лако, јер знам како 

- Није тешко бити фин 

Ученици развијају међусобно поверење, 

разумевање и групну повезаност, поштују 

правила понашања и кућни ред школе. 

 

Октобар 

- У сусрет Дечијој недељи 

- Ово сам ја – представљам себе 

другима 

- Сви смо исти, а ипак различити – 
вршњачка подршка 

- Створимо „Мирни кутак“ 

Ученик познаје дечија права и обавезе. 

Ученик уважава међусобне различитости. 

 
 

Новембар 

- Колико сам мотивисан за учење 

- Како да учимо – мапе ума 

- Отворено ћу рећи ... 
- Како да боље живимо са другима 

Ученик је упознат са методама и 

техникама успешног учења и има 

развијене комуникационе вештине. 

 
 

Децембар 

- Погледај у себе – сагледавање 

личних особина 
- Како разрешити конфликт 

- Моји кораци на путу до успеха 

- Наш полугодишњи усех – како га 

побољшати 

Ученик разликује позитиван сукоб од 

негативног и зна на конструктиван начин 

да реши проблем. 

 

Јануар 

- Зашто се тужакамо и називамо 

ружним именима 

- Занимања људи у непосредној 

околини 
- Час посвећен Светом Сави 

Ученици схватају последице вређања и 

омалажавања других. Ученици познају 

различите видове занимања у својој 

околини. Ученици су упознати са значајем 

и радом првог српског просветитеља 
Светог Саве. 

 

Фебруар 

- Шта не волим, од чега стрепим 

-Другарство у одељењу / Сарадња у 

извршавању заједничких задатака 

Ученик активно и одговорно учествује у 

одлучивању и поштује заједнички 

усвојена правила у одељењу. 

 
 

Март 

- Чиме да обрадујем своју мајку 

- Брига родитеља о деци 

-Шта нам се највише допада у нашој 

школи, а шта бисмо променили 
- Лепа реч и гвоздена врата отвара 

Ученици развијају позитивна осећања 

(љубав, емпатија...). Ученици дају 

предлоге и идеје за допуну кодекса 

понашања у школи. 

 
 

Април 

- Дан планате Земље 

-Насиље и облици насиља (физичко, 

психичко, сексуално, електронско) 

- Моја школа – моја очекивања 

- Где вреба опасност и како поступати 

у опасности 

Ученици развијају свест о очувању 

животне средине. Ученици су упознати са 

нивоима и облицима насиља и начинима 

како поступати у таквим ситуацијама. 

 

Мај 

- Како се понашамо у(саобраћајна 

култура) 

- Која су дечија права и моје ђачке 
обавезе 

- Хоби ученика 
- Шта сам планирао, шта сам остварио 

Ученик познаје правила понашања у 

саобраћају, познаје своја права и обавезе. 

Ученик познаје технике и методе 

успешног учења и зна исте да примени 
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Јун 

 

- Мала одељенска прослава завршетка 

шкоске године 
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План и програм одељењског старешине за пети и шести разред 
 

Месец Наставне јединице Образовни исходи 

 

 
Септембар 

- Кућни ред школе, правила понашања 

- Избор одељењског руководства 

- Посуђивање и коришћење туђих 
ствари 

- О чему размишљам кад сам сам 
- Како и зашто ме родитељи кажњавају 

-  Неговање односа међусобног 

разумевања и поштовања 

личности ученика, 

запослених и родитеља 

ученика 

- Развијање самосталности код 

ученика 

- Формирање хуманих 

међуљудских односа 

- Неговати и развијати љубав 

према књизи и читању 

- Неговање позитивног става о 

себи и другима 

- Навикавање ученика на 

сарадњу и дружење 

- Подстицање позитивних 

осећања и позивног става о 

себи 

- Формирање лепог понашања 

код ученика.Примена лепог 

понашања у учионици, 

школи, код куће и на другим 

местима. 

- Развијање љубави према 

традицији. 

- Разумевање и препознавање 

осећања када су задовољни 

или незадовољни, као и да 

знају да превазиђу тугу и 

страх. 

- Навикавање ученика на на 

одговорност,тачност и 

уредност 
- Навикавање ученика на игру 

- Развијање свести о очувању 
животне средине 

- Навикавање ученика на 
сарадњу и поштовање 

- Навикавање ученика на здрав 
живот 

- Развијање љубави према 

другарству 

 

 

Октобар 

- Препоручио бих другу да прочита 

- Када и како да учим / Шта нас омета 
у учењу 

- Процена властитог понашања – шта 

бих себи замерио да сам наставник 

- Шта утиче на наше расположење / 

Шта је то што ме вређа 

 

 

 

 
Новембар 

- Шта је пубертет / које промене 
примећујем код себе и другова 

- Облици непожељног понашања 

(вређање, подсмевање, претње и 

физички обрачуни) 

- Пажљиво са речима („Лепа реч 

гвоздена врата отвара“, извини, 

хвала...) 
- Погоди занимање – игре асоцијације 

 

 
 

Децембар 

- Односи у породици и друштву 

- Спречавање болести зависности 

- Школа и оцене као извор стреса– 

однос ученик-наставник 

- Искрено другарство и добронамерна 

критика 

 
Јануар 

- Понашање на јавним местима 

- Да ли знамо слушати друге 
- Светосавска прослава 

 
 

Фебруар 

- Могу ли дечаци и девојчице да буду 
добри другови –да и не 

- Могу ли се проблеми решавати без 

сукоба и примене насиља 

 

 

 
Март 

- Физичка активност и здравље, значај 
бављења спортом 

- Интернет и злоупотреба интернета 

- Методе успешног учења и 

преслишавања 
- Сви смо исти, а ипак различити – 

вршњачка подршка 

 

 

Април 

- Колико волимо и чувамо животну 

средину, брига за планету 
- Други о мени 

- Значај љубави и поверења и пажљив 

однос родитеља и деце 
- Подстицање самопоуздања (две 
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 ствари које добро радиш)  

 
 

Мај 

- Право и правилно другарство 

(шапутање и преписивање) 
- Навике и понашање за здрав живот 

- Није тешко бити фин 
- Ово си ти – колико се познајемо 

 
Јун 

- Да ли смо задовољни постигнутим 

успехом, на које тешкоће смо 

наилазили 
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План и програм одељењског старешине за седми и осми разред 

 

Месец Наставне јединице Образовни исходи 

 

 

 

 

 

 

Септембар 

-  Упознавање и подсећање на 

кодекс и правилима понашања у 

школи-читање распореда часова 

-  Представљање програма ПО и 

портфолија за VII разред 

(радионица ПО) 

-  Професионална оријентација и 

кључне компетенције које она 

развија (радионица ПО) 

-  У свету интересовања 
(радионица ПО) 

-  У свету вештина и способности 

(радионица ПО) 

- Формирање лепог понашања 

код ученика.Примена лепог 

понашања у учионици, школи, 

код куће и на другим местима. 

- Ученици поштују правила 

понашања и кућног реда, 

- Отктривање личности,јачање 

самопоуздања, 

- Осмишљавају садржаје кроз 

које препознају сопоствене 

капацитете и спремност на 

постигнућа, 

- Препознају могоћности за даље 

школовање, 

- Развијају способност да 

самостално доносе одлуке, 

- Открију, истраже и преиспитају 

сопствене жеље, интересовања 

и склоности, 

- Располажу новим 

информацијама које треба 

развијати о будићим 

занимањима, 

- Стичу увид у свет рада, на 

основу реалних сусрета са 

занимањима, 

- У стању су да окарактеришу 

различите могућности за 

школовање, 

- У стању су да развију 

сопствену стратегију за 

формирање каријере и живота, 

- У стању су да упореде 

сопствени профил личности са 

профилом будућег занимања, 

- Упознати с са светом рада и 

занимања, 

- Створили су реалну слику о 

себи, 

- Оснажени су да самостално 

донесу одлуку о избору 

будућег занимања, 

- Препознају своје и уважавање 
туђих вредности, 

- Оснаживање за коришћење 

ресурса средине у 

информисању, 
- Препознавање и 

 

 

 
Октобар 

- Пут способности (радионица ПО) 

- Пристојно понашање на јавним 

местима 

- У свету вредности (радионица 

ПО) 

- Особине и интересовања у свету 

родне равноправности (радионица 
ПО) 

 

 

 
Новембар 

- Самоспознаја-аутопортрет 

- (радионица ПО) 

- У очима других (радионица ПО) 

- Какав/каква сам у тиму 

- (радионица ПО) 
- Наш успех – како га побољшати 

 

 

 
Децембар 

- Мој тип учења (радионица ПО) 

- Ја за десет година (радионица ПО) 

- За родитеље/старатеље и децу: 

моја очекивања (радионица ПО) 

- Понашање на facebook (заједничка 

радионица) 

 

 

 

Јануар 

- Слика савременог света рада 

- (радионица ПО) 

-  Прикупљање и начини обраде 

информација о школама и 

занимањима (радионица ПО) 

- Пристојно понашање са особама са 

инвалидитетом 

 

 

 

Фебруар 

-  Повезивање области рада са 

занимањима (радионица ПО) 

-  Путеви образовања и каријере 

(радионица ПО) 

- Поштујемо родну равноправност 
у професионалном и приватном 

животу (радионица ПО) 

 - Припрема за интервју 
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Март 

(радионица ПО) 

-  Спровођење интервјуа 

(радионица ПО) 

-  Припрема сусрета са 

представницима/цама занимања у 

нашој школи (радионица ПО) 
-  Представници/це занимања у 

нашој школи (радионица ПО) 

превазилажење предрасуда, 

- Неговање односа међусобног 

разумевања и поштовања 

личности ученика, запослених 

и родитеља ученика 

 

 

 

 
Април 

- Осврт на резултате информисања 

- ( радионица ПО) 

-  Још о учењу- важност редовног 
учења 

- Посета средњој школи 

- (радионица ПО) 

-  Посета предузећу / установи 

(радионица ПО) 

 

 

 

 

 

Мај 

- Евалуација програма 

професионалне оријентације за VII 

разред – (радионица ПО) 

-  Међувршњачко насиље 

(заједничка радионица) 
- Ненасилна комуникација 

- Како остварити жеље, снове 

- Ученик разликује позитиван 

сукоб од негативног и зна на 

конструктиван начин да реши 

проблем, 

-Ученик је изградио толеранцију 

и међусобно разумевање и 

поштује различитости, 

-Навикавање ученика на 

сарадњу и поштовање 

- Неговање позитивног става о 

себи и другима 
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 ПЛАН ПОСЕТЕ ЧАСОВИМА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ЗА 

ШКОЛСКУ 2019/2020. 
 

 

 
 

МЕСЕЦ НЕДЕЉА ОДЕЉЕЊЕ РАЗРЕДНИ СТАРЕШИНА 

 

Октобар 

I V-1 Латинка Стаменковић 

II III-1 Момчило Максић 

III VI-1 Весна Јовановић 

IV I-1 Горица Убавић 

 

Новембар 

I VII-1 Светлана Јевремовић 

II III-3 Биљана Симић 

III VIII-1 Бранимира Лапчевић 

IV IV-1 Данијела Дачковић 

 

Децембар 

I V-2 Љиљана Врекић 

II IV-2 Ивица Смиљковић 

III VIII-2 Весна Симић 

IV IV-3 Весна Миленковић 

 
Јануар 

III I-3 Добрила Брадић 

IV II-2 Г. Милошевић/ 

Г.Смиљковић 

Фебруар IV II-1 Г. Пешић/С. Симић 

 

Март 

I I-2 Мирјана Тодоровић 

II VI-3 Немања Кричак 

III VI-2 Светлана Томић 

IV V-3 Наташа Миленковић 

 

Април 

I VII-3 Невена Пешић 

II II-3 Јелица Анђелковић 

III VIII-4 Данијела Илић 

IV VI-4 Бранкица Милић 

 
Мај 

I VIII-3 Соња Радивојевић 

II VII-2 Оливера Тимотијевић 

III III-2 Драгојла Павловић 
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 ПЛАН ПОСЕТЕ ПРЕДМЕТНИХ НАСТАВНИКА 

УЧЕНИЦИМА IV РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. 
 

МЕСЕЦ ПРЕДМЕТ 
ПРЕДМЕТНИ 

НАСТАВНИК 

ОДЕЉЕЊЕ 

IV РАЗРЕДА 

 

 
Октобар 

Српски језик 

Математика 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Весна Симић 

Бранимир Лапчевић 

Надица Грбић 

Љубица Терзић 

IV1 

IV2 

IV3 

 
Новембар 

Руски језик 

Географија 

Физичко васпитање 

Миљана Петровић 

Боривоје Петровић 

Брадић Братислав 

IV1 

IV2 

IV3 

 
Децембар 

Историја 

Биологија 

Техничко образовање 

Марија Ћојбашић 

Слађана Вељовић 

Невена Пешић 

IV1 

IV2 

IV3 

 

 
Фебруар 

Српски језик 

Математика 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Весна Симић 

Бранимир Лапчевић 

Надица Грбић 

Љубица Терзић 

IV1 

IV2 

IV3 

 
Март 

Руски језик 

Географија 

Физичко васпитање 

Надица Грбић 

Драган Ћирковић 

Брадић Братислав 

IV1 

IV2 

IV3 

 
Април 

Историја 

Биологија 

Техничко образовање 

Марија Ћојбашић 

Слађана Вељовић 

Невена Пешић 

IV1 

IV2 

IV3 

 

 
- Распореда посете ће се придржавати и наставници предметне наставе који држе 

часове у истуреним одељењима Барбатовац и Г.Драгуша. 
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 ПЛАН ПОСЕТЕ ЧАСОВИМА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. 
 

 

 

МЕСЕЦ ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ РЕАЛИЗАТОРИ 

 

 
 

Октобар 

VIII1 

VIII2 

VII3 

VII4 

Суви До 

Сибница 

Математика 

Српски језик 

Страни језик 

Биологија 

Хемија 

Физика 

Информатика 

 
Педагог 

Психолог 

Помоћник директора 
Директор 

 

 

 

Новембар 

V4 

V3 

VI1 

VI2 

III1 

III2 

III3 

Придворица 

Математика 

Српски језик 

Страни језик 

ТИО 

Музичка култура 

Ликовна култура 

Информатика 

 

 
Педагог 

Психолог 

Помоћник директора 

Директор 

 

 

Децембар 

V1 

V2 

VI3 

IV1 

IV2 

IV3 

Криваја 

Математика 

Српски језик 

Страни језик 

Биологија 

Историја 

Географија 
Грађанско васпитање 

 
Педагог 

Психолог 

Помоћник директора 
Директор 

 

 

Фебруар 

I1 

I2 

I3 

II1 

II2 

II3 
Ђуревац 

 
Српски језик 

Математика 

Свет око нас 

Музучка култура 

 
Педагог 

Психолог 

Помоћник директора 

Директор 

 

 
Март 

 
Барбатовац 

I - VIII 

Г.Драгуша 
I - VIII 

Сибница 

Српски језик 

Математика 

Историја 

Биологија 

Физика 
Свет око нас 

 

Педагог 

Психолог 

Помоћник директора 

Директор 

 

 

 
Април 

 
VII1 

VII2 

VIII3 

VIII4 

Пребреза 

Чунгула 

Српски језик 

Математика 

Географија 

Историја 
Грађанско васпитање 

Информатика 

 
 

Педагог 

Психолог 

Помоћник директора 

Директор 

 

 
Мај 

VI3 

VII3 

VII4 

V1 

V2 

Српски језик 

Математика 

Биологија 

Хемија 

Географија 
Веронаука 

 

Педагог 

Психолог 

Помоћник директора 

Директор 
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 ПЛАН ОБИЛАСКА ИЗДВОЈЕНИХ ОДЕЉЕЊА НА ТЕРЕНУ ЗА 

ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ 

 

МЕСЕЦ 
ИЗДВОЈЕНО 

ОДЕЉЕЊЕ 

 
 

Октобар 

I недеља 

II недеља 

III недеља 

IV недеља 

V недеља 
VI недеља 

Драгуша, Међухана, Г.Јошаница 

Барбатовац, Вишесело, Кашевар 

Драгуша,Г.Сварче, Криваја 

Барбатовац, Чунгула, Трбуње 

Драгуша, Придворица, Суви до 
Барбатовац, Пребреза, Сибница 

 

Новембар 

I недеља 

II недеља 

III недеља 

IV недеља 

Барбатовац, Попова,Придворица 

Драгуша,Вишесело,Гргуре 

Барбатовац,Сибница, Пребреза 

Драгуша,Г.Јошаница 

 
 

Децембар 

I недеља 

II недеља 

III недеља 

IV недеља 

Драгуша, Међухана, Криваја 

Барбатовац, Кашевар, Трбуње 

Драгуша,Суви До,Чунгула 

Барбатовац,Ђуревац 

 
Јануар 

I недеља 
II недеља 

Драгуша 
Барбатовац 

Фебруар I недеља Драгуша,Барбатовац 

 
 

Март 

I недеља 

II недеља 

III недеља 

IV недеља 

 

Драгуша,Г.сварче,Криваја 

Барбатовац,Вишесело,Гргуре 

Драгуша,Међухана,Г.Јошаница 
Барбатовац,Кашевар,Трбуње 

 
Април 

I недеља 

II недеља 

Барбатовац 

Драгуша 

 
 

Мај 

I недеља 

II недеља 

III недеља 
IV недеља 

Драгуша,Придворица,Попова 

Барбатовац,Чунгула,Суви До 

Драгуша,Пребреза,Сибница 
Барбатовац,Ђуревац 

 

Јун 

 

I недеља 

 

Драгуша,Барбатовац 
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 РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА УГЛЕДНИХ ЧАСОВА 

ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. 
 

МЕСЕЦ НАСТАВНИК ПРЕДМЕТ 

 

 

 
Октобар 

Бранкица Милић 

Катарина Михајловић 

Латинка Стаменковић 

Немања Матић 

Немања Кричак 

Драган Урошевић 

Предраг Миленковић 

Српски језик 

Енглески језик 

Математика 

Физичко васпитање 

Информатика 

Ликовна култура 

Ликовна култура 

 

 

 

Новембар 

Снежана Марковић 

Светлана Јевремовић 

Данијела Илић 

Милена Грујић 

Братислав Брадић 

Невена Пешић 

Дејан Ђокић 

Ивица Смиљковић 
Гордана Смиљковић 

Биологија 

Ликовна култура 

Руски језик 

Српски језик 

Физичко васпитање 

Информатика 

Српски језик 
Српски језик 

Математика 

 

 

 

Децембар 

Марија Ћојбашић и Љиљана Врекић 
Слађана Вељовић 

Надица Грбић 

Владимир Лапчевић 

Саша Тодоровић 

Евица Урошевић 

Биљана Симић 

Јасмина Максић 
Валентина Лазић 

Историја 

Биологија 

Ликовна култура 

Српски језик 

Грађанско васпитање 
Математика 

Ликовна култура 
Српски језик 
Ликована култура 

 

 
Јануар 

Сања Недељковић 

Радмила Јовановић 

Милан Максић 

Драгојла Павловић 

Слађана Раичевић и Зорица Миладиновић 

Сања Симић 

Руски језик 

Информатика 

Физичко васпитање 

Природа и друштво 

Природа и друштво 
Српски језик 

 

 

Фебруар 

Бранимир Лапчевић 

Љубица Мушикић 

Надица Грбић 

Младен Минић 

Добрила Брадић 

Гордана Милошевић 
Јелица Анђелковић 

Математика 

Хемија 

Физичко васпиање 

Свет око нас 

Српски језик 

Српски језик 

 

 

 

 
Март 

Марија Ћојбашић и Љиљана Врекић 

Сања Савић 

Урош Поповић 

Весна Јовановић 

Љубица Терзић 

Оливера Тимотијевић 

Јасмина Боговац 

Јасмина Спасић 

Момчило Максић 
( Ружица Савић,Бладица Драгићевић,Виолета 

Историја 

Енглески језик 

Математика 

Музичка култура 

Биологија 

Српски језик 

Грађанско васпитање 

Природа и друштво 

Српски језик 
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 Козић,Љиљана Јозић) 

Милијана Ђорђевић 
 

 Светлана Томић  

 Наташа Миленковић  

 Дејан Томић  

 Љубица Терзић Енглески језик 
 Боривоје Петровић Музичка култура 
 Драган Ћирковић Географија 
 Миланка Стевчић Руски језик 

Април Миљана Петровић Српски језик 
 Весна Симић Свет око нас 
 Драган Живковић Математика 
 Горица Убавић Свет око нас 
 Миријана Тодоровић  

 Гордана Милојевић  

 ( Ружица Савић,Бладица Драгићевић,  

 Виолета Козић,Љиљана Јозић)  

 Ивана Дујовић 
Математика 

Физика 

Хемија 

Српски језик 

Информатика 

Мтематика 

Српски језик 

Математика 

 Милена Јовановић 
 Соња Радивојевић 
 Ивана Грујић 

Мај Горан Лазић 
 Горан Пешић 
 Гордана Милојевић 
 (Сунчица Радосављевић, Саша Ђукић, 
 Слађана Лозанац) 
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4. ОРГАНИ УПРАВЉАЊА У ШКОЛИ 

 

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 

 

Програм рада директора школе сачињен је на основу Закона о основном 

образовању и васпитању, Статута школе и других прописа који се односе на рад 

директора школе. Директор обавља следеће послове: 

1) планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих 

активности школе; 

2) одговоран је за обезбеђивање квалитета, самовредновање, стварање услова за 

спровођење спољашњег вредновања, остваривање стандард постигнућа и 

унапређивање квалитета образовно-васпитног рада; 
3) одговоран је за остваривање развојног плана школе; 

4) одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговара за 

одобравање и наменско коришћење тих средстава, у складу са законом; 
5) сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима; 

6) пружа подршку у стварању амбијента за остваривање предузетничког 

образовања и предузетничких активности ученика; 

7) организује и врши педагошко-инструктивни увид и прати квалитет образовно- 

васпитног рада и педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и 

усавршавање рада наставника и стручних сарадника; 

8) планира и прати стручно усавршавање запослених и спроводи поступак за 

стицање звања наставника и стручног сарадника; 
9) одговоран је за регуларност спровођења свих испита у школи у складу са 

прописима; 
10) предузима мере у случајевима повреда забрана прописаних чл. 110-113. Закона; 

11) предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и предлога 

просветног саветника, као и других инспекцијских органа; 

12) обавезан је да благовремено информише запослене, децу, ученике и родитеље, 

односно друге законске заступнике, стручне органе, органе управљања о свим 

питањима од интереса за рад школе у целини; 

13) одговоран је за благовремени и тачан унос и одржавање ажурности базе 

података о школи у оквиру јединственог информационог система просвете; 

14) сазива и руководи седницама наставничког, односно педагошког већа, без права 

одлучивања; 
15) образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у школи; 
16) сарађује са родитељима, односно другим законским заступницима деце и 

ученика школе и саветом родитеља; 

17) редовно подноси извештаје о свом раду и раду школе школском одбору, најмање 

два пута годишње; 

18) одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у 

складу са овим и другим законом. 
19) доноси општи акт о организацији и систематизацији послова, у складу са законом; 

20) обезбеђује услове за остваривање права деце и права, обавеза и одговорности 

ученика и запослених, у складу са овим и другим законом; 
21) сарађује са ученицима и ученичким парламентом; 
22) одлучује по жалби на решење конкурсне комисије за избор кандидата за пријем у 

радни однос; 
23) обавља и друге послове у складу са законом и статутом. 
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НАПОМЕНА: 

Поред наведених послова, у току школске године,директор школе радиће на пословима 

који имају сталан карактер и односе се на: 
- учешће у раду Школског одбора; 
- учешће у раду стручних органа; 
- контрола спровођења одлука управних и стручних органа; 
- руковођење и координација финансијске и правне службе; 
- сарадња са стручним сарадницима, наставницима и осталим радницима; 

-  сарадња са другим основним школама, предшколским установама и средњим 
школама и општином; 

- сарадња са Министарством просвете и Секретаријатом за образовање и дечју заштиту 
- сарадња са привредним и невладиним организацијама и удружењима; 
- сарадња са културним институцијама; 
- контрола радне дисциплине; 
- рад са родитељима, ученицима и другим структурама; 
- присуство приредбама, смотрама, такмичењима и другим манифестацијама; 
- присуство на огледним предавањима; 
- обављање непредвиђених послова; 
- рад на властитом стручном усавршавању, организација стручног усавршавања 

запослених; 
- учешће у раду Актива директора. 

 

Педагошко-инструктивна делатност директора 

 

Педагошко-инструктивна делатност директора обухватиће све видове васпитно- 

образовног рада ради праћења остваривања плана и програма васпитно-образовног рада, 

пружања стручне помоћи наставницима у решавању тешкоћа на које наилазе у  свом 

раду, стицања увида у дидактичко-методичко праћење организације, рационалности и 

артикулације наставног часа, сарадња са наставницима на унапређивању васпитно- 

образовног процеса, а са циљем мењања постојеће праксе у школи, одељењу, наставном 

предмету и другим видовима рада и афирмација позитивних искустава. 

У редовној настави пратиће индивидуални приступ ученицима са циљем постизања 

могућег образовног нивоа ученика који теже напредују, као и основе за њихово даље 

учење и рад. У додатном раду пратиће се активност наставника на оспособљавању 

ученика за самостално учење, коришћење литературе и да очувају корелацију у 

наставном градиву појединих предмета. 

У раду секција-слободних активности, директор ће пратити како наставник мотивише 

ученике за рад у својој секцији са циљем да се сваки ученик школе обухвати радом у 

секцијама слободних активности. 

У свим видовима наставних и ваннаставних активности кроз посете часовима пратиће 

како наставник личним примером васпитава одговорност, другарство, истрајност и 

организованост ученика. Разредне старешине ће подстицати да се што више укључују у 

извршење радних задатака у школи са циљем развоја ученичких склоности, способности 

и радних навика. 
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ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

 

ПЕРИОД АКТИВНОСТИ ОБЛАСТ 

 
С

Е
П

Т
Е

М
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- Припрема и израда општих аката и 

документације за школску 2019/20; 

организација и спровођење доношења планова 

установе; 

- Организација и додељивање задатака 

запосленима; 

- Пријем ученика првог и петог разреда; обилазак 

ових одељења, разговор са ученицима, 

учитељима и разредним старешинама; 

- Формирање тима за подршку ученицима 5. 

разреда (учитељи, разредне старешине , стручна 

служба и родитељи); 

- Организација једносменског рада; 

- Обилазак школа на терену; 

- Седница Школског одбора и Савета родитеља; 

- Састанак ђачког парламента; 

- Сасатанци са школским тимовима; 

- Планирање финансијских токова; 

- Дневни састанци са стручном службом; 

- Састанци са органима локалне самоуправе. 

 

• Обезбеђење 

законитости рада 

установе 

 

• Планирање, 

организовање и 

контрола рада 

установе 

 

• Руковођење 

васпитно- образовним 

процесом 

 

• Развој сарадње са 

родитељима, органом 

управљања и широм 

заједницом 

 
• Финансијско и 

административно 

управљање установом 
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- Увид одељењску документацију; 

- Организација и координирање ваннаставних 

активности у октобру ( октобар-месец књиге, 

дечија недеља, отворена врата...); 

- Припрема приредбе поводом дана школе 

( састанци са тимом за културне активности ); 

- Посета часовима у истуреним одељењима ; 

- Посета часовима хемије, физике, руски и 

физичког васпитања ( 8 часова); 

- Разговор са школским тимовима (тим за 

хуманитарне активности и са стручним 

активима); 

- Посета часовима одељенског старешине 

6.разреда; 

- Праћење ученика који раде по ИОП-у ; 

састанак са тимом за ИОП и разговор са 

родитељимља ових ученика; 

- Праћење ученика 1. и 5. разреда у сарадњи са 

стручном службом и унапређење плана подршке 

овим ученицима; 

- Присуство угледним, јавним часовима као и 

трибинама; 

- Посета часовима једносменског рада; 

- Састанци са Ђачким парламентом; 

- Организација семинара и увид у остваривање 

плана стручног усавршавања; 

- Планирање финансијских токова; 

- Дневни састанци са стручном службом; 

- Састанци са органима локалне самоуправе. 

 

• Праћење и 

унапређење рада 

запослених 

• Планирање, 

организовање и 

контрола рада 

установе 

 

• Финансијско и 

административно 

управљање радом 

установе 

 
• Сарадња са 

родитељима, органом 

управљања и 

локалном заједницом 



ОСНОВНА ШКОЛА „СТОЈАН НОВАКОВИЋ“ БЛАЦЕ 

36 

 

 

 

 
Н

О
В

Е
М

Б
А

Р
 

- Организација седница Одeљењских већа; 

- Одржавање седнице Наставничког већа; 

- Организација прославе Дана школе; 

- Праћење школске документације (увидом 

-  е-дневника, записника са састанака тимова и 

сручних већа); 

- Организација ваннаставних активности за месец 

новембар; 

- Посета часовима припремне наставе ученика 

8. разреда (4 часа); 

- Посета часова допунске наставе ученика 

7. и 8. разреда (6 часова); 

- Посета редовним чaсовима (биологија, историја, 

географија и ПИД- 6 часова); 

- Посета часовима у истуреним одељењима 

(4 часа ) 

- Састанак са ученицима који имају 3 и више 

негативних оцена ; разговор са њиховим 

родитељима и израда плана подршке уз 

сарадњу са стручном службом; 

- Састанак са тимом за једносменски рад, анализа 

рада; 

- Планирање финансијских токова; 

- Организација школског пробног завршнг 

испита; 

- Дневни састанци са стручном службом; 

- Састанци са органима локалне самоуправе . 

 

•  Руковођење васпитно- 

образовним процесом 

 

•  Планирање,организова 

ње и контрола рада 

установе 

 

•  Праћење и унапређење 

рада запослених 

 

•  Финансијско и 

административно 

управљање радом 

установе 

 
•  Сарадња са 

родитељима, органом 

управљања и локалном 

заједницом 
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- Увид у реализацију наставних планова и 

програма; 

- Разговор са коорднаторима тимова и стручних 

већа о реализованим активностима; 

- Спровођење анкете о спровођењу васпитно- 

образовног процеса; 

- Праћење ученика који су имали више 

негативних оцена на крају првог тромесечја и 

ученика који раде по ИОП-у; 

- Састанак са тимом за РПУ, тимом за 

професионалну оријентацију, 

вршњачким тимом за медијацију и Ђачким 

парламентом; 

- Посета часовима одељењског старешине 

ученика 7. разреда (4 часа); 

- Посета часовима у истуреним одељењима (5 

часова); 
- Посета часовима редовне наставе 

(руски језик, српски језик, ликовна кутура 

(5 часова); 

- Присуство угледним и јавним часовима, 
отвореним вратима; 

- Састанак Савета родитеља и Школског 
одбора; 

- Координирање активностима око припеме за 

приредбу поводом Нове године и обележавање 

Светог Саве (Тим за културне активности); 

- Организација ваннаставних активности и 

школе скијања; 

- Припрема анкете о употреби наставних 

средстава и примени иновативних метода у 

настави; анализа спроведене анкете , 

предузимање конкретних мера израдом плана 

и праћење истог; 

- Припрема и усмеравање активности за посету 
ученика из Водњана, Хрватска; 

- Планирање финансијских токова; 

- Израда финасијског плана за 2020. годину; 

израда плана јавних набавки; 

- Анализа постигнућа ученика на школском 

пробном завршном испиту; 
- Дневни сасатанци са стручном службом; 

- Састанци са органима локалне самоуправе; 

 

• Обезбеђење 

законитости рада 

установе 

 

• Планирање,организова 
ње и контрола радa 

установе 

 
 

• Руковођење васпитно- 

оразовним процесом 

 

• Развој сарадње са 

родитељима, органом 

управљања и широм 

заједницом 

 

• Финансијско и 

административно 

управљање установом 
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- Организација седница Одељенских већа; 

- Одржавање седнице Наставничког већа; 

- Анализа остватрених исхода на часовима 

допунске и додатне наставе; 

- Припрема и организација такмичења 

прописаних календаром Министарства 

просвете; 

- Организација школе скијања; 

- Састанци са школским тимовима; 

- Припрема и спровођење анкете међу 

ученицима 8. разреда о професионалној 

оријентацији; разговор са ученицима о 

спроведеној анкети; 

- Увид у спровођење плана стручног 

усавршавања; 

- Праћење часова једносменског рада; 

- Седница Школског одбора и Савета родитеља; 

- Планирање финансијских токова; 

- Дневни сaстанци са стручном службом; 

- Састанци са локалном управом; 

 

• Обезбеђење 

законитости рада 

установе 

 

• Планирање,организова 
ње и контрола радa 

установе 

 

• Руковођење васпитно- 

оразовним процесом 

 

• Развој сарадње са 

родитељима, органом 

управљања и широм 

заједницом 

 

• Финансијско и 
административно 

управљање установом 

 
М

А
Р

Т
 

- Увид у школску документацију; 

- Посета часовима ученика 1-4. Разреда 

(6 часова); 

- Посета часовима истуреним одељењима 

(4 часа); 

- Посета часовима допунске и додатне наставе 

(4 часа); 

- Увид у извештаје о раду тимова; 

- Организација такмичења и ваннаставних 

активности; 

- Присуство угледним и јавним часовима, 

трибинама; 

- Разговор са ученицима 8. разреда и њиховим 

родитељима; 

- Координирање организацијом активности 

поводом 8. марта; 

- Састанак са тимом за РПУ за самовредновање; 

- Састанак тима за праћење једносменског рада; 

- Организација и спровођење школског пробног 

завршног испита , анализа постигнућа са 

тимом за ЗИ и предузимање конкретних мера 

за побољшање постичнућа ученика; 

- Планирање финансијских токова ; праћење 

спровођења плана јавних набавки; 

- Дневни сaстанци са стручном службом; 

- Састанци са локалном самоуправом. 

 

• Обезбеђење 
законитости рада 

установе 

 

• Планирање,организова 

ње и контрола радa 

установе 

 

• Руковођење васпитно- 

оразовним процесом 

 

• Развој сарадње са 

родитељима, органом 

управљања и широм 

заједницом 

 
 

• Финансијско и 

административно 
управљање установом 
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А

П
Р

И
Л

 

 
- Организација седница Одељењских већа; 

- Одржавање седнице Наставничког већа; 

- Обилазак часова припремне наставе и 

разговор са ученицима и наставницима; 

- Посета часовима редовне наставе 

(6 часова) и посета угледним часовима; 

- Праћење ученика са већим бројем негативних 

оцена; разговори са предментним 

наставницима и родитељима ових ученика; 

- Праћење остваривања плана стручног 
усавршавања запослених; 

- Припреме око реализације екскурзија, излета 

и наставе у природи; 

- Оранизација ваннставних активности; 

- Организација такмичења; 

- Организација пробног завршног испита 

ученика 8. разреда; анализа постигнућа 

ученика након плагања ПЗИ; 

- Седница Савета родитеља и Школског одбора, 

- Планирање финансијских токова ; праћење 

спровођења плана јавних набавки; 
- Дневни сaстанци са стручном службом; 
- Састанци са локалном управом; 

 

• Обезбеђење 

законитости рада 

установе 

 
 

• Планирање,организова 

ње   и контрола радa 

установе 

 
М

А
Ј

 

- Увид и праћење школске документације 

(дневници, записници стручних већа, тимова); 

- Посета часовима где ученици раде по ИОП-у 

( 4 часа); 

- Посета часовима допунске наставе ученика 

5.- 8. разреда (5 часова); 

- Присуство угледним и јавним часовима; 

- Припрема и организација спортских и 

хуманитарних активности планираних за 

месец мај; 

- Анализа часова у једносменском раду; 

- Активности усмерена на обезбеђивање награда 

ученицима за крај школске године; 

- Планирање финансијских токова; 

- Дневни сaстанци са стручном службом; 

- Састанци са локалном управом; 

•  Руковођење васпитно- 

оразовним процесом 

 

•  Развој сарадње са 

родитељима, органом 

управљања и широм 

заједницом 

•  Финансијско и 

административно 

управљање установом 
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Ј
У

Н
 

- Организација седница Одељењских већа; 

- Одржавање седница Наставничког већа; 

- Припрема и организација свечане поделе 

награде ученицима; 

- Припреме и организација завршног испита; 

- Одржавање заједничког родитељског састанка 

ученика 8. разреда; 

- Планирање активности запослених до краја 

јуна; 

- Увид и извештаје запослених, школских 

тимова и стручних већа; 

- Планирање финансијских токова; 

- Дневни сaстанци са стручном службом; 

- Састанци са локалном управом; 

•  Руковођење васпитно- 

оразовним процесом 

 

•  Развој сарадње са 

родитељима, органом 

управљања и широм 

заједницом 

 
 

•  Финансијско и 

административно 

управљање установом 

 

А
В

Г
У

С
Т

 

- Оранизација припремне наставе за полагање 

поправних испита; 

- Организација седница Одељењских већа; 

- Одржавање седнице Наставничког већа; 

- Анализа рада установе , остварених исхода и 

постигнућа ученика; 

- Организација израде школске документације, 

распореда часова; 

-  Контролисање дневника матичних књига, 

записника стручних већа и тимова; увид у 

реаизацију плана стручног усавршавања; 

- Планирање финансијских токова; 

- Дневни сaстанци са стручном службом; 

- Састанци са локалном управом 

• Обезбеђење 

законитости рада 
установе 

 

• Планирање,организова 

ње и контрола радa 

установе 

 

• Руковођење васпитно- 
оразовним процесом 

 

• Развој сарадње са 

родитељима, органом 

управљања и широм 

заједницом 

• Финансијско и 

административно 
управљање установом 



ОСНОВНА ШКОЛА „СТОЈАН НОВАКОВИЋ“ БЛАЦЕ 

41 

 

 

 

 

 

 ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА 
 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА 
 

 

ПЕРИОД АКТИВНОСТИ 

АВГУСТ 

и          

СЕПТЕМБАР 

Припрема за почетак школске године; припремање и одржавање 

седница Наставничког већа; присуствовање седницама Наставничког 

већа; статистички извештаји за осморазредно одељење; организација и 
припрема за извођење ваннаставних активности; израда школске 

документације; посете часовима 

 
ОКТОБАР 

Увид   у   одељењску   администрацију;  посете  школама  на терену; 

разговор са координаторима школских тимова; припрема за 
организацију Дана школе;праћење радне дисциплине. 

 

НОВЕМБАР 

Организација седница разредних већа; одржавање седница 

Наставничког већа; подношење извештаја о раду одељења; увид у 

одељењску администрацију; посета часовима; разговор са 
кординаторима школских тимова; сарадња са педагогом и психологом у 

анализи и решавању актуелних васпитних проблема. 

 
ДЕЦЕМБАР 

Увид у реализацију наставних планова и програма; организација 
седница разредних већа; праћење реализације фонда часова редовне 
наставе,додатног и допунског рада и слободних активности; припрема 

извештаја за прво полугодиште; обилазак школа на терену. 

 

ЈАНУАР 

Припрема извештаја за прво полугодиште; организација седница 

разредних већа; одржавање седница Наставничког већа; организовање 

почетка другог полугођа; организовање прославе Светог Саве; посете 

часовима ;праћење радне дисциплине; разговор са кординаторима 
школских тимова. 

ФЕБРУАР Увид у одељењску администрацију; обилазак часова разредне наставе; 

преглед педагошке документације. 

МАРТ Одржавање седница Наставничког већа; обилазак часова разредне 
наставе; учествовање у организовању школских такмичења. 

 
АПРИЛ 

Организација седница разредног већа; припрема извештаја за 

Наставничко веће; одржавање седница Наставничког већа; разговор са 

координаторима школских тимова; праћење учествовање ученика на 
школским активностима; праћење радне дисциплине ;посете часовима. 

МАЈ 
Увид у реализацију броја часова; сумирање ученичких резултата са 

такмичења; организација седница Одељењског већа VIII разреда; 
припрема извештаја за Наставничко веће. 

 

ЈУН 

Организација седница разредног већа; увид  у педагошку документацију 

- администрацију одељења; израда и обрада статистичких података и 

анализа успеха ; учествовање у организовању квалификационог испита 

за   ученике  осмог   разреда   ;  праћење  радне  дисциплине; одржавање 
седница Наставничког већа. 

 

АВГУСТ 

Организација припремне наставе за полагање поправних испита; 

припрема и одржавање седница Наставничког већа пре и после 

поправних испита; извештај о успеху после поправних испита; 

контролисање разредних и матичних књига; припрема за почетак нове 
школске године; израда распореда часова за наредну школску годину. 
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 СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА ПСИХОЛОГА 
 

 
 

ПОДРУЧЈЕ 

РАДА 

 

САДРЖАЈ РАДА 
ВРЕМЕНСКА 

ДИНАМИКА 

 
САРАДНИЦИ 

 

1. Планирање и 

програмирање 

образовно- 

васпитног 

рада и 

вредновање 

остварених 

резултата 

 

 Планирање и 

програмирање 

 

 Организација 

педагошког 

рада школе 

 

 Праћење и 

вредновање 

рада школе 

 

 Учествовање у изради годишњег 
програма школе 

- Учешће у изради планова и 

програма: унапређивање 

образовно- васпитног рада, 

васпитног рада са ученицима, 

стручних органа, педагошко- 

психолошког усавршавања 

наставника, професионалне 

орјентације, корективног рада са 

ученицима са проблемима у 

учењу, понашањау и развоју, 

сарадње школе и породице 

- Усклађивање појединачних 

програма са полазном 

концепцијом годишњег програма 

рада школе 

- Сачињавање годишњих и 

месечних планова и програма 

корективног рада 

 Примењивање педагошко – 

психолошких принципа у изради 

распореда часова и смена, подели 

одељенског старешинства 

- Предлагање нових 

организационих решења 

образовно- васпитног рада 

 Праћење и вредновање: мотивације 

ученика за рад и учење, развоја и 

напредовање личности ученика, 

усклађености програмских захтева 

са индивидуалним могућностима 
ученика 

 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Током године 

Август 

 

 

 

Током године 

 

- Директор 

- Помоћник 

директора 
- Педагог 

- Наставници 

- Одељенске 

старешине 

2.Унапређивање 

образовно – 

васпитног 

рада и 

инструктивни 

педагошко 

психолошки 
рад са 

 Упознавање са психолошким 

принципима успешног учења и 

мотивација за рад 

- Пружање помоћи у подстицању 

оптималног развоја ученика на 

нивоу индивидуалних 

карактеристика 
- Испитивање ефикасности 

 

 

 

 

Током године 

- Директор 

- Помоћник 

директора 
- Педагог 

- Наставници 

- Одељенске 

старешине 
- Наставници 
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наставницима 

 

 

 

 

 

 

 
 Сарадња са 

наставницима 

и директором 

школе 

 

 Сарадња са 

одељенским 

старешинама 

појединих облика и метода рада у 

односу на индивидуалне 

карактеристике ученика 

- Пружање помоћи у 

идентификовању ученика са 

потешкоћама у учењу и 

надарених ученика 

 Указивање наставницима и 

одељенским старешинама на 

узроке поремећаја 

интерперсоналних односа и 

предлагање мера за њихово 

превазилажење 

- Пружање помоћи наставницима и 

одељенским старешинама у 

усмеравању професионалног 

развоја ученика 

- Учествовање у организацији 

презентација средњих школа за 

ученике завршних разреда 

- Анализа часова којима је 

присуствовао психолог ради 

сагледавања прилагођености 

програма развојном узрасту 

ученика, атмосфери у одељењу и 
мотивацији за рад 

 

 

 

 

 

Април-мај 

разредне 

наставе 
-Вршњачки 

тим 

-Ђачки 
парламент 

-Тим за 

превенцију и 

заштиту 

ученика од 

насиља 

-Тим за 

инклузију 

-Педагошки 

колегијум 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Рад са 

ученицима 

- Испитивање интелектуалне, 

емоционалне и социјалне 

зрелости ученика за полазак у 

школу, мотивације, особина 

личности, вредносних ставова, 

интересовања, социјалног 

статуса, групне динамике 

одељења и статуса појединца 

- Израда инстрмената за 

испитивање карактеристика 

личности и вредносних ставова: 

анкете, упитници, социограми 

- Организовање:предавања и 

радионица на актуелне 

психолошке теме 

- Саветодавни рад са ученицима са 

потешкоћама у социјализацији, 

понашању, емоционалном 

сазревању и са породичним 

проблемима 

- Оспособљавање ученика за 

усвајање рационалних метода 

учења и самообразовања 

- Активности на професионалном 

усмеравању ученика 

Април-јун 

 

 

 

 

 

 
Током године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Март-мај 

- Педагог 

- Одељенске 

старешине 
- Наставници 

- Родитељи 
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4.Сарадња са 

родитељима 

- Упознавање родитеља са 

психолошким карактеристикама 

деце и усмеравању развоја 

- Давање савета за решавање 

развојних и других проблема 

ученика који су последица 

поремећених породичних односа 

- Саветодавно-инструктивни рад са 

родитељима даровите децемба 
- Психолошко- педагошко 

образовање родитеља 

 - Педагог 

- Одељенске 

старешине 
- Родитељи 

 

 
5. Истраживање 

образовно- 

васпшитне 

праксе 

-  Истраживање образовно- 

васпитне праксе и специфичних 

проблема и потреба у школи 

- Истраживањеи сагледавање 

општих услова за одвијање 

образовно-васпитног рада 
- Учествовање у истраживањима 

других школа, научних и 

просветних институција 

 

 

 

Током године 

- Помоћник 

директора 
- Педагог 

- Наставници 

- Педагошки 

колегијум 

 

 

 
6.Рад са 

стручним 

органима 

- Унапређивањер образовно- 

васпитне праксе, предлагање 

примене ефикаснијих облика, 

метода и средстава наставних и 

других видова рада са ученицима 

- Решавање актуелних образовно 

васпитних проблема 
- Извештавање о резултатима 

обављених анализа и предлагање 

психолошко-педагошких мера 

 

 

 

 
Током године 

- Директор 

- Помоћник 

директора 
- Педагог 

- Наставници 

- Педагошки 

колегијум 

 

 

7.Сарадња са 

стручним 

институцијам 

а, друштвеном 

средином и 

стручно 

усавршавање 

- Сарадња са образовним, 

здравственим, и социјалним 

институцијама и другим 

установама које доприносе 

остваривању циља и задатака 

образоно- васпитног рада 

- Учествовање у организованим 

облицима размене искуства и 

сарадње школских психолога и 

педагога 

- Организовање индивидуалног 
рада на стручном усавршавању 

 

 

 

 

 

Током године 

- Центар за 

социјални 

рад Блаце 

- Дом здравља 

Блаце 
- Друге школе 

- Полициска 

станица 

Блаце 
- МУП 

Прокупље 

- Друге 

институције 

 

 

 
8.Вођење 

документације 

- Вођење документације о свом 

раду: план и програм рада, 

дневник рада, досијеа о раду са 

ученицима који захтевају посебан 

рад, извештаји 

- Вођење евиденције о сарадњи са 

ученицима, наставницима и 

родитељима 

 

 

 
Током године 

 

 

 

- Педагог 
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9.Припрема за 

рад 

- Припремање и планирање рада: 

са ученицима, наставницима и 

родитељима, анализа и 

саопштења, предавања за 

ученике, наставнике и 

родитеље,припрема материјала за 

истаживања, посете часовима, 

увођење иновација у образовно- 

васпитни процес,праћење стручне 

литературе 

- Припремање и договарање са 

другим стручним сарадницима, 

тимовима и стручним 

институцијама о заједничким 
задацима у школи и ван школе 

 

 

 

 

 

 
Током године 

- Педагог 

- Тим за 

превенцију и 

заштиту 

ученика од 

насиља 

- Тим за 

инклузију 

- Вршњачки 

тим 

- Ђачки 
парламент 

- Друге 

институције 

 

Напомена: Реализација програма, утврђено време и реализација различитих задатака и 

садржаја је флексибилна. У пракси долази до одступања, која су у складу са реалним 

захтевима школског живота. 
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ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА ПЕДАГОГА 

I Планирање, програмирање образовно – васпитног рада и вредновање остварених 

резултата – 4 сата недељно 

ЗАДАЦИ МЕСЕЦ РЕАЛИЗАТОР 

1. Израда Годишњег програма рада. VI,VIII,IX  

 

 

 

 

 

Педагог 

2. Учешће у изради концепције Годишњег програма 
рада. 

VI 

3. Израда програма стручног усавршавања наставног 
особља . 

VIII 

4. Израда плана сарадње са родитељима преко 
одељенских родитељских састанака. 

VIII 

5. Учешће у планирању и програм рада одељ. старешина 
и одељ. заједница. 

VIII,IX 

6. Израда програма професионалне оријентације. VIII,IX 

7. Сарадња са наставницима почетницима у обављању 
послова планирања и програмирања рада . 

током 

године 

8. Програм унапређивања васпитно- образовног рада и 
увођење дидактичких иновација у раду. 

IX,X 

 

II Унапређивање образовно- васпитног рада и инструктивно – педагошко- 

психолошки рад са наставницима- педагог 8 сати , психолог 6 сати 
 

ЗАДАЦИ МЕСЕЦ РЕАЛИЗАТОР 

1. Рад са наставницима у припремању , планирању , 

идентификовању и операционализовању циљева и 
задатака образовно васпитног рада. 

 
IX, VI 

 

 

 

 

 

 

 

 
Педагог 

2. Дидактичко- методичка зависност глобалних и 

оперативних планова рада ( спровођење евиденције о 

благовременој изради,адекватан избор метода , 
облика и сл. 

 

IX, VI 

3. Остваривање увода у вођењу припрема о раду ( 
поседовање припрема приправника за све видове 
наставе). 

Током 

године 

4. Испитивање узорка проблема који се јавља. Током 
године 

5. Инструктивни педагошко- психолошки рад са 
наставницима , решавање проблема који настају у 
односима наставник- ученик. 

Током 

године 

6. Рад са наставницима у остваривању задатака 
професионалне оријентације. 

Током 

године 

7. Учествовање у пружању помоћи наставника у 

реализацији о-в рада појединих наставних тема и 

јединица. 

Током 

године 

 
Педагог 

8. Упознавање наставника са иновацијама , пружање 
помоћи у планирању и вођењу часова. 

Током 
године 

Педагог 

9. Идентификација обдарених ученика и осмишљавање 
рада са њима. 

IX 
 

 
Педагог 10. Упознавање са психолошким принципима успешног 

учења и упознавање свих компонената развоја 

личности ученика. 

Током 
године 
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III Рад са ученицима – педагог-8, психолог 10 сати 
 

ЗАДАЦИ МЕСЕЦ РЕАЛИЗАТОР 

1. Идентификација ученика са социјалним и 

емоционалним сметњама, са тешкоћама у учењу 
(израда документације) 

 
IX,X 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

2. Припремање предавања за ОЗ из педагогије школског 
учења. 

X,XII 

3. Упознавање интересовања и вредности код ученика 
који испољавају проблеме у понашању. 

Током 

године 

4. Саветодавни рад са ученицима који испољавају 

посебна интересовања и склоности у циљу њиховог 

даљег подстицања у раду. 

Током 

године 

5. Откривање узорака неуспеха ученика у васпитно- 
образовном раду и њихово кориговање . 

Током 
године 

6. Унапређивање рада слободних активности. Током 
године 

7. Рад на формирању ученичких колектива (1. и 5. 
разреда). 

VIII 
 

 

 

 

Педагог 

8. Усмеравање ученика за осмишљено 

коришћењеслободног времена. 

Током 

године 

9. Саветодавни рад са одељенским старешинама. Током 
године 

10. Идентификација социјалне климе и статуса ученика у 
одељењу. 

IX,I 

11. Саветодавна помоћ ученицима који имају психичке и 
проблеме у учењу. 

Током 

године 

12. Посета часовима у оквиру групног и индивидуалног 

саветодавног рада одељенских старешина и пружање 

помоћи у примени адекватних техника у раду са 
ученицима. 

 
IX,XI, III, 

V 

 

Педагог 

13. Испитивање интелектуалних способности ученика. Током 
године 

Психолог 

14. Саветовање ради избора одговарајућег 

позива(професионално информисање ) испитивање 

професионалног интересовања ( израда упитника, 
обрада података за потребе саветодавног рада). 

 

IV 

 

Педагог 

 

IV Сарадња са родитељима – 3 сата недељно 
 

ЗАДАЦИ МЕСЕЦ РЕАЛИЗАТОР 

1. Пружање помоћи у васпитном раду и оспособљавању 

родитеља за решавање проблема у учењу и понашању 

деце. 

Током 

године 

 

 

 
Педагог 2. Пружању помоћи у осмишљавању слободног времена 

деце. 
Током 
године 

3. Педагошко – психолошко образовање родитеља. 
XI,IV 

4. Анализа успеха на крају квалификационих периода. XI,XII,IV, 
VI 
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V Истраживање образовно – васпитне праксе - 3 сата недељно 
 

ЗАДАЦИ МЕСЕЦ РЕАЛИЗАТОР 

1. Истраживање и сагледавање општих услова за 
одвијање образовно васпитног рада у школи 

IX,VI 
 

 

 
Педагог 

2. Истраживање постојећих проблема и специфичности 
по потреби школе 

Током 

године 

3. Проверавање ефикасности нових образовних 
технологија 

Током 

године 

4. Истраживање: Врсте насиља у школи IX 

 

 
VI Рад у стручним органима – 2 сата недељно 

 

ЗАДАЦИ МЕСЕЦ РЕАЛИЗАТОР 

1. Унапређивање рада стручних органа. Током 
године 

 

 
Педагог 

2. Унапређивање образовно- васпитне праксе Током 
године 

3. Извршавање о обављеним анализама , испитивања и 
предлог педагошких и других мера. 

XI,XII,IV, 

V,I 

 

 

 
VII Сарадња са стручним институцијама , друштвеном средином и стручно 

усавршавање – 1 сат недељно 
 

ЗАДАЦИ МЕСЕЦ РЕАЛИЗАТОР 

1. Успостављање сарадње са образовним , здравственим и 
социјалним институцијама и другим установама које 
доприносе остваривању циља и задатака о-в рада. 

 

 
X 

 

 

 
Педагог 

2. Организовање индивидуалног рада на стручном 
усавршавању. 

3. Упознавање са стручном литературом. 

4. Учествовање у менторском раду са приправницима. Током 
године 

 
 

VIII Вођење документације – 1 сат недељно 
 

ЗАДАЦИ МЕСЕЦ РЕАЛИЗАТОР 

1. Вођење документације о свом раду 

- план и програм рада 

- дневник рада 

- досије о раду са ученицима који захтевају посебан 

рад 

- документација о извршеном истраживању , 

обављеним прегледима, извештајима и сл. 

- вођење евиденције о сарадњи са ученицима , 
наставницима и родитељима. 

 

 

 

Током 

године 

 

 

 

 
Педагог 
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IX Припрема за рад – 10 сати недељно 
 

ЗАДАЦИ МЕСЕЦ РЕАЛИЗАТОР 

1. Припремање и планирање 

- рад са ученицима , наставницима и родитељима 

- анализа и саопштење , 

- предавање за ученике, наставнике и родитеље, 

- припрема материјала за истраживање, 

- посета часовима, 

- огледна предавања, 
- увођење иновација 

 

 

Током 
године 

 

 

 

 
Педагог 

Припремање и договарање са осталим сарадницима о 
заједничким задацима 

Током 
године 



ОСНОВНА ШКОЛА „СТОЈАН НОВАКОВИЋ“ БЛАЦЕ 

50 

 

 

 

ПЛАН РАД СОЦИЈАЛНОГ РАДНИКА 
 

Р. 

БР. 
ОБЛАСТИ РАДА 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

РЕАЛИЗАТОР 

 

1. 
 

ЗАДАЦИ 

- Учествовање у стварању оптималних 

услова за адекватно одрастање и сазревање 

ученика; 

- Превентивно деловање, препознавање 

социјалног контекста у коме ученик 

фукционише, праћење и јачање 

компетентности ученика за решавање 

личних и социјалних проблема; 

- Подршка бољој интеграцији ученика у 

школску средину и пружање помоћи у 

кризним ситуацијама; 

- Подршка стварању позитивних 

интерперсоналних односа међу ученицима 

и наставницима у образовно-васпитном 

раду; 

- Сарадња са осталим стручним сарадницима, 

наставницима, родитељима, стручним 

организацијама, локалном самоуправом и 

институцијама од значаја за школу. 

 

ЦИЉЕВИ 

- Социјални радник у школи применом 

савремених теоријских и практичних 

сазнања, метода техника и вештина 

социјалног рада, доприноси остваривању и 

унапређивању образовно-васпитног рада у 

основној и средњој школи, у складу са 

принципима, циљевима и стандардима 

постигнућа дефинисаних Законом о 

основама система образовања и васпитања. 

- У сарадњи са наставницима, стручним 

сарадницима и родитељима социјални 

радник ће допринети бољој социјалној 

интеграцији ученика. 
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2. 

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

- Израда годишњег програма и оперативних 

планова соц.радника; 

- Учествовање у изради појединих делова 

годишњег плана рада школе 

- Учествовање у изради школског програма 

- Пружање подршке у изради и развијању 

индивидуалних образовних планова и 

сарадња са интерресорном комисијом у 

процени потреба за додатном образовном, 

здравственом и социјалном подршком 

ученику. 

 

 

 

 

 

 
Септембар – јул 

2019/20.год 

 

 
-Директор 

- Помоћник 

директора 

- Социјални 
радник 

- Наставници 

- Одељенске 

старешине 

 

3. 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

- Праћење усклађености облика, метода и 

средстава образовно-васпитног рада са 

узрасним карактеристикама ученика 

- Праћење ефеката иновативних подухвата 

(нових садржаја, облика, метода и средстава 

образовно-васпитног рада, мотивационих 

подстицања и посебних васпитних мера) 

- Праћење постигнућа ученика у наставном и 

ваннаставном раду 

- Учествовање у анализама и истраживањима 

која се предузимају у школи у циљу 

унапређивања образовно-васпитног рада 

 

 

 

 

 

 
Септембар – јул 

2019/20.год 

 

 
- Социјални 

радник 

- Одељенске 
старешине 

- Наставници 

- Родитељи 

 

4. 

РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

- Упознавање одељењских старешина са 

социјалном структуром и социјалном 

динамиком одељења 

- Упознавање наставника и одељењских 

старешина са узроцима неуспеха појединих 

ученика условљених породичним и 

социјалним разлозима и давање предлога за 

пружање одговарајуће помоћи 

- Упознавање наставника са специфичним 

условима развоја ученика и потребом за 

различитим образовно-васпитним 

приступом у зависности од утврђених 

специфичности 

 

 

 

 

 

 
 

Септембар – јул 

2019/20.год 

 

 

- Социјални 

радник 

- Одељенске 

старешине 
- Наставници 
- Родитељи 

 

5. 

РАД СА УЧЕНИЦИМА 

- Планирање, израда, спровођење 

превентивних програма за подстицање и 

оснаживање квалитетног развоја ученика и 

сузбијање социјалних ризика (асоцијално 

понашање, социјална 
искљученост, делинквенција, насиље, 

 

 

 
Септембар – јул 

2019/20.год 

- Социјални 

радник 

- Одељенске 

старешине 
- Родитељи 

-Ученици 
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 зависност и друго) 

- Упућивање ученика на правилно 

коришћење слободног времена, пре свега 

укључивањем у рад секција, ученичких 

организација, хуманитарних активности и 

сл. 

- Подржавање развоја добрих социјалних 

односа у одељењу (појединац- 

група;одељење-школа) и праћење развоја 

социјалне динамике 

- Учествовање у организовању активности 

дневног боравка, исхране ученика и сл. 

- Планирање и спровођење активности чији 

је циљ побољшање ученичког стандарда 

- Праћење и анализирање социјалних услова 

живота и рада ученика и њихових породица 

и предузимање одговарајућих подстицајних 

мера (у школи и ван школе) 

- Учествовање у идентификакцији и раду са 

ученицима који имају проблем у учењу и 

владању 

- Усмеравање ученика на осмишљено 

коришћење слободног времена и праћење 

ангажовања ученика у ваншколским 

активностима 

- Рад са ученицима који имају проблема у 

породици (поремећени односи родитеља 

односно старатеља, болести зависности, 

раздвојеност родитеља односно старатеља, 

живот у другом граду-иностранству, тешке 

и хроничне болести и сл. 

- Обављање саветодавног и појачаног 

васпитног рада са ученицима у складу са 

законом 

- Обављање саветодавног рада са 

родитељима односно старатељима 

- Упознавање ученика завршних разреда са 

уписном политикком и подручјима рада 

средњих школа и високошколских установа 

- Пружање подршке ученичком парламенту 

- Праћење и анализа социо-економских 
услова и потреба ученика 

- Праћење и проучавање узрока неуспеха 

условљених породичним и социјалним 

приликама 

- Израда информација о социјално 

угроженим ученицима 

- Изучавање и примењивање савремених 

облика социјалног рада, нарочито 

усмереног ка сузбијању поремећаја у 

понашању и превенцији поремећаја код 
ученика. Правовремено уочавање и заштита 
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 ученика од различитих социјалних ризика 

из њиховог породичног и ширег окружења 

- Организација, унапређивање и подстицање 

добровољних социјално-хуманих 

активности ученика односно 
родитеља/старатеља 

  

 

6. 

РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО 

СТАРАТЕЉИМА 

- Остваривање континуиране сарадње са 

родитељима, односно старатељима у циљу 

праћења учења и владања ученика и 

пружање подршке и помоћи око решавања 

изражених проблема (индивидуално и 

групно) 

- Остваривање инструктивно-саветодавног 

рада са родитељима, односно старатељима 

надарене деце 

- Обилажење ученика који живе у дому 

ученика и посећивање породица ученика 

ради сагледавања услова живота и 

изналажења начина за превазилажење 

уочених проблема 

- Организовање предавања за родитеље, 

односно старатеље, и испитивање 

интересовања и могућности родитеља, 

односно старатеља за укључивање у 

поједине облике рада у школи 

- Учествовање у професионалном 

информисању и образовању родитеља 

односно старатеља 

- Пружање стручне помоћи родитељима 

односно старатељима око остваривања 

одређених права из домена социјалне 
заштите 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Септембар – јул 

2019/20.год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Социјални 

радник 

- Одељенске 
старешине 

- Родитељи 

 

7. 

РАД СА ДИРЕКТОРОМ И СТРУЧНИМ 

САРАДНИЦИМА 

 

- Информисање директора и стручних органа 

школе о резултатима анализа и 

истраживања која се баве проблематиком 

школе, ученика и породице 

- На основу извршених анализа, у сарадњи са 

осталим стручним сарадницима, 

реализација превентивних активности чији 

је циљ спречавање, рано откривање, 

олакшавање или превазилажење социјалних 

проблема 

- Учествовање у структуирању одељења 

првог, а по потреби и других разреда са 

посебним акцентом на социјалну структуру 
породице 

 

 

 

 

 

 

 
Септембар – јул 

2019/20.год 

 
- Директор 

- Помоћник 

директора 

- Социјални 

радник 
- Педагог 

- Психолог 

- Наставници 

 РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И  -Директор 



ОСНОВНА ШКОЛА „СТОЈАН НОВАКОВИЋ“ БЛАЦЕ 

54 

 

 

 

8. ТИМОВИМА 

- Учествовање у организовању тимова и 

тимског рада у школи 

- Учествовање у раду седница наставничког 

већа, давање мишљења и предлога за 

решавање образовно-васпитних проблема 

из области социјалног рада, информисање 

стручних органа и пегагошког колегијума о 

резултатима извршених анализа и 

истраживања 

- Сарадња са одељењским већима, 

директором и стручним сарадницима у 

решавању образовно-васпитних проблема 

- Учествовање у Тиму за превенцију насиља 

и других тимова у школи 

Септембар – јул 

2019/20.год 

- Помоћник 

директора 
- Социјални 

радник 

- Педагог 

- Психолог 

- Наставници 

 

9. 

САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ 

УСТАНОВАМА, 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА,УДРУЖЕЊИМА И 

ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

- Учествовање у организовању предавања 

стручних лица из области подручја рада 

школе 

- Учествовање у истраживањима других 

институција које се баве проблематиком 

школе, ученика и породице 

- Сарадња са другим основним школама, 

предшколским установама, средњим 

школама у којима стричу образовање и 

васпитање ученици ометени у развоју, 

центром за социјални рад, полицијом, 

здравственимим установама, домовима за 

децу и омладину, другим стручним и 

високошколским установама, културним, 

спортским, хуманитарним и невладиним 
организацијама, као и другим установама 

 

 

 

 

 

 

 

 

Септембар – јул 

2019/20.год 

 

 

 

 
- Центар за 

социјални рад 

Блаце 

- Дом здравља 

Блаце 

- Друге школе 

- Полициска 

станица Блаце 

 

10. 

ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 

ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

- Стручно усавршавање, индивидуално 

(литература, интернет, штампа); Групно на 

нивоу школе и ваншколских институција 

(семинари, стручни скупови, симпозијуми 

и сл.) 

- Учествовање у вођењу документације која 

се односи на планирање и реализацију 

живота и рада школе 

- Вођење евиденције о условима живота и 
развоја ученика 

- Вођење евиденције о ученицима који се 

налазе у стању социјалне потребе и 

предузетим мерама 
- Вођење посебне документације о 

 

 

 

 

 

 

 
Септембар – јул 

2019/20.год 

 

 

 

 

 

 
 

- Социјални 

радник 
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 ученицима који су на индивидуалном 

третману (социјална анализа/амнеза или 

лични лист ученика, лист праћења) 

- Припремање за послове предвиђене 

годишњим програмом и оперативним 

плановима рада као и за обављање других 

послова 

  

 

 

 

 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА АНДРАГОШКОГ АСИСТЕНТА ЗА 

ШКОЛСКУ 2019/2020.ГОДИНУ 
 
 

АКТИВНОСТ ОПИС АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

 

1.Формирање 

школског тима 

Школски тим формира директор у сарадњи са 

школском управом и чине га директор 

школе,стручни сарадник,андрагошки 

асистент,наставници за одговарајуће 

предмете.Школски тим је сачињен од наставника 
који немају пуну норму часова у редовној 

настави. 

 

 

Јун 2019.год. 

 

2.Формирање 

локалног 

партнерског 

тима 

Локални тим чине представници школске 

управе,представници локалне 

самоуправе,националне службе за 

запошљавање,центар за социјални 

рад,канцеларија за младе,представници медија и 
друге невладине организације. 

 

 
Јун 2019.год. 

3.Састанак 

школског и 

локалног 

партнерског 
тима 

Упознавање са ФООО и заједничко сагледавање 

капацитета школе за реализацију програма у 

сарадњи са локалним партнерима. 

 
 

Јул 2019.год. 

4.Идентификација 

и селекција 

полазника 

У сарадњи са локалним тимом,идентификација 

потенцијалних полазника. 

Август, 

септембар 

2019.год. 

5.Прибављање 
личне 
документације 

полазника 

Како би полазници могли да остваре надокнаду 

за путне трошкове,неопходно је обезбедити 

документацију и пријаву на НСЗЗ. 

Август, 

септембар 

2019.год. 

 

6.Упис полазника 
Упис полазника је континуиран процес и 
завршава се до почетка школске године. 

Септембар, 

октобар 
2019.год. 

7.Склапање 

споразума 

између школе и 

НСЗЗ и 

полазника и 

НСЗЗ 

Сарадници локалних филијала са школом 

склапају споразум о реализацији 

програма,андрагошки асистент координира 

склапању споразума између полазника и НСЗЗ. 

 
 

До краја 

октобра 



ОСНОВНА ШКОЛА „СТОЈАН НОВАКОВИЋ“ БЛАЦЕ 

56 

 

 

 

8.Организација 

наставе 

Евидентирање планова рада 

наставника,прављење распореда часова. 

 

Октобар 

9. Саветовање и 

вођење 

полазника при 

избору обука као 

и њихова 

реализација 

 

Процес саветовања одвија се у оквиру предмета 

предузетништво.НСЗЗ реализује обуку о 

активним мерама тражења посла. 

 
 

До краја 

децембра 

10.Формирање 

комисије за 

полагање 

поправних и 

завршног испита 

За полазнике који су у току године остали 

неоцењени из појединих предмета организује се 

полагање разредног испита.Такође се организује 

припремна настава и полагање завршног 

испита.Припремна настава за полагање завршног 

испита се одржава из предмета: српски језик (12 

часова),математика (12 часова),историја(6 
часова),биологија(5 часова),географија (6 

часова),физика(7 часова) и хемија(6 часова) 

 

 

 
Мај, јун 

2020.год. 

11. Медијски 

наступи 

Директор у сарадњи са школским тимом активно 

учествује у промовисању програма. 
Континуирано 

12.Извештавање о 

раду 

Андрагошки асистент активно учествује у 

реализацији пројекта,прати и пише извештаје о 

раду. 

 

Континуирано 
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ПЛАН РАДА БИБЛИОТЕКАРА 
 

АКТИВНОСТИ ПЕРИОД РЕАЛИЗАТОРИ 
НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

- Упознавање ученика са радом и 

правилима школске библиотеке 
- Формирање библиотечке секције школе 

и израда њеног плана и програма 

- Приредба за прваке 

- Добро дошли ђаци прваци,пријем и 

упис првака у школску библиотеку 
- Набавка нових лектирних наслова 

- Набавка стручне литературе за 

наставнике 

- Обележавање Међународног дана 

писмености (8.сеп.) и Европски дан 

језика (26.сеп.) 

- Сарадња са установама културе у 

окружењу: 

(Прокупљу,Куршумлији,Нишу,Крушев 

цу) 

- Организовање часова у библиотеци, 

сарадња са наставницима и учитељима, 

коришћење дигиталних уџбеника у 
дигитализованом делу библиотеке 

 

 

 

 

 

 

 

 

Септембар 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Марија Ристић 
библиотекар 

 

 

 

 

 

Приредба 

Радионице 

Вест 

Причаонице 

Трибина 

Фотографије 

Презентација 

Извештај 

- Сарадња са наставницима и учитељима 

о одржавању радионица,угледних и 

огледних часова. 

- Обележавање „Дечије недеље“ 

- Октобар- Месец књиге 

- Посета сајму књига 

- Књижевно дружење са писцима 

- Обележавање Светског дана школских 
библиотека 

- Индивидуални рад са ученицима који 

имају потешкоће у раду 

- Коришћење дигиталних уџбеника на 
часовима у библиотеци 

- Сарадња са културним установама у 

окружењу(градске 

библиотеке,школе,дом културе,музеји) 
- Радионице са надареним ученицима 

„Мали писци“ 

 

 

 

 

 

 

 
 

Октобар 

 

 

 

 

 

 

 
Марија Ристић 

библиотекар 

 

 

 

 

Радионице 

Трибина 

Фотографије 

Презентација 

Разговори 

Вест 

Извештај 

- Обежавање „Европског дана 

науке“(7.новембар) 
- Обележавање Дана школе 

- Радионице,угледни и огледни часови са 

учитељима и нљставницима са терена 

- Обежавање „Међународног дана 

детета(20.новембар) 

- Књижевно дружење – писци и песници 
- Сарадња са надареним ученицима 

 

 

 

Новембар 

 

 

 
Марија Ристић 
библиотекар 

 

Радионице 

Трибина 

Фотографије 

Презентација 

Разговори 

Вест 

Извештај 
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,помоћ у одабиру литературе и давања 

смерница у даљем раду 
- Коришћење дигиталних уџбеника са 

ученицима са терена 

   

- Новогодишње украшавање школског 

простора 
- Чланови библиотеке као млади 

библиотекари 

- Обележавање „Дана библиотека 

Србије“(14.децембар) 

- Индивидуални рад са ученицима који 
имају потешкоће у раду 

- Коришћење интернета као помоћ у 

добијању информација 

- Радионице са ученицима који пишу 

„Мали писци“ 

- Одржавање часова у библиотеци – 

дигитални уџбеници 

- Радионице,угледни и огледни часови са 

учитељима и наставницима 

 

 

 

 

 

 
 

Децембар 

 

 

 

 

 

 
Марија Ристић 

библиотекар 

 

 

 

 
Радионице 

Трибина 

Фотографије 

Презентација 

Разговори 

Вест 

Извештај 

- Радионице за ученике по ИОП-у 

„Читајмо заједно“ 

- Обележавање школске славе Свети 

Сава 

- Уређење школског паноа испред 
библиотеке 

- Сарадња са надареним ученицима из 

рзличитх области 
- Сарадња са градском библиотеком 

 

 

 
Јануар 

 

 
Марија Ристић 

библиотекар 

Радионице 

Трибина 

Фотографије 

Презентација 

Разговори 

Вест 

Извештај 

- Акција - Поклони књигу школској 

библиотеци 

- Обележавање“ Међународног дана 
матерњег језика“(21.фебруар) 

- Обележавање“ Националног дана 

књиге“(28.фебрур) 

- Књижевни сусрети –Писац писцу 

- Коришчење дигиталних уџбеника са 

ученицима и наставницима у 

дигиталном делу библиотеке 

 

 

 
Фебруар 

 

 

 
Марија Ристић 
библиотекар 

Радионице 

Трибина 

Фотографије 

Презентација 

Разговори 

Вест 

Анкета 
Извештај 

- Обележавање „Дана слободе приступа 
информацијама“(16.март) 

- Књижевно дружење „Светски дан 
поезије“(21.март) 

- Уређење паноа на слово на слово 

- Радионице са ученицима са посебним 

потребаама“Дизајнирање текста за 

лакше читање““Књига нас зближује „ 

- Радионице за ученике по ИОП-у 

„Читајмо заједно“ 

- Причаоница у библиотецина тему 
професионалне орјентације за ученике 
осмог разреда. 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 
Марија Ристић 

библиотекар 

 

 

Радионице 

Трибина 

Фотографије 

Презентација 

Разговори 

Вест 

Извештај 
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- Радионице,угледни и огледни часови са 

учитељима и нљставницима са терена 

- Тимски рад са ученицима и 

наставницима „Међународни дан дечије 

књиге“(2.април) 
- Изложба ускршњих јаја 

-„Светски дан књиге и ауторских 

права“(23.април)- сарадња са градском 

библиотеком 
- Хуманитарни вашар 

- Дружење са будућим првацима у 

школској библиотеци 

 

 

 

 

 
Април 

 

 

 

 

Марија Ристић 

библиотекар 

 

 
Радионице 

Трибина 

Фотографије 

Презентација 

Разговори 

Вест 

Извештај 

- Причаоница у библиотецина тему 

професионалне орјентације за ученике 

осмог разреда. 

- Набавка књига за одличне и награђене 

ученике 

- Акција враћања позајмљених књига из 

школске библиотеке(ученика осмог 

разреда) 
- Сарадња са културним установама у 

окружењу (вртић“ Наша радост“ ) 

 

 

 

 
Мај 

 

 

 

Марија Ристић 
библиотекар 

 
Радионице 

Трибина 

Фотографије 

Презентација 

Разговори 

Вест 

Извештај 

- Акција враћања позајмњених књига из 

школске библиотеке(ученика од првог 

до седмог разреда 

- Припрема извештаја о раду школске 

библиотеке у минулој школској години. 
- Радионице са ученицима са посебним 

потребаама“Дизајнирање текста за 

лакше читање“Књига нас зближује „ 

 

 

Јун 

 

 
Марија Ристић 
библиотекар 

Радионице 

Трибина 

Фотографије 

Презентација 

Разговори 

Вест 

Извештај 

- Радионице са ученицима сапосебним 

потребама „Више од речи “ 

„Илустровање прочитаног“. 

- Израда иприпрема годишњег,месечних 

и оперативних планова рада. 

- Сређивање књижног фонда,утврђивање 

стања књига у библиотеци. 

- Техничке и организационе припреме за 

почетак нове школске године. 

 

 

 
Август 

 

 
Марија Ристић 

библиотекар 

Радионице 

Трибина 

Фотографије 

Презентација 

Разговори 

Вест 

Извештај 
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 СТРУЧНИ ОРГАНИ ШКОЛЕ 

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 

ПЕРИОД ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

 

 

 

 
Септембар 

- разматрање Извештаја о раду директора Школе у 

школској 2019/20. години 

- Усвајање ивештаја о остварености Годишњег плана 

рада школе за школску 2019/20. годину 

- Рaзмaтрaњe прeдлoгa стручних aктивa и нaбaвкa 

oпрeмe (нaстaвних срeдстaвa и прeтплaтa нa 

стручнe чaсoписe и листoвe) 

- Припрема годишњег плана реализације: отворена 

врата,ЧОС: допунска и додатна настава 
- Припреме за прославу Дана Школе 
- Текућа питања 

 

 

 

Директор 

Помоћник директора 

 

 

 
Новембар 

- Усвајање записника са претходне седнице 
Наставничког већа 

-Успех ученика на крају првог класификационог 

периода 
- Реализација плана и програма 

- Реализација допунске и додатне наставе 

- Извештај о реализацији екскурзије ученика 8. 
разреда 

- Текућа питања 

 

 

Директор 

Помоћник директора 
Наставници 

 

 

 

 
Фебруар 

- Усвајање записника са претходне седнице 

Наставничког већа 

- Анализа постигнутог успеха и дисциплине на крају 

II полугодишта 
- Реализација наставног плана и програма 

- Организација прославе Св. Саве 

- Извештај о реализацији пилот пројекта „Обогаћени 

једносменски рад” 
- Текућа питања 

 

 

 

 
Помоћник директора 

 

 

Март 

Април 

- Усвајање записника са претходне седнице 

Наставничког већа 

- Успех ученика на крају другог класификационог 

периодa 
- Реализација плана и програма 

- Усвајање предлога уџбеника за 2020/2021. годину 

- Усвајање предлога извођења екскурзија, излета и 

рекреативне наставе за школску 2020/2021. годину 
- Текућа питања 

 

 

Директор 
Помоћник директора 

Наставници 

 

 
Јун 

- Усвајање записника са претходне седнице 

Наставничког већа 
- Одређивање успеха и владање ученика VIII разреда 

на крају другог полугодишта 

- Доношење одлуке о похвалама и наградама ученика 

ученицима VIII разреда 
- Доношење одлуке о ђаку и спортисти генерације 

 
 

Директор 
Помoћник директора 

Наставници 
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 - Реализација програма образовно - васпитног рада 

- Извештај о реализацији пилот пројекта „Обогаћени 

једносменски рад” 
- Извештај о реализованим излетима ученика 1-4, 

5. и 7. разреда екскурзије ученика 6. разреда и 

рекреативне наставе ученика нижих разреда за 

2019/2020. годину 

- Усвајање предлога изборних предмета за 2020/2021. 

годину 
- Текућа питања 

 

 

 

 

 
 

Август 

- Усвајање записника са претходне седнице 

Наставничког већа 
- Анализа успеха ученика на крају школске године 

након обављених поправних испита 

- Разматрање опремљености школе наставним 
средствима и њихово коришћење 

- Организациона питања-формирање одељења 1. и 5. 

разреда; подела разредног старешинства за 

2020/2021. годину 

- Разматрање Годишњег плана школе и Летописа за 

2020/2021. годину 
- Текућа питања 

 

 

 

Помоћник директора 

Директор Разредне 

старешине 

 

 

ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ 
 

ПЕРИОД ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

 

Новембар 

- Утврђивање успеха ученика у првом класификационом 
периоду 

- Текућа питања 

Помоћник 

директора 

 
 

Јануар 

- Утврђивање успеха на крају првог полугодишта 

- Организација рада стручних органа 

- Припрема прославе "Светог Саве" 
- Текућа питања 

 

Помоћник 

директора 
Рук. одељења 

 

 

Април 

- Разматрање успеха ученика на крају другог 

класификационог периода 
- Утврђивање предлога уџбеника за 2019/2020. годину 

- Утврђивање предлога за излете, рекреативну наставу и 

екскурзије ученика за школску 2019/2020. годину 
- Текућа питања 

 

Помоћник 

директора 

Рук. одељења 

 

 
Јун 

- Разматрање успеха ученика на крају четвртог 

класификационог периода 
- Доношење предлога о наградама ученика 

- Доношење предлога о ђаку и спортисти генерације 
- Текућа питања 

 

Помоћник 

директора 

 
Август 

- Извештај о успеху и дисциплини ученика на крају 

школске године. 
- Договор о изради годишњих и месечних планова рада 
- Текућа питања 

 

Помоћник 

директора 
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ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 
 
 

ПЕРИОД ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ 

 

 

 

 

 

Септембар 

- План рада педагошког колегијума за школску 2019/20.год. 

- Начин рада педагошког колегијума у школској 2019/20.год.(распоред 

одржавања седница) и подела задужења 

- Предлог мера за унапређење образовно- васпитног рада(побољшање 

материјално-техничке опремљености школе, побољшање стручних 

компетенција наставника, побољшање сарадње са родитељима...) 

- Израда глобалних и месечних планова- повезивање са образовним 

стандардима 
- Организовање педагошко – инструктивног увида и надзора 

- Предлог плана професионалног усавршавања 

- Идентификовање и праћење ученика са развојним проблемима и тешкоћама 

у учењу, као и надарених ученика 

 
 

Октобар 

- Распоред контролних и писмених задатака 

- Распоред додатне, допунске наставе и секција 

- План културно – јавне делатности школе 

- Опремљеност школе наставним средствима 
- Самовредновање рада школе 

 
Новембар 

- Анализа успеха и дисциплине на крају првог класификационог периода 

- Редовност похађања наставе 

- Вредновање квалитета рада и мере унапређења наставног процеса 
- Реализација ваннаставних активности 

 
 

Децембар 

- Реализација огледних часова 

- Рад са талентованим ученицима 

- Извештај о професионалном усавршавању 

- Професинална оријентација ученика 
- Индивидуални образовни планови (измене, допуне,анализа,усвајање) 

 

 
Јануар 

- Анализа остварених резултата у настави на крају првог полугодишта 
- Реализација наставног плана и програма 

- Реализација инклузивног образовања (евалуација –вредновање ИОП-а) 

- Мере за унапређивање васпитно- образовног рада у другом полугодишту 

- Организовање активности поводом Дана Светог Саве 
- Индивидуални образовни планови (измене, допуне,анализа,усвајање) 

Фебруар 
- Организовање такмичења 
- Учешће ученика на такмичењима 

 

 
Март 

- Анализа реализације програма васпитно – образовног рада, усавршавање 

наставника и унапређивање наставе 
- Активности у оквиру самовредновања 

- Активности у оквиру развојног планирања 

- Активности у оквиру инклузивног образовања 
- Анализа успеха и дисциплине на крају трећег класификационог периода 

 

Април 

- Осврт на сарадњу са родитељима и ваншколским институцијама 

- Организовање активности поводом ускршњих празника 
- Праћење реализације и остварености Годишњег плана рада школе 

 

Мај 

- Организација завршног испита за ученике 8. разреда за упис у средњу 

школу 
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Јун 

 

- Утврђивање успеха, дисциплине и похађања наставе на крају школске 

године 
- Анализа остварености образовних стандарда у протеклој години 

- Подела предмета на наставнике, подела разредног старешинства 

- Реализација инклузивног образовања (евалуација – вредновање ИОП-а) 

 

 

 

 

 

ШКОЛСКИ ОДБОР 

 
Школски одбор Школе броји девет чланова. Три члана су представници друштвене 

заједнице-локалне самоуправе, три су изабрани представници Савета родитеља Школе, а 

три су чланови колектива школе. У току школске 2019/2020. године одбор ће радити у 

седницама. 

Чланови Школског одбора именује се на четири године. Седницама школског одбора 

може да присуствује и представник ученичког парламента и представник синдиката у 

школи, без права одлучивања. 

 

Школски одбор у оквиру своје надлежности врши следеће послове: 

 

1.  Доноси Статут школе, Правила понашања у Школи и друге опште акте и даје 

сагласност на Правилник о организацији и систематизацији послова; 

2.  Доноси школски програм, развојни план, годишњи план рада школе и усваја 
извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању; 

3. Утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике; 

4. Доноси финансијски план школе; 

5. Одлучује о закупу школског простора; 

6. Одлучује о статусној промени, промени назива и седишта школе; 

7. Усваја извештај о пословању, годишњи обрачун, извештај о раду Школе, извештај о 
раду директора Школе, извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи; 

8. Расписује конкурс и бира директора Школе; 

9.  Разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и 

васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и 

остваривање образовно-васпитног рада; 

10. Одлучује по жалби, односно приговору на решење директора; 

11. Именује чланове Стручног актива за развојно планирање; 

12. Доноси план стручног усавршавања запослених и усваја Извештај о његовом 
остваривању. 

За обављање послова из своје надлежности Школски одбор одговара органу који га 

именује. Бави се и другим пословима од значаја за квалитетнији рад школе. 

Напомена: Школски одбор ће у току године решавати сва текућа питања везана за живот 

и рад школе, а према Закону о Основама система образовања и васпитања, Статуту 

школе и Пословнику о раду Школског одбора, а састајаће се према потребама. Седницу 

одбора сазива председник. У току седнице води се записник који се трајно чува у 

секретаријату школе. 
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У Школском одбору су следећи чланови: 

 

1. Саша Ђукић, професор разредне наставе 

2. Бранимир Лапчевић, професор математике 

3. Вељко Марковић, домар 

4. Арнела Јанковић,члан Савета родитеља 

5. Небојша Кнежевић, члан Савета родитеља 

6. Слађана Поповић, члан Савета родитеља 

7. Немања Крсмановић, представник локалне самоуправе 

8. Марко Стевановић, представник локалне самоуправе 

9. Ана Антић, радник, представник локалне самоуправе 

 

 
 

ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

- Разматрање и усвајање Годишњег плана рада школе за 2019/2020. 

- Усвајање извештаја о реализацији рада школе у школској 2018/2019. 

- Приказ пројекта ШРП и самовредновање и вредновање рада школе 

- Разматрање успеха ученика 

- Предузимање мера за побољшање услова рада школе 

- Усвајање финансијског плана 

- Разматрање осталих питања 

 

МЕСЕЦ ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ РЕАЛИЗАТОР 

 

 

 

 

 
Септембар 

1. Конституисање Школског одбра 
2. Усвајање извештаја о остваривању годишњег плана рада 

школе за шк.2018/2019.год. 
3. Усвајање извештаја о раду директора за шк. 2018/2019.г. 

4. Aнекс развојног плана установе (једносменски рад) 

5. Доношење годишњег плана рада за школску 

2019/2020.г. 

6. Доношење плана стручног усавршавања запослених у шк. 

2019/20.години 
7. Текућа питања 

 

 

Директор, 

помоћник 

директора, 
рук.стр.већа 

 

 

 
Новембар 

1. Разматрање успеха и владања ученика,остваривања циљева 
образовања и васпитања, стандарда постигнућа на крају 1. 
тромесечја и предузимање мера за побољшање рада и 
остваривања образовно васпитног рада 

2. Разматрање и усвајање предлога финансијског плана 
3. Именовање комисија за попис за 2019/20. годину 
4. Разматрање извештаја о реализацији једносменске 

наставе 
5. Текућа питања 

 

 
 

Директор 

шеф рачуновод. 

 
Децембар 

1. Доношење финансијског плана за 2019/20. 

2. Разматрање и усвајање плана јавних набавки за 2019/20. 

годину 
3. Текућа питања 

Директор, 
секретар, 

шеф рачуновод. 
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Јануар 

1. Разматрање и усвајање извештаја пописних комисија за 

2019/20. годину 

2. Разматрање извештаја о реализацији једносменске наставе 

3. Анализа школског пробног завршног испита 
4. Текућа питања 

 
Пописне 

комисије 

 

 

 

 
 

Фебруар – 

март 

1. Разматрање успеха и владања ученика,остваривања циљева 

образовања и васпитања, стандарда постигнућа на крају 1. 

полугодишта и предузимање мера за побољшање рада и 

остваривања образовно васпитног рада 

2. Разматрање и усвајање извештаја о реализацији 
полугодишњег рада школе у школској 2019/20.години 

3. Разматрање и усвајање извештаја о полугодишњем раду 
директора школе у школској 2019/20.години 

4. Разматрање и усвајање завршног рачуна за 

2019/20. годину 
5. Спровођење анкете о безбедности у школи 
6. Текућа питања 

 

 

 

 

 

 
Директор, 

шеф рачун. 

 

 

 
Април 

1. Разматрање успеха и владања 

ученика,остваривања циљева образовања и васпитања, 

стандарда постигнућа на крају 3. тромесечја и 

предузимање мера за побољшање рада и остваривања 

образовно васпитног рада 

2. Анализа спроведене анкете о безбедности и анализа 

једносменског рада 
3. Текућа питања 

 

 

 
Директор 

 

 

 

 
 

Јун 

1. Разматрање успеха и владања ученика,остваривања циљева 
образовања и васпитања, стандарда постигнућа на крају 
школске 2019/20. и резултата са такмичења, предузимање 
мера за побољшање рада и остваривања образовно 
васпитног рада 

2. Информисање о условима уписа у средњу школу 
3. Усвајање извештаја о самовредновању 

4. Усвајање извештаја о остваривању стручног 

усавршавања запослених у шк.2019/20.г. 

5. Усвајање извештаја о изведеним екскурзијама и настави у 

природи у шк. 2019/20. години 
6. Текућа питања 

 

 

 

 
Директор 

Педагог 
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САВЕТ РОДИТЕЉА 

Савет родитеља чини по један представник родитеља сваког одељења школе ( укупно 55). 

Савет родитеља предлаже представнике родитеља у органе управљања, има саветодавну 

улогу у областима осигурања квалитета наставе, прописивања правила понашања итд. 

Своје предлоге,питања и ставове савет упућује Школском одбору, директору и стручним 
органима школе. 

 

 

ПЕРИОД АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

 

 

 

 

 

 
Октобар 

- Конституисање Савета родитеља - избор председника. 

- Усвајање годишњег плана рада Савета родитеља. 

- Упознавање са Годишњим извештајем о раду школе и 

директора, Годишњим планом рада школе и Развојним 

планом. 

- Упознавање са кућним редом , правилима понашања и 

новинама о укључивању родитеља у обр-васп. рад школе. 

- Предлагање представника родитеља ученика у Стручни 

актив за развојно планирање и друге тимове установе. 

- Предлагање органу управљања намене коришћења 

средстава остварених прикупљањем од родитеља. 
- Формирање комисија за разматрање понуда о осигурању 

ученика и исхрани ученика целодневне наставе и 

продуженог боравка. 

 

 

 

 
Директор 

чланови 

Савета родитеља 

Тим за сарадњу 

са породицом 

 

 

 

 

Новембар 

- Упознавање са успехом и владањем ученика на крају 

првог класификационог периода. 
- Упознавање са предвиђеним активностима за 

унапређивање образовно-васпитног рада -Развојни план. 

- Разматрање услова за рад и учење, безбедност и заштиту 

ученика. 

- Упознавање Савета са радом у пилот пројекту 
једносменског рада. 

- Организовање заједничких активности услова рада и 

живота у школи. 

 

 

 
Директор 

Педагог 

Тим за сарадњу 

са породицом 

 

 

 

Фебруар 

-Упознавање са успехом и владањем ученика на крају 1. 

полугодишта. 

- Упознавање са реализацијом часова редовне, допунске и 

додатне наставе и ваннаставних активности. 
- Предлог мера за побољшање успеха ученика. 

- Спровођење анкете о вршњачком насиљу у школи. 

-Упознавање Савета са постигнућима 8.разреда на пробном 

школском завршном испиту. 

 

 
Директор 

Педагог 

Тим за сарадњу 

са породицом 

 

 

Април 

- Упознавање са успехом и владањем ученика на крају 

трећег класификационог периода. 

- Разматрање изборних предмета и уџбеника за наредну 

школску годину. 

- Давање сагласности на програм и организовање 

екскурзија наставе у природи. 
-Анализа спроведене анкете о вршњачком насиљу у школи 

 
Директор 

Педагог 

Тим за сарадњу 

са породицом 
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Јун 

- Упознавање са успехом и владањем ученика на крају 

школске године. 
- Резултати са такмичења ученика 

- Припреме ученика 8. разреда за упис у средње школе 

- Анализа једносменске наставе 

- Прослава матуре за ученике 8. разреда 

- Разматрање извештаја са екскурзија и наставе у природи 

- Евалуација рада Савета родитеља (анкета) 

 

 
Директор 

Педагог 

Тим за сарадњу 

са породицом 

 

 

Током 

године 

- Укључивање родитеља у хуманитарне и друге акције на 

нивоу школе, уређења школе, помоћ родитеља у 

реализацији васпитне функције школе и здрав. васп. 

(предавања, трибине и др. активности) 

-  Предлагање мера за осигурање квалитета и 

унапређивање образовно-васпитаног рада 

- Учествовање у поступку прописивања мера из ЗООС. 

 
 

Директор 

Педагог 

Тим за сарадњу 

са породицом 
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САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 

 

Отворена врата 

У складу са законом о основном образовању и васпитању (члан 48) и програмом 

сарадње са породицом школа организује отворена врата сваког месеца када родитељи, 

односно старатељи, могу да присуствују образовно-васпитном раду. 

Наша школа отвориће своја врата: 

 
24. 9. 2019. 

23. 10. 2019. 

28. 11. 2019. 

7. 12. 2019. 

14. 1. 2020. 

4.  3. 2020. 

16. 4. 2020. 

15. 5. 2020. 

 
 

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 2019/2020.године 
 
 

1. Сара Вучетић 7/1 11. Ања Проловић 8/1 

2 .Михајло Пекић 7/1 12. Бранкица Милутиновић 8/1 

3. Нађа Вељовић 7/2 13. Анђелија Косовац 8/2 

4. Вељко Коцић 7/2 14. Миња Петровић 8/3 

5. Стефан Савић 7/3 15. Алекса Вучетић 8/3 

6. Лара Кузмановић 7/3 16. Сара Алексић 8/4 

7. Анђела Дробац 7- Барбатовац 17. Михајло Пекић 8/4 

8. Јана Милутиновић 7 - Барбатовац 18. Лазар Јездимировић 8 -Барбатовац 

9. Данијела Игрутиновић 7 - Драгушаа 19. Бранка Кнежевић 8 -Барбатовац 

10. Александра Милићевић 8/1 20. Предраг Петровић 8 -Драгуша 

 

 

 
Председник Ученичког парламента: Ања Проловић 8/1 

Заменик председника Ученичког парламента: Стефан Савић 7/3 

Записничар: Анђелија Косовац 8/2 
Представник за ШРП: Бранкица Милутиновић 
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ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 2019/2020.године 
 

ПЕРИОД 
АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

 

 
Септембар 

1. Формирање Ученичког парламента 

2. Избор представника ученика, који учествују у 

раду органа школе 

3. Израда и усвајање Програма рада Ученичког 

парламента у овој школској години 
4. Припрема за обележавање Дечје недеље 

 
Директор 

Психолог 

 

 

 

 

 

 
Октобар 

1. Упознавање чланова Парламента са законским 

оквиром деловања парламента, са правима и 

дужностима чланова; упознавање са нормативним 

актима школе ( Програм рада школе); Законом о 

основама система (део који се односи на 

ученике); Правилником о понашању ученика; 

Пословником о раду парламента и сл. 

2. Октобар – месец књиге 

3. Проблеми у школском животу и дискусија на тему 

побољшања услова школског живота и промоције 

учтивог понашања 

4. Медијација са ученицима од 1. до 4.разреда 

5. Aктивирати школски разглас, формирање 

новинарске редакције и адекватан избор музичких 

садржаја и промоција школских акција 

 
 

Библиотекар 

Педагог 

Психолог 

Социјални радник 

Наставници српског 
језика 

Наставници музичке 

културе 

 

 

 

 

 
Новембар 

1. Тематски дам- Светски дан борбе  против АИДС-а 

2. Уређење школског простора – украшавање 

ходника паноима и постерима ученика 

3. Формирање и ангажовање вршњачких тимова који 

ће утицати на смањење агресивног понашања по 

одељењима, као и пружање помоћи ученицима 

који слабије напредују 

4. Анализа успеха и дисциплине на крају првог 

класификационог периода 
5. Еколошка акција- уређење школског простора 

6. Како помоћи слабијим ученицима у савладавању 

градива 

 

 

 

 
Психолог 

Разредне старешине 

Наставници биологије 

 

Децембар 

1. Добротворна акција (сакупљање слаткиша за 

новогодишње пакетиће за материјално угрожене 

ученике наше школе) 
2. Игре без граница 

3. Промовисање добрих примера из школског 
живота 

4. Украшавање школе за новогодишње празнике 
5. Анализа сарадње ученика и наставника. 

 

Психолог 

Наставници 

физичког васпитања 

Разредне старешине 

Наставници ликовне 

културе 
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 6. Новогодишња журка  

 

 

Јануар 

 
1. Дечји дан – замена улога ученика и наставника 

2. Организација биоскопа у мултимедијалној 

учионици 

3. Прослава дана Светог Саве 

 

Наставници српског 

језика 

Наставници музичке 

културе 

Психолог 
Библиотекар 

 
Фебруар 

1. Предавање о болестима зависности 

2. Тест професионалне оријентације 

3. Како безбедно користити интернет 

Психолог 

Педагог 

Наставници 
информатике 

 

 

Март 

1. Хуманитарна акција „Посета једној породици“ 

2. У сусрет пролећу – еколошка акција 

3. Штампање и продавање школских новина 

4. Учешће ученика на општинским, окружним и 

републичким такмичењима 
5. Анализа успеха и дисциплине на крају трећег 

класификационог периода 

 
Наставници српског 

језика 

Наставници биологије 

Психолог 

 
Април 

1. Промовисање стила здравог живота путем 

едукативних постера и паноа 
2. Дечји вашар 

Наставници 

биологије 
Разредне старешине 

Психолог 

 

 
Мај 

1. Испраћај матураната 

2. Најбољи ученици 8.разреда и предлози за ученика 

генерације 

3. Завршна журка 

Разредне старешине 

8. разреда 

Директор 

Психолог 
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5. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ 

 
 

РИТАМ РАДНОГ ВРЕМЕНА 

У овој школској години радно време за раднике школе је различито због коришћења 

заједничких учионица, а за све раднике ван наставе радно време почиње у 600 а завршава се у 

1400. Ове школске године школа је у пилот пројекту „Обогаћени једносменски рад“. Настава 

се одвија у преподневној смени, почиње у 730 а завршава се у 1245 - редовна настава. Додатна, 

допунска настава и ваннаставне активности одвијају се након редовне наставе. Активности 

предвиђене пилот пројектом одвијаће се након планираних часова, до 16 часова. 

 

Преподневна смена: 

 

I  час 730-815 

II час 820-905 

III час 930-1015 

IV час 1020-1105 

V час 1110-1155 

VI час 1200-1245 

 

 Матична школа 

Обогаћен једносменски рад ученика од I до VIII разреда. 

Редовна настава почиње у 7,30 сати. 
Целодневни боравак се организује од 730 до 1400. 

 

 Барбатовац 

Обогаћен једносменски рад ученика од I до VIII разреда. 

Редовна настава почиње у 7,30 сати. 

 
 Драгуша 

Преподневна смена ученика од I до VIII разреда. 

Редовна настава почиње у 7,30 сати. 

 

 Сибница, Пребреза, Попова, Суви До, Кашевар, Трбуње, Криваја, Придворица, 

 Међухана, Г.Јошаница, Вишесело, Гргуре, Чунгула, Г.Сварче, Рашица: 

Редовна настава почиње у 7,30 сати. 

Распоредом рада који је саставни део распореда часова, предвиђен је недељни број часова 

допунског и додатног рада,слободних активности ученика и одељењског старешине и 

одељењске заједнице. 
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Директор школе ради од 07,00 до 15,00 сати, а по потреби долази пре или остаје 

дуже од утврђеног радног времена. 

Педагог ради од 07,00 до 15,00 сати. 

Психолог ради од 07,00 до 15,00 сати. 

Социолог ради: понедељком и уторком од 07,00 до 15,00 сати. 

Секретар ради од 07,00 до 15,00 сати. 

Административно-рачунуводствено особље радиће од 07,00 ди 15,00 сати. 

Помоћно особље радиће од 06,30 до 14,30 сати, и од 8,00 до 16 сати. 

Библиотека ради: ради од 07,00 до 15,00 сати. 
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ДЕЖУРСТВО НАСТАВНИКА 
 
 

 

ДАН 

 

МЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА 

 

 

Понедељак 

Ламела ”А” Миљана Петровић–Данијела Илић 

Подрум Јелица Анђелковић 

Ламела ”Ц” Драган Живковић 

Хол Марија Ћојбашић- Љиљана Врекић 

Спрат Ивана Грујић 

Двориште Латинка Стаменковић 

 

 

Уторак 

Ламела ”А” Миљана Петровић–Данијела Илић 

Подрум Момчило Максић 

Ламела ”Ц” Ивана Дујовић- Соња Радивојевић 

Хол Данијела Дачковић 

Спрат Весна Јовановић 

Двориште Катарина Михајловић 

 

 
 

Среда 

Ламела ”А” Данијела Илић 

Подрум Драгојла Павловић 

Ламела ”Ц” Љубица Терзић((1-4)- Невена Пешић 

Хол Весна Јевтић Миленковић 

Спрат Весна Симић 

Двориште Слађана Вељовић 

 

 

 
Четвртак 

Ламела ”А” Миљана Петровић–Данијела Илић 

Подрум Биљана Симић 

Ламела ”Ц” Оливера Тимотијевић 

Хол Боривоје Петровић(1-3)- Драган Ћирковић 
(4-6) 

Спрат Светлана Томић 

Двориште Милена Убавић 

 

 

 
Петак 

Ламела ”А” Миљана Петровић–Данијела Илић 

Подрум Ивица Смиљковић 

Ламела ”Ц” Светлана Јевремовић 

Хол Бранимир Лапчевић(1)- Милена 
Јовановић(2-6) 

Спрат Бранкица Милић 

Двориште Наташа Миленковић 
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Наставна средства 

 
Школски простор пружа одговарајуће могућности за реализацију обогаћеног 

једносменског рада. Школа располаже са 20 школских зграда, 31 учионицом, 27 кабинета, 3 

библиотеке, 18 канцеларија, 3 летње учионице, 1 спортском халом, 9 спортских терена, 

тениским тереном, кантином и кухињом. 

Проценат опште опремљености школе наставним средствима је у граници 

републичких норматива. 

Школа је у последњих десетак година почела са модернизацијом и осавремењивањем 

наставних средстава. Све учионице су у добром стању, функционалне, са задовољавајућим 

школским намештајем. Настава виших разреда одвијаће се у кабинетима. Већина 

учионица/кабинета опремљена је савременим наставним средствима, тако да су у њима 

створени услови за квалитетну реализацију обогаћеног једносменског рада заснованог на 

примени информатичке технологије. 

Школа има три кабинета у којима се изводи настава технике и технологије, техничког 

образовања и информатике и рачунарства. Наведени кабинети опремљени су са довољним 

бројем рачунара за наставу, пројекторима, пратећом рачунарском опремом, покретним 

лимио уређајем, мозза платформом, радиопријемницима, касетофонима, дијапројекторима, 

графоскопима, филмским копијама, кинопројекторима, видео бимовима... 

Сви остали кабинети су опремљени компјутерима, а у многим учионицама се налазе 

пројектори и пројекцијска платна. У кабинетима се налазе беле табле. У школи имамо три 

интеракативне табле и у наредном периоду се планира набавка још неколико интерактивних 

табли. Школа је корисник АДСЛ интернета. Помоћу АМРЕС мреже омогућена је употреба 

интернета у свим учионицама. 

Веб-сајт школе је www.osblace.edu.rs . Кренуо је са радом у школској 2017/18.години. 

Школа има видео надзор који покрива све ходнике и двориште школе.Камере нису доброг 

квалитета, али обезбеђују заштиту ученика и имовине. Циљ је да се у наредном периоду 

обезбеде боље камере и покрије већи део дворишта и ходника. 

Од школске 2018/2019. године користи се електронско звоно и електронски дневник. 

Све канцеларије (наставничка, канцеларија директора, помоћника директора, педагога, 

секретара и рачуноводства) опремљене су компјутерима и штампачима. У школи постоје и 

четири фотокопир – апарата, од којих је један у боји. 

Солидно су опремљени и кабинет биологије, физике и хемије, а у наредном периоду 

планира се веће улагање за употребна наставна средства. 

У наредном периоду потребно је радити и на опремању истурених одељења савременим 

наставним средствима и њихово прикључивање на интернет мреу тамо где то већ није 

урађено 

http://www.osblace.edu.rs/
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План коришћења наставних средстава 

 

Наставна средства су средства преношења инфорамација у образовно- 

васпитном процесу. У савременој настави, постоји подела и на класична и модерна 

наставна средства. Класична наставна средстава су: вербална, визуелна, аудитивна, 

аудиовизуелна, текстуална наставна средства, мануелна, експериментална и помоћно- 

техничка наставна средства. Модерна наставна средства су: образовни рачунарски 

софтвер, интерактивне табле, ЛЦД телевизори, мултимедија, електронска 

комуникација, експертски системи, наставне базе знања и слично. 

Да би се обезбедила дидактичка вредност примене наставних средстава, 

неопходно је да средства која се употребљавају буду коришћена: 
- одмерено; 
- правовремено; 
- потпуно; 
- спретно; 
- економично; 
- комбиновано. 

Школа је опремљена и класичним и модерним наставним средствима. 

Наставници ће на месечном нивоу планирати употребу одређених наставних 

средстава, у складу са наставним јединицама и осмишљавањем часа. Наставници се 

подстичу на учесталије коришћење модерних наставних средстава, као и на стручно 

усавршавање у области коришћења истих. У оквиру стручног већа налазе се планови 

коришћења наставних средстава. 

 

 

 

 

РАСПОРЕД ЧАСОВА 

 

У току године примењиваће се распоред часова који ће уважавати педагошке норме и 

равномерну оптерећеност ученика. Распоред часова је истакнут у наставничкој зборници 

и представља саставни део овог програма. 
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ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР РАДА 
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Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују се у 

току два полугодишта. 

Прво полугодиште почиње у пoнедељак, 2. септембра 2019. године, а завршава се у 

петак, 31. јануара 2020. године. 
Друго полугодиште почиње у уторак, 18. фебруара 2020. године. 

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

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

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

Зимски распуст има два дела – први део почиње у понедељак, 30. децембра 2019. 

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

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

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

2020. године. 

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

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

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

године. 

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

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

У школи се празнује радно Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Свети Сава 

– Дан духовности, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у 

Другом светском рату, Дан победе и Видовдан – спомен на Косовску битку. 

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

године, Свети Сава 27. јануара 2020. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и 

других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2020. године, Дан победе 9. маја 

2020. године, Видовдан ‒ спомен на Косовску битку 28. јуна 2020. године. 

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

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

жртава фашизма у Другом светском рату иДан победе су наставни дани, изузев кад падају у 

недељу. 

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

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

у дане појединих верских празника, православци - на први дан крсне славе; припадници 

осталих верских заједница сходно њиховој вероисповести. 

Наставни дани у којима ће се реализовати екскурзије и надокнађиваће се већ од 

следећег првог наставног дана, сваки дан по један школски час, уколико је немогуће на овај 

начин то реализовати онда ће се радити суботом. 

Седнице Наставничког већа одржаће се: 

I 15.11.2019. 

II 6. 2.2020. 

III 24. 4.2020. 

IV 24. 6.2020. 

Родитељски састанци биће одржани: 

1. прве недеље септембра 

2. треће недеље новембра 

3. треће недеље фебруара 

4. четврте недеље априла 
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Подела сведочанстава и диплома ученицима осмог разреда биће 9.6.2020, а осталим 

ученицима 28.6.2020. 

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

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

четвртак, 18. јуна 2020. године и петак, 19. јуна 2020. године. 

 
СПИСАК УЏБЕНИКА КОЈИ ЈЕ КОРИСТЕ У НАСТАВИ У 

ШКОЛСКОЈ 2019/2020.ГОДИНИ 

 

ПРВИ РАЗРЕД 

НАЗИВ УЏБЕНИКА ИМЕ АУТОРА ИЗДАВАЧ 

Нови буквар Љ.Вдовић;Б.Матијевић;Р.Јанаћковић Едука 
Читанка М.Јовић; И. Јовић Едука 
Радна свеска уз читанку М. Јовић Едука 
Радна свеска уз буквар и 
читанку 

И.Јухас Едука 

Музичка к. „ Музичка 
сликовница 

М.Смрекар Станковић; С.Цветковић Едука 

Математика С.Јоксимовић Фреска 
Свет око нас 1а И.Јухас Едука 
Свет око нас 1б И.Јухас Едука 
Енглески језик ( Family and 
Friends Foundation) 

Susan Iannuzzi Логос 

Радна свеска за енглески језик 
( Family and Friends Foundation) 

Susan Iannuzzi Логос 

 

ДРУГИ РАЗРЕД 

НАЗИВ УЏБЕНИКА ИМЕ АУТОРА ИЗДАВАЧ 

Читанка- Уз речи растемо Др Наташа Станковић Шошо, 

Маја Костић 

Нови Логос 

Граматика, Дар речи Јелена Срдић Нови Логос 

Радна свеска Др Наташа Станковић 
Шошо, Jелена Срдић 

Нови Логос 

Латиница Душка Милић, Татјана Митић Нови Логос 

Математика 
Уџбеник 

Ива Иванчевић Илић, Сенка 
Тахировић 

Нови Логос 

Математика 
Радна свеска 

Ива Иванчевић Илић, Сенка 
Тахировић 

Нови Логос 

Свет око нас 
Уџбеник 

Љиља Стокановић, Гордана Лукић, 
др Гордана Субаков Симић 

Нови Логос 

Свет око нас Љиља Стокановић, Гордана Лукић, Нови Логос 
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Радна свеска др Гордана Субаков Симић  

Музичка култура 
Уџбеник 

Мр Драгана Михајловић Бокан, 
Марина Ињац 

Нови Логос 

Ликовна култура 
Уџбеник 

Мр Милутин Мићић, Гордана Мићић Нови Логос 

Енглески језик 

Family and Friends Starter,радни 

уџбеник 

Naomi Simmons Нови Логос 

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

НАЗИВ УЏБЕНИКА ИМЕ АУТОРА ИЗДАВАЧ 

Читанка” Водено огледало“ М.Цветковић;С.Цветковић; 
Т.Живановић 

Едука 

Жубор речи -радна свеска М.Цветковић;С.Цветковић; 
Т.Живановић 

Едука 

Радна свеска за српски језик Н.Тодоров; С Зарупски Едука 
Природа и друштво 3а В.Матановић; 

б.Влаховић;С.Јоксимовић 
Едука 

Природа и друштво 3б В.Матановић; 
б.Влаховић;С.Јоксимовић 

Едука 

Математика 3а С.Јоксимовић; Б.Влаховић Едука 
Музичка к. „ 
Певам,свирам,слушам3“ 

М.Ћук; З.Јевтић;С.Илић;М.Лацковић Нова школа 

Енглески језик 
( Family and Friends 1) 

Naomi Simmons Логос 

Радна свеска за енглески ј. 
( Family and Friends 1) 

Naomi Simmons Логос 

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

НАЗИВ УЏБЕНИКА ИМЕ АУТОРА ИЗДАВАЧ 

Читанка „ Трешња у цвету“ Н.Тодоров; С.Цветковић;М.Плавшић Едука 
Поуке о језику М.Б.Цветковић; Б.Првуловић Едука 
Радна свеска за српски језик Н.Тодоров; С Зарупски Едука 
Математика 4а С.Јоксимовић Едука 
Математика 4б С.Јоксимовић Едука 
Музичка култура М.Смрекар Станковић; С.Цветковић Едука 

Природа и друштво Љ.Вдовић; Б.Матијевић Едука 
Природа и друштво – радна 
свеска 

Љ.Вдовић; Б.Матијевић Едука 

Енглески језик 
( Family and Friends 2) 

Naomi Simmons Логос 

Радна свеска за енглески језик Naomi Simmons Логос 
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( Family and Friends 2)   

 

ПЕТИ РАЗРЕД 
 

НАЗИВ УЏБЕНИКА ИМЕ АУТОРА ИЗДАВАЧ 

Чаролија стварања, читанка за 

пети разред основне школе 

Наташа Станковић Шошо, Бошко 

Сувајџић 

Нови Логос 

Језичко благо, граматика за 

пети разред основне школе 

Светлана Слијепчевић, Наташа 

Станковић Шошо, Бошко Сувајџић 

Нови Логос 

Радна свеска уз уџбенички 

комплет српског језика и 

књижевности за пети разред 
основне школе 

Светлана Слијепчевић, Наташа 

Станковић Шошо, Бошко Сувајџић 

Нови Логос 

Руски језик уџбеник Јелена Гинић и Драгана Керкез Клет 

Руски језик радна свеска Јелена Гинић и Драгана Керкез Клет 

RIGHT ON! , енглески језик за 

пети разред основне 
школе;уџбенички комплет, 

Jenny Dooy Фреска 

Историја 5, уџбеник са 

одабраним историјским 

изворима за пети разред 
основне школе 

Душко Лопандић, Ивана Петровић Нови Логос 

Географија 5, уџбеник за пети 
разред основне школе 

Марко Јоксимовић Нови Логос 

Биологија 5, уџбеник за пети 

разред основне школе 

Гордана Субаков Симић, 

МаринаДрндарски 

Нови Логос 

Математика, уџбеник за пети 
разред основне школе 

Небојша Икодиновић, Слађана 
Димитријевић 

Клет 

Математика, збирка задатака за 
пети разред основне школе 

Бранислав Поповић, Марија Станић, 
Ненад Вуловић, Сања Милојевић 

Клет 

Музичка култура 5, уџбеник за 
пети заред основне школе 

Александра Паладин, Драгана 
Михајловић Бокан 

Нови Логос 

Техника и технологија Милан Санадер, Гордана Санадер и 

Наталија Диковић 

MG-Dakta 

Информатика и рачунарство  Бигз школство 
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ШЕСТИ РАЗРЕД 

 

НАЗИВ УЏБЕНИКА ИМЕ АУТОРА ИЗДАВАЧ 

Чаролија стварања, читанка Наташа Станковић Шошо,Бошко 
Сувајџић 

Нови Логос 

Језичко благо, граматика Наташа Станковић Шошо,Бошко 
Сувајџић 

Нови Логос 

У потрази за језичким и 

књижевним благом, радна 

свеска 

Светлана Слијепчевић Бјеливук, 

Наташа Станковић Шошо,Бошко 

Сувајџић 

Нови Логос 

Конечно!,уџбеник Кристине Амштајн-Бомен, Улф Борг Клет 

Конечно!, радна свеска Кристине Амштајн-Бомен, Улф Борг Клет 

Историја, уџбеник Душко Лопандић, Ивана Петровић Нови Логос 

Музичка култура Уџбеник Драгана Михајловић 
Бокан,Александар Паладин 

Нови Логос 

Математика, Уџбеник Небојша Икодиновић, Слађана 

Димитријевић 

Клет 

Математика, Радна свеска Бранислав Поповић,Марија Станчић, 

Ненад Вуловић, Сања Милојевић 

Клет 

Физика, Уџбеник Љубиша Нешић, Миријана 
Најдановић, Тијана Мишић 

Вулкан 

Биологија, Уџбеник Гордана Субаков Симић, Марина 
Дрндарски 

Нови Логос 

Географија, Уџбеник Снежана Вујадиновић, Рајко Голић, 
Дијана Шабић 

Нови Логос 

Техника и технологија, 
Уџбеник 

Милан Санадер, Гордана Санадер M&D 

Информатика и рачунарство, 
Уџбеник 

Марина Петровић, Јелена 
Пријовић,Зорица Прокопић 

Бигс 

 

 
 

СЕДМИ РАЗРЕД 

НАЗИВ УЏБЕНИКА ИМЕ АУТОРА ИЗДАВАЧ 

Читанка Н.Станковић-Шошо;Б.Сувајџић Нови Логос 

Граматика С.Савовић;Ј.Срдић;Д.Иљукић Нови Логос 

Радна свеска за српски језик С.Савовић;Ј.Срдић;Д.Иљукић Нови Логос 

Математика Н.Икодиновић; С.Димитријевић Клет 

Збирка задатака из математике С. Милојевић; Н.Вуловић Клет 

Историја Б.Бечановић;Ј.Јеврић;З.Петровић Клет 

Географија Д.Шабић; С.Вујадиновић; 
М.Милинчић 

Логос 
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Биологија С. Здравковић Клет 

Физика Д.Латас;А.Балаж Логос 

Хемија Д.Анђелковић;Т.Недељковић Логос 

Збирка задатака из хемије Д.Анђелковић;Т.Недељковић Логос 

Техничко и инф.образовање И.Тасић;Д.Глушац Завод 

Енглески језик( Eng.Plus 3) Ben Wetz, Diana Pye Логос 

Радна свеска из енглеског ј. Janet Hardy- Gould, J.Styring Логос 

Руски језик П.Пипер; М.Петковић;С.Мирковић Завод за уџбенике 
и наставна 
средства 

Радна свеска за руски језик П.Пипер; М.Петковић;С.Мирковић Завод за уџбенике 

и наставна 

средства 

Музичка култура А.Паладин;Д.Михајловић-Бокан Логос 
 

ОСМИ РАЗРЕД 

 

НАЗИВ УЏБЕНИКА ИМЕ АУТОРА ИЗДАВАЧ 

Читанка Н.Станковић-Шошо Нови Логос 

Граматика Д.Иљукић;Ј.Срдић;С.Савовић Нови Логос 

Радна свеска за српски језик Д.Иљукић;Ј.Срдић;С.Савовић Нови Логос 

Математика Н.Икодиновић; С.Димитријевић Клет 

Збирка задатака из математике Б. Поповић,С. Милојевић; Н.Вуловић Клет 

Историја П.Вајагић; Н.Стошић Клет 

Географија С.Зрнић ; Н.Бировљев Логос 

Биологија В.Ранђеловић Клет 

Физика Д.Поповић;М.Богдановић;А.Кандић Логос 

Хемија Д.Анђелковић;Т.Недељковић Логос 

Збирка задатака из хемије Д.Анђелковић;Т.Недељковић Логос 

Техничко и инф.образовање В.Сајферт;И.Тасић;М.Петровић Завод 

Енглески језик ( Eng.Plus 4) Ben Wetz, Diana Pye Логос 

Радна свеска из енглеског ј. Janet Hardy- Gould, J.Styring Логос 

Руски језик П.Пипер; М.Петковић;С.Мирковић Завод за уџбенике 

и наставна 

средства 

Радна свеска за руски језик П.Пипер; М.Петковић;С.Мирковић Завод за уџбенике 

и наставна 

средства 

Музичка култура Паладин;Д.Михајловић-Бокан Логос 
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 ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ 
 

 

Предмет 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

V VI VII VIII V-VIII 

н. 
ф. 

г.ф ук. 
н. 
ф. 

г.ф ук. 
н. 
ф. 

г.ф ук. 
н. 
ф. 

г.ф ук. Свега 

Српски језик           4 144 864 4 136 816 1680 

Српски језик 
и књижевност 

    
5 180 900 4 144 864 

      
1764 

Енглески јез. 2 2 2 2 2 72 360 2 72 432 2 72 432 2 68 408 1632 

Ликовна 
култура 

    
2 72 360 1 36 216 1 36 216 1 34 204 996 

Музичка 
култура 

    
2 72 360 1 36 216 1 36 216 1 34 204 996 

Историја     1 36 180 2 72 432 2 72 432 2 68 408 1452 

Географија     1 36 180 2 72 432 2 72 432 2 68 408 1452 

Физика        2 72 432 2 72 432 2 68 408 1272 

Математика     4 144 720 4 144 864 4 144 864 4 136 816 3264 

Биологија     2 72 360 2 72 432 2 72 432 2 68 408 1632 

Хемија           2 72 432 2 68 408 840 

ТО              2 68 408 1272 

Техника и 
технологија 

    
2 72 360 2 72 432 2 72 432 

   
1224 

Физичко 
васпитање 

             
2 68 408 408 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

     

2 

 

72 
 

432 

 

2 

 

72 
 

432 

 

3 

 

108 
 

324 

    

1188 

Изабрани 
спорт 

             
1 34 204 204 

Обавезне 

физичке 
активности 

     

1 

 

54 
 

270 

 

1 

 

36 
 

216 

       

486 

Руски језик     2 72 360 2 72 432 2 72 432 2 68 408 1632 

Информат.     1 36 180 1 36 180 1 36 180    540 

* Годишњи фонд часова обавезних наставних предмета према плану образовања у 

предметној настави. 
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ПРЕДМЕТ 
I II III IV I-IV 

н.ф г.ф ук. н.ф г.ф ук. н.ф. г.ф ук. н.ф. г.ф ук. Свега 

Српски језик 5 180 720 5 180 1260 5 180 540 5 180 720 3240 

Енглески јез. 2 72 288 2 72 504 2 72 216 2 72 288 1296 

Ликовна култура 1 36 144 2 72 504 2 72 216 2 72 288 1152 

Музичка култура 1 36 144 1 36 252 1 36 108 1 144 108 648 

Математика 5 180 720 5 180 1260 5 180 540 5 180 720 3240 

ПИД 2 72 288 2 72 504 2 72 216 2 72 288 1296 

Физичко васпитање       3 108 324 2 72 288 612 

Физичко и 
здравствено 
васпитање 

 
3 

 
108 

 
432 

 
3 

 
108 

 
756 

       
1188 

Спортске активности          1 36 144 144 

Пројектна настава 1 36 252 1 36 252       504 

 

• Годишњи фонд часова обавезних наставних предмета према плану образовања 

у некомбинованим одељењима у разредној настави. 
 

 

 

 

ПРЕДМЕТ 
ТЕРЕН   I-IV 

н.ф. г.ф СВЕГА 

Српски језик 5 180 2880 

Енглески јез. 2 72 1152 

Ликовна култура 2 72 1152 

Музичка култура 1 36 576 

Математика 5 180 2880 

ПИД 2 72 1152 

Физичко васпитање 3 108 1728 

Спортске активности 1 36 575 

 

• Годишњи фонд часова обавезних наставних предмета према плану образовања у 

комбинованим одељењима у разредној настави. 
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ПРЕДМЕТ 

Допунска 

настава 
(годишњи фонд) 

Додатна 

настава 
(годишњи фонд) 

Ваннаставне и 

спортске 

активности 
(годишњи фонд) 

Припремна 

настава за 

ученике 8. р. 
(годишњи фонд) 

Српски језик 144 162 162 90 

Математика 162 126 90 54 

Енглески језик 180 108 180 - 

Руски језик 90 108 90 - 

Биологија 54 72 72 36 

Историја 36 72 36 36 

Географија 72 72 72 72 

Физика 54 54 36 54 

Хемија 54 54 18 36 

ТИО - 108 90 - 

Физичко и здравствено 
васпитање 

 

- 
 

216 
 

666 
- 

Музичка култура - - 36 - 

Ликовна култура - - 54 - 

Информатика и 

рачунарство 
- 108 36 - 

Грађанско васпитање 

Веронаука 
- - 72 - 

УКУПНО V-VIII 846 1260 1710 378 

I –IV 990 378 648 - 

УКУПНО 1836 1638 2358 378 

 

 

*Годишњи фонд часова ваннаставних активности, допунске и додатне наставе 
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 ИЗБОРНА НАСТАВА 
 

- Изборна настава у III и IV разреду (36 часова у току школске године): 

1.Чувари природе, 
2. Народна традиција, 

3. Од играчке до рачунара, 
4.Лепо писање 

- Изборна настава од I до VIII разреда (34/36 часова у току школске године): 
1.Грађанско васпитање, 

2.Веронаука 

- Понуђене слободне активности у V ,VI и VII разреду (36 часова у току школске 

године): 

1.Цртање, сликање, вајање 

2.Свакодневни живот у прошлости 

3.Чувари природе 

4.Хор и оркестар 

5.Домаћинство (VII разред) 

- Понуђени изборни предмети у VIII разреду (34/36 часова у току школске године): 

1.Хор и оркестар 

2.Информатика и рачунарство 

3.Цртање, сликање, вајање 

4.Свакодневни живот у прошлости 
 
 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 
I - IV 

н.ф. г.ф СВЕГА 
   

Чувари природе 1 36 72 ( 2 група) 

Народна традиција 1 36 468 ( 13 групе) 

Од игрчке до рачунара 1 36 36 (1група) 

Грађанско васпитање 1 36 756 (21 групе) 

Веронаука 1 36 432(12 група) 

 

 
 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 
V - VIII 

н.ф. г.ф СВЕГА 
   

Информатика (VIII) 1 34 144 (4 група) 

Грађанско васпитање 1 36 (34) 432 (12 група) 

Веронаука 1 36 (34) 324 (9група) 

Хор и оркестар (VIII) 1 34 36 (1групе) 

 

* Годишњи фонд часова изборних предмета 
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СЛОБОДНЕ 

АКТИВНОСТИ 

V VI 
VII 

н.ф. г.ф Свега н.ф. г.ф Свега 
н.ф. г.ф Свега 

Свакодневни живот у 

прошлости 
1 36 

36 
(1 група) 

1 36 
36 

(1 група) 
1 36 

36 
(1 група) 

Чувари природе 1 36 
108 

(3групе) 
1 36 

108 
(3 групе) 

   

 

Домаћинство 
      

1 36 
108 

(3групе) 

Цртање, сликање и вајање 1 36 
72 

(2 групе) 
1 36 

36 
(1 групе) 

1 36 
36 

(1 групе) 
 

*Годишњи фонд часова слободних активности 

 
 

 ПЛАН НАБАВКЕ ДИДАКТИЧКИХ СРЕДСТАВА И 

ДИДАКТИЧКИХ ИГРОВНИХ СРЕДСТАВА 

 
Школа ће у 2019/2020. години за потребе образовно-васпитног рада, а према узрасту 

ученика, набављати следеће дидактичке садржаје : 

 

• дечији часописи 

• сликовнице 

• радне листове 

• књиге за децу 

• енциклопедије 

• музичке инструменте 

• аудиовизуелна средства 

 

Школа ће току текуће школске године на образложени предлог стручних већа , а по 

донешеној одлуци Наставничког већа прибавити и додатна наставна средства : 

 

• збирка задатака 

• граматика за српски језик/ страни језик 

• речник 

• географски атлас, историјски атлас, зидна карта, нема карта 

• геометријска тела 

• збирка тестова 

• практикум за вежбе 

• хербаријум 

• наставна средства за хемију 

• наставна средства за физику. 
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 СТРУЧНА ВЕЋА 
 
 

СТРУЧНА ВЕЋА ЧЛАНОВИ СТРУЧНИХ ВЕЋА 

 
 

1. Стручно веће за српски језик 

- Ивана Грујић 

- Бранкица Милић (председник) 

- Весна Симић 

- Милена Грујић 

- Јасмина Боговац 
- Владимир Лапчевић 

 
 

2. Стручно веће за енглески 

језик 

- Светлана Томић 

- Наташа Миленковић (председник) 

- Александар Радојковић 

- Катарина Михајловић 

- Бојан Николић 
- Сања Савић (замена Урош Поповић) 

3. Стручно веће за руски језик 
- Радивојка Лекић 

- Данијела Илић (председник) 
- Маја Стојнев (замена Миљана Петровић) 

 
4. Стручно веће за математику 

- Латинка Стаменковић 

- Бранимир Лапчевић 

- Весна Јовановић (председник) 

- Ивана Дујовић 
- Мирјана Козић 

 

5. Стручно веће за историју 

- Љиљана Врекић (председник) 

- Марија Ћојбашић 

- Јасмина Спасић 
- Саша Тодоровић 

6. Стручно веће за географију 
- Боривије Петровић 

- Драган Ћирковић (председник) 
- Миланка Стевчић 

 

7. Стручно веће за хемију 

- Соња Радивојевић (председник) 
- Љубица Мушикић 

8. Стручно веће за физику 
- Милена Убавић (председник) 

-  Дијана Крсмановић (замена Милена 

Јовановић) 

9. Стручно веће за биологију - Оливера Тимотијевић (председник) 

- Слађана Вељовић 
- Снежана Марковић 

10. Стручно веће за технику и 

технологију, информатику и 

- Драган Живковић 
- Невена Пешић (председник) 
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рачунарство - Горан Лазић 

- Радмила Јовановић 
- Немања Кричак 

11. Стручно веће за ликовну 
културу 

- Светлана Јевремовић (председник) 
- Надица Грбић 

12. Стручно веће за музичку 

културу 

- Љубица Терзић 
- Дејан Томић (председник) 

 
13. Стручно веће за физичко и 

здравствено васпитање 

- Братислав Брадић 

- Младен Минић 

- Немања Матић (председник) 
- Милан Максић 

14. Стручно веће за млађе 

разреде 
- Зорица Миладиновић (председник) 
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План рада стручног већа за српски језик 

 

МЕСЕЦ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

 

 

 
Август - 

септембар 

- Избор председника већа за школску 

2019/2020. 
- Расподела часова за школску 2019/2020. 

- Израда плана и програма додатне и 

допунске наставе српског језика 
- Међународни дан писмености (09. 09.) 

- Припрема и реализација иницијалног 
тестирања ученика 

- Европски дан језика (26. 09.) 

 

Веће српског 

језика 

 

Бранкица Милић, 

Владимир 

Лапчевић 

 
 

извештај, 

записник са 

седнице 

анализа 

фотографије 

 

 

 

 

Октобар 

- Анализа иницијалног тестирања 

ученика 

- Обележавање месеца књиге, посета 

градској библиотеци (03.10.) 

- Обележавање месеца књиге за ученике 

V разреда 

- Сарадња на састављању писмених 

задатака 
-Уједначавање критеријума оцењивања 

- Угледни час 
- Отворена врата 

 
Веће српског 
језика 

Милена Грујић, 

Бранкица Милић 

 

Марија Ристић, 

Весна Симић 

 
 

извештај, 

записник са 

седнице, 

фотографије 

анализа, 

 

 

 

 

Новембар 

-Тематски дан: „Вук Караџић“ (06.11.) 

- Обележавање Дана школе (08.11.) 

- Припрема за школско такмичење из 

српског језика и језичке културе 

- Припрема за школско такмичење 

„Књижевна олимпијада“ 

- Планирање припремне наставе за 

ученике осмог разреда 

-Анализа успеха после тромесечја 

- Угледни час 
- Отворена врата 

Ивана Грујић, 

Бранкица Милић 

Весна Симић, 

Милена Грујић 
 

Веће српског 

језика 

 

извештај, 

записник са 

седнице, 

фотографије 

анализа, 

 

 

 

Децембар - 

јануар 

-Учешће на семинарима 

-Припрема за општинско такмичење из 

српског језика и језичке културе 

- Припрема за општинско такмичење 

„Књижевна олимпијада“ 

- Угледни час 

-Отворена врата 

-Обележавање Светог Саве (27.01.) 

Веће српског 

језика 
 

Ученици V – VIII 

разреда 

 

Владимир 

Лапчевић 

Бранкица Милић 

 

 

 
анализа, 

извештај 

фотографије 
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Фебруар 

-Разматрање успеха на крају првог 

полугодишта 

-Анализа школског такмичења из 

српског језика и језичке културе и 

припрема за општинско такмичење 
-Анализа школског такмичења 

„Књижевна олимпијада“ и припрема за 
општинско такмичење 

- Обележавање Дана матерњег језика 

(21.02.) 

 
 

Веће српског 

језика 

 

 

извештај, 

записник, 

анализа, 

фотографије 

 

 

 

 

 
Март 

-Одржавање општинског такмичења 

„Књижевна олимпијада“ 

-Одржавање општинског такмичења из 
српског језика и језичке културе 

- Обележавање Дана жена 

-Анализа постигнутих резултата са 

одржаних такмичења 
- Светски дан поезије (21.03.) 

- Одржавање окружног такмичења 

„Књижевна олимпијада“ 

- Угледни час 
-Отворена врата 

 

 
Весна Симић, 

 

Веће српског 

језика 

 

Бранкица Милић 

 

Јасмина Боговац 

Милена Грујић 

 

извештај, 

записник, 

анализа, 

фотографије 

 

 

 

Април 

-Одржавање окружног такмичења из 

српског језика и језичке културе 
-Анализа успеха на крају тромесечја 

- Анализа постигнутих успеха са 

одржаних такмичења 

-Анализа пробног тестирања ученика 

осмог разреда 
- Угледни час 
-Отворена врата 

 

Веће српског 

језика 

 

Весна Симић 

 

Владимир 
Лапчевић 

 

 
Извештај, 

анализа 

 

 

 
Мај 

 
-Припрема за полагање матурског испита 

- Дан словенске писмености (24.05.) 

- Угледни час 

-Отворена врата 

Веће српског 

језика 

Ученици V – VIII 

разреда 

Весна Симић, 

Бранкица Милић 

Ивана Грујић 
Јасмина Боговац 

 
 

Извештај, 

анализа 

 
Јун 

-Резиме постигнутог успеха из српског 

језика 
-Полагање матуре 

Веће српског 

језика 

Извештај, 

записник са 

седнице 
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Август 

-Избор председника већа 

-Расподела часова за школску 2020/2021. 

-План рада за школску 2020/2021. 

Веће српског 

језика 

 
Извештај, 

записник са 

седнице 

 

Председник већа 
Владимир Лапчевић, проф 

 

План рада стручног већа за енглески језик 
 

МЕСЕЦ АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОРИ НАЧИН ПРАЋЕЊА 

 
 

Септембар 

 

 
Европски дан језика 

- радионица 

 
 

Стручно веће за 

енглески, руски и 

српски језик 

фото / видео запис, 

извештај о реализованој 

активности, дискусија са 

евалуацијом (упитници, 

чек листе, скале процене, 

peer evaluation), вођење 

наставничког портфолија 

 

 

 

Октобар 

Месец књиге - Жене 

у енглеској 

књижевности - 

тематски дан 

 

Стручно веће за 

енглески језик 

 
 

фото / видео запис, 

извештај о реализованој 

активности, дискусија са 

евалуацијом (упитници, 

чек листе, скале процене, 

peer evaluation), вођење 

наставничког портфолија 

World Space Week Катарина Михајловић 

Угледни час Катарина Михајловић 

Отворена врата 
Катарина Михајловић 

Урош Поповић 

 

 

 

Децембар 

Новогодишња / 

Божићна радионица 

Стручно веће за 

енглески и руски 

језик 

 

фото / видео запис, 

извештај о реализованој 

активности, дискусија са 

евалуацијом (упитници, 

чек листе, скале процене, 

peer evaluation), вођење 

наставничког портфолија 

Угледни час Ана Стевановић 

 

Отворена врата 
Ана Стевановић 

Светлана Томић 

Сања Савић 

Јануар 
World Read Alod 
Day 

Катарина Михајловић 
фото / видео запис, 

извештај о реализованој 

активности, дискусија са 
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   евалуацијом (упитници, 

чек листе, скале процене, 

peer evaluation), вођење 

наставничког портфолија 

 

 

Фебруар 

 

 

Digital Learning Day 

 

 

Катарина Михајловић 

фото / видео запис, 

извештај о реализованој 

активности, дискусија са 

евалуацијом (упитници, 

чек листе, скале процене, 

peer evaluation), вођење 

наставничког портфолија 

 

 

 

 

 
Март 

Дан жена - Успешне 

жене у Енглеској - 

тематски дан 

Стручно веће за 

енглески језик 

 

 
фото / видео запис, 

извештај о реализованој 

активности, дискусија са 

евалуацијом (упитници, 

чек листе, скале процене, 

peer evaluation), вођење 

наставничког портфолија 

Сајам енглеских 

књига и порцелана 

Стручно веће за 

енглески језик 

 

Угледни час 

Сања Савић 

 

Урош Поповић 

Отворена врата Наташа Миленковић 

 

 

Април 

 

Књижевно вече 
Стручно веће за 

енглески и руски 

језик 

фото / видео запис, 

извештај о реализованој 

активности, дискусија са 

евалуацијом (упитници, 

чек листе, скале процене, 

peer evaluation), вођење 

наставничког портфолија 

 

Угледни час 
Светлана Томић 

Наташа Миленковић 

 

 

Мај 

Енглеско музичко 
вече - караоке 

Стручно веће за 
енглески језик 

фото / видео запис, 

извештај о реализованој 

активности, дискусија са 

евалуацијом (упитници, 

чек листе, скале процене, 

peer evaluation), вођење 

наставничког портфолија 

Угледни час Бојан Николић 

Отворена врата Бојан Николић 
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План рада стручног већа за руски језик 
 

МЕСЕЦ ПЛАН РАДА РЕАЛИЗАТОРИ 
НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

 

Август 

- Израда плана рада већа 

- Подела часова за 2019/2020.годину 

- Избор председника већа 

- Попуњавање табеле за рад свих 

чланова већа 

 
Данијела Илић 

Миљана Петровић 

Сања Недељковић 

 
Разговор 

Договор 

 

 
Септембар 

- Опремање кабинета за руски језик 

наставним средствима 
- Снабдевеност ученика уџбеницима 

за реализацију плана и програма 
- Анализа иницијалних тестова 

- Тематски дан-26.септембар- 
Европски дан језика 

 
 

Данијела Илић 

Миљана Петровић 

Сања Недељковић 

Извештаји 

Анализа 

Разговор 

Квиз 

 
Октобар 

- Реализација додатне и допунске 
наставе 

- Отворена врата 

- Анализа контролних вежби и оцена 

Данијела Илић 

Миљана Петровић 

Сања Недељковић 

 
Извештаји 

Анализа 

 

Новембар 
- Успех и дисциплина ученика 

- Огледни час 

- Разно 

Данијела Илић 

Миљана Петровић 

Сања Недељковић 

Анализа 
Презентација 

 

 
Децембар 

- Анализа рада са ученицима са 

посебним потребама (инклузивна 

настава) 

- Реализација додатне и допунске 

наставе 
- Анализа писмених задатака 
- Отворена врата 

 
 

Данијела Илић 

Миљана Петровић 

Сања Недељковић 

 

 
Разговор 

Анализа 

 

Јануар 
- Успех и дисциплина на крају I 

полугодишта 

- Огледни час 

Данијела Илић 

Миљана Петровић 

Сања Недељковић 

Анализа 

Презентација 

 

Фебруар 

- Припрема ученика 8. разреда за 

такмичење у знању руског језика 
- Избор уџбеника за наредну школску 

годину 
- Разно 

 

Данијела Илић 

Миљана Петровић 

Сања Недељковић 

 
Припрема 

Договор 

 
 

Март 

-Тематски дан-Обележавање 

традиционалног руског празника- 

Масленица 

- Окружно такмичење у знању 
руског језика 
- Отворена врата 

 
Данијела Илић 

Миљана Петровић 

Сања Недељковић 

 
Презентација 

Игре 

Припрема 
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Април 

- Такмичење НИС олимпијада 

- Реализација додатне и допунске 

наставе 
- Анализа успеха и дисциплине 
- Огледни час 

 

Данијела Илић 

Миљана Петровић 

Сања Недељковић 

 

Припрема 

Анализа 

Разговор 

 
Мај 

- Републичко такмичење у знању 

руског језика 
- Анализа писмених задатака 

- Завршни круг НИС олимпијаде 

Данијела Илић 

Миљана Петровић 

Сања Недељковић 

 

Припрема 
Анализа 

 

Јун 

- Успех ученика на крају школске 

2019/2020.године 

-  Реализација наставног плана и 

програма 
- Извештај о раду већа 

 

Данијела Илић 

Миљана Петровић 

Сања Недељковић 

 
Анализа 

Разговор 

 

 

 
 

План рада стручног већа за математику 

 

МЕСЕЦ АКТИВНОСТ РЕАЛИЗАТОРИ 
НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

 

 
Август - 

септембар 

-Избор председника већа за школску 

2019/2020. 
-Расподела часова за школску 2019/2020. 

-Израда плана и програма додатне и 

допунске наставе математике 
-Припрема и реализација иницијалног 

тестирања ученика 

 

 

Веће математике 

 

 
Извештај, 

записник са 

седнице 

 

 

Октобар 

-Анализа иницијалног тестирања ученика 

-Сарадња на састављању писмених 

задатака 
-Уједначавање критеријума оцењивања 

-Иновације у настави 

-Угледни час 
-Отворена врата 

 
Веће математике 

 

Латинка 

Стаменковић 

Извештај, 

записник са 

седнице, 

Извештај, 

анализа, 

разговори 

 

 

 
Новембар 

-Припрема за школско такмичење из 

математике 

-Планирање припремне наставе за 

ученике осмог разреда 
-Отворена врата 

-Анализа успеха после тромесечја 

-Отворена врата 
-Тематски дан: Ведска математика 

 
 

Веће математике 

Ивана Дујовић 

Извештај, 

анализа, 

разговори 

Извештај, 

анализа, 

фотографије, 

анкета 

Децембар - 

јануар 

-Учешће на семинарима 

-Припрема за општинско такмичење из 

математике 

Веће математике 

Ученици V – VIII 

разреда 

 

Извештај 
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Фебруар 

-Разматрање успеха на крају првог 

полугодишта 

-Анализа школског такмичења из 

математике и припрема за општинско 

такмичење 

-Припрема за такмичење „Кенгур без 

граница“ 
- Одржавање општинског такмичења 

-Угледни час 
-Отворена врата 

 

 

Веће математике 

 

Бранимир 

Лапчевић 

 
Извештај, 

записник са већа 

 

Извештај, 

анализа, 

разговори, 

фотографије 

 

 
Март 

-Одржавање такмичења „Кенгур без 

граница“ 
-Припрема за окружно такмичење 

- Одржавање окружног такмичења 

-Угледни час 

 

Веће математике 

Весна Јовановић 

Извештај, 

записник, 

фотографије 

Извештај, 
анализа, 

разговори 

 
 

Април 

-Анализа постигнутих резултата са 

одржаних такмичења 
-Анализа успеха на крају тромесечја 

-Анализа пробног тестирања ученика 

осмог разреда 

 
 

Веће математике 

 

Извештај, 

записник са 

актива 

 

 

 
Мај 

-Припрема за полагање матурског испита 

-Обележавање месеца математике 

организовањем радионица са 

ученицима 
-Квиз о танграму 

 

-Угледни час 
-Отворена врата 

Веће математике 

Ученици V – VIII 

разреда 
 

Ивана Дујовић 

Весна Јовановић 

Извештај, 

презентација, 

фотографије, 

анализа 

Извештај, 

анализа, 

разговори 

 
Јун 

-Резиме постигнутог успеха из 

математике 
-Полагање матуре 

 
 

Веће математике 

Извештај, 

записник са 

седнице 

 
Август 

-Избор председника већа 

-Расподела часова за школску 2020/2021. 

-План рада за школску 2020/2021. 

 

Веће математике 
Извештај, 

записник са 

седнице 
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План рада стручног већа за историју 

 

МЕСЕЦ АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОРИ 
НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

  
- утврђивање (преглед) годишњих и 

месечних планова рада (по разредима) 

за текућу школску годину 

- договор о раду (реализацији часова) за 

текућу школску годину 

- увођење нових наставних метода рада 

у редовну наставу 

- договор о обележавању „Голготе 
Србије“ у Првом светском рату 

- предлог о начину рада са ученицима 

који желе више да науче и ученицима 

који заостају у савладавању градива 

предвиђеног планом и програмом. 

 

Марија 

Ћојбашић 

Љиљана Врекић 

 

 
Извештај, 

презентација, 

фотографије, 

анализа, 

Септембар 
 разговори 

 

 

 

 
Октобар 

- осврт на постављене циљеве и задатке 

(њихова реализација) у месецу 

октобру 
- увођење додатне наставе 

- увођење допунске наставе 

- оцењивање ученика који похађају 

редовну наставу 

- разматрање предлога о посети 
културно-историјских споменика и 
локалитета нашег краја. 

 
 

Марија 

Ћојбашић 

Љиљана Врекић 

 

 

Извештај, 

презентација, 

фотографије, 

анализа, 

  разговори 

 

 

 

 

 

Новембар 

- осврт на постављене циљеве и задатке 

и степен њихове реализације у месецу 

новембру 

- резултати (успех - неуспех) ученика 

који похађају допунску наставу 

- анализа успеха и дисциплине ученика 

на крају првог тромесечја 

- договор о раду додатне наставе 

(припрема за такмичење) 

- договор о припреми и реализацији 

иновативних часова 

- договор о изради паноа „Голгота 

Србије“ 

 

 

 
Марија 

Ћојбашић 

Љиљана Врекић 

 

 

 
 

Извештај, 

презентација, 

фотографије, 

анализа, 

разговори 

 

Децембар 

- осврт на остварене циљеве и задатке за 
месец децембар 

- разговор о постигнутим резултатима 

 Извештај, 
презентација, 
фотографије, 
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 ученика у првом полугођу текуће 

школске године 

- договор о даљем раду и реализацији 
часова наставе историје 

- договор о припреми и реализацији 

иновативних часова 
- рад на припреми јавног часа 

 

Марија 

Ћојбашић 

Љиљана Врекић 

анализа, 
разговори 

 

 

 

 
Јануар 

Фебруар 

- осврт на постављене циљеве и задатке 

за месец фебруар и степен њихове 

реализације 

- даљи ток и реализација 

редовне,додатне и допунске наставе 

- дискусија о раду секције и 

активностима других ученика у 

припреми за час 

- договор о припреми и реализацији 

иновативних часова 
- рад на припреми јавног часа 

 

 
Марија 

Ћојбашић 

Љиљана Врекић 

 

 

Извештај, 

презентација, 

фотографије, 

анализа, 

разговори 

 

 

 

 

 
Март 

- осврт на успех и рад у току месеца 

марта 

- консултације са члановима актива 
географије о секцији и њеном значају 

- општинско такмичење из историје и 

дискусија о постигнутим резултатима 

ученика 

- договор о организовању и реализацији 

гледања филма „Где цвета лимун жут“ 

за ученике виших разреда и 

наставнике 
- реализација јавног часа 

 

 

Марија 

Ћојбашић 

Љиљана Врекић 

 

 

 
Извештај, 

презентација, 

фотографије, 

анализа, 

разговори 

 

 

 

 

 

Април 

 
- дискусија о успеху и дисциплини 

ученика у току трећег тромесечја 

текуће школске године 

- припрема ученика за међуокружно 

такмичење из историје 

- међуокружно такмичење ученика из 

историје и анализа постигнутих 

резултата 

- рад на припреми угледночаса о 

Косовском боју и знаменитим 

личностима догађаја 

 

Марија 

Ћојбашић 

Љиљана Врекић 

 

 

 

Извештај, 

презентација, 

фотографије, 

анализа, 

разговори 

 

Мај 

- осврт на реализоване задатке и 
постигнућа у месецу мају 

- републичко такмичење из историје и 

Марија 

Ћојбашић 

Извештај, 
презентација, 
фотографије, 
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 разговор о постигнућима ученика 

(уколико је било таквих који су 

достигли овај ниво такмичења). 

- предлог чланова актива о посети 

манастиру у Ајдановцу и цркви у 

Врбовцу 

- резултати рада ученика ангажованих у 

секцији и ученика на редовном часу 

- ангажовање око припреме угледног 

часа о познатим српским женама 

Љиљана Врекић анализа 
разговори 

 

 

 

 
Јун 

- разговор о реализацији планова и 

програма (по разредима) током текуће 

школске године 
- реализација огледног (јавног)часа 

- постигнућа у раду наставника и 

ученика током текуће школске године 

- закључивање оцена и анализа успеха и 

рада ученика током текуће школске 

године (индивидуални разговор са 
ученицима на часу). 

 
 

Марија 

Ћојбашић 

Љиљана Врекић 

 

 
Извештај, 

презентација, 

фотографије, 

анализа, 

разговори 

 

 

План рада стручног већа за географију 
 

 

МЕСЕЦ АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОРИ 
НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

 

 

 

 

 

Септембар 

- Усаглашавање планова и програма 

месечних и годишњих од петог до 

осмог разреда за текућу школску 

годину. 

-  Пријављивање недостатка наставних 

средстава-карти за текућу школску 

годину 

-  Предлог о начину рада са 

уценицима који желе да науче више 

и ученицима који заостају у 

савладавању предвиђеног плана и 

програма. 

-  Коришћење интернета и најновијих 

географских података. 

 

 

 

 

Боривије Петровић 

Драган Ћирковић 
(председник) 

Миланка Стевчић 

 

Разговори 

Излети 

Презентација 

Извештаји 

 
Октобар 

- Увођење додатне наставе за ученике 

који желе да науче више. 
- Унети у књигу рада оцене свим 

ученицима који похађају редовно 
наставу. 

 

Боривије Петровић 

Драган Ћирковић 

(председник) 

Разговори 

Излети 

Презентација 

Извештаји 
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 - Сагледавање потребе за допунском 

наставом и увођење допунске 

наставе. 
- Одабир чланова планинарске 

секције. 

Миланка Стевчић  

 

 
Новембар 

- Утврђивање резултата успеха на 

крају првог тромесечја. 

- Разговор о постигнутим резултатима. 

- Једнодневни излет планинарске 

секције по обронцима Јастребца. 

 

Боривије Петровић 

Драган Ћирковић 
(председник) 

Миланка Стевчић 

 
Разговори 

Излети 

Презентација 

Извештаји 

 

 
Децембар 

- Осврт на остварене циљеве и задатке 

за предходне месеце. 

- Разговор о постигнутим резултатима 

ученика у првом полугођу текуће 

школске године. 
- Реализација часова наставе 

географије 

 
 

Боривије Петровић 

Драган Ћирковић 

(председник) 

МиланкаСтевчић 

 
Разговори 

Излети 

Презентација 

Извештаји 

 

 
Јануар 

- Осврт на успех и постигнућа 

наставника и ученика у првом 

полугодишту. 

- Ток и реализација додатне и 

допунске наставе. 
- Договор о даљој реализацији часова 

редовне наставе. 

 
 

Боривије Петровић 

Драган Ћирковић 
(председник) 

Миланка Стевчић 

 
Разговори 

Излети 

Презентација 

Извештаји 

 

 

 
Фебруар 

 
- Разговор о постављеним циљевима и 

њиховој реализацији у току 

претходног месеца. 

- Припрема ученика за такмичења која 

се одржавају по плану министарства 

просвете. 

 

Боривије Петровић 

Драган Ћирковић 

(председник) 

Миланка Стевчић 

 

 
Разговори 

Излети 

Презентација 

Извештаји 

 

 

 
Март 

- Први резултати секције планинара. 

- Интензивирање припрема ученика за 

виси ранг такмићења. 

- Планирање посете опсерваторијуму 

на планини Видојевици. 

- Анализа са општинског такмичења 

из географије. 

 

Боривије Петровић 

Драган Ћирковић 

(председник) 

Миланка Стевчић 

 

 
Разговори 

Излети 

Презентација 

Извештаји 

 

Април 

- Успех ученика на крају трећег 

тромесечја. 
- Активност планинарске секције у 

пролећном делу. 

 

Боривије Петровић 

Драган Ћирковић 

Разговори 

Излети 

Презентација 
Извештаји 
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 - Посета опсерваторијуму на 

Видојевици за ученике петог и 

шестог разреда. 
- Припрема за окружно такмичење. 

(председник) 
Миланка Стевчић 

 

 

 

 

Маj 

- Осврт на постигнуте резултате са 

окружног такмичења. 
- Предлог маршуте за једнодневно 

планинарење на Копаонику. 

- Припрема републичког 

такмичења(уколико има ученика 

који су достигли овај ниво 

такмичења). 

- Једнодневно планинарење на 

Копаонику и анализа планинарења. 

 

 

Боривије Петровић 

Драган Ћирковић 

(председник) 

Миланка Стевчић 

 

 

Разговори 

Излети 

Презентација 

Извештаји 

 

 

 

 

 

Јун 

- Разговор о реализацији плана и 

програма по разредима. 

- Закључивање оцена и анализа 
успеха. 

- Анализа остварених резултата на 
такмичењима свих рангова. 

- Остварени резултати и успех у 

редовној настави од петог до осмог 
разреда. 

 

 
Боривије Петровић 

Драган Ћирковић 

(председник) 

Миланка Стевчић 

 

 
Разговори 

Излети 

Презентација 

Извештаји 
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План рада стручног већа за хемију 
 

МЕСЕЦ АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОРИ 
НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

 
Септембар 

- требовање прибора, посуђа и 

супстанци. 
- израда и реализација иницијалног теста 
- план стручног усавршавања 

 

Соња Радивојевић 
Љубица Мушкић 

 
 

анализа 

 

 

 

 

Октобар 

- угледни час „Здрава Храна“ 

-  распоред одржавања додатне, допунске 
наставе 

- избор ученика за такмичење 

- планирање и договор о избору ученика 

за фестивал науке 
- усаглашавање критеријума оцењивања 

- анкета за ученике и родитеље 8. разреда 

и 7.разреда који су се определили за 

једносменски рад 
- анализа резултата иницијалног теста 

 

 

 

 
Соња Радивојевић 

Љубица Мушкић 

 

 

 
Извештаји, 

вођење 

евиденције 

записника 

 

 

 
Новембар 

Децембар 

- ефекти додатне, допунске наставе и 

слободних активности 

- анализа рада наставника и ученика који 

су од ове године укључени у 

једносменски рад 

- анализа реализације наставних планова 

за прво тромесечје 
- реализација комбинованог теста 
- посета Фестивалу науке у Београду 

 

 

 
Соња Радивојевић 

Љубица Мушкић 

 

 
Извештаји, 

вођење 

евиденције 

записника 

 

 

 

 
Јануар 

Фебруар 

- анализа резултата са комбинованог 

теста 

- реализација часова припремне наставе и 

припреме ученика за такмичење 

-  договор о одржавању школског 

такмичења 
- радионица – израда слајма 

- упознавање за календаром такмичечња 

- анализа успеха ученика на крају првог 

полугодишта 

 

 

 

Соња Радивојевић 

Љубица Мушкић 

 

 

 

Вођење 

записника 

 
 

Март 

- Тематски дан- „Дани воде (22.март) 

- Сагледавање остварених резултата на 
одржаним такмичењима 

- планирање одласка на фестивал „Наук 

није баук“ у Нишу (маја месеца) 

Соња Радивојевић 

Оливера 
Тимотијевић 

Боривоје 

Петровић 

 
Реализација 

часа 

 

Април 

- извештај о раду ученика који похађају 
допунску наставу 

- анализа резултата са такмичења 
- избор ученика за одлазак на фестивал 

 
Соња Радивојевић 

Љубица Мушкић 

Извештаји, 

вођење 

евиденције 
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 „Наук није баук“ 

- извештај о раду ученика који похађају 

часове у оквиру једносменског рада 

  

 

Мај 

Јун 

- реализација и извештај са угледног часа 

„Светски дан без дуванског дима“ 

- реализација посете фестивалу „Наук 

није баук“ 
- анализа рада актива 

- анализа успеха ученика на крају 

школске 2019/2020.године 

 

 

Соња Радивојевић 
Биљана Симић 

 
 

Извештаји, 

вођење 

записника 

 

План стручног већа за биологију 
 

МЕСЕЦ АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОРИ 
НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Септембар 

Усаглашавање и анализа планова и 

стандарда за V,VI,VII и VIII разред, 

као и планова додатне и допунске 

наставе. Оливера и Слађана држаће 

еколошку секцију у Блацу, а Снежана 

биолошку секцију у Барбатовцу. 

Предлог актива у вези побољшања 

индивидуалне наставе, више 

иновативних метода мултимедијалних 

садржаја практичних вежби кроз 

примену стеченог знања у пракси. 

Активности везане за Тематски дан су: 

заразне болести, мере заштите 

превенције и лечење у децембру кроз 

предавање и пројекцију филма. У марту 

Тематски дан биће везан за загађење 

вода, значај воде, последице и мере 

заштите. Време одржавања угледних 

часова: Марковић Снежана- новембар, 

Вељовић Слађана-децембар, 

Тимотијевић Оливера-март. Окупљање 

старих чланова еколошке секције кроз 

презентације њиховог рада и пријем 

нових. Истицање еколошких проблема и 

указивање на значај екологије. 

Обележавање 15.септембра светске 

акције „Очистимо свет”. Коришћење 

интернета и најновијих података о 

ширењу озонских рупа и опасности која 

прети човечанству. Сарадња са „Србија 
Шуме ” кроз едукативна предавања и 

акције озелењавања поводом 

 

 

 

 

 
Оливера 

Тимотијевић 

Слађана 

Вељовић 

 

Снежана 

Марковић 

(предметни 

наставници) 

 

 

 

 

 

 

 
Фотографије 

Презентација 

Панои 

Изложбе 

Акције 

прикупљања 

Ликовни и 

литерарни 

конкурси 

Извештај 
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 26.септембра Дана чистих планина. 

Планирање семинара за ову школску 

годину и прибављање нове рачунарске 

опреме у циљу модернизације наставе. 

28.09.2019. биће одржана „Ноћ 
истраживача“. 

  

 

 

 

 

 

 
 

Октобар 

Активности везане за Отворена врата и 

сарадњу са родитељима у овом месецу 

одржаће Оливера Тимотијевић. 

Указивање на недостатак наставних 

средстава и истицање шта је неопходно 

прибавити, модернизација наставе, 

посета сајму књига прибављање 

енциклопедија, едукативних часописа и 

очигледних наставних средстава. 

Одабир чланова еко-клуба и 

реализација патрола у граду са циљем 

истицања еколошких проблема, дивљих 

депонија и недостатка канти за 

одлагање отпада. Ангажовање ученика 

на уређењу школског дворишта и 

засађивању нових врста четинара. 
Исписивање еко порука на паноима. 

 

Оливера 

Тимотијевић 

Слађана 

Вељовић 

 

Снежана 

Марковић 

(предметни 

наставници) 

 

Фотографије 

Презентација 

Панои 

Изложбе 

Акције 

прикупљања 

Ликовни и 

литерарни 

конкурси 

Извештај 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Новембар 

Активности везане за Отворена врата у 

овом месецу држаће Снежана 

Марковић. Реализација плана и 

програма из биологије на крају првог 

тромесечја и постигнути успех ученика 

од V до VIII разреда. 

Одржавање додатне и допунске наставе. 

Поручивање наставних 

средстава након прибављања каталога 

на сајму књига, скелет, 

микроскоп, зидне слике, препарати из 

анатомије човека, прибор за дисекцију 

и вивисекцију рачунар или лаптоп за 

кабинет Слађане Вељовић. 

Обележавање Дана климатских 

промена 4. новембра и указивање на 

негативан утицај човека, који је довео 

да промене климе услед загађења. 

Обележавање Дана дијабетеса 14. 

Новембра одржавање предавања и 

израда паноа. Указивање на правилан 

начин исхране и превенцију здравља. 

Едукативна предавања на тему болести 
зависности: алкохолизам, наркоманија 

 

 

 

Оливера 

Тимотијевић 

Слађана 

Вељовић 

 

Снежана 

Марковић 

(предметни 

наставници) 

 

 

 

 

 
Фотографије 

Презентација 

Панои 

Изложбе 

Акције 

прикупљања 

Ликовни и 

литерарни 

конкурси 

Извештај 
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 и штетност дуванског дима.   

 

 

 

 

 
 

Децембар 

Држање додатне и допуске наставе из 

биологије. Рад еколошке 

секције на унутрашњем уређењу школе 

и формирање школског 

расадника са егзотичним врстама које 

ће красити школске холове и двориште 

на пролеће. Обележавање 1. децембра 

светског Дана борбе против СИДЕ 

организовањем предавања, поделом 

едукативног материјала и прављењем 

илустрованих едукативних паноа који 

ће бити постављени на видном месту у 

школи. Израда и постављање 
хранилица и кућица за птице у 

школском дворишту. 

Оливера 

Тимотијевић 

Слађана 

Вељовић 

 

Снежана 

Марковић 

(предметни 

наставници) 

Фотографије 

Презентација 

Панои 

Изложбе 

Акције 

прикупљања 

Ликовни и 

литерарни 

конкурси 

Извештај 

 

 

 

 

Јануар 

Анализа успеха ученика на крају првог 
полугодишта и остварени план 

и програм, реализација додатне и 

допунске наставе. Активност ученика у 

еко-клубу и исписивање еколошких 

порука. Истицање еколошке свети и 

указивање на еколошке проблеме. 

Ангажовање ученика VIII разреда у 

припреми обележавања дана мочварних 

станишта и израда порука и паноа. 

Оливера 

Тимотијевић 

Слађана 
Вељовић 

 

Снежана 

Марковић 

(предметни 

наставници) 

Фотографије 

Презентација 

Панои 

Изложбе 

Акције 

прикупљања 

Ликовни и 

литерарни 

конкурси 

Извештај 

 

 

 

 
Фебруар 

Обележавање Дана мочварних 

станишта 2 фебруара. Редовно 

одржавање додатних настава и 

припрема за учешће на општинском 

такмичењу ученика VII и VIII разреда. 

Израда еколошких канти и постављање 

у учионице и двориште. 

Оливера 
Тимотијевић 

Слађана 

Вељовић 

Снежана 

Марковић 

(предметни 
наставници) 

Фотографије 

Презентација 

Панои 

Изложбе 

Акције 

прикупљања 

Ликовни и 

литерарни 

конкурси 
Извештај 

 

 
 

Март 

Активности везане за Отворена врата у 

овом месецу одржаће Слађана 

Вељовић. Интензивнији рад са 

ученицима који су остварили пласман у 

виши ранг такмичења. Ангажовање 

ученика на прикупљану података 

претраживањем интернета везаних за 

загађење вода и значај очувања 

Оливера 

Тимотијевић 

Слађана 

Вељовић 

 

Снежана 

Фотографије 

Презентација 

Панои 

Изложбе 

Акције 

прикупљања 

Ликовни и 

литерарни 
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 чисте пијаће воде која ће ускоро бити 

вреднија од нафте јер је све 

мање има а проблем загађења вода су 

све већи. Илустровање занимљивости и 

израда паноа везаних за обележавање 
светског Дана вода 22. марта. 

Марковић 
 

(предметни 

наставници) 

конкурси 

Извештај 

 

 

 

 

 

 

 

 
Април 

Обележавање светског дана здравља 7. 

Априла и указивање на 

еколошке проблеме, који негативно 

утичу на наше здравље. Успех 

ученика на крају трећег тромесечја. 

Активност чланова еколошке 

секције на пролећном уређењу 

школског дворишта (орезивању, 

окопавању, и озелењавању ). 

Активирање еко патрол у обилажењу 

града и указивању на еколошке 

проблеме. Израда пројекта и 

конкурисање за доделу средстава за 

формирање летње учионице и 

кутка за децу у слободним 

активностима. Обележавање 22. априла 

светског дана планете земље читањем 

еколошких порука и израдом 

паноа, презентацијама и трибином, на 

којој учествују ученици и наставници. 

Оливера 

Тимотијевић 

Слађана 

Вељовић 

 

Снежана 

Марковић 

(предметни 

наставници) 

 

 

 

Фотографије 

Презентација 

Панои 

Изложбе 

Акције 

прикупљања 

Ликовни и 

литерарни 

конкурси 

Извештај 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Маj 

Формирање рециклажног центра и 

селектирање отпада постављањем 

канти за различите врсте отпада (папир, 

стакло, метал и пластика) и 

инвестирање прикупљеног новца у 

акције уређења школе. 

Обележавање Дана биодиверзитета 22. 

мај и указивање на значај 

биолошке разноврсности за опстанак 

човечанства. Израда паноа и 

прикупљање података коришћењем 

интернета. Обележавање европског 

Дана паркова 24. маја кроз 
презентације и занимљиве филмове 

Оливера 

Тимотијевић 

Слађана 

Вељовић 

 

Снежана 

Марковић 

(предметни 

наставници) 

Фотографије 

Презентација 

Панои 

Изложбе 

Акције 

прикупљања 

Ликовни и 

литерарни 

конкурси 

Извештај 

 

 
Јун 

Анализа остварених резултата на 
такмичењима свих рангова. 

Остварени успех и резултати у редовној 
настави биологије VII и VIII разреда. 

Оствареност плана и програма. 
Обележавање 5. јуна светског 

Дана животне средине ангажовањем 

Оливера 

Тимотијевић 

Слађана 

Вељовић 

 

Снежана 

Фотографије 

Презентација 

Панои 

Изложбе 

Акције 

прикупљања 

Ликовни и 
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 ученика свих узраста почев од 

предшколске установе и припрема 

еколошке приредбе која ће бити 

медијски пропраћена где ће се кроз 

креативност деце истаћи значај 

екологије и очувања здраве животне 

средине. Извештај ученика еколошке 

секције о реализацији активности 
током школске 2019/2020.године. 

Марковић 
 

(предметни 

наставници) 

литерарни 

конкурси 

Извештај 

 

 

План рада стручног већа за физику 

МЕСЕЦ АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОРИ 
НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

 

 

 
Август 

- Анализа рада у претходној години 

- Одабир председника већа за 

предстојећу школску годину 

- Подела часова по разредима и 

одељењима 

- Израда планова рада и усклађивање 

планова и програма 

- Припремање иницијалних тестова 
- План стручног усавршавања 

 

 

 
Милена Убавић 

(председник) 

ДијанаКрсмановић 

(замена Милена 

Јовановић) 

 

 

Презентација 

Скице 

Извештај 

 

 

Септембар 

- Анализа резултата завршног испита 

осмих разреда 

- Реализација и анализа успешности 

иницијалних тестова 

- Договор о терминима извођења 

контролних задатака 
- Организација и одабир ученика за 

секцију из физике 

Милена Убавић 

(председник) 

Дијана Крсмановић 

(замена Милена 

Јовановић) 

 

 
Презентација 

Скице 

Извештај 

 

Октобар 

- Планирање допунске и додатне 

наставе 

- Организовање рада секције из физике 

- Договор о извођењу и реализацији 

угледних часова 

Милена Убавић 

(председник) 

Дијана Крсмановић 

(замена Милена 

Јовановић) 

 
Презентација 

Скице 

Извештај 

 

Новембар 

- Обележавање Европског дана науке 

(7. новембар) 

- Разматрање успеха ученика на крају 

првог тромесечја 
- Припрема за такмичење 

Милена Убавић 

(председник) 

Дијана Крсмановић 

(замена Милена 

Јовановић) 

 
Презентација 

Скице 

Извештај 

 

Децембар 

 

- Анализа реализације плана и програма 

- Реализација пробног комбинованог 

теста на нивоу школе 

Милена Убавић 

(председник) 

Дијана Крсмановић 

(замена Милена 

Презентација 

Скице 

Извештај 
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 - Иновације у настави Јовановић)  

 
 

Јануар 

- Анализа успеха на крају првог 
полугодишта 

- Анализа урађених пробних тестова и 

статистички подаци - физика 
- Уређивање кабинета – попис 

Милена Убавић 
(председник) 

Дијана Крсмановић 

(замена Милена 
Јовановић) 

 

Презентација 

Скице 

Извештај 

 
 

Фебруар 

- Договор о избору уџбеника за следећу 

школску годину 

- Одржавање Општинског такмичења из 

физике 

Милена Убавић 

(председник) 

Дијана Крсмановић 
(замена Милена 

Јовановић) 

 

Презентација 

Скице 

Извештај 

 

 

 

 
Март 

- Анализа постигнутих резултата на 

такмичењу 

- Одржавање Окружног такмичења из 

физике (у зависности од резултата) 
- Договор о припремној настави за 

ученике осмог разреда 

Милена Убавић 

(председник) 

Дијана Крсмановић 

(замена Милена 

Јовановић) 

 

Презентација 

Скице 

Извештај 

 

 
Април 

- Разматрање успеха ученика на крају 

трећег тромесечја 

- Пробни комбиновани тест из 

Министарства за ученике осмог 

разреда 
- Јавни час - Обележавање Дана 

планете Земље (22. април) 

 
 

Милена Убавић 

(председник) 

Дијана Крсмановић 

(замена Милена 

Јовановић) 

 
 

Презентација 

Скице 

Извештај 

 

 

 

Мај 

- Угледни час (6.разред - хидростатички 
притисак) 

- Анализа припреме ученика за 

полагање матурског испита 

- Анализа пробног завршног теста 

(задаци из физике) 

- Анализа усклађености критеријума 
оцењивања 

- Разговор о примењеним иновацијама у 

настави, размена искустава 

 

 

Милена Убавић 

(председник) 

Дијана Крсмановић 

(замена Милена 

Јовановић) 

 

 

 
Презентација 

Скице 

Извештај 

 

 

 

Јун 

- Анализа реализације плана рада већа 

- Разматрање успеха ученика на крају 

школске године 

- Учешће у реализацији завршног 

испита - прегледање комбинованих 

тестова 

- Израда Извештаја о раду већа 

наставника физике 

- Израда Плана рада за следећу школску 

годину 

 
 

Милена Убавић 

(председник) Дијана 

Крсмановић 

(замена Милена 

Јовановић) 

 

 

 
Презентација 

Скице 

Извештај 
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СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА 

ТЕХНИЧКОГ И ИНФОРМАТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА 

И ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА 

 

МЕСЕЦ АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОРИ 
НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

 

 

 
Август 

- Избор председника стручног већа и 

заменика. 

- Анализа услова рада и опремљености 

кабинета 
- Подела часова и подела одељења на групе 

- Подела и израда плана рада секција 

- Договор о начину реализације наставних 

области 

- Израда годишњих и месечних планова 

рада. 
- Разно 

 

 

 

 
СВ ТиО и 

информатике 

 

 

 

Извештај, 

записник са 

седнице СВ 

 

 

 
Септембар 

- Утврђивање плана рада актива за 

2019/2020. 
- Утврђивање распореда часова 

- Договор о коришћењу кабинета-распоред 

- Израда плана рада и слободних активности 

и за ИОП 1 и 2 

- Требовање учила, прибора и свих 

неопходних средстава за реализацију 

наставних садржаја 
- Предлози за учешће на семинарима 
- Разно 

 

 

 

 
СВ ТиО и 

информатике 

 

 

 

Извештај, 

записник са 

седнице СВ 

 

Октобар 

- Договор о начину реализације наставних 

садржаја у датим условима. 

- Уочене потешкоће у раду при реализацији 

програма 

- Усмеравање талентованих ученика ка уже 

стручним областима из програма (рад у 

секцијама) 
- Разно 

 

 

СВ ТиО и 

информатике 

 

 
Извештај, 

записник са 

седнице СВ 

 

Новембар 

- Реализација садржаја секција 

- Набавка неопходних материјала за рад 

секција 

- Анализа успеха ученика на крају првог 

тромесечја 

- Угледни час: 

- Разно 

 

 

СВ ТиО и 
информатике 

 

 
Извештај, 

записник са 

седнице СВ 

 - Анализа усклађености критеријума 

оцењивања ученика 

СВ ТиО и 

информатике 

Извештај, 

записник са 
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Децембар - Анализа коришћења наставних средстава у 

редовној настави 

- Анализа услова рада и сарадња са стручним 
органима школе на њиховом побољшању 

- Разно 

 седнице СВ 

 

Јануар 

- Реализација планова и планираног фонда 

часова 
- Успех ученика на крају првог полугодишта 

- Анализа рада и постигнутих резултата на 

редовним часовима и часовима слободних 

активности (секција) 

- Анализа рада са ученицима ИОП-а и 

потешкоће у раду 
- Разно 

 

 

 
СВ ТиО и 

информатике 

 

 

Извештај, 

записник са 

седнице СВ 

 

Фебруар 

- Договор о броју ученика који ће 

представљати школу на такмичењима 
- Рад на припреми ученика за такмичење 

- Анализа могућности ученика за набавку 

материјала за вежбе и рад секција 
- Разно 

 
 

СВ ТиО и 
информатике 

 
Извештај, 

записник са 

седнице СВ 

 
Март 

- Избор уџбеника и наставних средстава за 

следећу школску годину 
- Анализа реализације часова редовне 

наставе и припреме за такмичења 
- Разно 

 
СВ ТиО и 

информатике 

 

Извештај, 

записник са 

седнице СВ 

 

Април 

- Организација такмичења из ТИО и 

Информатике, као и припрема за будућа 

такмичења 
- Разно 

 

СВ ТиО и 
информатике 

Извештај, 

записник са 

седнице СВ 

 

Мај 

- Реализација редовних и ваннаставних 

активности предвиђених програмом 

- Анализа постигнутих резултата на 

такмичењима 
- Разно 

 
СВ ТиО и 

информатике 

 

Извештај, 

записник са 

седнице СВ 

 

Јун 

- Анализа успеха ученика на крају школске 

2019/2020. године 

- Могућности за налажење нових 

савременијих метода реализације 

програмских садржаја 
- Радионица ТиО 
- Изложба ученичких радова из ТИО 

 

 
СВ ТиО и 

информатике 

 
 

Извештај, 

записник са 

седнице СВ 
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План рада стручног већа за физичко и здравствено васпитање 

 

МЕСЕЦ АКТИВНОСТИ РЕЛИЗАТОРИ 
НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

 

 

 
Септембар 

- Подела часова по разредима, подела 

секција, израда планова и програма за 

2019/2020. 

- Оквирни договор за писање припреме за 

наставу и упознавање ученика са 

основним начелима у спортским 

секцијама које држимо. 

- Подела секција по данима кад се 

одржавају. 

 

 

Минић Младен 

Брадић 

Братислав 

Максић Милан 

Матић Немања 

 
 

Метод живе 

речи 

Аналитичко- 

синтетичка 

метода 

 
 

Октобар 

- Припреме ученика на секцијама за 

предстојећа такмичења која се одржавају 

у том месецу (кошарка , одбојка). 

- Припреме за јесењи крос и оцењивање 

на тромесечју. 

 

Минић Младен 

Брадић 

Братислав 

Максић Милан 
Матић Немања 

Метод живе 

речи 

Аналитичко- 

синтетичка 

метода 

 

 
Новембар 

 
- Техника и тактика припрема ученика на 

секцијама за општинска такмичења и 

преглед реализације плана и програма 

текуће године . 

 

Минић Младен 

Брадић 

Братислав 

Максић Милан 

Матић Немања 

 
Метод живе 

речи 

Аналитичко- 

синтетичка 

метода 

 

 
Децембар 

- Реализација плана и програма секције 

припреме за такмичења (општинска, 

међуопштинска ) преглед досадашњег 

рада на секцијама и консултације за 

избор ученика за предстојећа такмичења, 

успех и реализација плана и програма на 
крају првог полугодишта . 

 

Минић Младен 

Брадић 

Братислав 

Максић Милан 

Матић Немања 

 

Метод живе 

речи 

Аналитичко 

-синтетичка 

метода 

 

 

 
Јануар 

Фебруар 

- Међуопштинска такмичења која 

предстоје, припрема на секцијама за 

такмичења, реализација плана и 

програма секција и планова за 

такмичења. 

- Физичка , техничка, тактичка припрема 

ученика за такмичења која ће се одржати 

у другом полугодишту текуће године . 
- Планирање одласка на Копаоник – 

школа скијања по разредима. 

 

 
Минић Младен 

Брадић 

Братислав 

Максић Милан 

Матић Немања 

 

 
Метод живе 

речи 

Аналитичко 

-синтетичка 

метода 

 

Март 

- Реализација плана и програма секција , 

преглед остварених резултата на досада 

одржаним такмичењима ,исправљање 
грешака које су ученици правили , 

Минић Младен 

Брадић 

Братислав 
Максић Милан 

Метод живе 

речи 

Аналитичко- 
синтетичка 
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 признања и похвале . 

- Преглед оствареног плана и реализација 

програма на редовним часовима 

физичког васпитања. 

Матић Немања метода 

 

 

 

 
Април 

 
- Редовно долажење ученика на секције , 

редовно долажење ученика на наставу , 

проблем са којим се ученици сусрећу на 

настави и секцијама, успех на крају 

тромесечја , другог полугодишта , 

испуњавање плана и програма секције и 

успех на досад одржаним такмичењима. 
- Иновативни часови физичког васпитања. 

 
 

Минић Младен 

Брадић 

Братислав 

Максић Милан 

Матић Немања 

 

Метод живе 

речи 

Аналитичко- 

синтетичка 

метода 

 

 

 

 
Маj 

- Начелни договор и разговор наставника 

физичког васпитања о досад 

- одржаним такмичењима по спортовима , 

постигнути резултати , приказ научних 

елемената из спортских игара на 

такмичењима (техничка , тактичка , 

физичка , и психичка припрема ученика 

). 

- Реализација плана и програма наставних 

јединица у текућој години . 

 
 

Минић Младен 

Брадић 

Братислав 

Максић Милан 

Матић Немања 

 

Метод живе 

речи 

Аналитичко- 

синтетичка 

метода 

 

 

 

 
Јун 

- Завршни разговор о реализацији плана и 

програма наставе и секције, 

оспособљавање ученика који су 

похађали изборне секције , селекција 

ученика за предстојећа такмичења у 

следећим годинама . 
- Успех ученика на крају школске године . 

- Проблеми на такмичењима на којима су 

се наставници и ученици сусретали и 

могућност побољшања рада на секцијама 
и остваривање бољих резултата. 

 

 

Минић Младен 

Брадић 

Братислав 

Максић Милан 

Матић Немања 

 

 

Метод живе 

речи 

Аналитичко 

-синтетичка 
метода 
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План рада стручног већа за музичку културу 

 

МЕСЕЦ АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОРИ 
НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

 

 
Август 

- Планирање приредбе за ђаке прваке 

- Усвајање плана и програма рада за 

школску 2019/2020. 
- Подела часова 

- Усвајања плана рада секција 

- План и програм стручног усавршавања 

 

 
Наставници 

музичке културе и 

чланови секције 

 

Књига 

евиденција 

секције 

 

 
Септембар 

- Планирање свих садржаја рада за школску 

2019/2020. 

- Избор председника актива 

- Опремљеност кабинета за музичку 

културу 
- Уједначавање критеријума оцењивања 

 

Наставници 

музичке културе и 

чланови секције 

 

Књига 

евиденција 

секције 

 

 
Октобар 

- Планирање приредби заједно са тимом за 

културу 
- Сарадња са учитељима 4. разреда 

- Коришћење наставних средстава – 

мултимедија 

 

Наставници 

музичке културе и 

чланови секције 

 

Књига 

евиденција 

секције 

 

 
Новембар 

- Приредба поводом Дана школе 

- Анализа остварености садржаја и начина 

реализације школског програма 

- Успех и дисциплина ученика на крају 

првог тромесечја 

 

Наставници 

музичке културе и 

чланови секције 

 

Књига 

евиденција 

секције 

 
Децембар 

- Праћење реализације ван наставних 

активности (секција) 
- Такмичење међу ОЗ 
- Приредба поводом Нове године 

Наставници 

музичке културе и 

чланови секције 

Књига 

евиденција 

секције 

 
Јануар 

- Реализација програмских садржаја 

- Приредба поводом Светог Саве 

- Успех и дисциплина ученика на крају 

првог полугодишта 

Наставници 

музичке културе и 

чланови секције 

Књига 

евиденција 

секције 

 
Фебруар 

- Презентације ученичких радова 

- Рад већа у предходном периоду 

Наставници 
музичке културе и 

чланови секције 

Књига 
евиденција 

секције 

 
 

Март 

- Сарадња са учитељима 4. разреда 

- Извештај о похађаним семинарима 

- Праћење оцењивања и резултати рада 

ученика 

 

Наставници 

музичке културе и 

чланови секције 

Књига 

евиденција 

секције 
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Април 

- Угледни час 

- Иновација у настави 

- Успех и дисциплина ученика на крају 

трећег тромесечја 

Наставници 

музичке културе и 

чланови секције 

Књига 

евиденција 

секције 

 
Мај 

- Анализа успеха 8. разреда 

- Праћење реализације ван наставних 

активности (секција) 
- Анализа рада већа 

Наставници 

музичке културе и 

чланови секције 

Књига 

евиденција 

секције 

 

 
Јун 

- Успех и дисциплина ученика на крају 

школске године 

- Презентација најбољих ученичких радова 

- Уџбеници и литература за наредну 

школску годину 
- Реализација плана и програма 

 
Наставници 

музичке културе и 

чланови секције 

 

Књига 

евиденција 

секције 
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План рада стручног већа за ликовну културу 

 

МЕСЕЦ АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОРИ 
НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

 

 

Септембар 

- Израда плана рада ликовног већа 

- Опремљеност кабинета новим 

наставним средствима 

- Подела послова по програму у већу 

- Планирање учешћа на конкурсима за 

предстојећу годину 

ДанијелаДачковић, 

Добрила Брадић, 

ДрагојлаПавловић, 

ВеснаМиленковић 

Јевтић 

Разговор 

Презентација 

Фотографија 

Извештај 

Изложба 

 

 

Октобар 

- Програмски садржаји , са 

иновацијама 
- Усклађивање критеријума оцењивања 

- Планирање предстојеће приредбе 

поводом Дана школе 
- Подела активности за остваривање 

учешћа на конкурсима 

ДанијелаДачковић, 

Добрила Брадић, 

ДрагојлаПавловић, 

ВеснаМиленковић 

Јевтић 

Разговор 

Презентација 

Фотографија 

Извештај 

Изложба 

 

 

 
Новембар 

- Остваривање плана и програма, 

увођење иновација 

- Анализа успеха на крају тромесечја 

- Праћење и учествовање на 

конкурсима 

- Подела активности у вези са 

манифестацијом ''Дани школе'' 

 

ДанијелаДачковић, 

Добрила Брадић, 

ДрагојлаПавловић, 

ВеснаМиленковић 

Јевтић 

 

Разговор 

Презентација 

Фотографија 

Извештај 

Изложба 

 

 

 
Децембар 

- Остваривање плана и програма 

- Подела активности у вези са 

догађајима 
- Додела новогодишњих пакетића 

- Конкурс за најлепшу честитку у 
оквиру наше школе 

- Припрема за прославу Светог Саве 

ДанијелаДачковић, 

Добрила Брадић, 

ДрагојлаПавловић, 

ВеснаМиленковић 

Јевтић 

 

Разговор 

Презентација 

Фотографија 

Извештај 

Изложба 

 

 
Јануар 

 

- Прослава Светог Саве 

- Учешће на конкурсима 

- Остваривање програмских садржаја 

- Анализа успеха 

ДанијелаДачковић, 

Добрила Брадић, 

ДрагојлаПавловић, 

ВеснаМиленковић 

Јевтић 

Разговор 

Презентација 

Фотографија 

Извештај 

Изложба 

 

 
Фебруар 

 
- Остваривање плана и програма 

- Учешће на конкурсима 

- Обележавање ''Дана љубави'' изложбом 

ДанијелаДачковић, 

Добрила Брадић, 

ДрагојлаПавловић, 

ВеснаМиленковић 

Јевтић 

Разговор 

Презентација 

Фотографија 

Извештај 

Изложба 
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Март 

 

- Остваривање плана и програма са 

часовима иновација 
- Ликовни конкурси – учешће и анализа 

- Изложба ликовних радова поводом 8. 
марта 

- Анализа успеха на крају тромесечја 

 

ДанијелаДачковић, 

Добрила Брадић, 

ДрагојлаПавловић, 

ВеснаМиленковић 

Јевтић 

 

Разговор 

Презентација 

Фотографија 

Извештај 

Изложба 

 

 
Април 

 
- Остваривање плана и програма 

- Ускршњи вашар 

- Учешће на конкурсима 

ДанијелаДачковић, 

Добрила Брадић, 

ДрагојлаПавловић, 

ВеснаМиленковић 

Јевтић 

Разговор 

Презентација 

Фотографија 

Извештај 

Изложба 

 

 
Мај 

 

- Реализација наставног плана и 

програма 

- Учешће на конкурсима 

- Анализа успеха 

ДанијелаДачковић, 

Добрила Брадић, 

ДрагојлаПавловић, 

ВеснаМиленковић 

Јевтић 

Разговор 

Презентација 

Фотографија 

Извештај 

Изложба 

 
 

Јун 

- Анализа спровођења плана и програма 

и свих планираних активности 

- Планирање активности за наредну 

годину 
- Припрема извештаја о раду 

ДанијелаДачковић, 

Добрила Брадић, 

ДрагојлаПавловић, 
ВеснаМиленковић 

Јевтић 

Разговор 

Презентација 

Фотографија 
Извештај 

Изложба 
 

 

 

План рада стручног већа за млађе разреде 

 
 

МЕСЕЦ 

 

АКТИВНОСТИ 

 

РЕАЛИЗАТОРИ 
НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

 

 

 

 

Август 

- Израда и усвајање годишњих и 
оперативних планова 

- Планирање допунске и додатне наставе 
и ваннаставних активности 

- Иницијални тестови 

- Планирање распореда угледних часова 

- Појаашњење вођења евиденције у е- 

дневнику од стране стручне службе 

(слободне активности, ваннаставне 

активности, допунска и додатна 
настава) 

 

 

 

 
Професори 

разредне наставе 

 

 
- Извештаји 

учитеља 

- Вођење 

записника 

- Присуствовање 
активностима 
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Септембар 

- Усклађивање контролних и писмених 

задатака 
- Избор дечје штампе за ученике 

- Договор око реализовања Дечје недеље 

- Елекртонски дневник – размена 

искустава 

 
 

Професори 

разредне наставе 

- Извештаји 

учитеља 

- Вођење 
записника 

- Присуствовање 

активностима 

 

 
Октобар 

- Анализа активности остварених у Дечјој 

недељи 
- Припрема за обележавање Дана школе 

- Резултати са иницијалног теста 

- Састављање и анализа заједничког теста 

из српског језика и математике 

 
 

Професори 
разредне наставе 

- Извештаји 

учитеља 
- Вођење 

записника 

- Присуствовање 

активностима 

 

 
Новембар 

- Анализа успеха и дисциплине на крају 

тромесечја 

- Прослава Дана школе - извештај 

 
 

Професори 

разредне наставе 

- Извештаји 

учитеља 
- Вођење 

записника 

- Присуствовање 

активностима 

 

 
Децембар 

- Организовање приредбе за Нову годину 

и обележавање Дана Светог Саве 
- Хуманитарна акција (пакетићи за децу 

слабијег материјалног стања) 

 
 

Професори 

разредне наставе 

- Извештаји 

учитеља 
- Вођење 

записника 

- Присуствовање 

активностима 

 

 
Јануар 

- Прослава школске славе Светог Саве 

- Састављање и анализа заједничког теста 

из српског језика и математике 

- Размена искустава и материјала ИОП-1 

и ИОП-2 

 
 

Професори 
разредне наставе 

- Извештаји 

учитеља 
- Вођење 

записника 

- Присуствовање 

активностима 

 

 
Фебруар 

- Анализа успеха и дисциплине на крају 

првог полугодишта 
- Организовање приредбе поводом 8. 

марта 

 
 

Професори 

разредне наставе 

- Извештаји 

учитеља 
- Вођење 

записника 

- Присуствовање 

активностима 

 

 
Март 

- Израда плана екскурзије и школе у 

природи 
- Избор уџбеника за наредну школску 

годину 

- Састављање и анализа заједничког теста 

из српског језика и математике 

 
 

Професори 
разредне наставе 

- Извештаји 

учитеља 
- Вођење 

записника 

- Присуствовање 

активностима 

 
 

Април 

- Анализа успеха и дисциплине на крају 

тромесечја 

- Припрема за школски хуманитарни 
вашар 

- Избор делегата за скупштину 

 
Професори 

разредне наставе 

- Извештаји 

учитеља 

- Вођење 
записника 

- Присуствовање 
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 Учитељског друштва  активностима 

 

 
Мај 

- Праћење и анализа постигнућа ученика 

на такмичењима 

- Састављање и анализа заједничког теста 

из српског језика и математике 

 
 

Професори 

разредне наставе 

- Извештаји 

учитеља 

- Вођење 

записника 
- Присуствовање 

активностима 

 

 

 

Јун 

- Анализа успеха и дисциплине на крају 

другог полугодишта 
- Анализа рада већа 

- Извештај са рекреативне наставе и 
излета 

- Избор руководиоца већа 

- Усвајање плана већа учитеља 

- План стручног усавршавања за школску 

2019/20. 

 

 

 
Професори 

разредне наставе 

 
- Извештаји 

учитеља 

- Вођење 

записника 

- Присуствовање 

активностима 



ОСНОВНА ШКОЛА „СТОЈАН НОВАКОВИЋ“ БЛАЦЕ 

119 

 

 

 ОРГАНИЗАЦИЈА ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

СЕКЦИЈЕ (V - VIII разред) 

 

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ РЕАЛИЗАТОР СЕКЦИЈЕ 

Драмска и луткарска секција Весна Симић, Милена Грујић 

Новинарска секција Бранкица Милић 

Рецитаторска секција Ивана Грујић 

Млади историчари Љиљана Врекић, Марија Ћојбашић 

Извиђачка секција Боривоје Петровић, Драган Ћирковић 

Одбојкашка секција Милан Максић 

Фудбалска секција Братислав Брадић 

Рукометна секција Младен Минић 

Информатичка секција Невена Пешић, Катарина Михајловић 

Информатичко- астрономска секција Немања Кричак 

Фото секција Драган Живковић 

Саобраћајна секција Драган Живковић, Горан Лазић 

Музичка секција – изворно певање Љубица Терзић 

Еколошка секција Оливера Тимотијевић, Слађана Вељовић 

Библиотекарска секција Марија Ристић 

Секција из руског језика Данијела Илић, Миљана Петровић 

Секција из енглеског језика –Young 

Explorers 

Катарина Михајловић 

Биолошка секција Оливера Тимотијевић 

Кошаркашка секција Немања Матић 

Еко-филм секција Невена Пешић 
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СЕКЦИЈЕ (I - IV разред) 
 

 

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ РЕАЛИЗАТОР СЕКЦИЈЕ 

Драмска секција Мирјана Тодоровић, Слађана Лозанац, 

Јелица Анђелковић 

Математичка секција Горица Убавић 

Рецитаторска секција Драган Урошевић, Евица Урошевић, 

Валентина Лазић 

Ликовна секција Данијела Дачковић, Добрила Брадић, 

Драгојла Павловић, Весна Миленковић Јевтић 

Литерарна секција Ивица Смиљковић, Весна Миленковић 

Ликовна секција 

-целодневни боравак 

Горан Пешић, Сања Симић, Гордана Милојевић, 

Гордана Милошевић, Гордана Смиљковић 

Спортска секција Момчило Максић, Биљана Симић, Дејан Ђокић 

Златне руке Слађана Раичевић, Зорица Миладиновић, 

Драгана Ковачевић 

Енглески језик-Drama Club Урош Поповић 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ДРАМСКЕ СЕКЦИЈЕ 

 

МЕСЕЦ АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОРИ 
НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

 
 

Септембар 

1. Формирање секције 

2. Доношење плана рада за текућу 

школску годину 

3. Проучавање текста 
4. Читалачка проба ( рад за столом) 

 

Весна Симић, 

Милена Грујић 

спремање 

представа 

извештај 

 

 

Октобар 

1. Сценско постављање текста 

2. Распоредна проба: груписање лица 

и ствари на сцени 

3. Распоредна проба: вежбе покрета и 

гестова 
4. Распоредна проба: вежбе акцента и 

паузе 

 
Весна Симић, 

Милена Грујић 

 
спремање 

представа 

извештај 

 
 

Новембар 

1. Распоредна проба: Израда и 

постављање комплетног декора 
2. Распоредна проба: костими и маске 

3. Генерална проба 
4. Премијера 

Весна Симић, 

Милена Грујић 

спремање 

представа 

извештај 

 
 

Децембар 

1. Основни појмови о позоришној 

уметности 
2. Елементи драме 

3. Од текста до представе 
4. Учешће на школској свечаности 

 

Весна Симић, 

Милена Грујић 

спремање 

представа 

извештај 

 

 

 
Јануар 

1. Игра - Игре опуштања, 

концентрације, речима и 

реченицама, опонашања, пантомиме 

и мимике, маште 

2. Квиз - колико смо научили о 

позоришту 
3. Анализа рада секције у првом 

полугодишту 

 
 

Весна Симић, 

Милена Грујић 

 
 

спремање 

представа 

извештај 

 
Фебруар 

 

1. Речник позоришних термина 

2. Елементи драме 

 

Весна Симић, 

Милена Грујић 

спремање 

представа 

извештај 

 

 
Март 

1. Проучавање текста 

2. Подела улога 

3. Читалачка проба (рад за столом ) 

4. Читалачка проба 

5. СВЕТСКИ ДАН ПОЗОРИШТА ЗА 

ДЕЦУ И МЛАДЕ 20. МАРТ 

 

Весна Симић, 

Милена Грујић 

 

спремање 

представа 

извештај 

Април 
1. Распоредна проба: вежбе покрета и 

гестова 
 спремање 

представа 
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 2. Распоредна проба: сценске радње 

3. Распоредна проба: вежбе ритма и 

темпа 
4. Сцена и визуелни ефекти у драми 

Весна Симић, 

Милена Грујић 

извештај 

 
 

Мај 

1. Израда лутака и постављање 

комплетног декора 
2. Распоредна проба: костими и маске 

3. Проба 
4. Генерална проба 

 

Весна Симић, 

Милена Грујић 

спремање 

представа 

извештај 

 
Јун 

1. Премијера 

2. Разматрање извештаја о раду 

драмске секције. Предлог чланова 
секције за похвале и награде 

 

Весна Симић, 
Милена Грујић 

спремање 

представа 

извештај 

 

 

 

 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА РЕЦИТАТОРСКЕ СЕКЦИЈЕ 

 
 

МЕСЕЦ 

 

АКТИВНОСТИ 

 

РЕАЛИЗАТОРИ 
НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

 

 

Септембар 

Организациона проблематика: 

 

1. Избор руководства секције 

2. Формирање радних група читача, 

приповедача, рецитатора, говорника, 

водитеља, и сл. 

Ивана Грујић, 

наставница 

српског језика 

и ученици, 

чланови 
рецитаторске 

секције 

 

 
Разговори 

 

 

Октобар 

Учешће ученика, чланова 

рецитаторске секције, на 

Међународном фестивалу дечијег 

стваралаштва на Сајму књига у 

Београду у организацији НБ ,,Рака 

Драинац“ из Блаца 

Ивана Грујић, 

наставница 

српског језика 

и ученици, 

чланови 

рецитаторске 
секције 

 

 
Извештај и 

фотографије 

 

 

Новембар 

Упућивање у разне врсте уметничког 

говора: 
 

1. Нивои читања и приповедања за 

различите скупове-беседништво, 

вођење дијалога и дискусија, 
рецитовање и казивање напамет 

Ивана Грујић, 

наставница 

српског језика 

и ученици, 

чланови 
рецитаторске 

секције 

 

 

Разговори 
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Децембар 

 

Упућивање у разне врсте уметничког 

говора: 

 

1. Читање текстова из књиге Беседе 

Ивана Грујић, 

наставница 

српског језика 

и ученици, 

чланови 

рецитаторске 
секције 

 

 
Разговори 

 

 

Јануар 

 

 
Кратки курсеви дикције: 

акценат, интонација, паузе... 

Ивана Грујић, 

наставница 

српског језика 

и ученици, 

чланови 
рецитаторске 

секције 

 

 
Разговори 

 
 

Током 

школске 

године 

 

Учешће у пригодним програмима 

школе: Дан школе, Нова година, 

Савиндан, Дан жена... 

1. Припрема прилога за пригодне 
програме у школи 

Ивана Грујић, 

наставница 

српског језика 

и ученици, 

чланови 

рецитаторске 
секције 

 

 
Вест, извештај, 

фотографије 

 
 

Током 

школске 

године 

 

Учешће ученика, чланова 

рецитаторске секције, 

на песничким вечерима у 

организацији НБ ,,Рака Драинац“ 

Ивана Грујић, 

наставница 

српског језика 

и ученици, 

чланови 
рецитаторске 

секције 

 

 
Вест, извештај, 

фотографије 

 
 

Током 

школске 

године 

 

Присуство ученика, чланова 

рецитаторске секције, 

на песничким вечерима у 

организацији НБ ,,Рака Драинац“ 

Ивана Грујић, 

наставница 

српског језика 

и ученици, 

чланови 

рецитаторске 
секције 

 

 
Вест, извештај, 

фотографије 

 
 

Током 

школске 

године 

 

Учешће ученика, чланова 

рецитаторске секције, у представама 

у организацији КЦ ,,Драинац“ 

Ивана Грујић, 

наставница 

српског језика 

и ученици, 

чланови 
рецитаторске 

секције 

 

 
Вест, извештај, 

фотографије 
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Март, април, 

мај 

Учешће на смотрама и такмичењима 

: 

1. Припрема ученика за учешће на 

општинском, окружном и 

Републичком такмичењу 

рецитатора 

Ивана Грујић, 

наставница 

српског језика 

и ученици, 

чланови 

рецитаторске 
секције 

 

 
Анализа 

резултата 

 

 

 
 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА НОВИНАРСКЕ СЕКЦИЈЕ 

МЕСЕЦ АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОРИ 
НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

Септембар 1. Пријем нових чланова. Бранкица Милић 
Извештај 

Часопис 

 

 

 

 

 

 

 
Октобар 

1. Анализа рада секције у претходној 

школској години и упознавање 

чланова секције са планом рада у 

овој школској години. 

2. Формирање групе (на основу 

интересовања и личног 

опредељења ученика ушколи). 

3.  Планирање рада секције на основу 

идеја ученика и плана наставника. 

4. Читање и анализа радова ученика, 

чланова секције, из претходне 

године. 

5. Упознавање са основним 

облицима новинарског 

изражавања. 
6. Посета Сајму књига и извештај са 

тог догађаја. 

 

 

 

 

 

 

 
Бранкица Милић 

 

 

 

 

 

 
 

Извештај 

Часопис 

 

 

 

 

Новембар 

1. Упознавање са основним 

облицима новинарског изражавања 

(вест, извештај,репортажа) 

2. Проналажење и уочавање 

новинарског изражавања у 

дневним новинама. 

3. Самостално писање новинског 

чланка (вести, извештаја и 

репортаже) 
4. Читање и коментар радова 
5. Победници међу једнакима. 

 

 

 

 

Бранкица Милић 

 

 

 

 
Извештај 

Часопис 

 

Децембар 

1. Облици новинарског изражавања 
(репортажа и интервју) 

2. Интервју са неким од ученика или 

 

Бранкица Милић 

Извештај 
Часопис 
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 наставника школе. 

3. Репортажа са неког актуелног 

догађаја. 
4. Читање радова и коментар 

  

 
Јануар 

1. Свети Сава као инспирација. 

Праћење и извештавање свих 

активности које сувезане за 
прославу св. Саве. 

 
Бранкица Милић 

 

Извештај 

Часопис 

 

 

 

 
Фебруар 

1. Изношење идеја за покретање 

школског часописа. 
2. План израде часописа 

3. Подела задатака за рад на 

покретању часописа 

4. Избор редакције часописа 

(редакција, новинари, уредника) 

Додатне активности и задаци: 
5. Прикупљање материјала за школски 

часопис. 

 

 

 

 
Бранкица Милић 

 

 

 

Извештај 
Часопис 

 

 

 

 

 

Март 

1. Рад на школском часопису 

(преглед материјала) 
2. Рад на школском часопису (избор 

радова) 

3. Рад на школском часопису 
(прелом стране, уредништво) 

4. Рад на школском часопису 

(лектура) 

Додатне активности и задаци: 

5. Уређивање школског часописа у 

сарадњи са ученицима чалановима 

осталих секција у школи. 
6. Прекуцавање  текстова  и лектура 

 

 

 

 

 
Бранкица Милић 

 

 

 

 

 
Извештај 
Часопис 

 
 

Април 

1. Рад на школском часопису 

(преглед материјала). 

2. Рад на школском часопису 

(лектура и прелом стране) 
3. Анализа првог броја часописа 

 
Бранкица Милић 

 

Извештај 

Часопис 

 

 
Мај 

1. Презентација школског часописа. 

2. Интернет презентација часописа, 

израда зидних новина и паноа са 

материјалима из часописа; 

штампање часописа 
3. Говорно-писана вежба 

 
 

Бранкица Милић 

 
Извештај 
Часопис 

 
 

Јун 

1. Анализа рада секције и 

представљање планова за нову 

школску годину. 
2. Проглашење најуспешнијих 

чланова секције. 

 
 

Бранкица Милић 

 
Извештај 

Часопис 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СЕКЦИЈЕ МЛАДИ ИНФОРМАТИЧАРИ 

 
 

Р. 

БР. 

 
ОБЛАСТ 

/ ТЕМА / 

МОДУЛ 

 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 
 

ИСХОДИ 

 
1. 

 

И
К

Т
 

 По завршеној теми/области ученик ће бити у 

стању да: 

− наведе примену информатике и рачунарства у 

савременом животу 
− правилно користи ИКТ уређаје 

− именује основне врсте и компоненте ИКТ 

уређаја 

− прави разлику између хардвера, софтвера и 

сервиса 

− прилагоди радно окружење кроз основна 

подешавања 

− креира дигитални слику и примени основне 

акције едитовања и форматирања (самостално и 

сараднички) 

− креира текстуални документ и примени основне 

акције едитовања и форматирања (самостално и 

сараднички) 

− примени алате за снимање и репродукцију 

аудио и видео записа 

− креира мултимедијалну презентацију и примени 

основне акције едитовања и форматирања 

(самостално и сараднички) 

− сачува и организује податке 
− разликује основне типове датотека 
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2. 

 

Д
И

Г
И

Т
А

Л
Н

А
 П

И
С

М
Е

Н
О

С
Т

 

 По завршеној теми/области ученик ће бити у 

стању да: 

− реагује исправно када дође у потенцијално 
небезбедну ситуацију у коришћењу ИКТ уређаја; 

− доводи у везу значај правилног одлагања 

дигиталног отпада и заштиту животне средине 

− разликује безбедно од небезбедног, пожељно од 

непожељног понашања на Интернету 

− реагује исправно када дођу у контакт са 

непримереним садржајем или са непознатим 

особама путем Интернета 

− приступа Интернету, самостално претражује, 

проналази информације у дигиталном окружењу 

и преузима их на свој уређај 

− информацијама на интернету приступи критички 

− спроводи поступке за заштиту личних података и 

приватности на Интернету 

− објасни појам ауторских права и разликује 
основне лиценце за дељење садржаја 

− препознаје ризик зависности од технологије и 

доводи га у везу са својим здрављем 

− рационално управља временом које проводи у 

раду са технологијом и на Интернету 

 
3. 

 

Р
А

Ч
У

Н
А

Р
С

Т
В

О
 

 По завршеној теми/области ученик ће бити у 

стању да: 

− наведе редослед корака у решавању једноставног 

логичког проблема 

− креира једноставан рачунарски програм у 

визуелном окружењу 

− сврсисходно примењује програмске структуре и 

блокове наредби 
− користи математичке операторе за израчунавања 
− објасни сценарио и алгоритам пројекта 

− анализира и дискутује програм 
− проналази и отклања грешке у програму 
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П
Р

О
Ј

Е
К

А
Т

 

 Ученик ће бити у стању да: 

− сарађује са осталим члановима групе у одабиру 

теме, прикупљању и обради материјала у вези са 

темом, формулацији и представљању резултата и 

закључака 

− одабира и примењује технике и алате у складу са 

фазама реализације пројекта 

− наведе кораке и опише поступак решавања 

пројектног задатка 

− вреднује своју улогу у групи при изради 

пројектног задатка и активности за које је био 

задужен 
− поставља резултат свог рада на Интернет, ради 

дељења са другима, уз помоћ наставника 
 

 

Циљеви и задаци: 

 

Прва тема бави се ИКТ-ом, задатак јесте да се ученицима на практичан начин покаже 

шта су оперативни системи, како се подижу као и системска подешавања. Такође ова тема 

има задатак да ученицима приближи дигиталну писменост, безбедно коришћење интернета и 

безбедно преузимање података са интернета као и област рачунарства кроз разноразне 

програмске језике. 

Друга тема има задатак ученицима да приближи област астрономије кроз 

информационе технологије. Имаће прилику кроз апликативни софтвер да се ближе упознају 

са науком. Такође један од циљева јесте да се на квалитетан начин ученицима приближи ова 

област уз помоћ школског телескопа. 

 
 

Време реализације: 1 недељно, од октобра до јуна месеца. 

 

Активности ученика: 

 

- Инсталација оперативног система 

- Проналажење и преузимање апликативног софтвера 

- Отклањање мањих кварова на рачунарима 

- Израда пројектних задатака на тему безбедности на интернету 

- Организовање радионица на тему астрономије 

- Монтажа телескопа 

- Организовање посматрања 
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ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА 

 Информатичкo-астрономска секција 2019/2020 

ПРЕДМЕТИ: Информатика и рачунарство 
 

НАСТАВНИЦИ: Немања Кричак 

САРАДНИЦИ: Ученици средње школе 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА 

ИНФОРМАТИЧКО-АСТРОНОМСКА СЕКЦИЈА 
 

Редни број 

наставне теме 

 

Назив наставнe теме 

Б
р
о
ј 

ч
ас

в
а 

1. 
Информационо комуникационе технологије, дигитална 

писменост и рачунарство 
20 

2. Астрономија кроз информационе технологије 10 

УКУПНО 30 

 

Годишњи фонд: 30 часова 

Циљеви и задаци: 

 

Прва тема бави се ИКТ-ом, задатак јесте да се ученицима на практичан начин покаже 

шта су оперативни системи, како се подижу као и системска подешавања. Такође ова тема 

има задатак да ученицима приближи дигиталну писменост, безбедно коришћење интернета и 

безбедно преузимање података са интернета као и област рачунарства кроз разноразне 

програмске језике. 

Друга тема има задатак ученицима да приближи област астрономије кроз 

информационе технологије. Имаће прилику кроз апликативни софтвер да се ближе упознају 

са науком. Такође један од циљева јесте да се на квалитетан начин ученицима приближи ова 

област уз помоћ школског телескопа. 

 
 

Време реализације: 1 недељно, од октобра до јуна месеца. 

 

Активности ученика: 

 

- Инсталација оперативног система 

- Проналажење и преузимање апликативног софтвера 

- Отклањање мањих кварова на рачунарима 

- Израда пројектних задатака на тему безбедности на интернету 
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- Организовање радионица на тему астрономије 

- Монтажа телескопа 

- Организовање посматрања 
 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА 

ИНФОРМАТИЧКО-АСТРОНОМСКА СЕКЦИЈА 
 

МЕСЕЦ ПЛАН РАДА РЕАЛИЗАТОРИ 
НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

 

 

Септембар 

(2) 

- Пријава ученика 

заинтересованих за 

информатичко-астрономску 

секцију 

 

- Упознавање ученика с 

планом и програмом 

секције 

 

 
Немања Кричак, 

наставник 

информатике и 

рачунарства 

Информатичко-астрономска 

секција једном недељно 

одржава радне састанке након 

секције у току целе школске 

године. У оквиру радних 

састанака осмишљавају се и 

реализују различите 

активности према програму 

рада секције, а резултати 

активности биће приказани у 

месечним извештајима. 

 

 

 
Октобар 

(4) 

- Информатика и 

рачунарство 
 

- Оперативни системи 

 

- Инсталација оперативног 

система 
 

- Разно (поправка школских 

рачунара) 

 

 

Немања Кричак, 

наставник 

информатике и 

рачунарства 

Информатичко-астрономска 

секција једном недељно 

одржава радне састанке након 

секције у току целе школске 

године. У оквиру радних 

састанака осмишљавају се и 

реализују различите 

активности према програму 

рада секције, а резултати 

активности биће приказани у 

месечним извештајима. 

 

 

 
Новембар 

(4) 

- Хардвер и софтвер рачунара 

 

- Инсталација апликативног 

софтвера 

 

- Инсталација апликативног 

софтвера 
 

Разно (поправка школских 

рачунара) 

 

 

Немања Кричак, 

наставник 

информатике и 

рачунарства 

Информатичко-астрономска 

секција једном   недељно 

одржава  радне   састанке 

након секције у току целе 

школске године. У оквиру 

радних    састанака 

осмишљавају се и реализују 

различите активности према 

програму   рада секције, а 

резултати активности биће 

приказани у месечним 

извештајима. 

 

 

Децембар 

(3) 

 
- Microsoft Office Word 

 

- Microsoft Officе Power Point 

 

- Разно (поправка школских 

рачунара) 

 

 
Немања Кричак, 

наставник 

информатике и 

рачунарства 

Информатичко-астрономска 

секција једном недељно 

одржава радне састанке након 

секције у току целе школске 

године. У оквиру радних 

састанака осмишљавају се и 

реализују различите 

активности према програму 

рада секције, а резултати 

активности биће приказани у 
месечним извештајима. 
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Јануар 

Фебруар 

(4) 

- Безбедност на интернету 

 

- Безбедно преузимање 

података са интернета 

 

- Алати за програмирање 

 

- Разно (поправка школских 

рачунара) 

 

 
Немања Кричак, 

наставник 

информатике и 

рачунарства 

Информатичко-астрономска 

секција једном недељно 

одржава радне састанке након 

секције у току целе школске 

године. У оквиру радних 

састанака осмишљавају се и 

реализују различите 

активности према програму 

рада секције, а резултати 

активности биће приказани у 
месечним извештајима. 

 

 

Март 

(4) 

 
- Алати за програмирање 

 

- Алати за програмирање 

 

- Алати за програмирање 

 

-Увод у астрономију 

 

 
Немања Кричак, 

наставник 

информатике и 

рачунарства 

Информатичко-астрономска 

секција једном недељно 

одржава радне састанке након 

секције у току целе школске 

године. У оквиру радних 

састанака осмишљавају се и 

реализују различите 

активности према програму 

рада секције, а резултати 

активности биће приказани у 

месечним извештајима. 

 

 

Април 

(4) 

-Увод у астрономију 

 

- Монтажа телескопа 

 

- Инсталација софтвера за 
виртуелну астрономију 

 

- Посматрање школским 

телескопом 

 

 
Немања Кричак, 

наставник 

информатике и 

рачунарства 

Информатичко-астрономска 

секција једном недељно 

одржава радне састанке након 

секције у току целе школске 

године. У оквиру радних 

састанака осмишљавају се и 

реализују различите 

активности према програму 

рада секције, а резултати 

активности биће приказани у 
месечним извештајима. 

 

 

 
Мај 

(4) 

-  Пројектни задатак из 

области астрономије 
 

- Пројектни задатак из 

области астрономије 

 

- Пројектни задатак из 

области астрономије 

- Презентовање пројектног 

задатка 

 

 

Немања Кричак, 

наставник 

информатике и 

рачунарства 

Информатичко-астрономска 

секција једном   недељно 

одржава  радне   састанке 

након секције у току целе 

школске године. У оквиру 

радних    састанака 

осмишљавају се и реализују 

различите активности према 

програму   рада секције, а 

резултати активности биће 

приказани у месечним 

извештајима. 

 

 

Јун 

(1) 

 

 
 

- Сумирање рада чланова 

секције у току школске 

године 

 

 
Немања Кричак, 

наставник 

информатике и 

рачунарства 

Информатичко-астрономска 

секција једном недељно 

одржава радне састанке након 

секције у току целе школске 

године. У оквиру радних 

састанака осмишљавају се и 

реализују различите 

активности према програму 

рада секције, а резултати 

активности биће приказани у 
месечним извештајима. 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

ИНФОРМАТИЧКЕ СЕКЦИЈЕ 
 

Циљеви и задаци: 

 

1.  Тежиште рада, код прве наставне теме Интернет: Друштвене мреже и 

мултимедијски садржаји, треба да буде на разним врстама електронске комуникације 

као и правилима безбедног понашања у оквиру такве комуникације. Такође ће се 

највише обратити пажња на фромирање групе ученика који ће заједно са 

наставницима покренути и ажурирати фејсбук страницу школе, као и израђивати 

филмове на основу слика и видео снимака одређених догађаја везаних за рад школе, а 

које су направили сами ученици у оквиру рада секције. 

2.  Друга тема Припреме за eTwinning пројекте обухвата припреме за сваки вид 

организације у оквиру европске образовне мреже, а које се односе на ову секцију и 

уопште на редовну наставу и ваннаставне активности. Све активности се организују 

путем видео конференција (ради лакше комуникације) или су везане за рад употребом 

доступних web алата, којима се располаже у оквиру организовања наставе (али и 

техничком подршком од стране ученика и наставника- својим знањем и својом 

технологијом). 

 

Време реализације: 1 недељно, од октобра до јуна месеца. 

 

Активности ученика: 

 

- Пратити догађања везана за школу 

- Прикупљати информације за фејсбук страницу и youtube канал школе: Обрађивати 

прикупљене информације; Постављати (објављивати) информације на страницама; 

Редовно ажурирати податке на страници 

- Израда филмова од стране чланова филмско-информатичке секције, од својих 

материјала 

- Припреме за учешће у eTwinning пројектима 

- Израда материјала за објаве на конкурсима које прате чланови ове секције 

 

НАПОМЕНА: Није могуће јасно одредити термине објављивања појединога поста на 

страници. Објављиваће се по потреби, зависно о прикупљеним материјалима за објављивање. 

 

ПРИМЕРИ: Излети, екскурзије, приредбе, јавни и огледни часови, видео конференције, 

хуманитарне акције ученика и радника школе и слично... 
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ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА 

ИНФОРМАТИЧКЕ СЕКЦИЈЕ 
 
 

МЕСЕЦ АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОР 
НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

 
Септембар 

(2) 

- Пријава ученика заинтересованих за 

филмско-информатичку секцију 

- Упознавање ученика с планом и 

програмом секције 

- Договор о терминима одржавања секције 

Невена Пешић 

Катарина 

Михајловић 

 
 

Разговор 

 

 

 
Октобар 

(4) 

-  Подела задатака ученицима за 

прикупљање информација и праћење 

догађаја у школи (сарадња са стручном 

службом) за израду материјала за објаве 

-  Припреме за обележавање недеље 
програмирања 

-  Припреме и учешће у еTwinning 

пројектима 
- Разно 

 

Невена Пешић 

Катарина 
Михајловић 

 
Израда 

филмова 

Пројекти 

Презентације 

Материјали 

 

 

 

 

Новембар 

(4) 

- Израда фејсбук странице и youtube 

канала школе(праћење и објаве 

догађаја) 

-  Подела задатака ученицима за 

прикупљање информација и праћење 

догађаја у школи (сарадња са стручном 

службом) за израду материјала за објаве 

-  Припреме и учешће у еTwinning 

пројектима 

-  Припреме за такмичење из 

информатике (Дабар) 
- Разно 

 

 

 

Невена Пешић 

Катарина 

Михајловић 

 

 

Израда 

филмова 

Пројекти 

Презентације 

Материјали 

 

 

 

Децембар 

(3) 

- Израда фејсбук странице и youtube 

канала школе(праћење и објаве 

догађаја) 

-  Подела задатака ученицима за 

прикупљање информација и праћење 

догађаја у школи (сарадња са стручном 

службом) за израду материјала за објаве 

-  Припреме и учешће у еTwinning 

пројектима 
- Разно 

 

 

Невена Пешић 

Катарина 

Михајловић 

 
 

Израда 

филмова 

Пројекти 

Презенатације 

Материјали 
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Јануар 

Фебруар 

(4) 

- Израда фејсбук странице и youtube 

канала школе(праћење и објаве 

догађаја) 

- Подела задатака ученицима за 

прикупљање информација и праћење 

догађаја у школи (сарадња са стручном 

службом) за израду материјала за објаве 

- Припреме и такмичење из екологије 

(Национална еколошка олимпијада) 

-  Припреме за учешће у еTwinning 

пројектима 
- Разно 

 

 

 

Невена Пешић 

Катарина 
Михајловић 

 

 

Израда 

филмова 

Пројекти 

Презентације 

Материјали 

 

 

 

 

Март 

(4) 

- Израда фејсбук странице и youtube 

канала школе(праћење и објаве 

догађаја) 

- Подела задатака ученицима за 

прикупљање информација и праћење 

догађаја у школи (сарадња са стручном 

службом) за израду материјала за објаве 

- Припреме и учешће у еTwinning 

пројектима 

- Учешће на такмичењу из екологије 

(Национална еколошка олимпијада) 
- Разно 

 

 

 

Невена Пешић 

Катарина 
Михајловић 

 

 

Израда 

филмова 

Пројекти 

Презентације 

Материјали 

 

 

 

 

Април 

(4) 

- Израда фејсбук странице и youtube 

канала школе(праћење и објаве 

догађаја) 

-  Подела задатака ученицима за 

прикупљање информација и праћење 

догађаја у школи (сарадња са стручном 

службом) за израду материјала за објаве 

- Учешће на такмичењу из екологије 

(Национална еколошка олимпијада) 

- Припреме и учешће у еTwinning 

пројектима 
- Разно 

 

 

 

Невена Пешић 

Катарина 

Михајловић 

 

 

Израда 

филмова 

Пројекти 

Презентације 

Материјали 

 

 

 

 
Мај 

(4) 

- Израда фејсбук странице и youtube 

канала школе(праћење и објаве 

догађаја) 

-  Подела задатака ученицима за 

прикупљање информација и праћење 

догађаја у школи (сарадња са стручном 

службом) за израду материјала за објаве 

- Припреме и учешће у еTwinning 

пројектима 
- Учешће на такмичењу из екологије 

(Национална еколошка олимпијада) 

 

 

Невена Пешић 

Катарина 

Михајловић 

 

 
Израда 

филмова 

Презентације 

Пројекти 

Материјали 
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Јун 

(1) 

- Сумирање рада чланова секције у току 

школске године 

Невена Пешић 

Катарина 

Михајловић 

Извештаји 

 

 

 
 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА САОБРАЋАЈНЕ СЕКЦИЈЕ 

 

ТЕМА САДРЖАЈ РАДА МЕТОД РАДА 

 
 

А 

Пешак у саобраћају 

1. Уводне напомене о саобраћају – 

историјски развој, средства... 

2. Основна правила кретања 

пешака 

3. „Како долазим у школу?“ 

1. и 2. Разговор са члановима 

Секције 

3. Групна израда макета 

саобраћајница у околини 

школе, уз разговор о 

искуствима 

Б 

Прелазак и кретање 

пешака коловозом 

4. Правила - прелазак пешака 

преко коловоза 

5. Правила - кретање пешака по 

коловозу 

 
4. и 5. Разговор са члановима 

Секције 

 
В 

Саобраћајни знаци 

6. Изглед и значења знакова 

7. Правила поступања по 

саобраћајним знацима 

6. и 7. Групна израда макета 

саобраћајних знакова у 

реалној величини, уз 

разговор 

ТЕМА САДРЖАЈ РАДА МЕТОД РАДА 

Д 

Саобраћајна 

култура и 

безбедност 

 

 

8. Искуства саобраћајне полиције 

 
8. Разговор са представником 

локалне полицијске управе, 

укључити и остале ученике и 

родитеље 

 
Ђ 

Саобраћајни 

полигон 

спретности „Шта 

знаш о саобраћају“ 

 

 
9. Техничка израда елемената 

полигона 

10. Постављање полигона 

9. Групна израда елемената 

према скицама из 

Правилника Смотре „Шта 

знаш о саобраћају“ АМСС 

10. Пројектовање, исцртавање и 

постављање полигона у 

дворишту или на игралишту 

школе 
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ТЕМА САДРЖАЈ РАДА МЕТОД РАДА 

 
Е 

Полигон 

практичног 

понашања у 

саобраћају „Шта 

знаш о саобраћају“ 

 

 
11. Техничка израда елемената 

полигона 

12. Постављање полигона 

11. Групна израда елемената 

према скицама из 

Правилника Смотре „Шта 

знаш о саобраћају“ АМСС 

12. Пројектовање, исцртавање 

и постављање полигона у 

дворишту или на игралишту 

школе 

Ж 

Практичне вежбе 1 

на полигонима 

13. Практично усавршавање знања 

и технике кретања бициклиста и 

пешака 

13. Кретање по полигонима без 

и са бициклом, бодовање 

 
З 

„Саобраћајна 
патрола“ 

 
 

14. Усавршавање знања и технике 
кретања у саобраћају 

14. Дежурство и асистенције 

пешацима, посебно 

ученицима, на 

саобраћајницама у близини 

школе уз помоћ саобраћајне 

полиције 

И 

Практичне вежбе 2 

на полигонима 

15. Практично усавршавање знања 

и технике кретања бициклиста и 

пешака за ученике ван Секције 

15. Кретање по полигонима без 

и са бициклом, бодовање 

Ј 

Школско 

такмичење „Шта 

знаш о саобраћају“ 

 
16. Припрема и организација 

такмичења 

16. Организација такмичења, 

припрема полигона, 

суђење... 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА МУЗИЧКЕ СЕКЦИЈЕ 

Секција ће се одржавати једном недељно у кабинету за музичку културу.У оквиру 

секције,вршиће се припреме за активности и приредбе,као што су прослава Дана 

школе,прослава Нове године,прослава школске славе Светог Саве,обележавање Дана жена и 

др. Са циљем да се украси и визуелно обогати простор у коме ученици проводе време у 

плану је такође и израда паноа са сликама инструмената, композитора, омиљених извођача 

забавне музике и сл. у чему ученици активно учествују са својим жељама, идејама и 

предлозима. У оквиру секције са ученицима ће се разговарати о развоју забавне музике и 

новим трендовима, са циљем да се њихов музички укус обликује на најбољи могући начин. 

Ученици се кроз те разговоре упознају са правим музичким вредностима и изграђују лични 

укус и критичко мишљење. Уколико буду у могућности да посећују или прате путем медија 

разне музичке манифестације (концерте, шоу програме, фестивале и сл.) моћи ће да на 

секцији износе своје утиске и да дискутују о ономе што су чули и видели. 

Циљ и задаци: 
 

Општи циљ музичке секције је развијање интересовања за музичку уметност и упознавање 

музичке традиције и културе свога и других народа. 

Остали циљеви и задаци су: - да код ученика развија музичке способности и жељу за 

активном музицирањем/певањем и учествовањем у школским ансамблима; - да подстиче 

креативност и смисао за колективно музицирање; - да развија навику слушања музике, 

подстиче доживљај и оспособљеност за разумевање музичких порука; - да подстиче 

стваралачко ангажовање у свим музичким активностима (извођење, слушање, истраживање и 

стварање музике); - да развија критичко мишљење. 
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МЕСЕЦ 

 

АКТИВНОСТИ 

 

РЕАЛИЗАТОРИ 
НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

 

септембар 

Провера музичких 

способности ученика; 

Формирање групе 

Наставници музичке 

културе и чланови секције 

Књига 

евиденција 

секције 

 

октобар 

Музичка репродукција; 
рад на уједначавању звука 

групе 

Наставници музичке 

културе и чланови секције 

Књига 
евиденција 
секције 

 

новембар 

 

Формирање репертоара групе 
Наставници музичке 

културе и чланови секције 

Књига 

евиденција 

секције 

 

децембар 
Развијање вишегласног 

музицирања 

Наставници музичке 

културе и чланови секције 

Књига 
евиденција 
секције 

 

јануар 
Неговање изворне народне 

музике 

Наставници музичке 

културе и чланови секције 

Књига 

евиденција 

секције 

 

фебруар 

Изражавање критичког става 
ученика према наученом 

репертоару 

Наставници музичке 
културе и чланови секције 

Књига 
евиденција 
секције 

 

март 
Рад на вокално- 

инструменталним песмама 

Наставници музичке 

културе и чланови секције 

Књига 

евиденција 

секције 

 
април 

Обједињавање репертоара- 

вокалне композиције са 

пратњом клавира и без(а 
cappella) 

 

Наставници музичке 
културе и чланови секције 

Књига 

евиденција 

секције 

 

мај 

Заједничко музицирање групе- 

усклађивање појединачних 

гласова у групи 

Наставници музичке 
културе и чланови секције 

Књига 

евиденција 

секције 

 

јун 
Евалуација ученика чланова 

секције 

Наставници музичке 

културе и чланови секције 

Књига 
евиденција 
секције 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЕКОЛОШКЕ СЕКЦИЈЕ 
 

 

МЕСЕЦ ПЛАН РАДА РЕАЛИЗАТОР 
НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Септембар 

Октобар 

Новембар 

Децембар 

Јануар 

Фебруар 

Март 

Април 

Мај 

Јун 

Еколошка секција Основне школе 

„Стојан Новаковић ” окупља ученике од 

V-VIII разреда, али су у многе акције 

укључени и сви ученици наше школе. 

Садржаји програма се реализују кроз 

теме којима су обухваћени основни 

појмови екологије, али и кроз предмете: 

чувари природе и свет око нас. 

Акценат се ставља на проширње знања, 

упознавање животне средине, као и на 

упознавање са разлчичитим начинима 

заштите природе. 

Секција успешно делује на нивоу 

школе, али и целе општине. 

 

Циљеви су мултидисциплинарни: 

 

- Пре свега се жели постићи да деца 

изграде бољи однос према природи и 

животниој средини. 
- Рад на формирању еколошке свести. 

- Да деца развију љубав према живој и 

неживој природи, тако ће развити 

креативне личности отворене за 

сарадњу, договор и решавње 

проблема. 

- Упознавање места и улоге човека у 

природи и друштву, могу да одреде 

кораке ка очувању и унапређивању 

здравља човека. 

- Створиће корисне навике и знања о 

одржавању личне хигијене, као и 

хигијене радног и животног простора. 

- Са циљем подизања нивоа хигијене у 

школи ће еколошке патроле 

препознати и контролисати начине 

одржавања хигијене простора у коме 

бораве ученици, али и школског 

дворишта. 

- Подношењем краћих извештаја након 

контролних активности, резултати ће 

се анализирати. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оливера 

Тимотијевић 

(предметни 

наставник) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фотографије 

Презентација 

Панои 

Изложбе 

Акције 

прикупљања 

Ликовни и 

литерарни 

конкурси 

Извештај 



ОСНОВНА ШКОЛА „СТОЈАН НОВАКОВИЋ“ БЛАЦЕ 

140 

 

 

 

 План рада еколошке секције 

обухвата: 

 

- Уређење школског дворишта обухвата 

уклањање сасушених четинара и 
засађивање нових биљних врста. 

- Уређење свих учионица, кабинета и 

холова и исписивање правилника 

понашања стављање истог на видно 

место. 

- Праве изложбе радова и фотографија 

везане за важне еколошке датуме, као 

што су: 15.септембар, кроз акцију 

очистимо свет, 16.септембар, кроз 

обележавање светског дана озонског 

омотача, 26.септембра, кроз 

обележавање дана чистих планина где 

очекујемо сарадњу и донацију у 

садном материјалу од „Србија шуме 

”. 

- Одрађивање радова на еколошком 

папиру и прављење повремене 

изложбе. 

- Организовање ације прикупљања 

папира и палстике за рециклажу, а 

зарађени новац ће се користити за 

озелењавање школе. 

- Организовање обележавања Дана 

палнете Земље кроз еко марш, 

ликовне и литерарне конкурсе. 

- Учествовање у еко квизу поводом 

дана заштите животне средине. 

- Прављење презентација које указују 

на значај енергетске ефикасности , као 

и значај обновљивих извора енергије 

(енергија сунца и ветра) 

- Уградња штедљивих сијалица. 

- Сарадња са ученицима средње школе, 

бившим члановима наше секције и 

размена искустава. 

- У сарадњи са ЈКП- ом Блаце 

учествовање у пролећном и јесењем 

спремању града. 

- У сарадљи са дечијим вртићем 

организовање маскембала поводом 

Дана планете Земље. 
- Учешће у радио и ТВ емисисјама на 

тему еколошке едукације деце и 

омладине. 
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 - Учествовање на расписаним 

конкурсима министарства на тему 

екологије. Учешће у сарадњи еко 

секција других школа и организовање 

еко кампова. 

- Осликавање зидова и исписивање 

порука едукативног и естетског 

карактера. 

- Осмишљавање новог еко кутка и 

уређење старог. 

- Формирање алпинаријума са 

ароматичним биљкама. 

- Поставка кућица и хранилица за птице 
у школском дворишу. 

- Формирање расадника за пролећно 

уређење школе. 

- Посета ботаничкој башти и 

зоолошком врту у Београду 
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ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА 

 Еко-филм секција 

ПРЕДМЕТИ: Информатика и рачунарство, Свет око нас, Познавање природе, Биологија 

НАСТАВНИЦИ: Невена Пешић и учитељи 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА 

ЕКО-ФИЛМ СЕКЦИЈЕ 

Редни број 

наставне теме 

 

Назив наставнe теме 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
 

а 
п

о
 

те
м

и
 

1. 
ИНТЕРНЕТ: ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ и 

МУЛТИМЕДИЈСКИ САДРЖАЈИ 
15 

 
2. 

ПРИПРЕМЕ ЗА ЕКО ПРОЈЕКТЕ НА ТЕМУ 

1) Загађење ваздуха 

2) Заштита воде од загађења 
3) Рециклажа 

 
15 

УКУПНО 30 

Годишњи фонд: 30 часова 

 

Циљеви и задаци: 1. Тежиште рада, код прве наставне теме Интернет: Друштвене мреже и 

мултимедијски садржаји, треба да буде на разним врстама електронске комуникације као и 

правилима безбедног понашања у оквиру такве комуникације. Такође ће се највише обратити 

пажња на фромирање групе ученика који ће заједно са наставницима развијати еколошку 

културу осталих ученика кроз едукативне филмове. Најбитиније је да се деци још у најранијем 

узрасту кроз васпитавање за одговорно понашање и активно учешће у очувању природне 

равнотеже како своје непосредне околине тако и читаве планете. Главна актинвост ће бити 

зрађивање филмова на основу слика и видео снимака одређених догађаја везаних за рад школе, 

а које су направили сами ученици у оквиру рада секције. 

2. Друга тема Припреме за еко пројекте обухвата припреме за сваки вид организације у оквиру 

Еко-тима “Зелени путоказ”,где ће бити организовано и реализивано доста пројеката, које 

прирпема међународна еко школа, чији је члан школски еко-тим. Све активности се организују 

путем на часовима ваннаставних активности, али и путем видео конференција (ради лакше 

комуникације) или су везане за рад употребом доступних web алата, којима се располаже у 

оквиру организовања наставе (али и техничком подршком од стране ученика и наставника- 

својим знањем и својом технологијом). 

Време реализације: 1 недељно, од октобра до јуна месеца. 
Активности ученика: 

- Пратити догађања везана за школу 
- Прикупљати информације за пројекте и за youtube канал школе: Обрађивати прикупљене 

информације; Постављати (објављивати) информације на страницама; Редовно ажурирати 

податке на страници 
- Израда филмова од стране чланова филмско-информатичке секције, од својих материјала 

- Припреме за учешће у пројектима на тему екологије (Израда материјала за објаве на конкурсима 

које прате чланови ове секције) 
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НАПОМЕНА: Није могуће јасно одредити термине објављивања појединога поста  на 

страници. Објављиваће се по потреби, зависно о прикупљеним материјалима за објављивање. 

ПРИМЕРИ: Излети, екскурзије, приредбе, јавни и огледни часови, видео конференције, 

хуманитарне акције ученика и радника школе и слично... 

 
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА ЕКО-ФИЛМ СЕКЦИЈЕ 

 

МЕСЕЦ 

БР. ЧАСА 
ПЛАН РАДА 

 
Септембар 

(2) 

- Пријава ученика заинтересованих за филмско-информатичку секцију 

- Упознавање ученика с планом и програмом секције 

- Договор о терминима одржавања секције 

- Подела задатака ученицима за прикупљање информација и праћење догађаја 

у школи (сарадња са стручном службом) за израду материјала за објаве 

 
 

Октобар 

(4) 

- Припреме за обележавање недеље програмирања 

- Припреме за обележавање дана здраве хране и дан заштите животиња 

(израда паноа и јеловника) 

- Прављење материјала за филм о обележавању Дечије недеље и Европске 

недеље програмирања 
- Објава филма на youtube каналу школе 
- Разно 

 
Новембар 

(4) 

- Обележавање дана чистог ваздуха 

- Филм о едукацији на тему ефекта стаклене баште 

- Какав ваздух желимо да удишемо (израда беџева и подела остих на великом 

одмору) 
- Припреме за такмичење из информатике (Дабар) 
- Разно 

 
Децембар 

(3) 

- Обележавање дана планина 

- Израда филма о значају земљишта за живи свет и његова објава на youtube 
каналу школе 

- Припреме и учешће у еко пројектима 
- Разно 

 
Јануар 

Фебруар 

(4) 

- Израда филма “Обновљиви и необновљиви извори енергије” 

- ЕКО контрола – ученици праве анкету и спроводе је у школи (тема: 

рационална потрошња и штедња) 
- Припреме и такмичење из екологије (Национална еколошка олимпијада) 

- Припреме за учешће у еко пројектима 
- Разно 

 
Март 

(4) 

-Вода извор живота – радионица 

- Обележавање светског дана заштите вода( корелација више предмета) 

- Израда паноа „Чувати као кап воде на длану“ - други разред 

- Израда паноа „Шуме – плућа планете Земље“- четврти разред 

-Учешће на такмичењу из екологије (Национална еколошка олимпијада) 
- Разно 

 

Април 

(4) 

-Дан здравља – гостујући предавач 

- Обележавање дана планете Земље 

- Писање порука на ЕКО зиду (млађи ученици) и израда филма на дату тему 

-Учешће на такмичењу из екологије (Национална еколошка олимпијада) 
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 -Припреме и учешће у еко пројектима 

- Разно 

 
Мај 

(4) 

-Сакупљање рециклажних материјала 
-Израда филма о активностима на тему рециклаже на нивоу школе 

- Сређивање школског дворишта и парка поред школе 

- Израда квиза – научили смо на еколошкој секцији 
-Учешће на такмичењу из екологије (Национална еколошка олимпијада) 

Јун 

(1) 
- Сумирање рада чланова секције у току школске године 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СЕКЦИЈЕ „МЛАДИ ИСТОРИЧАРИ“ 
 

ПЕРИОД АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОРИ 
НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

 

 
 

Септембар 

Октобар 

- Разговор,предлози и договор о раду 

секције током школске године 

- Предлози и договор о припремама и 

реализацији јавних часова током 

школске године везани за одређене 

историјске догађаје, појаве, процесе 

или личности и изради паноа 

 

 

Љиљана Врекић 

Марија Ћојбашић 

 
Фотографије 

Презентација 

Панои 

Изложбе 

Извешаји 

 
 

Новембар 

Децембар 

- Припрема јавног часа на тему - Дан 

државности 

- Реализација јавног часа на задату 

тему 
- Дискусија о реализованом јавном 

часу 

 

 
Љиљана Врекић 

Марија Ћојбашић 

Фотографије 

Презентација 

Панои 

Изложбе 
Извешаји 

 
Јануар 

Фебруар 

- Израда паноа на задату тему( избор 

теме у договору са члановима 

секције) 
- Посета музеју „Тополички устанак“ 

у Гргуру 

 
Љиљана Врекић 

Марија Ћојбашић 

Фотографије 

Презентација 

Панои 

Изложбе 
Извешаји 

 

 

Март 

Април 

- Прикупљање историјских материјалних 

и писаних извора свог завичаја 

- Посета средњевековног манастира у 

Ајдановцу 

- Организовање и реализација квиза „Ја 

волим историју 

 

 
Љиљана Врекић 

Марија Ћојбашић 

 

Фотографије 

Презентација 

Панои 

Изложбе 
Извешаји 

Мај 

Јун 

- Поводом Дана музеја, посета 

праисторијском налазишту у 

Плочнику и учествовање са 

 

Љиљана Врекић 

Фотографије 

Презентација 

Панои 
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 осмишљеном радионицом 

- Фото забелешке и формирање фото 

галерије 

Марија Ћојбашић Изложбе 
Извешаји 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ИЗВИЂАЧКЕ СЕКЦИЈЕ 

 

ПЕРИОД АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОРИ 
НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

 

 

Септембар 

- Организација секције и њена 

обележја 

- Упознавање са правилима и 

процедурама 

 

Драган Ћирковић 

Боривоје Петровић 

Излети 

Географске карте 

Бусоле 

Извештаји 

 
Октобар 

- Упозвањање са пружањем 

прве помоћи и заштите 

- Боравак у природи 

 
Драган Ћирковић 

Боривоје Петровић 

Излети 

Географске карте 

Бусоле 

Извештаји 

 
Новембар 

- Просторно оријентисање 

- Брига о себи и другима 

 

Драган Ћирковић 

Боривоје Петровић 

Излети 

Географске карте 

Бусоле 
Извештаји 

 
Децембар 

- Култура комуникације 

- Еколошка свест 

 

Драган Ћирковић 

Боривоје Петровић 

Излети 

Географске карте 
Бусоле 

Извештаји 

 
Април 

- Примена знања у природи 

- Боравак у природи 

(познавање биљних врста) 

 

Драган Ћирковић 

Боривоје Петровић 

Излети 

Географске карте 

Бусоле 
Извештаји 

 

 
Мај 

- Оријентација у простору 

(кретање помоћу карте и 

бусола) 

- Боравак у природи и 

припремање једног 

традиционалног јела 

 
 

Драган Ћирковић 

Боривоје Петровић 

 

Излети 

Географске карте 

Бусоле 

Извештаји 
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Заснивају се на добровољности ученика. 

 

План рада 

– прикупљање информација везаних за земљу и народ чији се језик учи како из 

електронских медија, тако и писаних текстова из уџбеника, новина и часописа, 
– рад на паноима који ће бити доступни свим ученицима. 

 

Секција из руског језика за школску 2019/2020. годину 
 

 

МЕСЕЦ АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОРИ 
НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

 
Септембар 

Октобар 

 

- Избор деце за чланове секције 

- Европски дан језика 

- Руска царска породица Романови- 

Царски поклони 

 
Данијела Илић 

Сања Недељковић 

 

Разговор 

Квиз 

Презентација 

 

 
Новембар 

Децембар 

 
- Прикупљање информација и 

материјала о руским метроима 

- Друштвене игре у Русији 

-Како се играју руски малишани 

- Гледање руских филмова 

 

 
Данијела Илић 

Сања Недељковић 

Фотографије 

Интернет 
 

Анализа 

 

Јануар 

Фебруар 

- Паралела обележавања 

Богојављања у Русији и код нас 

- Упознавање са знаменитостима 

Москве 
- Д.И.Мендељејев 8.2.1834. 

 

Данијела Илић 
Сања Недељковић 

 
Извештај 

Презентација 

Разговор 

 
Март 

Април 

- Прикупљање и читање стихова за 

децу о школи 
- Ермитаж и Третјаковска галерија- 

чувени руски музеји 
- Руска бања 

 
Данијела Илић 

Сања Недељковић 

 

Анализа 

Разговор 

Презентација 

 
 

Мај 

Јун 

- Руски космонаути 

- Обележавање датума рођења 

Александра Сергејевича Пушкина 

(рођен 6.јуна 1799.) Дан руског 

језика 
- Руске анегдоте и бајке Пушкина 

 
 

Данијела Илић 

Сања Недељковић 

 
 

Презентација 

Дискусија 
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ПЛАН РАДА ФОТО СЕКЦИЈЕ 
 

ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА: 

 

- упознавање са врстама дигиталних фотоапарата и начина рада са њима; 

- оспособљавање ученика за правилно руковање дигиталним фотоапаратима; 

- прикупљање података непосредним контактима, путем интернета, књига и на друге 

начине; 
- развијање интереса за рад са дигиталним фотоапаратом; 

- развијање интереса за дигиталну фотографију; 

- информатичко описмењавање; 

- развијање интереса за рад на рачунару; 

- усмеравање ка избору хобија или занимања; 

- активан однос према радним задацима; 

- развијање креативности и осјећаја за склад и естетику; 

- развијање комуникацијских способности, сигурности и самопоуздања у јавном наступу; 

 

КОРИСНИЦИ: Ученици виших разреда наше школе, наставници, родитељи, и сви који су 
заинтересовани за рад секције. 

 

ОПРЕМА: За ученике полазнике фотографске секције потребно је обезбедити 

дигиталне фотоапарате, рачунар, скенер, штампач за фотографије. 

 

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ : Сав потрошни материјал ученици ће сами набавити. 

 

МЕСЕЦ АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОРИ 
НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

 

 

Септембар 

- Формирати групу и израдити годишњи 

план и програм рада; 
- Упознати ученике с планом и програмом 

рада фотографске секције; 

- Историја фотографије - Поwер Поинт 

презентација 

- Дигитална фотографија - ПоwерПоинт 

презентација 

Драган 

Живковић 

 
Разговор 

Рад на 

рачунару 

Фотографије 

Извештаји 

 

 

Октобар 

- Светлост и боја - Поwер Поинт 
презентација 

- Вежба 

- Дигитални фотоапарати, основна и 

додатна опрема - Поwер Поинт 

презентација 

 
Драган 

Живковић 

Разговор 

Рад на 

рачунару 

Фотографије 
Извештаји 
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Новембар 

- Вежба 

- Делови дигиталног фотоапарата - Поwер 

Поинт презентација 
- Вежба 

- Подешавање дигиталног фотоапарата - 

ПоwерПоинт презентација 

 

 
Драган 

Живковић 

Разговор 

Рад на 

рачунару 

Фотографије 
Извештаји 

 
 

Децембар 

- Вежба 

- Правилна употреба дигиталног 

фотоапарата - Поwер Поинт 

презентација 
- Вежба 

 
Драган 

Живковић 

Разговор 

Рад на 

рачунару 
Фотографије 
Извештаји 

 

Јануар 

 

- Композиција фотографије - 
ПоwерПоинт презентацијА 

- Вежба 

- Савети за добру фотографију 

 

 
Драган 

Живковић 

Разговор 

Рад на 

рачунару 
Фотографије 
Извештаји 

 
Фебруар 

- Портрет 

- Вежба 

- Пејзажи и панорамске фотографије 

- Вежба 

 

Драган 

Живковић 

Разговор 

Рад на 

рачунару 
Фотографије 

Извештаји 

 

 
Март 

- Вежба 

- Чување фотографија и штампање 

- Бесплатни софтвери за обраду 

фотографија (ГИМП замена за 

пхотосхоп, Пицаса, ПхотоСцапе, 

Паинт.Нет, ИрфанВиеw,..) 
- Обрада фотографија 

 

 
Драган 

Живковић 

Разговор 

Рад на 

рачунару 

Фотографије 
Извештаји 

 
Април 

- Размена дигиталних фотографија, 
објављивање на wеб-у. 

- Обрада дигиталних фотографија – увод у 

прозоре и дијалошке оквире. 

Драган 

Живковић 

Разговор 

Рад на 

рачунару 
Фотографије 

Извештаји 

 

 

Мај 

- Вежба 

- Алати за селектовање, трансформацију, 

палете боја. 

- Технике обраде дигиталне фотографије: 

слојеви, рад са слојевима,канали, маске, 

ефекти, филтери. 

- Вежба 

 

Драган 

Живковић 

 

Разговор 

Рад на 

рачунару 

Фотографије 
Извештаји 

 
Јун 

 

- Фотомонтажа 

- Вежба 

- Анализа успеха 

Драган 

Живковић 

Разговор 

Рад на 

рачунару 
Фотографије 
Извештаји 
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ПЛАН РАДА БИБЛИОТЕКАРСКЕ СЕКЦИЈЕ 
 

 
МЕСЕЦ 

 
АКТИВНОСТ 

 

РЕАЛИЗАТОРИ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

 

 

 

 

 
Септембар 

- Формирање секције: „Млади 

библиотекари“ 
- Упознавање са деловима књиге. 

- Упознавање са смештајем књига. 

- Упознавање са техником издавања 

и враћања књига.Утврђивање 

правила понашања у библиотеци. 
- Упис првака у библиотеку 

- Обележавање дана писмености 
(8.септембар) 

- Обележавање европског дана 

језика (26.септембар) 

 

 

 
Марија Ристић 

Бранкица Милић 

приредба, 

трибина, 

фотографије, 

разговори, 

презентације, 

вест,извештај 

 

 
Октобар 

- Обележавање Дечије недеље 

- Обележавање: „Месец књиге“ 

- Посета Сајму књига 

- “Светски дан школских 

библиотека“ 

Марија Ристић 

Биљана Симић 

Бранкица Милић 

Данијела 

Дачковић 

трибина,анкета, 

фотографије, 

разговори, 

презентације, 

вест, 
извештај 

 

 

Новембар 

- Обележавање Дана школе 
- Разгледница мога завичаја 

- Акција“Поклони књигу 

библиотеци“ 

- Међународни дан детета 

(20.новембар) 

 

 
Марија Ристић 

трибина,анкета, 

фотографије, 

разговори, 

презентације, 

вест, 
извештај, 
израда паноа 

 
 

Децембар 

 

- Декорација школе 

- Обележавање дана рођења Јована 

Јовановића Змаја (6.12) 

 
Марија Ристић 

фотографије, 

разговори, 

вест, 
извештај, 

израда паноа 

 

 

Јануар 

 
 

- Обележавање Дана Светог Саве 

- Украшавање паноа у библиотеци 

 

 
Марија Ристић 

приредба, 

трибина, 

фотографије, 

разговори, 

презентације, 

вест,извештај, 
израда паноа 

 
Фебруар 

- Сређивање библиотеке после 
првог полугодуишта. 

- Презентација енциклопедија 

четвртом разреду 

Марија Ристић 

Биљана Симић 

фотографије, 
разговори, 

презентације, 

вест, 
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 - Обележавање Међународног дана 

матерњег језика (21.фебруар) 

- Обележавање Националног дана 
матерњег језика (28.фебруар) 

- Препоручио бих другу да 

прочита.... 

Бранкица Милић 

Данијела Дачковић 

Весна Симић 

извештај, 

радионица, 

 

 

 

 

Март 

 

 
- Обележавање Осмог марта 

- Књижевно дружење 

- Обележавање дана рођења 

Мирослава Антића (14.3.1932) 

- Обележавање Светског дана 

поезије (21.3.) 

Марија Ристић 

Биљана Симић 

Бранкица Милић 

Данијела 

Дачковић 

Весна Симић 

Мирјана 

Тодоровић 

 

приредба, 

трибина, 

фотографије, 

разговори, 

презентације, 

вест, 

извештај, 

израда паноа 

 

 

 

 
Април 

 
- Разговор са члановима секције о 

прочитаним књигама . 

- Обележавање Међународног дана 

дечије књиге (2.април) 
- Изложба ускршњих јаја 

- Обележавање Светског дана 

књиге (23.април) 

Марија Ристић 

Биљана Симић 

Бранкица Милић 

Данијела Дачковић 

Весна Симић 

Мирјана 

Тодоровић 

 

радионица, 

фотографије, 

разговори, 

презентације, 

вест, 

извештај, 

израда паноа 

 
 

Мај 

 

- Узнак сећања на Рада Драинца 

- Хуманитарни вашар 

- Прикупљање књига од осмака 

 
Марија Ристић 

фотографије, 

разговори, 

презентације, 
вест,извештај, 

изложба, 

 
Јун 

- Прикупљање књига од свих 

ученика школе 

- Сређивање књижног фонда 

 

Марија Ристић 

фотографије, 

разговори, 

извештај,вест 
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ПЛАН РАДА СЕКЦИЈЕ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА (Drama club) 
 

Редни 

број 
часа 

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОРИ 
НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

1. 
Доношење плана рада за текућу школску 

годину 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урош Поповић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фото / видео 

запис, 

извештај о 

реализованој 

активности, 

дискусија са 

евалуацијом 

(упитници, чек 

листе, скале 

процене, peer 

evaluation), 

вођење 

наставничког 

портфолија 

2. Избор комада за припрему 

3. Формирање секције – аудиција 

4. Формирање секције – аудиција 

5. Проучавање текста 

6. Проучавање текста 

7. 
Гледање позоришног комада – 
истраживачки задаци 

8. 
Подешавање текста за потребе приредбе 

– дељење на чинове 

9. Подела улога 

10. Читачка проба за столом – провера текста 

11. Читачка проба за столом – анализа радње 

12. 
Распоредна проба – груписање лица и 
ствари на сцени 

13. 
Распоредна проба – вежбе покрета и 
гестова 

14. Распоредна проба – сценске радње 

15. 
Распоредна проба – вежбе ритма и 
гестова 

16. Предлози декорације сцене 

17. Предлози декорације сцене 

18. 
Распоредна проба – вежбе акцента и 
паузе 

19. 
Распоредна проба – вежбе акцента и 
паузе 

20. 

21. 

Распоредна проба – звучни и други 
ефекти 
Израда и постављање комплетног декора 

22. Израда и постављање комплетног декора 

23. Распоредна проба – костими и маске 

24. Распоредна проба – костими и маске 

25. Распоредна проба – костими и маске 

26. Проба 

27. Генерална проба 

28. Проба пред наступ – хладна проба 

29. Премијера 
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30. Анализа одржане премијере   

31. Избор комада за следећу школску годину 

32. Аудиција 

33. Аудиција 

34. Подела улога 

35. Читање одабраног текста 

36. Разматрање извештаја о раду секције 

 

 

 

ПЛАН РАДА РУКОМЕТНЕ СЕКЦИЈЕ 
 

Редни 

број 
часа 

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОРИ 
НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

1. Стројеве вежбе и вежбе обликовања Минић Младен 
аналитичка- 

синтетичка метода 

2. 
Рукомет – општа начела (правила игре и 
суђење) 

Минић Младен 
аналитичка- 

синтетичка метода 

3. 
Рукомет – дубинско кретање (блокирање 
шутева) 

Минић Младен 
аналитичка- 

синтетичка метода 

4. 
Увежбавање појединих одбра.елемената 
од 3-6 часа 

Минић Младен 
аналитичка- 

синтетичка метода 

5. Провера одбра.ставова у начелу Минић Младен 
аналитичка- 

синтетичка метода 

6. Скок шут техника Минић Младен 
аналитичка- 

синтетичка метода 

7. 
Рукомет – ставови у нападу (полазак из 
одбр.става) 

Минић Младен 
аналитичка- 

синтетичка метода 

8. Рукомет – вођење лопте на разне начине Минић Младен 
аналитичка- 

синтетичка метода 

9. 
Додавање лопте на све начине (бочно, 
чеоно) 

Минић Младен 
аналитичка- 

синтетичка метода 

10. Провера елемената у рукомету Минић Младен 
аналитичка- 

синтетичка метода 

11. Провера елемената напада Минић Младен 
аналитичка- 

синтетичка метода 

12. 
Рукомет игра на два гола (мешовите 
екипе) 

Минић Младен 
аналитичка- 

синтетичка метода 

13. Рукомет игра на два гола Минић Младен 
аналитичка- 

синтетичка метода 

14. 
Додавање лопте и брзи прелазак из 
одбране у напад 

Минић Младен 
аналитичка- 

синтетичка метода 

15. Додавање лопте на разне начине Минић Младен 
аналитичка- 

синтетичка метода 

16. Рукомет – увежбавање и провера Минић Младен аналитичка- 
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 елемената напада  синтетичка метода 

17. Рукомет – увежбавање напада Минић Младен 
аналитичка- 

синтетичка метода 

18. Рукомет – слободна игра на два гола Минић Младен 
аналитичка- 

синтетичка метода 

19. 
Рукомет – хватање и додавање 
(обучавање) 

Минић Младен 
аналитичка- 

синтетичка метода 

20. 
Рукомет – хватање лопте која долази са 
десне стране 

Минић Младен 
аналитичка- 

синтетичка метода 

21. 
Рукомет – хватање и додавање лопте са 
стране (из зглоба шаке) 

Минић Младен 
аналитичка- 

синтетичка метода 

22. 
Увежбавање елемената хватања и 
додавања 

Минић Младен 
аналитичка- 

синтетичка метода 

23. 
Рукомет – игра на два гола (исправљање 
грешака) 

Минић Младен 
аналитичка- 

синтетичка метода 

24. 
Рукомет – шутирање седмераца и 
увежбавање дриблинга у паровима 

Минић Младен 
аналитичка- 

синтетичка метода 

25. Рукомет – игра на два гола Минић Младен 
аналитичка- 

синтетичка метода 

26. Рукомет – шутирање седмераца Минић Младен 
аналитичка- 

синтетичка метода 

27. Рукомет – игра на два гола Минић Младен 
аналитичка- 

синтетичка метода 

28. Рукомет – скок шут са одскоком у даљ Минић Младен 
аналитичка- 

синтетичка метода 

29. 
Рукомет – шутирање са крила (ерет, 
полуерет) 

Минић Младен 
аналитичка- 

синтетичка метода 

30. 
Рукомет – увежбавање свих врста 
шутирања 

Минић Младен 
аналитичка- 

синтетичка метода 

31. Рукомет – игра на два гола Минић Младен 
аналитичка- 

синтетичка метода 

32. Истрајно трчање – увежбавање за крос Минић Младен 
аналитичка- 

синтетичка метода 

33. 
Рукомет – увежбавање и провера 
контранапада 

Минић Младен 
аналитичка- 

синтетичка метода 

34. 
Рукомет – такмичење између екипа 
унутар одељења 

Минић Младен 
аналитичка- 

синтетичка метода 

35. 
Рукомет – игра на два гола (увежбавање 
технике) 

Минић Младен 
аналитичка- 

синтетичка метода 

36. Закључивање и образлагање оцена Минић Младен 
аналитичка- 

синтетичка метода 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА КОШАРКАШКЕ СЕКЦИЈЕ 
 

Редни 
број 

АКТИВНОСТИ 
МЕТОД 

ИЗВОЂЕЊА 
НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 

 

1. 
Оснпвни став у нападу са лпптпм у месту и 
кретаоу 

Синтетичка, 

метод живе 

речи 

 

Немања Матић 

 

2. 
Оснпвни став у пдбрани, паралелни и 
дијагпнални став 

Синтетичка, 

метод живе 
речи 

 

Немања Матић 

3. Дпдаваое лппте са груди директнп и п ппд Синтетичка Немања Матић 

4. Хватаое са пбе руке изнад главе у месту Синтетичка Немања Матић 

5. Хватаое са пбе руке изнад главе у кретаоу Синтетичка Немања Матић 

6. 
Впђеое лппте правплинијски и са предопм 
прпменпм правца 

Синтетичка Немања Матић 

7. 
Дпдаваое лппте једнпм рукпм испред 
рамена директнп и п ппд 

Аналитичка Немања Матић 

8. „игре дпдаваоа“ 
Синтетичка, 
Аналитичка 

Немања Матић 

9. Шут са дистанце Синтетичка Немања Матић 

10. 
Дпдаваое лппте једнпм рукпм испред 
рамена директнп и п ппд 

Синтетичка, 

Аналитичка 
Немања Матић 

11. 
Шутираое пплагаоем пдпздп, пдпзгп и 
бпчнп 

Синтетичка, 

Аналитичка 
Немања Матић 

12. 
Десни и леви двпкпрак из дпдаваоа и 

дриблингпм 

Синтетичка, 

Аналитичка 
Немања Матић 

13. Игра“2 на 2“ у нападу 
Синтетичка, 
Аналитичка 

Немања Матић 

14. Игра „2 на 2“ у пдбрани 
Синтетичка, 
Аналитичка 

Немања Матић 

15. Сарадоа три играча у кпнтранападу 
Синтетичка, 
Аналитичка 

Немања Матић 

16. Сарадоа три играча у ппзиципнпм нападу Аналитичка Немања Матић 

17. 
Одбрана чпвек на чпвека увежбаваое и 
напад на ту пдбрану 

Синтетичка, 

Аналитичка 
Немања Матић 

18. 
Впђеое лппте са прпменпм иза леђа и 
„рплингпм“ 

Синтетичка, 

Аналитичка 
Немања Матић 

19. Скпк- шут Синтетичка Немања Матић 

20. Зпнска пдбрана и напад на зпнску пдбрану 
Синтетичка, 
Аналитичка 

Немања Матић 

21. Дриблинг 
Синтетичка, 

Аналитичка 
Немања Матић 

22. 
Игра“1 на 1“ са лпптпм и игра „1 на 1“ без 
лппте 

Синтетичка, 

Аналитичка 
Немања Матић 

23. Игра уз примену свих правила на два кпша 
Синтетичка, 
Аналитичка 

Немања Матић 
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24. Игра уз примену свих правила на два кпша 
Синтетичка, 

Аналитичка 
Немања Матић 

25. Игра уз примену свих правила на два кпша 
Синтетичка, 
Аналитичка 

Немања Матић 

26. Игра уз примену свих правила на два кпша 
Синтетичка, 
Аналитичка 

Немања Матић 

27. Игра уз примену свих правила на два кпша 
Синтетичка, 
Аналитичка 

Немања Матић 

28. Игра уз примену свих правила на два кпша 
Синтетичка, 
Аналитичка 

Немања Матић 

29. Игра уз примену свих правила на два кпша 
Синтетичка, 
Аналитичка 

Немања Матић 

30. Игра уз примену свих правила на два кпша 
Синтетичка, 
Аналитичка 

Немања Матић 

 
31. 

Игра уз примену свих правила на два 

кпшаигра“ 5 на 5“ уз примену свих правила уз 
суђеое пд стране ученика 

Синтетичка, 

Аналитичка 

 
Немања Матић 

 
32. 

Игра уз примену свих правила на два 

кпшаигра“ 5 на 5“ уз примену свих правила уз 
суђеое пд стране ученика 

Синтетичка, 

Аналитичка 

 
Немања Матић 

 
33. 

Игра уз примену свих правила на два 

кпшаигра“ 5 на 5“ уз примену свих правила уз 
суђеое пд стране ученика 

Синтетичка, 
Аналитичка 

 
Немања Матић 

 

34. 

Игра уз примену свих правила на два 

кпшаигра“ 5 на 5“ уз примену свих правила уз 
суђеое пд стране ученика 

Синтетичка, 
Аналитичка 

 

Немања Матић 

 
35. 

Игра уз примену свих правила на два 

кпшаигра“ 5 на 5“ уз примену свих правила уз 

суђеое пд стране ученика 

Синтетичка, 

Аналитичка 

 
Немања Матић 

 

36. 

Игра уз примену свих правила на два 

кпшаигра“ 5 на 5“ уз примену свих правила уз 

суђеое пд стране ученика 

Синтетичка, 

Аналитичка 

 

Немања Матић 
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ПЛАН РАДА РЕЦИТАТОРСКЕ СЕКЦИЈЕ У НИЖИМ РАЗРЕДИМА 

 

МЕСЕЦ АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОРИ 
НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

 

 

 
Септембар 

 

1. Формирање секције и договор о раду 

2. Чиниоци изражајног казивања, 

артикулација 
3. Чиниоци изражајног казивања, дикција 

4. Акценатске вежбе, вежбе интонације и 

интезитета јачине гласа 

 

 

 

Валентина Лазић 

(учитељица) 

Вежбање 

Обрада 

Извођење 

Слушање 

снимка 

Такмичење 

Гледање 
Упознавање 

 

 

 

Октобар 

 

1. Вежбе темпа,ритма 

2. Обрада једне изабране песме 

3. Паузе у рецитовању, понављање и 

рефрени 

4. Истражиање облика изражавања песме 

 
Валентина Лазић 

(учитељица) 

Вежбање 

Обрада 

Извођење 

Слушање 

снимка 

Такмичење 

Гледање 

Упознавање 

 

 

 

 
Новембар 

1. Увежбавање садржаја за наступ поводом 

Дана школе 

2. Генерална проба пре наступа за Дан 

школе 

3. Упознавање говорне уметности из 

историје позоришта и драме 

4. Гледање позоришног дела и разговор о 

гледаном 

5. Слушање снимка радио драме (или 

рецитала) 

 

 
Валентина Лазић 

(учитељица) 

 

Вежбање 

Обрада 

Извођење 

Слушање 

снимка 

Такмичење 

Гледање 

Упознавање 

 

 

 
Децембар 

1. Избор садржаја и подела задатака за 

припрему програма поводом Нове 

године 

2. Увежбавање садржаја програма за Нову 

годину 

3. Генерална проба пре наступа за 

Новогодишњу приредбу 

 
 

Валентина Лазић 

(учитељица) 

Вежбање 

Обрада 

Извођење 

Слушање 

снимка 

Такмичење 
Гледање 

Упознавање 

 

 

 
Јануар 

 

1. Слушање снимка, радио драме (или 

рецитала) 

2. Увежбавање садржаја за наступ поводом 

дана Св.Саве 

3. Генерална проба пре наступа за 

Светосавску приредбу 

 

Валентина Лазић 

(учитељица) 

Вежбање 

Обрада 

Извођење 

Слушање 

снимка 

Такмичење 

Гледање 
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   Упознавање 

 

 

 
Фебруар 

 

 

 
1. Одабир садржаја за Дан жена 

 
 

Валентина Лазић 

(учитељица) 

Вежбање 

Обрада 

Извођење 

Слушање 

снимка 

Такмичење 
Гледање 

Упознавање 

 

 

 

 
Март 

1. Увежбавање садржаја за наступ поводом 

Дана жена 
2. Мамама у част – приредба за 8.март 

3. Вежбе визуелног контакта, мимике и 

гестикулације 

4. Припрема за такмичење у рецитовању 
(говору) 

5. Увежбавање садржаја планираних за 

наступ на такмичењу 

 

 

 

 
Валентина Лазић 

(учитељица) 

Вежбање 

Обрада 

Извођење 

Слушање 

снимка 

Такмичење 

Гледање 

Упознавање 

 

 

 
Април 

 

1. Школско такмичење у рецитовању 

2. Општинско такмичење у рецитовању 

3. Осврт на постигнуте или непостигнуте 

резултате на такмичењима 

4.  Правила за изражајно читање (припрема 

за такмичење у читању) 

 
 

Валентина Лазић 

(учитељица) 

Вежбање 

Обрада 

Извођење 

Слушање 

снимка 

Такмичење 

Гледање 
Упознавање 

 

 

 

 

 
Мај 

1. Најбољи читачи – такмичење у 
изражајном читању 

2. Осврт на постигнуте или непостигнуте 
резултате на такмичењима 

3. Сусрет са истакнутим глумцем, 

песником, књижевником 

4. Рецитујемо по избору, прикупљање 

садржаја за наступ за крај школске 

године 
5. То смо ми – представљамо шта смо све 

научили и постигли у овој школској 

години 

 

 

 

Валентина Лазић 

(учитељица) 

 
 

Вежбање 

Обрада 

Извођење 

Слушање 

снимка 

Такмичење 

Гледање 

Упознавање 

 

 

 

Јун 

 

 

1. Разматрање извештаја о раду секције – 

предлог за нагреде и похвале најбољим 

рецитаторима 

 
Валентина Лазић 

(учитељица) 

Вежбање 

Обрада 

Извођење 

Слушање 

снимка 

Такмичење 

Гледање 

Упознавање 



ОСНОВНА ШКОЛА „СТОЈАН НОВАКОВИЋ“ БЛАЦЕ 

158 

 

 

 

 
 

ПЛАН РАДА ЛИКОВНЕ СЕКЦИЈЕ 

 

МЕСЕЦ АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОРИ 
НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

Септембар 
- Положај облика у простору 
- Конструкција облика у простору 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Данијела Дачковић 

Добрила Брадић 

Драгојла Павловић 

Весна 

Миленковић- 

Јевтић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разговор 

Презентација 

Фотографија 

Извештај 

Изложба 

 

Октобар 
- Конструкција облика у простору 

- Конпоновање више облика у 

простору 

Новембар 
- Конпоновање више облика у 

простору 
- Пејзаж – акварел- гваш, темпера,уље 

Децембар 
- Линеарна и ваздушна перспектива 
- Обрада простора и облика бојом 

 
Јануар 

- Проблем опсервације и 

компензационих односа 
- Лавирани цртеж-светлина и 

контраст 

 

Фебруар 
- Лавирани цртеж-светлина и 

контраст 
- Равнотежа облика у простору 

Март 
- Равнотежа облика у простору 
- Равнотежа боја у простору 

Април 
- Равнотежа боја у простору 

- Естетско уређење школе и њене 

околине 

Мај 
- Естетско уређење школе и њене 

околине 

Јун 
- Учешће у припреми изложби и 

разних манифестација 
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ПЛАН РАДА ЛИКОВНЕ СЕКЦИЈЕ У НИЖИМ РАЗРЕДИМА 

(целодневни боравак) 

 

МЕСЕЦ АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОРИ 
НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

Септембар 
- Положај облика у простору 
- Конструкција облика у простору 

 

 

 

 

 

 

 

 
Горица Убавић 

Гордана Милојевић 

Милијана Ђорђевић 

Гордана Смиљковић 

Гордана Милошевић 

Сања Симић 

Горан Пешић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разговор 

Презентација 

Фотографија 

Извештај 

Изложба 

 

Октобар 
- Конпоновање више облика у 

простору 

Новембар 
 

- Пејзаж – акварел- гваш, темпера,уље 

 

Децембар 
- Линеарна и ваздушна перспектива 

- Обрада простора и облика бојом 

 

Јануар 
- Проблем опсервације и 

компензационих односа 

 

Фебруар 
- Лавирани цртеж-светлина и 

контраст 

Март 
- Равнотежа облика у простору 

Април 
- Равнотежа боја у простору 

Мај 
- Естетско уређење школе и њене 

околине 

Јун 
- Учешће у припреми изложби и 

разних манифестација 
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ПЛАН РАДА СПОРТСКЕ СЕКЦИЈЕ У НИЖИМ РАЗРЕДИМА 
 

МЕСЕЦ АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОРИ 
НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

 

 
Октобар 

1. Уводни час 

2. Елементарне игре лоптом 

3. Додавање и хватање са две 

руке,са краћег одстојања 

4. Додавање у паровима-низ 
5. Додавање у паровима-низ 

 
1. Биљана Симић 

2. Дејан Ђокић 

3. Момчило Максић 

 

 

 

 

 

 
Новембар 

6. Пивотирање 

лоптом.Елементарна игра 

7. Вођење лопте у месту и 

кретањуса заустављањем и 

пивотирањем 

8. Вођење лопте у месту и 

кретању са заустављањем и 

пивотирањем 

9. Шутирање из места без 

коришћења зида 

10. Шутирање из места без 

коришћења зида-припреме 

 

 

 

 
1. Биљана Симић 

2. Дејан Ђокић 

3. Момчило Максић 

 

 

 
-Тестирање спретности 

ученика и овладавање 

начином манипулације 

лоптом 

-Припрема 

 

 

 
Децембар 

11. Вођење лоптеу кретању и 

шутирање 

12. Вођење лопте,шут са десне 
стране-двокорак 

13. Вођење лопте и шут са десне 

стране 

14. Вођење лопте и шут са леве 

старане-двокорак 

 

 
1. Биљана Симић 

2. Дејан Ђокић 

3. Момчило Максић 

 

 
-Тестирање спретности 

приликом рада са 

лоптом 

 

 
Јануар 

15. Вођење лопте и шут са леве 

стране 
16. Штафетне игре 

17. Полигон препрека 

18. Додавање лоптом у пару у 

трчању 

 
1. Биљана Симић 

2. Дејан Ђокић 

3. Момчило Максић 

-Тестирање 

спретности ученика и 

овладавање техникама 

шута и додавања 

лоптом 

 

Фебруар 

19. Елементарне игре лоптом 

20. Шутирање из места и вођење 

лопте 

1. Биљана Симић 

2. Дејан Ђокић 
3. Момчило Максић 

 

 

 

 

Март 

21. Двокорак-леви,десни 

22. Истрајно трчање 

23. Игра уз коришћење 

научених елемената 

24. Брзо трчање из различитог 

почетног става.Елементарне 

игре. 
25. Игра уз коришћење 

научених елемената 

 

 

1. Биљана Симић 

2. Дејан Ђокић 

3. Момчило Максић 

 

 

 
-Тестирање ученика 
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Април 

26. Елементарна игра 

27. Штафетне игре 

28. Полигон препрека 

29.Шутирање из места-без 
коришћења табле 

 

1. Биљана Симић 

2. Дејан Ђокић 

3. Момчило Максић 

 
-Тестирање спретности 

ученика 

 

 

 
Мај 

30. Додавање и хватање лопте са 

већег одстојања 

31. Вођење лопте између 

препрека 

32. Шутирање на кош са веће 

удаљености 
33. Елементарне игре лоптом 
34. Примена наученог 

 

 
1. Биљана Симић 

2. Дејан Ђокић 

3. Момчило Максић 

 

 

-Тестирање спретности 

ученика 

 
Јун 

35. Игра две екипе 

36. Елементарна игра по избору 

ученика 

1. Биљана Симић 

2. Дејан Ђокић 

3. Момчило Максић 

 

-Тестирање 

-Извештај 

 

 

ПЛАН РАДА ЛИТЕРАРНЕ СЕКЦИЈЕ У НИЖИМ РАЗРЕДИМА 

 
ЦИЉЕВИ ЛИТЕРАРНЕ СЕКЦИЈЕ: 

• Неговање лепоте писане речи; 

• Стицање основних знања из области језичке културе; 

• Могућност за надарене ученике да кроз рад секције покажу и надограде своје 

способности; 

• Припрема и учешће ученика на литерарним конкурсима; 

• Упознавање са књижевним делима различитих жанрова; 

• Истраживање језичког блага; 

• Сусрети са песницима; 

• Уређење школског паноа; 

• Посета библиотеци. 

 
ЗАДАЦИ ЛИТЕРАРНЕ СЕКЦИЈЕ: 

• Савладати вештину језичке културе; 

• Савладати технику писања писмених радова; 

• Препознати књижевне родове и врсте; 

• Учити како се пише песма; 

• Писање драматизације краћег одломка или дела; 

• Тематско писање и одабир радова; 

• Развијање социјалних вештина; 

• Багаћење речника; 

• Развијање креативности 
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МЕСЕЦ АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОРИ 
НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

 
Септембар 

1. Формирање секције 

2. Упознавање са планом и програмом 

3. Приказ прочитане књиге 
4. Занимљиви догађаји ( усмено казивање ) 

 

Ивица Смиљковић 
Литерарни 

конкурси 

Разговор 
Извештаји 

 
Октобар 

1. Сусрети са песницима ( Дечја недеља ) 

2. Краће приче ( упознавање с прозом ) 

3. Дан књиге ( посета библиотеци ) 

4. Писмо другу 

 
Ивица Смиљковић 

Литерарни 

конкурси 

Разговор 

Извештаји 

 
 

Новембар 

1. Народне песме ( Вукова дела ) 

2. Дан школе ( писање састава ) 

3. Особине књижевних родова и врста 

4. Омиљени писац – песник 

 

Ивица Смиљковић 
Литерарни 

конкурси 
Разговор 

Извештаји 

 
Децембар 

1. Богаћење речника 

2. Говор и култура говора 

3. Уређење школског паноа 
4. Писање честитки 

Ивица Смиљковић 
Литерарни 

конкурси 

Разговор 
Извештаји 

 
Јануар 

1. Читање прича из Библије 

2. Литерарни конкурси ( учешће ) 

3. Састави о Светом Сави 

 

Ивица Смиљковић 
Литерарни 

конкурси 

Разговор 
Извештаји 

 
Фебруар 

 

1. Читање дечјих песмица 

2. Писање песама 

 

Ивица Смиљковић 
Литерарни 

конкурси 

Разговор 
Извештаји 

 
Март 

1. Састав поводом Дана жена 

2. Уређење школског паноа 

3. ФЕДЕС – литерарно стваралаштво 
4. Прича старе фотографије 

 

Ивица Смиљковић 
Литерарни 

конкурси 

Разговор 
Извештаји 

 
 

Април 

1. Описати неки смешан сан, догађај 

2. Учешће на конкурсу 

3. Локални говор ( прикупљање речи ) 

4. Драмска дела за децу 

 

Ивица Смиљковић 
Литерарни 

конкурси 

Разговор 

Извештаји 

 
 

Мај 

1. Писање драматизације краћег одломка 

2. Ликови и њихове особине 

3. Препознавање облика прозног 

изражавања 
4. Учешће на конкурсу 

 
Ивица Смиљковић 

Литерарни 

конкурси 

Разговор 

Извештаји 

 
Јун 

1. Читање ученичких радова 

2. Летње радости ( писање песме ) 

3. Шта смо урадили ( евалуација рада 

 

Ивица Смиљковић 
Литерарни 

конкурси 

Разговор 
Извештаји 
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ПЛАН СЕКЦИЈЕ „ЗЛАТНЕ РУКЕ“ 
 
 

 

МЕСЕЦ 

 

АКТИВНОСТИ 

 

РЕАЛИЗАТОРИ 
НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

 
 

Септембар 

1. Уводни час 

2. Наше шаке мале слику 

насликале 
3. Слика од зрневља 
4. Накит 

Професори разредне 

наставе: 
Слађана Раичевић 

Зорица Миладиновић 

 

Фотографије 

Презентација 

Извештај 

 
 

Октобар 

5. Накит 

6. Корпице од шишарки 

7. Корпице од шишарки 

8. Бакин колач 
9. Смајлићи од глине 

Професори разредне 
наставе: 

Слађана Раичевић 

Зорица Миладиновић 

 

Фотографије 

Презентација 

Извештај 

 
 

Новембар 

10. Смајлићи од глине 

11. Тегле у декупажу 

12. Тегле у декупажу 
13. Пахуљице 

Професори разредне 

наставе: 
Слађана Раичевић 
Зорица Миладиновић 

Фотографије 

Презентација 

Извештај 

 
 

Децембар 

14. Снешко Белић 

15. Новогодишње јелке 

16. Украси за јелку 
17. Честитка за Нову годину 

Професори разредне 
наставе: 
Слађана Раичевић 
Зорица Миладиновић 

Фотографије 

Презентација 

Извештај 

 
 

Јануар 

18. Полица од кутија 

19. Полица од кутија 

20. Подметачи за чаше 

Професори разредне 

наставе: 
Слађана Раичевић 
Зорица Миладиновић 

Фотографије 

Презентација 

Извештај 

 

Фебруар 

 

21. Руже за моју мајку 
Професори разредне 

наставе: 
Слађана Раичевић 
Зорица Миладиновић 

Фотографије 

Презентација 

Извештај 

 

 

Март 

22. Руже за моју мајку 

23. Честитке за 8. Март 

24. Вазе од пластичних флаша 

25. Завесе од папира у боји 
26. Завесе од папира у боји 

Професори разредне 

наставе: 

Слађана Раичевић 

Зорица Миладиновић 

 

Фотографије 

Презентација 

Извештај 

 

 

Април 

27. Завесе од папира у боји 

28. Украсне корпице за јаје 

„ЧУВАРКУЋА“ 

29. Украсне корпице за јаје 
„ЧУВАРКУЋА“ 

Професори разредне 

наставе: 
Слађана Раичевић 

Зорица Миладиновић 

 

Фотографије 

Презентација 

Извештај 

 

 

Мај 

30. Ускршње јаје 

31. Бубамаре 

32. Бубамаре 

33. Лептирићи шаренићи 
34. Лептирићи шаренићи 

Професори разредне 

наставе: 

Слађана Раичевић 

Зорица Миладиновић 

 

Фотографије 

Презентација 

Извештај 
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Јун 

35. Слатке посластице (процес 

прављења колача: једни месе, 

други обликују, трећи 

украшавају) 
36. Изложба радова 

Професори разредне 

наставе: 
Слађана Раичевић 

Зорица Миладиновић 

 

Фотографије 

Презентација 

Извештај 

 

ПЛАН РАДА ДРАМСКЕ СЕКЦИЈЕ 
Редни 

број 
часа 

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОРИ 
НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

1. Формирање секције  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Мирјана 
Тодоровић 

- Слађана 

Лозанац 

-Јелица 

Анђелковић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Пробе 

- Приредбе 

- Слике 

- Извештаји 

-Промоција 

у медијима 

2. Доношење плана 

3. Договор о раду 

4. Разговор драмском тексту 

5. Драмски текст 

6. Подела по улогама 

7. Вежбе акцента 

8. Ритам, пауза 

9. Мимика, гестови 

10. Изговарање реплика 

11. Вежбање интонације 

12. Акценат 

13. Вежбе покрета 

14. Сугестивност 

15. Понашање на сцени 

16. Вежбање реплика 

17. Извођење драмског текста 

18. Разговор са члановима секције 

19. Позитивне сугестије 

20. Договор о раду 

21. Избор драмског текста 

22. Подела по улогама 

23. Увежбавање 

24. Мимика, гестови 

25. Ритам, паузе 

26. Акценат 

27. Интонација 

28. Вежбе изговора 

29. Драмске паузе 

30. Реплике 

31. Сугестивност 

32. Тоналитет 

33. Паузе 

34. Вежбе акцента 

35. Дискусија 

36. Разговор о позоришту 
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ТИМОВИ 

 

НАЗИВ ТИМА И АКТИВИ 
КООРДИНАТОР 

ТИМА 

Стручни актив за развојно планирање Горица Убавић 

Стручни актив за развој школског програма Јасмина Павловић 

Тим за професионалну оријентацију и стручно усавршавање 

наставника и стручних сарадника 
Јасмина Павловић 

Тим за културне активности Дејан Томић 

Тим за екологију и уређење школе 
Оливера 

Тимотијевић 

Тим за спортске активности Братислав Брадић 

Тим за подршку ученицима слабијег материјалног стања Мирјана Тодоровић 

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања 
Ивана Стојковић 

Тим за маркетинг школе Дејан Томић 

Тим за ИОП Ивана Стојковић 

Тим за израду летописа школе Милена Грујић 

Тим за сарадњу са породицом и укључивање родитеља, 

односно старатеља у рад школе 
Ивана Стојковић 

Тим за укључивање школе у националне и међународне 

пројекте и сарадњу и умрежавање са другим школама и 
установама 

 

Немања Кричак 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе Даијела Николић 

Тим за развој међупредметних компентенција и 
предузетништва 

Милена Грујић 

Тим за професионални развој ученика Јасмина Павловић 

Тим за израду Годишњег плана рада школе Весна Миљаковић 

Тим за самовредновање и вредновање школе Јасмина Павловић 

Еко-тим „Зелени путоказ“ Невена Пешић 

Тима за подршку ученика 5. разреда Ивана Стојковић 

Тим за анализу завршног испита Јасмина Павловић 

Тим за хуманитарне активности Ивана Стојковић 

Тим за вршњачку медијацију Тања Нешковић 
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ПЛАН РАДА ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕНТЕНЦИЈА 

И ПРЕДУЗЕТНИШТВА 
 

 

ЦИЉ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
ПРАЋЕЊЕ МЕСЕЦ 

- Израда плана, 

договор о 

начину рада 

тима 

- Прикупљање 

потребних 

података 
- дегинисање 

активности 

 
 

Чланови тима 

 
Записник са 

сатанка тима 

 
 

септембар 

- Упознавање 

наставничког 

већа са циљем и 
задацима тима 

 

- Израда 

презентације 

 

Координатор 

тима 

Записник са 

наставничког 

већа 

 
септембар 

- Упознавање 

актива са 

листом општих 
међупредметни 

х компетенција 

 
- Састанак са 

активима 

 
Координатор 

тима 

 
Записник са 

састанка 

 
 

октобар 

- Подстицање 

наставника да 

креирају и 

изводе часове 

међупредметне 
компетенције 

- Креирање базе 

припрема за 

часове који 

развијају 

међупредметне 
компетенције 

 
Чланови тима 

(наставник 

информатике) 

 
 

Сајт школе, 

записници 

 

 
октобар 

 
- Презентација 

предузетништва 

- Огранизовање 

предавања, 

радионице и 

продајне 
изложбе 

Разредне 

старешине, 

предметни 

наставници 
Чланови тима 

 

Записници, 

сајт школе, 

фотографије 

 

Током 

школске 

године 

- Праћење и 

вредновање 

резултата 

- Евалуација рада 

тима 
- Анализа 

активности 

 
Чланови тима 

 
Записници 

 
Мај-јун 
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ПЛАН РАДА ТИМА ЗА МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ 

Мејл адреса: marketing.osblace@gmail.com 

МЕСЕЦ САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

 

 

 
Август 

 
 

- Договор о раду Тима 

за маркетинг школе за 

школску 2019 / 2020. 

годину 

- Договор о раду Тима за 

маркетинг школе 

- Израда сагласности родитеља 

за објављивање фотографија и 

снимака деце у медијима 

направљених у оквиру 

активности школе 
- Aжурирање школског веб сајта 

 

 

 
Чланови тима 

 

 

 
Септембар 

 

 

- Приредба поводом 

пријема првака 

- Координирање активности и 

медијска презентација 

- Континуирано ажурирање 

школског веб сајта 

- Континуирано ажурирање 

школског Youtube канала 
- Континуирано ажурирање 

школске Facebook странице 

 

Чланови тима 

Директор 

Педагог 

Пом. директора 

Одељењске 

старешине 

 

 

 
Октобар 

 

 

- Обележавање „Дечије 

недеље“ 

- Координирање активности и 

медијска презентација 

- Континуирано ажурирање 

школског веб сајта 

- Континуирано ажурирање 

школског Youtube канала 
- Континуирано ажурирање 

школске Facebook странице 

 

Чланови тима 

Директор 

Педагог 

Пом. директора 

Одељењске 

старешине 

 

 

 
Новембар 

 

 

- Обележавање Дана 
школе 

- Координирање активности и 

медијска презентација 

- Континуирано ажурирање 

школског веб сајта 

- Континуирано ажурирање 

школског Youtube канала 
- Континуирано ажурирање 

школске Facebook странице 

 

Чланови тима 

Директор 

Педагог 

Пом. директора 

Одељењске 

старешине 

 

 

 

Децембар 

 
- Обележавање дана 

борбе против сиде 

- Приредба поводом 

Нове године и 

дружења деце са Деда 

Мразом 

- Координирање активности и 

медијска презентација 

- Континуирано ажурирање 

школског веб сајта 

- Континуирано ажурирање 
школског Youtube канала 

- Континуирано ажурирање 

школске Facebook странице 

 
Чланови тима 

Директор 

Педагог 

Пом. директора 

Одељењске 

старешине 

mailto:marketing.osblace@gmail.com
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Јануар/Феб 

руар 

 

 
- Обележавање Дана 

Светог Саве 

- Координирање активности и 

медијска презентација 

- Континуирано ажурирање 
школског веб сајта 

- Континуирано ажурирање 

школског Youtube канала 

- Континуирано ажурирање 

школске Facebook странице 

 
Чланови тима 

Директор 

Педагог 

Пом. директора 

Одељењске 

старешине 

 

 

 
Март 

 

 
 

- Обележавање Дана 
жена 

- Координирање активности и 

медијска презентација 

- Континуирано ажурирање 

школског веб сајта 

- Континуирано ажурирање 

школског Youtube канала 

- Континуирано ажурирање 

школске Facebook странице 

 
Чланови тима 

Директор 

Педагог 

Пом. директора 

Одељењске 

старешине 

 

 

 
Април 

 
 

- Обележавање 

Светског дана шале 

- Приредба поводом 

Ускрса 

- Координирање активности и 

медијска презентација 

- Континуирано ажурирање 
школског веб сајта 

- Континуирано ажурирање 

школског Youtube канала 

- Континуирано ажурирање 

школске Facebook странице 

 
Чланови тима 

Директор 

Педагог 

Пом. директора 

Одељењске 

старешине 

 

 

 
Мај 

 
-  Организација 

пролећних активности 

 

- Хуманитарни вашар 

- Координирање активности и 
медијска презентација 

- Континуирано ажурирање 

школског веб сајта 

- Континуирано ажурирање 
школског Youtube канала 

- Континуирано ажурирање 
школске Facebook странице 

 
Чланови тима 

Директор 

Педагог 

Пом. директора 

Одељењске 

старешине 

 

 

 

 

 
Јун 

 

- Међународни 

фестивал фолклора 
- Хуманитарни концерт 

„Света Јелена“ 

- Праћење активности у 

вези матурских 

испита 

- Израда анализе и 

извештаја о раду тима 

- Координирање активности и 

медијска презентација 
- Континуирано ажурирање 

школског веб сајта 

- Континуирано ажурирање 
школског Youtube канала 

- Континуирано ажурирање 

школске Facebook странице 

 

 

 
Чланови тима 

Директор 

Педагог 

Пом. директора 

Одељењске 

старешине 
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* НАПОМЕНА: Чланови тима ће медијским презентацијама и ажурирањем школског веб сајта, 

youtube канала и Facebook странице пропратити сваку активност ученика у току школске 

године која није планирана радом Тима за маркетинг школе. 

 

 

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 
 

Циљеви самовредновања: 

- Унапређење квалитета рада школе 

- Унапређење квалитета наставно-образовног процеса 

- Унапредити квалитет школских постигнућа 

- Усаглашавање стандарда квалитета рада 

- Примена стандарда у пракси 

- Обезбедити одговорност свих актера у васпитно-образовном процесу 

- Самовредновање ра 

- да свих актера у васпитно-образовном процесу школе 

 
Питања на која треба да одговори тим: 

- Колико је добра наша школа? 

- Како то знамо? 

- Шта треба да учинимо да буде још боља? 

- Како осавременити наставно-образовни процес? 

- Како стечена знања применити у пракси? 

- Колико смо спремни да прихватамо одговорност за сопствени рад? 

 
Задаци: 

- Одредити фазе рада 

- Израда сопствених правила процедуре и принципа самовредновања 

- Избор кључних области и подручја вредновања 

- Одређивање нивоа и обима вредновања кључних области 

- Избор техника и инструмената 

- Од школске 2018/19. Тим за самовредновање започиње нови циклус самовредновања 

рада школе 

- Избор области за самовредновање 
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МЕСЕЦ АКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАТОРИ 

АКТИВНОСТИ 

Август ● Израда плана рада тима 
 

Чланови тима 

 
 

Септембар 

● Избор области за самовредновање; 

● Израда плана вредновања (одабир активности у току 

процеса, избор учесника у процесу самовредновања, 

време реализације активности и одабир техника и 
инструмената). 

 

 
Чланови тима 

 
 

Октобар 

● Израда анкета 

● Подела анкета члановима 

● Анализа и евалуација анкета 
● Подела задужења 

 

 
Чланови тима 

 

Новембар 

Март 

● Вредновање по областима (свака област један месец) 

● Подела анкета 
● Обрада података 

 
Чланови тима 

 
 

Мај 

● Обрада свих података добијених путем анкета 

● Анализа школске документације 
● Евалуација вреднованих области 

 
Чланови тима 

 

 
Јун 

● Састављање јединственог извештаја за вредноване 

области и акциони план самовредновања 
● Израда годишњег извештаја о раду Тима за 

самовредновање за школску 2019/20. годину 

 
Чланови тима 
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ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЕКОЛОГИЈУ И УРЕЂЕЊЕ ШКОЛЕ 

 
Одржан је састанак чланова тима за екологију, у биолошком кабинету у саставу: Тимотијевић 

Оливера, Стевчић Миланка,Марковић Снежана, Вељовић Слађана, Сунчица Радосављевић, 

Ђокић Дејан, Душица Ракоњац, Предраг Миленковић и Ана Стевановић 
 

 

МЕСЕЦ ПРОГРАМ 

 

 

 

 

Септембар 

Окупљање чланова тима и анализа постојећег стања у школи у Блацу 

као и на терену на почетку нове школске године. Истицање предлога 

и планова шта можемо променити и побољшати. Формирање ликовне 

и еколошке секције чији ће се чланови бавити уређењем ентеријера и 

екстеријера школе. Израда пројекта за уређење дечијег парка на 

највећој травној површини испред школе у Блацу али и на истуреним 

одељењима. Реконструкција парка поред фонтане. Засађивање 

егзотичних врста биљака у Блацу, Барбатовцу, Пребрези и Горњој 

Јошаници и Драгуши. Формирање зидног хербаријума егзотичних 

врста у холу школе. Уређење кабинета и учионица. Обележавање 
„Ноћи истраживача“ 28.09.2019. 

 

 
Октобар 

Ликовне активности на теме поводом Дана здраве исхране и Дана 

заштите животиња. Уређење паноа са цртежима кућних љубимаца. 

Реализација еко-патрола у граду са циљем истицања еколошких 

проблема дивљих депонија на периферији града и недостатка канти и 

контејнера за прикупљање отпада који се може рециклирати. Јесење 

уређење дворишта и чишћење фонтана. 

 

 

 

Новембар 

Уређење учионица и кабинета израда паноа за све предмете и 

постављање у кабинетима. Замена оштећених радова постављањем 

нових. Уређење етно-кутка и мотивисање ученика за укључивање у 

рад и доношење нових предмета историјске вредости. Уређење еко 

кутка и прибављање нових врста за акваријум и аква-тераријум. 

Организовање предавања на тему дијабетеса од стране доктора Дома 

здравља 14. новембра. Израда едукативних паноа и постављање истих 

у холу школе. Припрема трибине поводом обележавања Дана 

климатских промена 4. новембра. 

 

 

 

 
Децембар 

Организовање предавања поводом светског дана борбе против СИДЕ 

1. децембра. Подела едукативног материјала и израда паноа са 

порукама опреза. Писање семинарских радова на тему заразних 

болести и награђивање најбољих. Образовање трибина на којима 

ученици читају своје радове, проглашавање и награђивање најбољих. 

Постављање хранилица и кућица за птице у школском дворишту. 

Постављање изложбе на тему здравог живота и спорта и исписивање 

порука на дате теме. Украшавање школског хола поводом дочека 

Нове године и кићење јелке. Новогодишња изложба цртежа. 

 

Јануар 

Замена   икебана   од   сувог   цвећа   и   израда   нових   аранжмана   у 

канцеларијама и учионицама. Постављање канти за селекцију отпада 

са исписаним едукативним порукама. Сарадња ликовне и еколошке 
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 секције у формирању поставке вајарских радова у посебном кутку 

хола школе. 

 
Фебруар 

Одржавање постојећег стања паноа и биљака у школи. Израда цртежа 

на тему вода, мочвара, река и језера и израда паноа за обележавање 

Дана вода 22. марта. Организовање изложбе од ситних облутака 
којима ће бити украшене фонтане у дворишту на пролеће. 

 

 

 

Март 

Обележавање дана вода и указивање на њен значај изложбом цртежа. 

Прављење глобуса од папира са истицањем еколошких проблема и 

поставка истих у планетаријуму. Пролећно уређење дворишта и 

орезивање биљака. Прикупљање старих предмета за етно-кутак. 

Формирање изложбе на рециклираном папиру и исписивање 

еколошких порука. Припрема презентације поводом обележавања 

светског Дана енергетске ефикасности 5. марта, где би старији 
ученици истицали значај енергетске ефкасности и утицали на ученике 

млађих разреда. 

 

 

 

 

Април 

Постављање изолације и нове фасаде школе уз примену ведрих боја и 

нијанси. Организовање маскембала поводом Дана планете Земље уз 

учешће предшколаца основаца свих узраста. Исписивање еко порука 

и заповести као и драматизација еколошких текстова. Медијско 

праћење читаве манифестације и награде за најуспешније. Поставити 

одређена правила и стандард за уређење учионица и награђивање 

најуспешнијих. Организовање и учешће у хуманитарним акцијама за 

помоћ насиромашнијој деци. Постављање сандука са лековитим 

биљкама и указивање на њихов значај. Обележавање 7. априла, 

светског Дана здравља и истицање значаја правилне исхране и 
физичке активности. 

 

 

Мај 

Организовање изложбе на тему ''Уради сам'' у сарадњи са 

наставницима техничког образовања. Прављење кућица и хранилица 

за птице поводом 10. маја, светског Дана птица и дрвећа. Поводом 

европског Дана паркова 24. маја, организоваћемо трибину са 

презентацијом најлепших паркова у држави, али и у нашем граду. 

Учешће ће узети ученици старијих разреда и све то презентоати 
ученицима нижих разреда. 

 

 

 

Јун 

Обележавање 5. јуна светског Дана заштите животне средине 

организовањем маскембала у коме ће учествовати сви разреди наше 

школе и предшколска установа „Наша радост”. На креативан и 

сликовит начин рецитоваће еколошке песмице и причати еколошке 

поруке. Најуспешнији ће бити награђени, а све то ће бити и медијски 

пропраћено. Сумирање резултата и расподела активности за 

одржавање током распуста. Организовање едукативне ескурзије за 
најуспешније ђаке и наставнике. Обилазак околних школа, анализа 

пропуста и похвале за успешно уређене делове простора школе. 
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ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САРАДЊУ СА ПОРОДИЦОМ И УКЉУЧИВАЊЕ У 

РАД ШКОЛЕ 
 

 

АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
НАЧИН ПРАЋЕЊА 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Индивидуални 

разговори 

са родитељима 

Стручна служба, 

разредне старешине, 

наставници, 
учитељи 

Евиденција 

разредних старешина, 

учитеља, 
стручне службе 

 
Током године 

Одељенски 
састанци 

Разреде старешине 
Евиденциај разредних 
старешина и учитеља 

Током године 

Саветодавни рад са 

ртодитељима чија 

деца имају тешкоће 
у понашању и 

учењу. 

 
Стручна служба школе, 

разредне старешине 

Евиденција стручне 

службе, 

разредних старешина, 

учитеља 

 
 

Током године 

Укључивање 

родитеља у 

припреме око 

обележавања дана 
школе 

Тим за сарадњу са 

породицом. . 

Родитељи,наставници 

грађанског.ученици 

Евиденција, 

извештај, 

фотографије, 

спискови присутних 
родитеља 

 
 

Новембар 

Отворена врата 
Родитељи, наставници, 
учитељи 

Евиденција 
Фотографија 

Током године 

Заједничке 

активности, помоћ 

и учешће родитеља 
у акцијама школе 

Тима за хуманитарне 

активности , тим за 

сарадњу са породицом 
разредне старешине 

 
Евиденција. 
Фотографија 

 
Током године 

Учешће у 
тимовима школе 

Разредне старешине Извештај Током године 

Деловање савета 
родитеља 

Директор 
Записници 
Извештаји 

Током године 

Учешће родитеља у 
школском одбору 

Директор 
Записници 
Извештаји 

Током године 

 

Учешће родитеља у 

изради ИОП-а 

Тим за сарадњу са 
породицом, 
Тим за помоћ и подршку 

ученику, родитељи 

 

Извештаји, 

Анкете 

 
Током године 

Анкетирање 

родитеља у погледу 

њиховг 

задовољства 

програмом и 

сарадњом породице 

и школе 

 
 

Тим за сарадњу са 

Породицом 

 

 

Извештаји, 

Анкете 

 

 

 
Децембар,мај 

Посета тима 
ученицима слабијег 

Тим за хуманитарне 
активности . 

Фотографије, 
Извештај 
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материјалног 

стања и сарадња са 

родитељима 

ученика 

којима је потребна 

подршка у учењу, 

комуникацији и 
социјализацији 

Тим за сарадњу са 

породицом, 

Ђачки парламент 

  

Април 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА 
 

 

АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Упознавање свих актера школе 
о протоколу 

Тим,стручна 

служба школе 

Урађен 

протокол 
Септембар 

Упознавање ученика са 

правилима понашања и 

последицама непоштовања 
правила,васпитним и васпитно- 

дисциплинским мерама 

Разредне 

старешине, 

стручна служба 

школе 

Истакнут 

кућни ред на 

видном месту 

 
Септембар, 

током године 

Упознавање родитеља са 

правилима понашања у школи, 

са васпитним и васпитно- 

дисциплинским мерама 

Разредне 

старешине, 

родитељи 

ученика 

Извешаји са 

родитељских 

састанака 

 

Септембар, 

током године 

Организовано је дежурство 

радника (наставника, учитеља, 

помоћних радника) и ученика 

Помоћник 

директора, 

разредне 

старешине 

 

Евиденција о 

дежурствима 

 
Током године 

Редовно се води Књига 
дежурства 

Помоћник 

директора 

Књига 

дежурства 
Током године 

 
Остварује се сарадња са МУП-ом 

Тим, стручна 

служба школе 

Евиденција, 

службене 

белешке 

 

Током године 

Остварује се сарадња са 

Центром за социјални рад 

Тим, стручна 

служба школе 
Евиденција, 

службене 

белешке 

 

Током године 

Ангажовање ученика за учешће 

у радионици “Ненасилна 

комуникација“ 

Тим, наставници 
грађанског 

Евиденција, 
фотографије 

Новембар 
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Организовање разноврсних 

ваннаставних активности у 

оквиру школе у смислу 

осмишљавања слободног 
времена ученика 

 

Наставници, 

 

Евиденција 

 

Током године 

Богаћење школске библиотеке 

едукативним књигама како 

ненасилно решити сукобе и 
популаризовање читања књига 

Тим, директор, 

стручна служба 

Спискови 

набављених 

књига 

 
Током године 

Предавање стручњака из 
других институција 

Тим, 
стручна служба 

Извештаји Током године 

Обележавање Међународног 

дана толеранције, јачање 

свести код ученика да треба 

бити толерантан, без обзира на 

пол, националност, веру 

Разредне 

старешине, 

наставници 

грађанског, 

ликовног,Тим 

 
Извештај, 

фотографије 

 
 

Новембар 

Учешће у хуманитарним 

акцијама, са циљем да се код 

ученика развије емпатија и 

солидарност 

Тим за 

безбедност, Тим 

за хуманитарне 

активности 

 

Извештај, 

фотографије 

 
Током године 

 

Анализа стања о присутности 

насиља у школи 

 
 

Тим, чланови 

Анкетни 

листићи и 

анализа 

обрађених 

резултата 

 
 

Март 

Умрежавање свих кључних 

носилаца превенције насиља 

(Савет родитеља, Школски 
одбор, Ученички парламент, 

Наставничко веће) 

 

Тим, директор 

 

Извештаји 

 

Током године 

ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ 

Формирање Тима за заштиту 

ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања 

 

Директор 
Списак 

чланова 

тима 

 

Август 

Поступање по корацима – у 
случају интервенције: 

1. Сазнање о насиљу – 

откривање је први корак у 

заштити ученика од насиља 

2. Прекидање, заустављање 

насиља 
3. Смиривање ситуације 

4. Консултације 

5. Предузимање акције 

6. Праћење ефеката предузетих 

мера 
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ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПОМОЋ И ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА СЛАБИЈЕГ 

МАТЕРИЈАЛНОГ СТАЊА 
 
 

АКТИВНОСТ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Идентификација ученика 

слабијег материјалног 

стања 

Тим, 

стручна служба 

 

Евиденција 

 

Септембар 

Обележавање Дечије 

недеље: 
- посета Дому старих 
- посета вртића 

Тим, 

разредне старешине, 

наставници 
грађанског васпитања 

Евиденција, 

фотографије, 

спискови 

 
Октобар 

Крос „Трка за срећније 

детињство“ 

Тим, 

разредне старешине 

Евиденција, 
фотографије, 

спискови 

 

Октобар 

Месец књиге „ Поклони 

књигу“ 

Тим, 

разредне старешине , 

библиотекар 

Евиденција, 

фотографије, 

спискови 

 

Октобар 

Прикупљање материјала за 

рециклажу 

Разредне старешине, 

Тим 

Евиденција, 
спискови, 

фотографије 

 

Новембар 

Прикупљање слаткиша за 

божићне и новогодишње 

празнике 

Тим, 

разредне старешине 

Евиденција, 

спискови, 

фотографије 

 

Децембар 

Посета Дому старих за 
8.март 

Тим, 

разредне старешине, 

Евиденција, 
спискови, 

фотографије 

 

Март 

 

Школски вашар 

Тим, 

разредне старешине, 

учитељи 

Фотографије, 

спискови 

 

Април 

Хуманитарна акција 

„Помоћ једној породици 

слабијег материјалног 

стања“ 

Тим, 

радници школе, 

Тим за сарадњу са 

породицом, 
ђачки парламент 

 

Евиденција, 

спискови, 

фотографије 

 
 

Мај 

 

Сакупљање ђачког динара 

Тим, 

разредне старешине, 

учитељи 

 

Евиденција 

 

Током године 
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ПЛАН РАДА ТИМА ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ШКОЛЕ У НАЦИОНАЛНЕ И 

МЕЂУНАРОДНЕ ПРОЈЕКТЕ И САРАДЊУ СА И УМРЕЖАВАЊЕ СА 

ДРУГИМ ШКОЛАМА И ИНСТИТУЦИЈАМА 

Чланови Тима су након полугодишњег редовног присуствовања састанцима упознати са 

детаљима писања пројеката и чињеницом да објављивање конкурса и аплицирање на исте не 

зависи од њих самих. У новој школској години се очекује аплицирање код Амбасада 

Норвешке, Јапана, као и Фондације „Ана и Владе Дивац“ са пројектима везано за питања 

енергетике, као и санацијом неких од најпотребнијих делова школа на терену. Такође, 

пратиће се сви отворени конкурси на које школа као установа има право учешћа и давати 

предлози у ходу. 

Очекују се први састанци и писање поменутих пројеката већ почетком ове школске 

године. 
 

 

 
 

МЕСЕЦ ПЛАН РАДА 

 

 

 

 

 

 
 

Септембар 

Октобар 

Новембар 

Децембар 

Јануар 

Фебруар 

Март 

Април 

Мај 

Јун 

 

1. Праћење конкурса владиног и невладиног сектора, 
аплицирање на конкурсе попуњавањем предлога пројекта. 

2. Наставак пројекта THOUGHT – Together for the future EU: 

Children’s voices, који се спроводи и финансира у склопу 

европског програма „Европа за грађане и грађанке”, у 

партнерству са Општином Водњан-Dignano. 

3. Успостављање сарадње са основном школом у Брашову, у 

Румунији и Основном школом „Матија Ваљавец” из 

Преддвора у Словенији 
4. Укључивање школе у програме и пројекте предузетништва 

5. Настављање пројекта Еко-школе 

6. Спровођење пројекта размене ученика и наставника 

7. Наставак  програма  сарадње са Универзитетом у Алабами 

Serbia Fellowship Experience Programme. 

8. Подршка КУД-у „Стојан Новаковић” у организацији 

Међународног фестивала фолклора и културне баштине 

9.  Умрежавање са другим националним и иностраним школама 
и институцијама преко портала „eТwinning“ 

10. Праћење пројеката на страницама фондације Темпус чији је 

циљ подршка у унапређењу образовања 

11. Писање и аплицирање на пројекте мобилности за наставнике 

и стручне сараднике у оквиру Ерасмус+ програма Европске 

уније који обезбеђује финансирање пројеката у области 

образовања 
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ПЛАН РАДА ТИМА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 
 

 

САДРЖАЈ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
РЕАЛИЗАТОРИ 

*  Израда плана тима за 

школску 2019/2020. 

*  Давање предлога о стручном 

усавршавању у новој 

школској години (у установи 

и ван ње) 

*  Израда личног плана 

професионалног развоја 

 

 
Јун 

Август 

Септембар 

 

 

 
Договор 

 

 
Тим за стручно 

усавршавање, 

Стручна већа 

* Праћење стручног 

усавршавања у установи 

(угледни часови) и ван ње 
(семинари) 

 
Током године 

 
Праћење 

 

Тим за стручно 
усавршавање 

* Анализа урађених портфолија 
 

Октобар 

Анализа, 

дискусија, 
израда документа 

Тим за стручно 

усавршавање 

* Припрема полугодишњег 
извештаја о стручном 
усавршавању 

 
Децембар 

Израда, 

договор 

Тим, 

наставници 

* Презентација учесника 

семинара у току првог 

полугодишта 

Јануар 

Фебруар 

Предавање, 

презентација 

 

Наставници 

* Праћење стручног 

усавршавања у току другог 

полугодишта 

Март 

Април 

Праћење, 

Припрема 

 

Тим и чланови 

* Анализа стручног 

усавршавања (израда листе) 
* Израда годишњег извештаја 

* Извештавање наставничког 

већа о стручном усавршавању 

у 2019/2020. 

 
Мај 

Јун 

 
 

Анализа, 
израда извештаја 

 
 

Тим за стручно 
усавршавање 
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ПЛАНА РАДА ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 
 
 

В
Р

Е
М

Е
  

САДРЖАЈ 

АКТИВНОСТИ 

 
НОСИОЦИ И 

САРАДНИЦИ 

 
НАЧИНИ И ИСХОДИ 

А
в

г
у
ст

 

1. Анализа рада стручног тима и 

доношење закључака у вези 

активности и задатака тима за 

следећу школску годину 

2. Израда и усвајање предлога 

годишњег плана рада Тима за 

професионалну оријентацију за 

следећу годину 

3. Израда извештаја о раду Тима у 

предходној школској години; 

 

 
Чланови тима 

Стручни 

органи школе 

Педагог 

Директор 

−Записници тима, стручних 

саветодавних и 

руководећих органа школе; 

−Извештај тима, стручних 

саветодавних и 

руководећих органа школе; 

−План рада тима, стручних 

саветодавних и 

руководећих органа школе 

С
еп

т
ем

б
а
р

 

1. Припрема материјала за 

одељењске старешине; 

2. Састанак чланова Тима ПО са 

одељ. старешинама VII и VIII 

разреда; 
3. Праћење имплементације 

програма; 

 
 

Чланови тима 

Одељењске 

старешине 

 
−Записници 

−Портфолио ученика 

−Дневник рада 

О
к

т
о
б
а
р

 

1. Формирање вршњачког тима за 

ПО и помоћ ученицима у 

изради плана рада 

Чланови тима 

Чланови вршњ. 

тима 
Директор 

−Записници 

- Дневник рада 

Н
о
в

ем
б
а
р

 

 

1. Праћење имплементације ПО 

кроз програм и пружање 

подршке одељенским 

старешинама у реализацији 

програма. 

Чланови тима 

Одељењске 

старешине 

Ученици– 

чланови 

вршњачког 

тима 

 
−Записници 

−Протоколи 

−Портфолио ученика 

−Дневник рада 

Д
ец

ем
б
а
р

  

1. Анкета за средње школе; 

2. Фестивал науке 

3. Посета предузећу/установи 

Чланови тима 

Одељењске 

старешине 

Чланови вршњ. 
тима 

−Записник 

−Порфолио ученика 

−Дневник рада 
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Ј
а
н

у
а
р

-Ф
еб

р
у
а
р

 1. Уређивање кутка за ПО у 

матичној школи и у школама на 

терену; 

2. Припрема за посете средњим 

школама и реалне сусрете са 

ученицима и наставницима из 

Средњих школа; 

Чланови тима 

Директор 

Одељењске 

старешине 

Предметни 

наставници 

Ученици 

 
−Прикупљање материјала за 

уређивање кутка за ПО 

−Евидентирање у дневнику 

рада 

−Портфолио ученика 

М
а
р

т
 

 
 

1. Презентација ученика ; 

2. Организовање дебате; 

Чланови тима 

Ученици 

Предметни 

наставници 

Директор 

Одељенски 
старешина 

 
 

−Организација и израда 

презентација са ученицима 

и предметним 

наставницима 

А
п

р
и

л
-М

а
ј 

1. Организација и реализација 

реалних сусрета; 

2. Организација и реализација 

посета и сусрета са ученицима 

из средњих школа; 

3. Организација посете сајму 

образовања; 
4. Дан отворених врата; 

5. Организација посете 

предузећима/установама 

 
Чланови тима 

Директор 

Одељењске 

старешине 

Предметни 

наставници 

Ученици 

 

- Сусрети са наставницима 

из средњих школа 

- Сусрети са ученицима из 

средњих скола 

- Евиденција у дневнику 

рада 
- Чек листа праћења 

- Портфолио ученика. 

Т
о
к

о
м

 ш
к

о
л

ск
е 

г
о
д

и
н

е
 

1. Праћење имплементације 

„Професионална оријентација 

на прелазу у средњу школу“ 

кроз програм ПО; 

2. Пружање подршке одељењским 

старешинама, предметним 

наставницима и члановима 

вршњачког тима у реализацији 

програма; 

3. Израда анализе стања; 

4. Припремање едукативног 

материјала за ученике, 

наставнике и родитеље; 

5. Уређење простора за ПО на 

сајту школе; 

 

 

 
 

Чланови тима 

Ученици 

Предметни 

наставници 

Одељењски 

старешина 

Директор 

 

 

 

 
- Припрема материјала за 

радионице, 
- Увид у дневник рада, 

- Разговори, 

- Анализе 

- Едукативни материјали, 

- Веб сајт школе. 
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ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

 

Општи циљ: Унапређивање квалитета живота деце/ученика са потешкоћама, талентоване 

деце као и деце из социјално маргинализованих група, подстицање развоја све 

деце уз девизу „школа по мери детета“. 

 

Специфични циљеви: 

1. Примена,развој и праћење модела добре инклузивне праксе у школи. 

2. Обезбеђивање и унапређивање квалитета наставе у образовању ученика са потешкоћама, 

талентоване и маргинализоване деце. 

Задаци тима за инклузивно образовање: 

1. Доношење плана и програма рада. 

2. Организовање активности на основу програма. 

3. Сарадња са интересорном комисијом. 

4. Анализа актуелне школске ситуације, идентификација деце са потешкоћама и потреба за 

додатном подршком. 

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

6. Вредновање остварености и квалитета програма рада 

7. Вођање евиденције- педагошког досијеа ученика. 

8. Пружање додатне подршке ученицима са сметњама у развоју. 

9. Пружање додатне подршке родитељима ученика са сметњама у развоју. 

10. Пружање додатне подршке наставницима- планирање и реализација стручног 

усавршавања наставника. 
 

 

АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 
ВРЕМЕ 

Идентификација ученика 

којима је потребна додатна 

подршка. 

Наставници, 

одељ.старешине, 

ПП служба 

Евиденција 

тима, 

извештаји 

Септембар, 

током године 

Идентификација даровитих 

ученика 

Наставници, 
одељ. старешине, 

ПП служба 

Евиденција, 

извештаји 
Септембар, 

током године 

Промовисање активности 

везаних за ИО 

СТИО, 

одељ.старешине 

 

Сајт, пано, 

презентације 

Током 

године 

Праћење постигнућа ученика 
који раде по ИОП-у 

Наставници, 

одељ. старешине, 
ПП служба 

ИОП 

документација 
Током 

године 

 
Израда педагошког профила 

Одељ. старешине, 

стучни сарадници, 

пред.наставник, 
родитељ 

 

ИОП 

документација 

Током 

године по 

потреби 

Предавање израђених 

педагошких профила 

Одељенске 

старешине 

ИОП 
документација 

Септембар, 

јануар 

Писање мера 
индивидуализације 

Наставници, 
одељ.старешине, 

ИОП 
документација 

Током 

године 
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 ПП служба   

Праћење, евалуација и 

корекција плана 

Учитељ, 

пред. наставници, 

стручни сарадник 

ИОП 

документација 

Крај првог и 

другог 

полугодишта 

Извештај о реализацији плана 

прилагођавања 

Учитељ, 

пред. наставници 

ИОП 

документација 

Крај првог 

и другог 
полугодишта 

 

Доношење одлуке о изради 

ИОП-а на основу поднетих 

предлога 

 

Тим за ИО, 

Тим за 

самовредновање 

Извештај о 

новоу 

остварености 
планираних 

циљева 

 
Током 

године 

Формирање тимова за 

индивидуалну подршку 

ученицима 

 
СТИО, директор 

Оверене и 

потписане 

одлуке 
директора 

 

Септембар, 

октобар 

 
Израда ИОП-а 

 
Тим за подршку 

ИОП 

документација 
 

Септембар, 

јануар 

 
 

Праћење, евалуација и 

корекција ИОП-а 

Пред. наставници, 

одељ.старешине, 

ПП служба, 

родитељ, 
СТИО, 

Педаг. колегијум 

 
 

ИОП 

документација 

 
Крај првог 

и другог 

полугодишта 

Сарадња са интересорном 
комисијом 

СТИО 
документација 
Документација 

Током 
године 

Евалуација рада тимова за 
подршку 

СТИО, 
директор 

Извештаји, 
евиденције 

Током 
године 

Извештавање Педагошког 

колегијума о раду Стручног 

тима за инклузивно образовање 

Координатор СТИО 
тима 

 

Извештај 
Крај првог 

и другог 
полугодишта 

Израда плана рада Стручног 
тима за инклузивно образовање 

СТИО План рада тима Август 

Јачање професионалних 

компетенција наставника: 
- саветодавно 

- упућивање на стручну 

литературу 
- организовање семинара 

 

Тим за ИО, 

Тим за стручно 

усавршавање, 

стручна служба 

 

Извештаји, 

евиденција, 

спискови са 

семинара 

 
 

Током 

године 

Набавка савремених наставних 

средстава како би се остварило 

квалитетније укључивање деце 

из осетљивих група. 

 
 

Директор 

Набављена 

савремена 

наставна 

средства, 
извештаји 

 
Током 

године 



ОСНОВНА ШКОЛА „СТОЈАН НОВАКОВИЋ“ БЛАЦЕ 

183 

 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ 
 

ВРЕМЕ И МЕСТО САДРЖАЈ, АКТИВНОСТИ 

 
Август 

- Договор око реализације културних активности за школску 

2019/2020. 

- Припрема приредбе за пријем ђака првака 

 

Септембар 

- Приредба поводом пријема ђака првака 

- Припрема за Дан школе 

 

Октобар 

- Припрема за Дан школе 

- Припрема за Новогодишњу приредбу 

 
Новембар 

- Реализација приредбе поводом Дана школе 

- Припрема за Новогодишњу приредбу 

- Припрема за Светосавску приредбу 

 

Децембар 

- Реализација приредбе за Нову годину 

- Припрема за Светосавску приредбу 

 

Јануар 

- Реализација Светосавске приредбе 

- Припрема за Осмомартовску приредбу 

Фебруар 
- Припрема за Осмомартовску приредбу 

Март 
- Реализација Осмомартовске приредбе 

 

Април 

- Позоришна представа (драмска секција наставника српског 

језика) 

 
Мај 

- Позоришна представа (драмска секција наставника српског 

језика) 
- Припрема хуманитарног концерта Света Јелена 

Јун - Хуманитарни концерт Света Јелена 
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ПРОГРАМ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
 

 

САДРЖАЈ АКТИВНОСТ ВРЕМЕ НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 

Сачињавање плана рада 

тима за развој школског 

програма за школску 
2019/2020.годину 

Договор о раду и 

израда плана рада тима 

за развој школског 
програма 

 

Август 

2019. 

 
Чланови тима 

Увид у одобрене уџбенике 

и приручнике који ће се 

користити у току школске 

године. 

Анкетирање ученика за 

изборне предмете које 

ученици бирају на почетку 

школске године. 

Одабир слободних 
активности према 
интересованју ученика. 

 

 

Израда анкетних 

листића за избор 

изборних предмета и 

слободних активности, 

анкетирања ученика. 

 

 

 
Септембар 

2019. 

Октобар 

2019. 

 

 

Одељењске 

старешине, 

директор, 

стручни 

сарадник 

Праћење остваривања 

обавезних наставних 

предмета и њихових 

садржаја. 

Израда протокола / чек 

листе за праћење 

остваривања обавезних 
наставних предмета и 

њихових садржаја. 

 

Током 

школске 

2019/2020.г. 

 

Чланови тима 

Директор, 

Стручни 
сарадник 

 
Израда и примена мерних 

инструмената за праћење 

наставе. 

Израда протокола / чек 

листе за праћење и 

анализу часова 

(примена метода, 

облика рада, употребе 
наставних средстава...). 

 
Током 

школске 

2019/2020.г. 

 
Чланови тима 

Директор, 

Стручни 

сарадник 

Праћење остваривања 

изворних предмета и 

њихових садржаја, верске 

наставе и грађанског 

васпитања као и обавезно 

као и обавезних изборних 
предмета и осталих 

изборних предмета. 

 
Израда протокола/чек 

листе за плаћање. 

Остваривање изборних 

предмета и њихових 

садржаја. 

 

 
Током 

школске 

2019/2020.г. 

 
Чланови тима 

Директор, 

Стручни 

сарадник 

Одељенски 

старешина 

Праћење остваривања 

програмских садржаја и 

активности којима се 
остварује изборни део 

школског програма. 

Израда чек листе за 

праћење остваривања 

програмсих садржаја. 

 
Школска 

2019/2020.г. 

Чланови тима, 

директор, 

педагог, 
пом. директора 

Праћење реализовања и 

извештавање о броју 

реализованих часова. 

Израда чек листе о 

праћењу реализовања 

часова у време 

класификационих 

 

Школска 

2019/2020.г. 

Чланови тима, 

директор, 

педагог, 

пом.директора 
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 периода.   

Праћење остваривања 

сврхе, циљева и задатака 

школског програма и 

планираног фонда часова 

за сваки предмет. 

Израда чек листе о 

праћењу сврхе,циљева 

и задатака школског 

програма и планираног 

фонда часова за сваки 

предмет. 

Школска 

2019/2020.г. 

у време 

квалифика 

ци-оних 
периода 

 

Чланови тима, 

директор, 

педагог, 
пом.директора 

 
Праћење остваривања 

допунске и додатне 

наставе. 

 

Израда чек листе о 

праћењу остваривања 

допунске и додатне 

наставе. 

Школска 

2019/2020.г. 

у време 

квалифика 

ци-оних 
периода 

Чланови тима, 

директор, 

педагог, 

пом.директора, 

одељенске 

старешине 

 
 

Индивидуализација настава 

 
Праћење рада на часу 

по ИОП-у . 

 
Школска 

2019/2020.г. 

Чланови тима, 

директор, 

педагог, 

пом.директора, 

одељ.старешине 

Праћење и евалуација 

подизања квалитета 

наставе применом 

мултимедијалне 

технологије. 

Израда протокола о 

праћењу и еволуацији 

квалитета наставе 

применом 

мултимедијалне 
технологоје. 

 
 

Школска 

2019/2020.г. 

 

Чланови тима, 

директор, 

педагог, 

пом. директора 

 
 

Примена иновативних 

метода на часу. 

 

 
Праћење часова. 

 
 

Школска 

2019/2020.г. 

Чланови тима, 

директор, 

педагог, 

пом.директора 

стручни активи, 
пред.наставници 

Праћење реализације 

часова одељењског 

старешине,излета, 

екскурзија. 

Израда чек листе за 

праћење остваривања 

часова одељењског 

старешине, излета, 
екскурзија. 

 
Школска 

2019/2020.г. 

Чланови тима, 

директор, 

педагог, 
пом. директора, 
одељ.старешине. 

 
 

Организација ваннаставних 

активности. 

Такмичење у рукомету 

и малом фудбалу. 

Маскембал. 

Организација Школе 

скијања 

 
 

Школска 

2019/2020.г. 

Чланови тима, 

директор, 

педагог, 

пом.директора, 

одељ.старешине, 
ђач.парламент. 

 

Реализација програма 

„Професионална 

оријентација на преласку у 

средњу школу" 

Реализација 

активности планираних 

програмом 

професионалне 

оријентације. 

 
 

Школска 

2019/2020.г. 

Чланови тима, 

директор, 

педагог, 

пом. директора, 

одељ.старешине, 
ђач. парламент, 
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   наставници 

грађанског 

васпитања 

Часови добре праксе, 

угледни, огледни и јавни 

часови. 

Представљање часа 

пред колегама 
Школска 

2019/2020.г. 

Чланови 

стручних актива 

 

 
Размена искустава са 

семинара 

Пружање информација 

и упознавање са 

новинама стеченим на 

семинарима, на 

састанцима стручних 
актива, одељењским и 

наставничким већима. 

 

 
Школска 

2019/2020.г. 

 

 
Чланови 

стручног актива 

 
 

Евалуација реализације 

предвићених садржаја из 

школског програма за 

протеклу школску годину. 

Извештај о раду за 

протеклу школску годину. 

Израда протокола / чек 

листе о евалуацији 

реализације 

предвиђених садржаја 

за протеклу школску 

годину, анкетирање 

наставника. 

Подношење извештаја 
директору и школском 

одбору. 

 

 

 

Школска 

2019/2020.г. 

 

 

Чланови тима, 

педагог, 

помоћник 

директора 
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ПЛАН РАДА ЕКО ТИМА „ЗЕЛЕНИ ПУТОКАЗ“ 

Кључна област: РЕЦИКЛАЖА 
 

 

МЕСЕЦ АКТИВНОСТ 
ДОКАЗИ/НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

 

 

 
АВГУСТ 

1. Усвајање извештаја о раду Екотима у 

предходној години и измене и допуне од стране 

чланова Еко тима; 

2. Договор о члановима екотима (ужи и шири 
састав) 

3. Разно 

 
- Списак чланова Екотима; 

- План рада за школску 

2019/2020. 
- Слике, извештај 

- Извештај о раду + ППТ 

 
 

СЕПТЕМБАР 

1. Договор о организацији рада Екотима 

2. Договор о састанцима ужег Екотима 

3. Усклађивање рада са осталим тимовима у вези 
екологије 

- План рада за школску 

2019/2020 
- Медијско оглашавање 

 

 

ОКТОБАР 

1. ДЕЧИЈА НЕДЕЉА 

2. 16.октобар – Дан здраве хране 

3. Идеје за рад на часовима редовне наставе 

усклађене са планом и програмом за 2017-2018 

школску годину 
4. Разно 

 

- Идеје као предлог за 

реализацију 
- Медијско оглашавање 

- Слике + извештај 

 

НОВЕМБАР 

1. Усвајање предходних активности и договор о 

даљим активностима Екотима 

2. Разно 

- Идеје као предлог за 

реализацију 
- Медијско оглашавање 
- Слике + извештај 

 

 

 
ДЕЦЕМБАР 

1. Усвајање предходних активности и договор о 

даљим активностима Екотима 

2. Почетак акције сакупљања Тетрапак амбалаже 

(пројекат Екопакет); 
3. Разно 

- Договор у писаном 

облику –записник са 

седнице 

- Идеје као предлог за 

реализацију 
- Медијско оглашавање 
- Слике + извештај 

 

 
ЈАНУАР 

ФЕБРУАР 

1. Усвајање предходних активности и договор о 

даљим активностима Екотима 

2. 26. јануар – Светски дан образоваа о заштити 

животне средине 
3. Oрганизација израда екопоклона за 8. март 
4. Разно 

 

- Идеје као предлог за 
реализацију 

- Медијско оглашавање 

- Слике + извештај 

 

 

МАРТ 

1. Усвајање предходних активности и договор о 

даљим активностима Екотима 
2. 21.март - Светски дан шума 

3. Радионице за израду предмета за школски 

вашар 
4. Разно 

 

- Идеје као предлог за 
реализацију 

- Медијско оглашавање 

- Слике + извештај 
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АПРИЛ 

1. Усвајање предходних активности и договор о 

даљим активностима Екотима 

2. Радионице за израду предмета за школски 
вашар 

3. 29.април – Међународни дан игре 
4. Разно 

 

-Идеје као предлог за 

реализацију 
- Медијско оглашавање 

- Слике + извештај 

 

 

МАЈ 

1. Усвајање предходних активности и договор о 

даљим активностима Екотима 
2. 25. мај – Међународни дан спорта (игре без 

граница на нивоу округа) 

3. Школски вашар 
4. Разно 

 

- Идеје као предлог за 

реализацију 
- Медијско оглашавање 

- Слике + извештај 

 

 
ЈУН 

1. Усвајање предходних активности и договор о 

даљим активностима Екотима 

2. 5. јун – Светски дан заштите животне средине - 
БИЦИКЛИЈАДА 

3. Разно 

 
 

Слике + извештај 
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ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА ВРШЊАЧКУ МЕДИЈАЦИЈУ 

школска 2019/2020. година 

Циљ: афирмација програма у школи, промовисање метода и техника ненасилног решавања 

конфликата 

Задаци: 

 

1. Формирање Тима за школску медијацију за школску 2019/20. годину 

2. Решавање конфликтних ситуација у школи 

3. Промовисање активности Тима код ученика и родитеља 

4. Подизање нивоа ученичких компетенција 

5. Сарадња са хуманитарним организацијама 

6. Учешће у волонтерским акцијама Школе и локалне заједнице 

 

ВРЕМЕ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
НАЧИН ПРАЋЕЊА 

 
Септембар 

Састанак са ученицима који су 

прошли обуку за медијаторе и 

прављење заједничког плана 

активности за школску 2019/20. 

годину 

Педагог 

Социјални радник 

Одељењске старешине 

Чланови Тима за 

вршњачку медијацију 
(ученици) 

Попуњени формурали 

Фотографије 

Записник о раду 

Вршњачких 

медијатора 
Извештаји 

 
 

Октобар 

Састанак чланова Тима на коме 

ће се обрађивати садржаји који 

се односе на конфликте (појам 

конфликта, стилови поступања 

у конфликтима и исход 
конфликта) 

Педагог 

Социјални радник 

Одељењске старешине 

Чланови Тима за 

вршњачку медијацију 
(ученици) 

Попуњени формурали 

Фотографије 

Записник о раду 

Вршњачких 

медијатора 
Извештаји 

 
 

Новембар 

Подршка Школе раду Тима за 

медијацију и заједничке 

активности са Ученичким 

парламентом 

Педагог 

Социјални радник 

Одељењске старешине 

Чланови Тима за 

вршњачку медијацију 
(ученици) 

Попуњени формурали 

Фотографије 

Записник о раду 

Вршњачких 

медијатора 
Извештаји 

 

 
Децембар 

Рад Тима за вршњачку 

медијацију 

Упознавање са вођењем 

евиденције о медијацији 

Педагог 

Социјални радник 

Одељењске старешине 

Чланови Тима за 

вршњачку медијацију 

(ученици) 

Попуњени формурали 

Фотографије 

Записник о раду 

Вршњачких 

медијатора 

Извештаји 
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Јануар- 

фебруар 

Рад Тима за вршњачку 

медијацију са родитељима 

ученика – заједничка 

Радионица 

Педагог 

Социјални радник 

Одељењске старешине 

Чланови Тима за 

вршњачку медијацију 

(ученици) 

Попуњени формурали 

Фотографије 

Записник о раду 

Вршњачких 

медијатора 
Извештаји 

 
 

Март 

Акција медијаторског и 

волонтерског тима 

Педагог 

Социјални радник 

Одељењске старешине 

Чланови Тима за 

вршњачку медијацију 
(ученици) 

Попуњени формурали 

Фотографије 

Записник о раду 

Вршњачких 

медијатора 
Извештаји 

 

 

 
Април-мај 

Рад Тима за вршњачку 

медијацију 
( анализа рада ) 

Сарадња са члановима Тима за 

ВМ из других основних и 

средњих школа 

Педагог 

Социјални радник 

Одељењске старешине 

Чланови Тима за 

вршњачку медијацију 

(ученици) 

Попуњени формурали 

Фотографије 

Записник о раду 

Вршњачких 

медијатора 
Извештаји 

 

 

 

Садржај рада 

О
р

и
је

н
т
а
ц

и
о
н

о
 

в
р

ем
е 

р
еа

л
и

за
ц

и
је

 

и
л

и
 

у
ч
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т
а
л

о
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Н
о
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о
ц

и
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о
сл

а
 

Ц
и

љ
н

а
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р
у
п

а
 

(с
а
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и
м
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а
д

и
) 

О
ч
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и
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н

и
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т
и

 

п
л
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н
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и
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л
о
г
 

к
р

и
т
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и
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м
а
 

у
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н

о
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и
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а
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л
а
н

 

О
со

б
а
 и

л
и

 т
и

м
 к

о
ји

 

в
р

ш
и

 е
в

а
л

у
а
ц

и
ју

 

 
Области 

рада 

 
Планиране 

активности 

 
 

Оснаживање 

ученика за 

ненасилно 

решавање 

конфликата 

 

 
радионице 

за ученике 

на тему 

медијације 

 

 

 

октобар 

2019. 

  
ч
л
ан

о
в
и

 Т
и

м
а 

 

 

20 

ученика 

од  5. до 
8. разреда 

Проширен је круг 

ученика-медијатора, 

оспособљених да 

користе медијаторске 

вештине у свом 

окружењу; 

број заинетерсованих 
ученика за област 

медијације се повећава 

д
и

р
ек

то
р
 

п
си

х
о
л
о
г 
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 представља 

ње    

медијаторск 

их вештина 

Ученичком 
парламенту 

новембар 

2019. 

  
ч
л
ан

о
в
и

 

Т
и

м
a 

ученици- 

чланови 

Ученичко 

г      

парламен 
та 

јачање сарадње Тима за 

медијацију и Ученичког 

парламента; 
подстицај за ненансилну 

комуникацију и стицање 

медијаторских вештина  
д

и
р
ек

то
р
 

-семинар за 

наставнике- 

медијаторе 

у току 

школске 

2019/20. 
године 

Т
и

м
 з

а 
м

ед
и

ја
ц

и
ју

 

наставниц 

и –  

чланови 

Тима за 

медијациј 

у и други 

заинтерес 

овани 

наставниц 

и 

боља комуникација – 

наставник-наставник у 

школи, наставник – 

ученик, наставник 

родитељ, наставници из 

других школа(размена 

искуства). 

Јачање сарадње 

основних школа ; 

унапређивање вештина 
ненасилне комуникације  

д
и

р
ек

то
р
 

Подршка 

Школе раду 

Тима за 

медијацију и 

заједничке 

активности са 

Ученичким 

парламентом 

Реализација 

едукативно- 

наградног 

излета 

 

 

април 

2020. 

ч
л
ан

о
в
и

 Т
и

м
а 

за
 

м
ед

и
ја

ц
и

ју
 и

 д
и

р
ек

то
р

 

 

-ученици- 

чланови 

Тима и 

Ученичко 

г       

парламен 

та    

похваљен 

и на 
полугод. 

јачање сарадње Тима за 

медијацију и Ученичког 

парламента; 

ученици су 

мотивисанији за учење и 

јачање одговорности 

 
д

и
р
ек

то
р
 

Оснаживање 

наставника за 

медијаторске 

вештине 

Радионица  

за одељењске 

старешине на 

тему 

медијације 

децембар 
2019. 

  
ч
л
ан

о
в
и

 Т
и

м
а 

45 

одељењск 

их   

старешин 

а и 20 

заинтерес 

ованих 

предметн 

их   

наставник 

а 

остваривање боље 

комуникације на 

релацији одељењски 

старешина-ученика; 

мањи број конфликтних 

ситуација у одељењу 
 

д
и

р
ек

то
р
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Планирање и 

програмирање 

рада Тима 

Усвајање 

Извештаја о 

раду Тима за 

претходну 

школску 

годину 

Усвајање 

Плана рада 

Тима за 

медијацију у 

шк. 2019/20. 

години 

јун 2020. 

 

 

септембар 

2019. 

Ч
л
ан

о
в
и

 Т
и

м
а 

за
 м

ед
и

ја
ц

и
ју

  Записници са састанака 

Тима воде се уредно и 

део су школске архиве; 

Испланиране активности 

су и реализоване; 

У изради Плана 

Ученички парламент даје 

значајне смернице 

 

Т
и

м
 з

а 
м

ед
и

ја
ц

и
ју
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ТИМ ЗА РАЗВОЈНИ ПЛАН УСТАНОВЕ 
 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА У НАСТАВИ 

(настава и учење) 

ЗАДАТАК АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Омогућити ученицима 

којима је потребна додатна 

подршка у образовању да 

остварују постигнућа у 

складу са индивидуалним 

циљевима учења / 

прилагођеним образовним 
стандардима 

-У оперативним 

плановима навести 

прилагођене образовне 

стандарде 

 
-учитељи, 

- наставници, 

- педагошка 

служба 
-Тим за ИОП 

 

 
Септембар 

2019. - 

Јун 2020. 

Критеријум успеха Успех ученика који показује да су остварени образовни 
стандарди 

Извор доказа Оперативни планови учитеља и наставника 

РЕСУРСИ 

Унапређење материјално 

техничког ресурса 

Пројекат реновирања 

учионица 

 

- Директор 
У току 

школске 

2019/2020. 

Критеријум успеха Сређене учионице и обезбеђена наставна средства за 
подизање квалитета наставе 

Извор доказа Записници или извештаји урађеног 

МЕДИЈАЦИЈА 
(део области подршка ученицима) 

 

 

 

 

 

 
Подстицање позитивних 

ставова и развој социјалних 

вештина код ученика за 

конструктивно решавање 

проблема, толерантно 

понашање, ненасилну 

комуникацију, солидарност, 

развијање другарства и сл. 

-Упознати одељењске 

старешине са 

мотодологијом и 

инструментом 

утврђивања 

социјаллног статуса 

ученика 

-Утврдити социјални 

статус (анкета 

ученика) 

-Идентификовати 

неприлагођене 

(одбачене) ученике и 

направити њихов план 

подршке 

-Индивидуално 

праћење и формирање 

досијеа ученика 

којима је потребна 

помоћ 
-Спровођење анкете о 

 

 

 

 

 

 
- педагог, 

- социјални 

радник, 
- ученици, 

- родитељи, 

- одељењске 

старешине 

 

 

 

 

 

 

 

 
У току 

школске 

2019/2020. 



ОСНОВНА ШКОЛА „СТОЈАН НОВАКОВИЋ“ БЛАЦЕ 

194 

 

 

 

 безбедности ученика у 

школи 

-Трибине вршњачког 

тима о ненасилној 

комуникацији 

-Радионице о 

дигиталном насиљу 

-Едукација ученика на 

ЧОС-у, неговање 

демократског духа и 

развијање осећања 

припадности 
колективу 

  

Критеријум успеха Боља прилагођеност ученика 

Извор доказа Припрема за ЧОС, досијеи ученика.... 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И 

РАДА УСТАНОВЕ 

 

 
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе чине представници запослених, 

родитеља, локалне самоуправе, стручни сарадници и директор школе. Тим има следеће 

надлежности : прати обазбеђивање и унапређивање квалитета образовно – васпитног рада у 

установи; стара се о остваривању школског програма; стара се о остваривању циљева и 

стандарда постигнућа ; стара се о развоју компетенција; вреднује резултате рада наставника, 

васпитача и стручног сарадника; прати и утврђује резултате рада ученика и одраслих. 
 

ВРЕМЕ АКТИВНОСТ/ТЕМЕ 
НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

 

 

 

Септембар 

- Усвајање Плана рада Тима 

- Разматрање Извештаја о реализацији 

Годишњег плана рада школе за 

школску 2018/19. 

- Разматрање остваривања Школског 

програма 

- Разматрање Годишњег плана рада 

школе за школску 2019/20 

- Организација рада обогаћеног 

једносменског рада 
- Анализа усклађености тимова и 
стручних већа 

 

 

 

 
-анализа 

-дискусија 

 

 

 

 

Чланови тима 

 

 

 

 
 

Октобар 

Новембар 

- Анализа постигнутих резултата 

- Посета часовима у оквиру пилот 

пројекта једносменског рада 

(српски, математика, енглески, хемија, 
рустки, нижи разреди) 

- Организација прбног завршног испита 

ученика 8.разреда 

- Анализа постигнутих резултата ученика 

на крају првог класификационог 

периода 

- Ненасилна комуникација (анализа рада 

тима за медијацију) 
- Професионална оријентација 

 

 

-анкета 

(пилот пројекат) 

-извештај Тима 

-анкета 

(примена 

иновативних 

метода у 

настави) 

 

 

 
Данијела Николић 

Евица Урошевић 

Предраг 

Миленковић 

Наташа 

Милентковић 

Валентина Лазић 
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Децембар 

Јануар 

- Посета часовима у оквиру пилот 

пројекта једносменског рада (спортске 

активности, информатика, филм и 

фотографија) 

- Праћење рада Тима за професионалну 

оријентацију наставника 

- Анализа реализациje наставе у току 

првог полугодишта 2019 / 2020.г 

- Анализа рада Стручних већа, тимова и 

стручних већа 

-  Анализа Извештаја о обављеном 

редовном инспекцијском прегледу 

- Сагледавање стања осипања ученика и 
деловања 

- Праћење примене прописа у 

обезбеђивању квалитета и рада школе 

- Анализа Извештаја о реализацији 

Школског развојног плана 
- Анализа Извештаја о раду директора у 

првом полугодишту 

 

 

 

 
-анкета (стручно 

усавршавање 

наставника или 

дигитална 

писменост 

наставника и 

ученика) 

-извештај Тима 

-анализа, 

-дискусија, 

-извештај 

 

 

 

 

Данијела 

Николић 

Наташа 

Миленковић 

Јасмина 

Павловић 

Бојан Николић 

Драган 

Урошевић 

Данијела Илић 

 

 

 
Март 

Април 

- Посета часовима у оквиру пилот 
програма једносменског рада 

- Анализа постигнутих резултата ученика 

на крају трећег класификационог 

периода 
- Праћење процеса самовредновања 

- Увид у записнике стручних већа и 

тимова ради утврђивања остваривања 

плана рада истих 
- Праћење ученика који раде по ИОП-у 

- Увид у организацију и остваривање 

часова ваннаставних активности 

 

 

 

-анализа 

-дискусија 

-извештај 

 
 

Данијела 

Николић 

Предраг 

Миленковић 

Јасмина 

Павловић 

Драган 

Урошевић 

 

 

 

 

 

 

Јун 

- Анализа постигнућа ученика у току 

наставне 2019/2020.г. (годишњи 

испити, такмичења...) 
- Анализа реализациje наставе 

- Разматрање стручног усавршавања 

наставника у току школске године и 

могућност стицања звања наставника и 

стручног сарадника 

- Давање сугестија за даља стручна 

усавршавања наставника на основу 

Извештаја о сталном стручном 

усавршавању 

- Анализa остварених активности 

везаних за самовредновање школе у 

току школске 2019 /2020. године 
- Сагледавање стања осипања ученика 

 

 

 

 

-анализа 

-дискусија 

-извештај 

-анкета 

(једносменски 

рад) 

 
 

Данијела 

Николић 

Предраг 

Миленковић 

Јасмина 

Павловић 

Евица Урошевић 

Валентина Лазић 

Бојан Николић 

Данијела Илић 
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 - Анализа часова у оквиру пилот 

програма једносменског рада 

  

 

 

 

 

 

 
Август 

- Давање сугестија за израду Годишњег 
рада школе за школску 2020/2021.г. 

- Давање смерница у планирању 

спровођења поступка самовредновања 

за школску 2020 /2021.г. 

- Разматрање Извештаја о реализацији 

Школског развојног плана за школску 

2019/20.) 

- Анализа записника, извештаја и 
планова стручних већа и актива 

- Давање сугестија за стицање звања 

наставника и стручног сарадника. 

- Разматрање припремљености школе за 

наредну школску годину 

- Израда извештаја о раду Тима за 

школску 2019 /2020.г 

 

 

 

 

 

-анализа, 

-дискусија 

-сугестија 

-извештај 

 
 

Данијела 

Николић 

Предраг 

Миленковић 

Јасмина 

Павловић 

Евица Урошевић 

Валентина Лазић 

Бојан Николић 

Данијела Илић 
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 ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ 

РАДА 

 

 
План рада основа безбедности деце 

 

Програм који ће спроводити припадници ПС у Блацу у току школске године у свим 

одељењима четвртог и шестог разреда основне школе на једном часу разредне наставе месечно 

и обухвата следеће наставне јединице: 

 

1 .Безбедност деце у саобраћају 

2. Полиција у служби грађана 

3. Насиље као негативна друштвена појава 

4. Превенција и заштита деце од злоупотребе опојних дрога и алкохола 

5. Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа 

6. Превенција и заштита деце од трговине људима 

7. Заштита од пожара 

8. Заштита од техничко-технолошких опасности и природних непогода 
 

План подршке новоуписаним ученицима, ученицима првог и петог разреда 
 

 

АКТИВНОСТ 
НОСИОЦИ 
АКТИВНОС 

ТИ 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВРЕМЕ 

 

Упознавање 

са учеником 

који се први 

пут уписује у 

нашу школу и 

његовим 

родитељима 

 
директор, 

помоћник 

директора 

секретар 

психолог 

педагог 

-регулисање документације при упису 

ученика 

-интервју (информативни, саветодавни, 
дијагностички) 

-тестирање или брза процена 

способности 

-мапирање потенцијалних проблема на 
којима треба радити 

Током 

школске 

године 

Упис првака 

– април, мај, 

јун 
Током 

школске 

године 

Распоређивањ 

е ученика по 

одељењима 

педагог 

психолог 

помоћник 

директора 

-упознавање са ОС 

-упознавање са вршњацима из ОЗ 

На почетку и 

током 

школске 

године 

Трибина за 

ученике 

1.разреда 

„Ово је наша 

школа“ 

Педагог 

Психолог 

Помоћник 

директора 

Директор 

- упознавање будућих првакака са 

учитељима, управом школе и 

амбијентом 

 

Мај 



ОСНОВНА ШКОЛА „СТОЈАН НОВАКОВИЋ“ БЛАЦЕ 

199 

 

 

 

 

Рад на 

прилагођавањ 

у 

предшколаца 

школи 

 
Педагог 

Психолог 

Учитељи 

 
 

- упознавање предшколаца са будућим 

учитељима кроз одржан час у школи. 

 
 

Друго 

полугодиште 

 

 

 

 

 

 

Рад на 

адаптацији 

првака на 

нову средину 

 

 

 

 

 

 
Учитељи 

Стручна 

служба 

Родитељи 

- приредба за добродошлицу првацима 

- посебно уређење школског простора за 

пријем првака 

- разговор родитеља и ученика са ОС 

- часови ОЗ ради јачања заједништва и 

толеранције у колективу 

- родитељски састанци и часови ОЗ у 

циљу упознавања са школским 

правилима, правима и обавезама 

ученика, родитеља и наставника 

- саветодавни разговори у стручној 

служби – по потреби 

- након периода праћења и појачане 

сарадње са родитељима израда ИОПа и 

плана подршке за децу са посебним 

потребама 

- почетак евидентирања битних података 

у личним картонима ученика 

 

 

 

 

 

 
На почетку и 

током 

школске 

године 

 

 

 

 

 
 

Рад на 

прилагођава 

њу ученика 

петог 

разреда 

предметној 

настави 

 

 

 

 

 
 

Учитељи 

Стручна 

служба 

Предметни 

наставни 

ци 

Родитељи 

- припрема ученика од стране учитеља за 

прелазак на предметну наставу 

- радионице на часовима ОЗ у петом 

разреду на тему преласка са разредне на 

предметну наставу 

- сарадња учитеља и ОС 

- предаја личних картона вођених прве 4 

године од стране учитеља 

Одељењским старешинама 

- упознавање ученика са предметним 

наставницима, кроз одржан час 

предметног наставника у 4. разреду, 

њиховим начином рада, критеријумима 

оцењивања итд. 

- родитељски састанак у циљу 

упознавања родитеља са новим начином 

рада, предметном наставом, 

критеријумима оцењивања, мерама 

подизања нивоа безбедности и заштите 
ученика у школи итд. 

 

 

 

 

 
 

Током 

школске 

године 

њиховог 

четвртог и 

петог 

разреда 
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План подршке ученицима петог разреда у школској 2019/20.год. 
 

 
 

Рад на прилагођавању ученика петог разреда предметној настави 

 
 

АКТИВНОСТ 

 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Одговорна 

особа за 

реализицију 
активности 

 
ВРЕМЕ 

Подршка ученицима у току четвртог разреда 

- Припрема ученика од стране 

учитеља за прелазак на 

предметну наставу (радионице 
на часовима ОЗ) 

Учитељ, ученици, 

родитељи 

 

Јасмина 

Павловић 

Друго 

полугодиште 

шк.2019/20.год 

- Упознавање ученика са 

предметним наставницима, 

кроз одржан час предметног 

наставника у 4. разреду, 
њиховим начином рада 

Учитељи 4.разреда, 

предметни 

наставници 

 
Ана 

Стевановић 

 

Друго 

полугодиште 

шк.2019/20.год 

- Родитељски састанак у циљу 

упознавања родитеља са новим 

начином рада, предметном 

наставом, критеријумима 

оцењивања, мерама подизања 
нивоа безбедности и заштите 

ученика у школи итд. 

Учитељи 4.разреда, 

предметни 

наставници, 

родитељи 

 

 
Ана 

Стевановић 

 
 

Друго 

полугодиште 

шк.2019/20.год 

- Предаја личних картона 

вођених прве 4 године од 
стране учитеља одељењским 
старешинама 

Учитељи 4.разреда  

Ивана 

Стојковић 

 
Јун 2020.год 

Подршка ученицима у току петог разреда 

- Формитање Тима за пружање 

подршке ученицима петог 

разреда 

Учитељи који су 

учили ученике 

5.разреда, разредне 

старешине 5.разреда, 
психолог 

 
Данијела 
Николић 

 
Август 

2019.год. 

- Заједничке радионице учитеља 

и разредног старешине 

Учитељи који су 

учили ученике 

5.разреда, 
Разредне старешине 

5.разреда, 

 
Јасмина 

Павловић 

Октобар, 

децембар 

2019.год. 

Март, мај 

2020.год. 

- Вођење досијеа за сваког 
ученика 

Разредне старешине 
5.разреда, психолог 

Ивана 

Стојковић 

Током 

школске 
године 

- Анкета за родитеље Родитељи, стручна 
служба, разредне 

Ивана 
Стојковић 

Новембар 
2019.год. 
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 старешине   

- Израда акционог плана на 

основу реализоване анкете 

Стручна служба, 

раз. старешине 
5. разреда 

Ивана 

Стојковић 
Децембар 

2019.год. 

- Сарадња учитеља и ОС 
(састанак разредних старешина 
и учитеља једном месечно) 

Учитељи, 
одељ. старешине 

5.разреда 

 

Ивана 

Стојковић 

Током 

школске 
године 

-Заједнички родитељски 

састанак учитеља, који су 

учили ученике 5.разреда и 

разредних старешина 5.разреда 

Учитељи који су 

учили ученике 

5.разреда, 
раз. старешине 

5.разреда, 

 

Ана 

Стевановић 

Једном током 

првог и једном 

током другог 

полугодишта 

- Сарадња учитеља, разредних 

старешина 5.разреда и 

предметних наставника 

5.разреда (заједнички састанци 

током сваком класификационог 
периода) 

Учитељи, 

раз.старешине 

5.разреда, 

пред. наставници 

5.разреда 

 

 
Ивана 

Стојковић 

 
 

Септембар 

2019.год. 

- Састанак учитеља, разредних 

старешина и предметних 

наставника 5.разреда. 

Упознавање предметних 

наставника са ученицима 

којима је потребна додатна 

подршка. Састанку присуствују 

и родитељи ученика којима је 
неопходна додатна подршка. 

 

 

Учитељи, предметни 

наставници, 

родитељи 

 

 

 

 
Ивана 

Стојковић 

 

 

 
Септембар 

2019.год. 

- Израда плана подршке 

ученицима који су до четвртог 

разреда наставу похађали у 

издвојеним четвороразредним 

одељењима са малим бројем 

ученика 

Учитељи, 

раз. старешине 

5.разреда, 

родитељи предметни 
наставници 

 

 
Тања 

Нешковић 

 

Прво 

полугодиште 

шк.2019/20.год 

. 
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ПЛАН ПРИЈЕМА НОВОГ НАСТАВНИКА 

 
 

Тим за пријем новопридошлих наставника чине: 

1. директор школе 

2. секретар 

3. помоћник директора 

4. педагог 

5. руководилац стручног већа 

 

На почетку, или у току школске године, у ОШ „Стојан Новаковић” Блаце, могу се запослити 

нови наставници (преузимањем, по конкурсу, ради замене одсутног запосленог и сл.). За 

спровођење процедуре пријема задужени су чланови тима за пријем новопридошлих 

наставника. 

Процедура за пријем новопридошлих наставника одвија се према утврђеном редоследу: 

1. Директор школе: 

- дочекује ноопридошлог наставника, 

- даје основна упутства о организацији рада школе, 

- упућује га на све остале чланове тима за пријем нових радника са којима треба да 

контактира и 

- на првој седници Наставничког већа јавно представља новог радника. 

2. Координатор Издвојеног одељења у Барбатовцу и Горњој Драгуши 

Уколико је новопридошли наставник распоређен на рад у издвојеном одељењу, првог 

наставног дана координатор ИО одлази са наставником у просторије школе, представља 

га колегама, ученицима и родитељима, упућује на радно време издвојеног одељења, 

распоред часова, распоред просторија и слично. 

 
3. Секретар школе: 

- упознаје новопридошле наставнике са потребном документацијом за пријем у радни 

однос ( доказ о одговарајућем образовању – диплома или уверење о стеченом 

одговарајућем образовању и доказ о поседовању образовања из психолошких, 

педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току 

студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, 

односно уверење или други одговарајући документ о положеном испиту из педагогије 

 ипсихологије у току студија или доказ о положеном стручном испиту односно испиту 

 залиценцу, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству РС, лекарско 

 уверење о испуњавању здравствених услова за рад, очитана лична карта, 

- доставља формулар / упитник који садржи опште податке о раднику – образац бр. 1 

(након попуњавања од стране радника, секретар умножава упитник и доставља га 

рачуноводственој служби и педагогу школе), 

- доставља захтев / изјаву за путне трошкове – образац бр. 2, 
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- указује на рокове за достављање документације, 

- обавештава о условима рада, 

- уколико новопридошли наставник нема положен стручни испит, односно нема лиценцу, 

за њега се обезбеђује увођење у посао тј. одређује му се ментор, доставља решење о 

именовању ментора и евиденција о раду са приправником - образац бр. 3 и наставник 

отпочиње приправнички стаж, 

- доставља акт о опису послова наставника. 

 

4. Помоћник директора: 

- упознаје предметне наставнике са организацијом и реализацијом наставног рада, 

распоредом смена, организацијом рада школе, дневницима образовно-васпитног рада, 

- пружа помоћ и упутство за израду распореда часова у музичкој школи (води се рачуна о 

сменама, о распореду часова ученика у матичним основним школама, о распореду 

групне, односно индивидуалне наставе, о слободним учионицама...), 

- упознаје са начинима и роковима достављања потребне документације о раду 

наставника. 

 
5. Педагог школе упознаје наставника са: 

- Школским програмом за одређени предмет и упућују на доступност истог на интернет 

страници школе, 

- потребном педагошком документацијом наставника (глобални и оперативни планова 

рада наставника, припрема за час, праћење напредовања ученика, професионалног 

портфолија...), 

- методиком рада наставника и постојећим наставним средствима и опремом, 

- саставом одељења, односно класе инструмента и указује предметним наставницима на 

поједине ученике којима је повремено потребна подршка за рад, као и на ученике који 

повремено имају проблеме у понашању. 

 
6. Руководилац стручног већам упознаје наставника са: 

- осталим члановима већа, начином функционисања и правилима сарадње, 

- планом рада већа , 

- додатном, допунском наставом и ваннаставним активностима, 

- плановима интерних и јавних часова, преслушавања, провера знања и праћења 

напредовања ученика, концерата, такмичења... 

 
Новопридошлом наставнику пружа се помоћ и подршка у раду и чини се све како би се 

тај наставник што пре осетио као део колектива – заједнице. 
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РЕДНИ 

БРОЈ 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ 

 
1. 

Планирање, програмирање, 

остваривање и вредновање 

образовно васпитног рада 

 

Приправник у сарадњи са педагогом 

и ментором 

2. Праћење развоја и постигнућа 

ученика 

Приправник у сарадњи са педагогом и 

ментором 

 

3. Сарадња са колегама, породицом 

и локалном заједницом 

 

Приправник у сарадњи са ментором 

 
4. Рад са ученицима са сметњама у 

развоју 

 
Приправник у сарадњи са педагогом 

 
5. 

 

Професионални развој 

 

Приправник у сарадњи са ментором 

 

6. 
 
Документација 

 
Приправник у сарадњи са педагогом 
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ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 

Ове године, уз уобичајене активности на пружању подршке ученицима у избору средње 

школе,биће реализован програм „Професионална орјентација на преласку у средњу школу“ у 

оквиру којег ће бити примењен динамички процесни модел ПО у 5 фаза. 

Програм ће се реализовати кроз часове одељенског старешине и часове обавезних и изборних 
предмета (кроскурикуларни модел у комбинацији са ЧОС). 

У реализацију ће, поред чланова тима, бити укључени наставник српског језика, ликовне 

културе, техничког и информатичкогобразовања и изборних предмета. 

Ове године планирамо и неке активности за ученике млађих разреда –упознавање са 

занимањима кроз посете и сарадњу са родитељима, писани састави не тему „Моје будуће 

занимање“, израда постера о занимањима. 
 

 

МЕСЕЦ САДРЖАЈ РАДА ОДГОВОРНЕ ОСОБЕ 

 

IX 

1. Формирање Школског тима за Професионалну 

орјентацију 

2. Информисање ученика и родитеља о програму ПО 

3. Материјали за родитељски састанак – Улога 

родитеља у професионалном усмеравању 

 
Тим за ПО, 

Стручни сарадници 

IX-X 1. Реализација радионица из прве фазе програма 
Тим за ПО 

 

XII-I 

1. Реализација радионица из друге фазе – 

упознавање са светом рада 

2. Предавање за све ученике осмог разреда – 
Фактори који утичу наизбор занимања-посета 
Центру за професионалну орјентацију 

Тим за ПО 

директор 

стручни 

сарадници 

 

II-III 

1. Реализација радионица из трећe и четврте фазе 

програма 

2. Упознавање са путевима образовања и мрежом 

школа 
3. Реални сусрети са светом рада 

4. Посете радним организацијама 

5. Посета Сајму образовања 

6. Анализа информатора за упис у средње школе 

 

 

Тим за ПО 

стручни 

сарадници 

 

IV-V 

1. Реализација радионица у оквиру пете фазе 
програма 

2. Доношење одлуке 

3. Испитивање способности и професионалних 

интересовања заинтересованих ученика 8. 

разреда путем тестова 

4. Индивидуални разговори са ученицима по 
потреби – саветовање 

5. Анализа Водича за избор занимања 

 

 

 

Тим за ПО 
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ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА УЧЕНИКА 

Програм здравственог васпитања ученика реализоваће се на часовима физичког 

васпитања и у сарадњи са Домом здравља. 

Програм обухвата редовне прегледе ученика, предавања из области здравствене заштите и 

болести зависности, као и укључивање ученика у разне манифестације на тему 

здравственезаштите и заштите животне средине. 

 

Циљеви програма: 

 

- Стицање знања, формирање ставова и навика код ученика у вези са здрављем и здравим 

начином живота и развојем хуманог односа међу људима. 

- Унапређивање хигијенских и радних услова у школи и елиминисање утицаја који 

штетно делују на здравље. 

- Остваривање активног односа и узајамне сарадње школе, породице и заједнице на 

развоју, заштити и унапређењу здравља ученика. 
 

Садржаји: 
 

1. Утврђивање сопствених потреба за храном и њихов однос са растом и развојем 

2. Разноврсна исхрана 

3. Препознавање различитих физичкихспособности и фаза у развоју организма 

4. Време за јело, оброци 

5. Формирање навика у вези са правилном исхраном 

6.  Стицање основних хигијенскихнавика: прање руку, купање, хигијена уста и зуба, 
хигијена одевања и хигијена становања 

7. Налажење задовољства у физичким активностима 

8. Стицање базичних способности покретљивости 

9. Игра 

10. Упознати се са односима у породици и пријатељима ( правити пријатељства са другом 

децом, сарађивати у породици и школи, савладавати конфликтна и туђа нерасположења 
11. Адаптирати се на промене у социјалним односима 

 

ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА 

- У школи ће се организовати активности на пружању подршке ученицима из материјално 

угрожених породица. 

- Идентификација ученика и породица којима је неопходна помоћ- разредне старешине 

стручни сарадници 

- Организација начина за пружање помоћи ученицима, разредне старешине, одељенске 

заједнице, савет родитеља 

- Oрганизација хуманитарних акција унутар школе за помоћ ученицима- ђачки парламент, 

разредне старешине, наставници грађанског васпитања и верске наставе, савет родитеља 

- Укључивање и сарадња са ваншколским установама- Центар за социјални рад, Црвени 

крст, директор, стручни сарадници, родитељи, наставници 
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ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
Циљеви и задаци: 

 

- Подизање свести о значају и потреби заштите и унапређивања животне средине 

- Развијање позитивног односа према природи и радом створеним вредностима 

- Развијање одговорности према животној средини; биодиверзитету 

- Стицање еколошког знања и понашања у школи, кући, саобраћају, продавници... кроз 

стварање еколошке културе 

- Изграђивање свести о коришћењу обновљивих извора и потреби за рециклажом и 

смањењу загађености средине 

- Изграђивање свести о рационалном коришћењу природних ресурса 

- Развијање одговорног понашања у складу са концептом одрживог развоја 

-  Усвајање еколошког знања, еколошког модела понашања и навика у складу са 

принципима еколошке културе (здрава животна средина, одрживи развој друштва...) 
- Упознавање са правима на информисање о квалитету животне средине 

 

Основне делатности у оквиру секције: 

 

1. Рециклажа пластичних чепова у хуманитарној акцији „Чеп за хендикеп“, рециклажа 

папира, пет и мет амбалаже у наменским кантама 
2. Учешће у Еко квизу 

3. Обележавање међународних датума важних за Заштиту животне средине, по календару 

догађаја 

4. Учешће на сајмовима, фестивалима, презентацијама на тему екологијe 

 

 

 
ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА 

 
Сарадња са родитељима одвијаће се путем: 

 

а) Организовања међусобног информисања родитеља и наставника 

б) Систематског образовања родитеља за остваривање васпитне улоге 

ц) Сарадња са родитељима у реализацији задатака школе. 

 

а)  Међусобно информисање родитеља и наставника ради бољег упознавања ученика и 

јединственог васпитног деловања састојаће се у међусобном информисању о 

психофизичком и социјалном развоју ученика, о резултатима рада и понашању ученика, 

о условима живота у породици, у школи и сл. ради побољшања општих услова васпитно- 

образовног рада са ученицима. 

Ова сарадња одвијаће се путем индивидуалних разговора, (Дан отворених врата), 

писменог обавештавања, групних разговора са родитељима, родитељских састанака и, по 

потреби, посета наставника учениковом дому. 

У току школске године, планира се одржавање најмање пет родитељских састанака у 

току године (септембар, новембар, децембар, април, јуни ) а њихово време и садржај 

рада предвиђени су календаром одржавања родитељских састанака. 
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Материјале за родитељске састанке припремиће одељенске старешине уз помоћ 

стручних сарадника школе. 

б)  Систематско образовање родитеља за васпитни рад реализоваће се путем предавања, 

разговора и радионица и обухватиће педагошко – психолошко образовање, са темама као 

што су: психофизичке особености појединих узраста, проблеми у учењу и понашању, 

улога родитеља у васпитању детета (међусобни односи чланова породице, породична 

атмосфере, принципи, методи и средства породичног васпитања), однос родитељ - 

наставник – ученик итд. 

У оквиру здравственог васпитања биће речи о здравственој заштити и превентиви, 

најчешћим обољењима код деце, психофизичким променама од поласка у школу до краја 

пубертета, менталној хигијени, хигијенским навикама, хигијени одевања и рада и др. 

Ови садржаји образовања родитеља формулисани су у томе и одређено је на ком ће 

узрасту односно ком разреду бити реализована која тема. Програм рада за сваки узраст и 

период прилагођен је специфичностима развоја сваког детета. Предвиђено је да се на 

родитељским састанцима не дискутује о успеху појединих ученика већ ће то бити 

разговори о појединим проблемима у развоју детета за које су подједнако 

заинтересовани и породица и школа. 

Организатор реализације овог програма је одељенски старешина у сводељењу, а осим 

њега разговоре са родитељима на поједине теме водиће стручни сарадник, школски 

лекар и стручњаци одговарајућих профила из редова родитеља ученика и др. 

ц) Сарадња са родитељима у реализацији задатака школе оствариће се преко рада Савета 

родитеља школе, а према потреби организовањем повремених комисија и ангажовањем 

родитеља појединачно и групно. 

Једног дана сваког месеца школа ће бити отворена за посете родитеља који желе да 

присуствују васпитно образовном раду. 
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ПЛАН ПРЕВЕНЦИЈЕ УПОТРЕБЕ ДРОГА 

Примарни циљ превенције злоупотребе дрога је пружање помоћи младима да избегну 

коришћење дрога или ако су већ почели да је користе, да избегну развијање поремећаја – 

зависности. 
 

 
АКТИВНОСТ 

 
ОПИС АКТИВНОСТИ 

 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

 

В
Р

Е
М

Е
 

 

 

 

 
Активности са 

ученицима у оквиру 

наставних и 

ваннастаних 

активности 

- активности у којима се развија 

добра атмосфера у учионици 

(развој тима, осећаја припадности, 

групних правила која свима 

обезбеђују да се осећају безбедно 

и прихваћено, формирање 

вредносног система у коме се 

труд, учење и знање цене 

- одговорност за сопствено здравље 

(наставници треба да планирају на 

који начин развијају компетенцију 

доводећи је у везу са исходима 

свог предмета 

 

 

 

 

 
Предметни 

наставни, 

разредне 

старешине, 

ученици 

 

Т
о
к

о
м

 ш
к

о
л

ск
е 

г
о
д

и
н

е 

 

Реализација 

ваннаставних 

активности и секција 

- ваннаставне активности и секције 

треба да омогуће квалитетно 

провођење времена, уз развијање 

личних потенцијала и јачања 
самопоуздања 

 

Предметни 

наставници, 

ученици Т
о
к

о
м

 

ш
к

о
л

ск
е 

г
о
д

и
н

е 

Радионице на часу 

одељењског 

старешине 

Препоручују се 

следеће радионице: 
-„Школа без насиља“ 

-„Учионица добре 

воље“ 
„Умеће одрастања“ 
-„Чувари осмеха“ 

- добро структуиране интерактивне 

радионице имају за циљ развој 

личних и социјалних вештина 

(толеранција фрустрације у 

сваконевном животу на безбедан и 

здрав начин, развој позитивних 

друштвених норми и ставова) 

- активности са ученицима на тему 

превенције употребе дрога 

 
 

Разредне 

старешине, 

педагог, 

Психолог 

Д
в

е 
р

а
д

и
о
н

и
ц

е 
у
 п

р
в

о
м

 

п
о
л

у
г
о
д

и
ш

т
у
 и

 д
в

е 
у
 

д
р

у
г
о
м

 п
о
л

у
г
о
д

и
ш

т
у

 

 

Индивидуални рад са 

ученицима 

- Саветодавни рад са ученицима 

код којих су идентификоване 

особине као што су импулсивност, 
ансиозност, осећај безнађа. 

 

Психолог, 

педагог 

Т
о
к

о
м

 

ш
к

о
л

ск
е 

г
о
д

и
н

е 

 

Предавања стручњака 

из других области 

- ангажовање стручњака из других 

области и реализација предавања 

на одређену тему 

МУП, 

Центар за 

социјални рад, 
Дом здравља 

Т
о
к

о
м

 

ш
к

о
л

ск
е 

г
о
д

и
н

е 
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Стручно усавршавање 

наставника/ стручних 

сарадника 

- планирати стручно усавршавање 

наставника/стручних сарадника у 

циљу развијања компетенција за 

превентивни рад са ученицима и 
рад са родитељима 

 

Наставници, 

стручни 

сарадници Т
о
к

о
м

 

ш
к

о
л

ск
е 

г
о
д

и
н

е 

 

 

 

 
Укључивање 

родитеља у 

превенцији употреба 

дрога 

- тематски родитељски састанак 

(теме:улога родитеља у 

формирању самопоуздања деце, 

комуникација родитеља и деце, 

улога породице у формирању 

здравих стилова живота 

- трибине 

- рад у мањим групама 

- укључивање родитеља стручњака 

из различитих области 

(нпр.лекаре, психијатре, 

психологе, полицијске 

инспекторе) 

 

 

 
Разредне 

стрешине, 

предметни 

наставници, 

родитељи, 

ученици 

 

Т
о
к

о
м

 ш
к

о
л

ск
е 

г
о
д

и
н

е
 



ОСНОВНА ШКОЛА „СТОЈАН НОВАКОВИЋ“ БЛАЦЕ 

211 

 

 

ПРОГРАМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

 
Програмом заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања ОШ 

„Стојан Новаковић“ одређују се мере и активности које обезбеђују развијање и неговање 

позитивне  атмосфере  и  безбедно  окружење  ученика  и  свих  запослених  у   школи.   

Програм заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања израђен је на основу 

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

занемаривање („Службени гласник РС”, брoj 46/19), Приручника за примену посебног 

протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно- 

васпитним установамa, Посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања 

и занемаривања (Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Београд, 2007. године). 

Програм заштите израђен је и на основу анализе стања безбедности ученика у школи, 

(истраживање о присутности насиља у школи). 

 
 

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања чине следећи чланови: 

 

1. Ивана Стојковић, психолог 

2. Ана Стевановић, педагог 

3. Светлана Јевремовић, наставник ликовне културе 

4. Младен Минић, наставник физичког васпитања 

5. Весна Миљаковић, помоћник директора 

6. Невена Пешић, наставник техничког и информативног образовања 

7. Момчило Максић, учитељ 

Задаци Тима: 

• припрема програм заштите; 

• информише децу и ученике, запослене и родитеље о планираним активностима и 

могућности тражења подршке и помоћи од тима за заштиту; 

• учествује у обукама и пројектима за развијање компетенција потребних за превенцију 
насиља, злостављања и занемаривања; 

• предлаже мере за превенцију и заштиту, организује консултације и учествује у процени 

ризика и доношењу одлука о поступцима у случајевима сумње или дешавања насиља, 

злостављања и занемаривања; 

• учествује у изради планова заштите ученика; 

• укључује родитеље у превентивне и интервентне мере и активности; 

• прати и процењује ефекте предузетих мера за заштиту деце и ученика и даје 

одговарајуће предлоге директору; 

• сарађује са стручњацима из других надлежних органа, организација, служби и медија 

ради свеобухватне заштите деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања; 

• води и чува документацију; 

• извештава наставничко веће 
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ОБЛИЦИ НАСИЉА И ЗЛОСТАВЉАЊА 
 

Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног, односно 

поновљеног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или 

потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности детета и ученика илиу 

запосленог 

 

Насиље и злостављање може да се јави од стране: запосленог према детету, ученику, другом 

запосленом, родитељу, односно старатељу или другом лицу које преузело бригу о детету и 

ученику (у даљем тексту:родитељу);детета и ученика према другом детету и ученику или 

запосленом; родитеља према свом детету, другом детету и ученику и према запосленом. 

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

електронско. 

Физичко насиље и злостављање је понашање које може да доведе до стварног или 

потенцијалног телесног повређивања детета, ученика или запосленог; физичко кажњавање 
детета и ученика од стране запослених и других одраслих особа. 

Психичко насиље и злостављање је понашање које доводи до тренутног или трајног 

угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства детета и ученика или 

запосленог. 

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

вршњака и различитих облика социјалних активности, одвајањем од других, неприхватањем по 

основу различитости, ускраћивањем информација, изоловањем од заједнице, ускраћивањем 

задовољавања социјални потреба. 

Електронско насиље и злостављање је злоупотреба информационих технологија која може 

да има за поиследицу повреду друге личности и угрожавање достојанства и остварује се слањем 

порука електронском пошром, СМС-ом, ММС-ом, путем веб-сајта, четовањем, укључивањем у 

форуме, социјалне мреже и сл. 

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

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

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

чини, што негативно утиче, наноси штету, ускраћује или смањује могућност за безбедан и здрав 

развој и доводи га у немоћан положај према појединцу или установи (злоупотреба у спорту, у 

политичке, верске, комерцијалне и друге сврхе). Злоупотреба подразумева и прекомерно 

подстицање, односно психолошки притисак на дете и ученика од стране родитеља или 

наставника ради постигнућа која могу да имају за последицу угрожавање нормалног 

психофизичког и социјалног развоја и најбољег интереса детета. 

Сексуално насиље и злостављање је понашање којим се дете и ученик сексуално узнемирава, 

наводи или приморава на учешће у сексуалним активностима које не жели, не схвата или за које 

није развојно дорастао или се користи за проституцију, порнографију и друге облике сексуалне 

експлоатације. 
Насилни екстремизам је промовисање, заговарање, подржавање, припремање и учествовање у 

идеолошки мотивисаном насиљу за остваривање друштвених, економских, верских, политичких и 

других циљева 

Трговина људима је врбовање, превожење, пребацивање, скривање или примање лица, путем 

претње силом или других облика присиле, отмице, преваре, обмане, злоупотребе овлашћења или 

тешког положаја или давања или примања новца или користи да би се добио пристанак лица које 

има контролу над другим лицем у циљу експлоатације. 

Експлоатација је рад који није у најбољем интересу детета и ученика, а у корист другог лица, 

установе или организације. Ове активности могу да имају за последицу угрожавање физичког 
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или менталног здравља, моралног, социјалног и емоционалног развоја детета и ученика, његову 

економску зависност, ускраћивање права на образовање и слободу избора. 

Занемаривање и немарно поступање је пропуштање родитеља, другеособе која је преузела 

бригу о детету и ученику, установе или запосленог да у оквиру расположивих средстава 

обезбеди уалове за правилан развој детета и ученика у свим областима, а што може да наруши 

његово здравље и развој. 

Занемаривање у установи обухвата: ускраћивање појединих облика образовно-васпитног рада 

неопходних детету и ученику; нереаговање на сумњу о занемаривању или на занемаривање од 

стране родитеља; пропусте у обављању надзора и заштите детета и ученика од повређивања, 

самоповрењђивања, употребе алкохола, дувана, наркотичких средстава или псиактивне 

супстанце, укључивања у деструктивне групе и организације и др. 

 

 
 

УНУТРАШЊА МРЕЖА ЗАШТИТЕ 

 

Унутрашњу заштитну мрежу чине сви запослени и ученици школе. 

ДЕЖУРНИ НАСТАВНИК 

- дежура у складу са распоредом; 

- уочава и пријављује случај; 

- покреће процес заштите детета (реагује одмах) у случају насилног понашања, 

користећи неку од стратегија; 
- обавештава одељењског старешину о случају; 

- евидентира случај у књигу дежурстава 

- сарађује са Тимом за заштиту деце од насиља. 

 
ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА 

- уочава случајеве насилног понашања и реагује одмах; 

- учествује у процесу заштите деце; 

- разговара са учесницима насиља; 

- информише родитеље и сарађује са њима; 

- по потреби, сарађује са Тимом за заштиту деце од насиља; 

- прати ефекте предузетих мера; 

- евидентира случај и води документацију; по потреби, комуницира са релевантним 
установама. 

 

ТИМ, ПСИХОЛОГ, ПЕДАГОГ 

- уочава случајеве насилног понашања; 

- покреће процес заштите детета, реагује одмах; 

- обавештава одељењског старешину и сарађује са њим; 

- по потреби, разговара са родитељима; 

- пружа помоћ и подршку деци/ученицима, наставницима; 

- разматра случај (2. и 3. ниво) и осмишљава мере заштите; 

- обавља консултације, предлаже заштитне мере, прати ефекте предузетих мера; 

- по потреби, сарађује са другим установама; 

- евидентира случај. 
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ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ 

- дежура; 

- прекида насиље; 

- уочава и пријављује случајеве насилног понашања. 

 

УЧЕНИЦИ, ДЕЦА 

- уочавају случајеве насилног понашања; 

- траже помоћ одраслих; 

- пријављују одељењском старешини 

- за теже случајеве консултују чланове школског Тима; 

- учествују у мерама заштите. 

 
 

СПОЉАШЊА МРЕЖА ЗАШТИТЕ 

 

Спољашњу заштитну мрежу чине следеће институције: 

 
 

• Центар за социјални рад 

• МУП 

• Дом здравља 

• Школска управа 

• Локална самоуправа. 

 

 

 
 

ЦИЉ ПРОГРАМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

Општи циљ програма је унапређивање квалитета живота ученика применом: 

 
 

• Мера превенције за стварање безбедне средине за живот и рад ученика, активности 

школе у циљу спречавања насиља и праћење ефекта превенције; 

• Мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и занемаривање у 

установама мере које се предузимају кад се насиље догоди, процедуре, улоге и 

одговорности. 

 
 

Специфични циљеви програма заштите ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања: 

 
 

• Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања 
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• Развијање и неговање богатства различитости и културе понашања 

• Подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих укључених у живот и рад школе за 
препознавање насиља 

• Дефинисање поступака и процедура за заштиту од насиља и реаговања у ситуацијама 

насиља. 

• Организовање обука, разговора, трибина о безбедности и заштити ученика од насиља 

• Дефинисање правила понашања и последице кршења правила 

• Праћење и евидентирање врста и учесталости насиља 

• Саветодавни рад са ученицима са циљем превенције и ублажавања псоледица насиља 

• Умрежавање и сарадња свих кључних носилаца превенције насиља. 

 
 

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

Програм и активности превенције омогућавају: 

 

• Благовремено уочавање потенцијалног насиља и оклањање ризика; 

• Припрему за адекватно реаговање уколико се насиље догоди; 

• Свеобухватну ресоцијализацију учесника у насиљу. 

 
 

Сви запослени, родитељи ученика и ученици треба да препознају потенцијалне изворе и узроке 

насиља и да превентивним активностима доприносе њиховом смањењу. 

 
 

Специфични циљеви у превенцији 

 
 

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

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

административно и помоћно особље, директор, родитељи, старатељи, локална заједница) 

у доношење и развијање програма превенције; 

3. Идентификација безбедносних ризика у школи увидом у документацију, непосредно 

окружење евидентирањем критичних места у школи, анкетирањем ученика, наставника и 

родитеља; 

4. Дефинисање процедура и поступака за заштиту од насиља и реаговања у ситуацијама 

насиља; 

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

заштиту од насиља и реаговање у ситуацијама насиља; 

6. Омогућавање свим ученицима који имају сазнања о могућем насилном акту да без 

излагања опасности врше пријављивање насиља; 
7. Изграђивање и примена норми понашања, информисање о правилима и кућном реду; 

8. Спровођење психо-социјалног програма превенције кроз обуку за ненасилну 

комуникацију, самоконтролу реаговања и понашања, превазилажење стреса, учење 

социјалних вештина; 

9. Сарадња са родитељима путем Савета, родитељских састанака, индивидуалних и 

групних разговора; 
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10. Унапређивање компетенција наставног (стручно усавршавање) и ваннаставног особља, 

деце, ученика, родитеља, старатеља и локалне заједнице за уочавање и решавање 

проблема насиља, злостављања и занемаривања; 

11. Сарадња са службама ван школе које посредно и непосредно могу помоћи на 

превазилажењу проблема насиља у школи; 

12. Пружање помоћи ученицима у савладавању личних проблема и проблема у учењу. 

 
 

Задаци Школског тима у области превенције: 

 

- Упознавање наставника, родитеља ученика и запослених у школи са правном 

регулативом, општим и посебним протоколом, правилником о поступању када се 

насиље десило, 

- Усклађивање постојећих подзаконских аката установе; 

- Израда Програма за заштиту деце/ученика од насиља (превентивне и интервентне 

активности); 
- Дефинисање улога и одговорности у примени процедура и поступака; 

- Развијање и неговање богатства различитости и културе понашања у оквиру васпитно- 

образовних активности; 

- Организовање обука за ненасилну комуникацију и конструктивно решавања 

конфликата; 

-  Организовање разговора, трибина, представа, изложби о безбедности и заштити 

деце/ученика од насиља; 

- Дефинисање правила понашања и последица кршења правила; 

- Развијање вештина ефикасног реаговања у ситуацијама насиља; 

- Умрежавање свих кључних носилаца превенције насиља (савет родитеља,школски 

одбор, ученички парламент, одељењско веће, наставничко веће). 

 
 

Превентивне активности треба да допринесу да ученици: 

 

- прихвате и науче вештине потребне за боравак и живот у колективу 

- осећају се заштићено и сигурно у установи 

- успешније и ефикасније уче 

- буду одговорнији и науче да управљају сопственим понашањем у конфликтним 

ситуацијама 
- да управљају осећањима као што су љутња, фрустрација, срећа и усхичење 

- науче да заштите своја и права других 

- разумеју и прихватају разлике, сарађују са другима и раде тимски. 

 

Превентивне активности допринеће да одрасли: 

 

- преузму одговорност за стварање и неговање подстицајног окружења у установи 

- развијају и негују здраве стилове комуникације 

- поштују своја и права других 

- уважавају различитост и негују кооперативност и сарадњу 

-  усвоје и примењују практична знања и вешзине за конструктивно превазилажење сукоба 

и кризних ситуација 
- уоче и конструктивно се супротставе разним облицима насиља. 
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МЕРЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 

 

Специфични циљеви у интервенцији 

 

1. Спровођење поступака и процедура реаговања у ситуацијама насиља; 

2. Успостављање система ефикасне заштите деце у случајевима насиља; 

3. Стално праћење   и евидентирање   врста и учесталости насиља и процењивање 

ефикасности програма заштите; 

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

 

Редослад поступања у интервенцији: 

 

1) Проверавање сумње или откривање насиља, злостављања и занемаривања обавља се 

прикупљањем иформација – директно или индиректно 

Прикупљање информација има за циљ утврђивање релевантних чињеница на основу којих се 

потврђује или одбацује сумња на насиље, злостављање и занемаривање. Током прикупљања 

информација поштују се принципи утврђени Конвенцијом и правила која се примењују у 

поступцима у којима учествује малолетно лице – дете и ученик. 

Установа проверава сваку информацију о могућем насиљу, злостављању и занемаривању. 

Врши се преглед видео записа уколико установа има електронски надзор над простором. 

Када родитељ пријави директору непримерено понашање запосленог према његовом детету, 

директор поступа у складу са Законом. 

У случају неосноване сумње појачава се васпитни рад и прати понашање учесника. Када се 

потврди сумња, директор и тим за заштиту предузимају мере и активности за извршено 

насиље, злостављање и занемаривање. 

 

2) Заустављање насиља и злостављања и смиривање учесника је обавеза свих запослених у 

установи, а нарочито најближег присутног запосленог и дежурног наставника, односно 

васпитача да одлучно прекине све активности, раздвоји и смири учеснике у акту насиља. У 

случају да запослени процени да је сукоб високо ризичан и да не може сам да га заустави, 

одмах ће тражити помоћ. 

 

3) Обавештавање родитеља и предузимање хитних акција по потреби (пружање прве 

помоћи, обезбеђивање лекарске помоћи, обавештавање полиције и центра за социјални рад) 

обавља се одмах након заустављања насиља и злостављања. Уколико родитељ није доступан 

или његово обавештавање није у најбољем интересу детета и ученика, установа одмах 

обавештава центар за социјални рад. 

 

4) Консултације у установи се врше ради: разјашњавања околности, анализирања чињеница 

на што објективнији начин, процене нивоа насиља и злостављања, нивоа ризика и 

предузимања одговарајућих мера и активности, избегавања конфузије и спречавања 

некоординисане акције. У консултације у установи укључују се: одељењски старешина, 

дежурни наставник, психолог, педагог, тим за заштиту, директор, ученички парламент. 

Уколико у току консултација у установи директор и тим за заштиту, услед сложених 
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околности не могу са сигурношћу да процене ниво насиља, злостављања и занемаривања, 

као и да одреде мере и активности, у консултације укључују надлежне органе и друге 

организације и службе: Министарство просвете – школску управу, центар за социјални рад, 

полицију, здравствену службу и др. 

 

5) Мере и активности предузимају се за све нивое насиља и злостављања. План заштите 

сачињава се за конкретну ситуацију другог и трећег нивоа за сву децу и ученике - учеснике 

насиља и злостављања (оне који трпе, који чине и који су сведоци насиља и злостављања). 

План заштите зависи од: врсте и тежине насилног чина, последица насиља по појединца и 

колектив, броја учесника и сл. 

 

За трећи ниво насиља и злостављања директор установе подноси пријаву надлежним 

органима, организацијама и службама и обавештава Министарство просвете, односно 

надлежну школску управу, у року од 24 сата. Пре пријаве обавља се разговор са родитељима, 

осим ако тим за заштиту, полиција или центар за социјални рад процене да тиме може да 

буде угрожен најбољи интерес детета и ученика. 

 

6) Ефекте предузетих мера и активности прати установа (одељењски старешина, 

васпитач, тим за заштиту, психолог и педагог) ради провере успешности, даљег планирања 

заштите и других активности установе. Установа прати понашање детета и ученика које је 

трпело и које је извршило насиље и злостављање, али и деце и ученика који су индиректно 

били укључени (сведоци). 

Одељењски старешина, бележи насиље на првом нивоу; прати и процењује делотворност 

предузетих мера и активности; подноси извештај тиму за заштиту, у складу са динамиком 

предвиђеном програмом заштите. 

О случајевима који захтевају укључивање тима за заштиту (други и трећи ниво) 

документацију (службене белешке и сви други облици евидентирања података о лицу, 

догађају, предузетим радњама и др.) води, чува и анализира за потребе установе психолог 

или педагог, а изузетно, други члан тима за заштиту кога је одредио директор. Тим подноси 

извештај директору два пута годишње. Директор извештава орган управљања, Савет 

родитеља и ученички парламент. 

 

ПРОЦЕЊИВАЊЕ ЕФЕКАТА ПРЕВЕНЦИЈЕ/ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 
 

На  основу  школске  евиденције  праћење   ефеката   ће   вршити  тим школе преко следећих 

индикатора: 

 
 

1. Броја и нивоа облика насилног понашања 

2. Број случајева насилног понашања са позитивним ефектима у односу на укупан број 

пријављених у току школске године 
3. Однос пријављених облика насилног понашања текуће и претходне школске године 

4. Однос броја случајева насилног понашања са позитивним ефектима текуће и претходне 

школске године 

5. Анализа упитника проведеног међу ученицима о степену безбедности у школи. 
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АСПЕКТИ ПРИМЕНЕ ПРОГРАМА ће бити видљиви преко ефеката предузетих 

превентивних и интервентних активности. 

 
 

ИЗВЕШТАВАЊЕ О ПРИМЕНИ ПРОГРАМА 

 

Тим квартално извештава Наставничко веће, а полугодишње Школски одбор и савет 

родитеља о реализацији превентивних и интервентних мера. 

 

 

 
ПОЈАЧАН ВАСПИТНИ РАД СА УЧЕНИЦИМА 

 

Са учеником који врши повреду правила понашања или се не придржава одлука директора и 

органа школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, односно који својим понашањем 

угрожава друге у остваривању њихових права, школа је дужна да, уз учешће родитеља, односно 

старатеља ученика, појача васпитни рад активностима: у оквиру одељенске заједнице, стручним 

радом одељењског старешине, педагога, психолога, посебних тимова, а када је то неопходно да 

сарађује са одговарајућим установама социјалне, односно здравствене заштите на промени 

понашања ученика. 

Појачани васпитни рад претходи вођењу васпитног, односно васпитно-дисциплинског поступка 

или се, у случају насиља које услед кршења Правилника о правима, обавезама и 

одговорностима ученика захтева изрицање васпитне, односно васпитно-дисциплинске мере, 

покреће и води паралелно са васпитним, односно васпитно-дисциплинским поступком. 

Уколико се не води појачани васпитни рад са учеником не може се изрећи васпитна, односно 

васпитно-дисциплинска мера. 

Циљ појачаног васпитног рада је утврђивање разлога неприхватљивог понашања, сложених 

облика поремећаја у понашању и / или високоризичних понашања ученика, те предузимање 

благовремених и адекватних мера за превенцију истих, односно постизање просоцијалног 

понашања ученика. Међусобном сарадњом (родитељ / наставник / ученик), довести до промене 

ставова, интересовања, вештина и навика ученика, у најбољем интересу ученика и спречавању 

неприхватљих облика понашања. 

На основу утврђених проблема на којима ће се радити са учеником, те снага, ресурса и 

механизама који се ангажују у савладавању уочених проблема, као и постављених општих и 

посебних циљева, доноси се План појачаног васпитног рада са учеником којим се предвиђају 

активности и задаци који се предузимају ради остваривања циљева, као и време њихове 

реализације. У процесу појачаног васпитног рада учествује и Тим за заштиту ученика од 

насиља, злостављања и занемаривања. 

 
 

Циљеви појачаног васпитног рада са ученицима: 

 
 

• Прихватање и поштовање правила понашања 

• Развијање емпатијске комуникације са вршњацима и одраслима 

• Развијање самопоуздања и самопоштовања 



ОСНОВНА ШКОЛА „СТОЈАН НОВАКОВИЋ“ БЛАЦЕ 

220 

 

 

• Развијање самокритичности и критичког сагледавања односа међу вршњацима 

• Већа опрезност и позитивна селекција у избору другова 

• Поштовање савета одраслих и обраћање за помоћ приликом решавања проблема 

• Развијање вештина за препознавање ризичних ситуација 

• Успостављање радних навика 

• Веће стрпљење при задовољавању и усклађивању потреба и жеља за објективним 

могућностима 
• Јачање поверења према одраслима 

• Усвајање вештина за успостављање, очување и неговање пријатељских односа са 

вршњацима 
• Мотивација са учење и прихватање неуспеха 

• Успостављање вољних механизама за истрајност и упорност у решавању неког задатка 

• Унапређивање породичних односа и комуникације 

• Формирање и развијање хигијенских навика 

• Успостављање радних навика 

• Конструктивно коришћење слободног времена 

• Боља контрола импулсивности и агресивних испада 

• Боље разумевање и уважавање вршњака који имају одређене специфичности 

• Већа аналитичност и одлучност при доношењу одлука (стани – размисли, анализирај – 

одлучи – реагуј) 

• Већа опрезност и аналитичност при доношењу одлука (стани – размисли, анализирај – 

одлучи – реагуј) 
• Боља контрола стресних и провокативних ситуација. 

 

 

 

Задаци појачаног васпитног рада са ученицима се базирају на: 

 
 

• Развијање социјалних вештина – осноси се на учење понашања у социјалним односима, 

односно, усвајање социјално прихватљивих облика понашања 

• Решавање социјалних проблема – ученици се упућују, односно, код ученика се развијају 

вештине уочавања и анализирање социјалних проблема, размишљања о алтернативним 

решењима, предвиђање последица својих поступака и управљање осећањима и 

понашањем да би се избегле нежељене последице 

• Развијање емпатије – обукама, саветовањем, симулираним ситуацијама (индивидуалним 

и групним радом), код ученика се побољшавају способности опажања, децентрације 

(стављање и сагледавање ситуације из позиције друге стране у сукобу), саосећања, 

критичког сагледавања и когнитивне анализе ситуације и својих реакција, вештине 

комуникације и др. 
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Планиране активности у процесу појачаног васпитног рада са ученицима: 

 
 

• Разговор ОС са учеником/ученицима о правилима понашања на часу, о правилима ОЗ за 

превенцију насиља и других облика нежељеног понашања, уз предочавање последица 

које носи повреда обавеза и забране по правилнику/закону 

• Разговор са  учеником  и родитељима о поступку, уз предочавање последица и 

препоруке рад у породици, о развојним карактеристикама узраста и најчешћим облицима 

испољавања адолесцентских промена итд. 
• Могућа ревизија одељенских правила, школских правила 

• Разговор са оним ко трпи последице насиља о томе како се осећа, шта би волео/ла да 

починилац уради да поправи ситуацију у њиховим односима 

• Разговор са учеником/цом који трпи последице насиља и његовим/њеним подрживачима 

ради повећања самопоштовања, оснаживања за конструктивно супротстављање 

потенцијалном насиљу, тражења заштите и подршке од одраслих и вршњака и праћења 

промене у развоју позитивних социјалних односа, ради увида у односе и дружење ван 

школе 

• Реституција 

• Медијација међу потенцијално супротстављеним групама у одељењу и међу одељењима 

• Праћење понашања ученика на часу, од стране ОС и других предметних наставника у 

договору са њим, као и за време малих и великог одмора од стране дежурних наставника 

• Укључивање ОЗ у подршку да учесници насиља поново успоставе другарске односе 

(радионице, заједничке активности и задаци, тимски рад, мини-пројекти и организована 

сарадња међу ученицима усмерена на рад у оквиру наставе и ван наставе) 
• Свакодневни контакт са учесницима насиља и провера статуса њиховог односа 

• Потенцијално склапање договора са починиоцем о промени понашања 

• Повремено састајање са родитељима ученика ради праћења промене у њиховом 

понашању 

• Повремено састајање са родитељима ученика/це који врши или трпи последице насиља, 

родитељима његових/њених подрживача ради повећања самопоштовања, оснаживања за 

конструктивно супротстављање потенцијалном насиљу, тражења заштите и подршке од 

одраслих и вршњака и праћења промене у развоју позитивних социјалних односа, ради 

увида у односе и дружење ван школе 

• Сарадња са Центром за социјални рад и сарадња са породицом и починиоцем/има 

насиља на ресоцијализацији и поновном укључивању у заједницу вршњака 

• Праћење реализације ИОП-а, 

• Праћење реализације Индивидуалног плана за промену понашања и извештавање 

• Сарадња са институцијама у евентуалном корективном третману са учеником/има и 

породицом 

• Редовни контакт ОС, психолога и педагога са родитељима, односно старатељима 

ученика укључених у посебни План или програм заштите и/или појачани васпитни рад 

• Праћење промене понашања код ученика и анализа ефеката појачаног васпитног рада. 
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ПЛАН ЗАШТИТЕ 
 

Када је Центар за социјални рад укључен у интервенцију на насиље у школи, План заштите 

се сачињава од стране Центра. У том случају (према Општем протоколу) Центар координира 

даљим поступањем и радом са учеником и породицом, додељује им Водитеља случаја - до 

остваривања циљева.. Школа тада сарађује у прикупљању информација, креирању и 

реализацији плана у мери и на начин који је дефинисан планом. У неким ситуацијама Центар, 

као координатор интервенције према Општем протоколу, може проценити да школа не може 

много да помогне у интервенцији и раду на промени понашања код ученика, па ће се 

реализација и праћење промене одвијати у већој мери ван школе. Планом треба да се дефинише 

начин и динамика праћења промене код ученика укључених у план, као и размена информација 

између центра и школе. 

 
 

Када центар није директно укључен у интервенцију на насиље и рад са учеником и 

породицом, а то се обично дешава када је насиље другог нивоа у питању, План заштите креира 

школа, прати његову реализацију, ревидира и усмерава промену код ученика новим циљевима и 

исходима. Тада је јако важно да се паралелно сачини план интервенције/промене за оне који 

крше правила/чине насиље и за оне који га трпе, не успевају да се сами заштите, ћуте о томе 

шта им се дешава, испољавају страх и неповерење према вршњацима и одраслима. 

 

. 

План заштите садржи: 

 
 

1. Дефинисан кључни проблем 

2. Дугорочне и краткорочне циљеве са очекиваним исходима 

 

Добра стратегија подразумева израду листе приоритетних проблема, на основу које се утврђују 

дугорочни циљеви, до којих се стиже реализацијом краткорочних циљева, применом 

одговарајућих метода и интервенција. 

 

3. Интервенције/нова понашања којима се остварују циљеви: 

 

• краткорочан план тј. редослед активности за промену конкретног понашања, које је 

издвојено као приоритетан задатак 

• врсте и методе васпитног рада са учеником/ученицима, план активности са родитељима, 

план рада са одељењем на пружању подршке ученику/ученицима који раде на промени 

понашања, 

• бихејвиорални уговор са учеником/ученицима - уговор о прихватању заједнички донетог 

краткорочног плана за промену понашања (доноси се по потреби, према процени 

школског тима и ученикаж; циљ је да се осигура реализација плана и примењује се када 

је неопходан овакав вид контроле) 

 

4. Актере који ће све то заједно са дететом реализовати 

 

• носиоци активности и начин њиховог ангажовања (директан, индиректан) 
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• начини укључивања(стално, повремено..) родитеља, других наставника, ученичког 

парламента и савета родитеља, органа управљања школе (по потреби); 

• ко из одељења и како подржава поновно укључивање свих учесника насиља у одељенску 

заједницу (какву подршку добија онај ко је трпео насиље, а какву онај ко га је начинио) 

 

5. Временску динамику реализације 

 

• рокове, динамику и фреквенцију понављања 

• начине праћења промене од стране одраслих (одељенског старешине, 

психолога/педагога, родитеља) и од стране ученика 

 

Да би се индивидуални циљеви јасно описали, важно је набројати све кораке потребне да 

дете научи предложену вештину а такође се предвиђа и временски интервал потребан за 

постизање индивидуалног циља (обично се дугорочни циљеви дефинишу у мањим корацима 

који могу да се постигну за 1 до 3 месеца). 

План заштите сачињава тим за заштиту заједно са одељењским старешином, односно 

васпитачем, психологом, педагогом (уколико нису чланови тима за заштиту), директором и 

родитељем, а по потреби 

и са другим надлежним организацијама и службама. У припрему плана заштите, када год је 

могуће, установа ће укључити представнике одељењске заједнице, односно групе, ученичког 

парламента, као и ученике – учеснике у насиљу и злостављању. 

 

Планира се (обавезно) уз учешће појединачног ученика на кога се план односи, план мора бити 

у складу са његовим развојним могућностима. Када се ради план за одељење, укључују се 

представници одељења, ученичког парламента, као и главни учесници у насиљу. 

План заштите укључује и информације о мерама и активностима које установа предузима 

самостално, у сарадњи са другим надлежним организацијама и службама и када друге надлежне 

организације и службе спроводе активности самостално. Када су у мере и активности укључене 

друге организације и службе, одређују се задаци, одговорна лица, динамика и начини 

међусобног извештавања. 

 

 
 

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ УСМЕРЕНЕ КА РОДИТЕЉИМА 

 

Карактеристике превентивних активности које утичу на позитивни исход : 

 

• Програми који развијају вештине родитељства (постављање правила и граница у 

понашању на начин који је узрасно примерен, контрола и квалитетно структуирање 

слободног времена деце, укљученост родитеља у животе деце – праћење њихових 

активности и пријатељства, укљученост у њихово учење и образовање, вештине 

комуникације, подршка родитељима о томе како да постану узори својој деци 

• Подривање ауторитета родитеља је повезано са негативним исходима превенције, као и 
фокусирање само на дете 

• Коришћење само усменог подучавања и пружање информација о дрогама тако да 

родитељи могу да о томе причају са децом не доприноси превенцији 
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ПЛАН РАДА ВРШЊАЧКОГ ТИМА 

 

Чланови вршњачког тима су ученици који воле тимски рад, комуникативни, креативни, 

толерантни, успешно решавају конфликтне ситуације, стварају позитивну атмосферу у својим 

одељењима. 

Циљеви: ширење асертивног начина комуникације, толеранције, хуманих вредности, 

превенција насиља, као и развијање другарства, поштовања и емпатије, тимског духа, осећања 

заједништва, али и јачање критичности и супротстављање пошастима данашњице. 

Циљ рада Вршњачког тима је активно учешће ученика у активностима, радионицама, задацима 

кроз које стичу знања, искуства и вештине неопходне за иницирање и активно учешће у 

смањењу насиља у сколи. Кроз учешће у тиму, ученици су мотивисани да се баве горућим 

питањем-насиљем у школи. Дугорочно, корист је вишеструка јер ученик осећа да је важна и 

корисна карика заједнице, да својим залагењем мења ствари на боље, доприноси колективу, 

слободно и креативно се развија. 

Задатак Вршњачког тима је да се кроз низ активности током школске године залаже за 

промоцију, вредновање и усвајање животних вредности – другарства, пожртвовања, 

толеранције, ненасилних облика комуникације, хуманости. Задатак ментора је да прати рад 

тима, да спроводи све планиране активности, да оспособи и припреми ученике за самостално 

учешће у оквиру тима и подстакне на ширење позитивне радне климе у свом одељењу. 

 
 

Учествујући у раду Вршњачког тима, ученици ће моћи да: 

 

• стекну вештине и знања која ће им помоћи да организују школске акције усмерене на 

промоцију ненасиља и смањење насиља у школи, 

• буду оснажени да у ”кризним ситуацијама” у погледу насиља, мотивишу остале ђаке да 

се укључе у спречавање насиља. 
 

 

АКТИВНОСТ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

 

Формирање Вршњачког тима 

Чланови вршњачког 

Тима, психолог, 

педагог 

 

септембар 

Упознавање са планом рада 

Упознавање са циљевима и задацима рада 

Тима за заштиту ученика од 

дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања 

 

Чланови вршњачког 

Тима, психолог, 

педагог 

 
 

септембар 

Интерактивна радионица: Толеранција 

фрустрације у свакодневном животу 

Чланови вршњачког 

Тима, психолог, 

педагог 

 

Октобар 

Обележавање важних датума (Светског 

дана толеранције и сл.), Креирање паноа на 
тему толеранције и порука ненасиља 

Чланови вршњачког 

Тима, психолог, 
педагог 

 

Новембар 
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Рад са ученицима млађих разреда – посета 

одељењима и упознавање ученика са радом 

вршњачког тима и промоција ненасиља, 
радионица са ученицима 

Чланови вршњачког 

Тима, психолог, 

педагог 

 
децембар 

Радионица: Пружање отпора ризичним 

облицима понашања – превенција употребе 
дрога 

Чланови вршњачког 

Тима, психолог, 
педагог 

 

Фебруар –март 

Предавање: Презентовање искуства 
ефикасног решавања проблема насиља 

Чланови вршњачког 

Тима, психолог, 

педагог 

 

Април 

Припрема прилога за школски часопис 
поводом 

Чланови вршњачког 

Тима, психолог, 
педагог 

У току школске 

године 

 

Израда извештаја и анализа рада тима 

Чланови вршњачког 

Тима, психолог, 

педагог 

 

Фебруар, јун 
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План рада Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања 

школска 2019/20.год. 
 

АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
ОДГОВОРНА 

ОСОБА 
ВРЕМЕ 

Превентивне активности 

Упознавање ученика првака и 

новопридошлих ученика и родитеља 

са Кућним редом школе и правилима 
понашања 

 
Учитељи 

 

Ана 

Стевановић 

 
Новембар 

Упознавање ученика са правилима 

понашања и последицама 

непоштовања правила,васпитним и 
васпитно-дисциплинским мерама 

Разредне 

старешине, 

учитељи 

 

Ивана 

Стојковић 

Септембар 

, током 

године 

Формирање Вршњачког тим Чланови тима 
Ивана 

Стојковић 
Септембар 

Упознавање родитеља са правилима 
понашања у школи, са васпитним и 
васпитно-дисциплинским мерама 

Разредне 

старешине, 

Ивана 

Стојковић 

Септембар 

, 

Организовано је дежурство радника 

(наставника, учитеља, помоћних 

радника) и ученика 

Наставници, 

учитељи, помоћни 

радници, ученици 

Весна 

Миљаковић 

Током 

године 

Редовно се води Књига дежурства 
Наставници, 

учитељи, ученици 
Весна 

Миљаковић 
Током 

године 

 

Сарадња са релевантним службама 

(ПУ, ЦСР, здравствене установе) 

Радници МУП-а, 

Центра за 

социјални рад, 

разредне 

старешине 

 

Ивана 

Стојковић 

 

Током 

године 

Сарадња са члановима Ученичког 

парламента и Вршњачког тима (акције 

ученика и радионице о ненасиљу на 

нивоу одељења и школе кроз редовну 

наставу српски језик, чос, грађанско 

васпитање, верска настава) 

 
Ученици, 

наставници, 

разредне 

старешине 

 

 

Невена Пешић 

 

 

Октобар 

 

Спортске активности 
Наставници 

физичког 
васпитања 

Ана 

Стевановић 
Током 

године 

Анализа безбедности ученика у школи 
и предлог мера за унапређивање 

Чланови тима 
Ивана 

Стојковић 
Децембар 

Праћење функционисања унутрашње 

заштитне мреже 
Чланови тима 

Ивана 

Стојковић 
Током 

године 

 

Стручно усавршавање наставника 
Наставници, 

учитељи, стручни 
сарадници 

Весна 

Миљаковић 
Током 

године 

Организовање стручних предавања, Чланови тима, Ана Током 
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трибина, представа на тему ненасиља, 

безбедности ученика, превенцију 
употребе дрога 

предавачи 

стручњаци, МУП 

Стевановић године 

Богаћење школске библиотеке 

едукативним књигама како ненасилно 

решити сукобе и популаризовање 
читања књига 

 

Библиотекар, 
директор школе 

 

Весна 
Миљаковић 

 

Током 

године 

 

Радионица:“Безбедност на интернету“ 

Наставници 

рачунарства и 

информатике 

Немања 
Кричак 

 

Децембар 

Учешће у хуманитарним акцијама, са 

циљем да се код ученика развије 

емпатија и солидарност 

Разредне 

старешине, 

ученици, 
родитељи 

 

Момчило 

Максић 

 

Током 

године 

Интервентне активности 

 
Континуирано евидентирање 

случајева насиља 

Одељењске 

старешине, 

учитељи, чланови 
тима, стручни 

сарадници 

 
Ивана 

Стојковић 

 
Током 

године 

 

Израда плана заштите 
Чланови тима, 

одељењске 
старешине 

Ивана 

Стојковић 

Током 

године 

 
 

Појачан васпитни рад 

Одељењске 

старешине, 

предметни 

наставници,струч 
ни сарадници 

 
Ивана 

Стојковић 

 
Током 

године 

Рад са ученицима и пружање подршке 

ученицима који трпе насиље, која 

врше насиље и охрабривање 
посматрача 

Наставници, 

учитељи, стручни 

сарадници 

 

Ивана 

Стојковић 

 

Током 

године 

Саветодавни рад са родитељима 

ученика 

Наставници, 

учитељи, стручни 

сарадници 

Ивана 

Стојковић 

Током 

године 

Појачано дежурство наставника 
Наставници, 

учитељи 
Весна 

Миљаковић 
Током 

године 
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План рада Основи безбедности деце 

 
М

Е
С

Е
Ц

 

 

О
Д

Е
Љ

Е
Њ

Е
 

Б
Р

О
Ј
 

У
Ч

Е
Н

И
К

А
 

  

Д
А

Т
У

М
 

 
В

Р
Е

М
Е

 

Р
Е

А
Л

И
З

А
Ц

И
Ј

Е
  

 
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 

 
С

еп
т
ем

б
а
р

 

6/4 25 16.9.2019 12:00 Насиље као негативна друштвена појава 

6/1 20 20.9.2019. 6:45 Насиље као негативна друштвена појава 

4/2 22 23.9.2019. 6:45 
Безбедно коришћење интернета и 

друштвених мрежа 

6/3 20 26.9.2019 6:45 Полиција у служби грађана 

4/1 22 27.9.2019. 10:20 Безбедност деце у саобраћају 

6/2 25 30.9.2019. 12:00 
Превенција и злоупотреба деце вод 

злоупотребе опојних дрога и алкохола 

4/3 16 25.9.2019. 11:10 
Превенција и заштита деце од трговине 

људима 

 
О

к
т
о
б
а
р

 

6/1 20 4.10.2019. 6:45 Заштита од пожара 

6/2 25 7.10.2019. 12:00 Полиција у служби грађана 

6/3 20 10.10.2019 6:45 Заштита од пожара 

4/1 22 11.10.2019. 10:20 
Заштита од техничко-технолошких 
опасности и природних непогода 

4/2 22 14.10.2019. 6:45 Безбедност деце у саобраћају 

6/2 25 21.10.2019. 12:00 Насиље као негативна друштвена појава 

6/4 25 28.10.2019 12:00 Безбедност деце у саобраћају 

Н
о
в

ем
б
а
р

 

6/1 20 1.11.2019. 6:45 
Превенција и злоупотреба деце вод 

злоупотребе опојних дрога и алкохола 

6/2 25 4.11.2019. 12:00 Заштита од пожара 

4/3 16 6.11.2019. 11:10 Полиција у служби грађана 

6/3 20 7.11.2019. 6:45 
Превенција и заштита деце од трговине 

људима 

4/1 22 8.11.2019 10:20 
Безбедно коришћење интернета и 

друштвених мрежа 

4/2 22 
18.11.2019. 

6:45 
Заштита од техничко-технолошких 
опасности и природних непогода 

6/3 20 21.11.2019. 6:45 
Безбедно коришћење интернета и 

друштвених мрежа 

4/1 22 22.11.2019. 10:20 
Превенција и злоупотреба деце вод 

злоупотребе опојних дрога и алкохола 

6/4 25 25.11.2019. 12:00 
Безбедно коришћење интернета и 

друштвених мрежа 

4/3 16 27.11.2019 11:10 Заштита од пожара 

4/1 22 29.11.2019. 10:20 Насиље као негативна друштвена појава 

Д
ец

е 

м
б
а
р

 

6/2 25 2.12.2019. 12:00 
Превенција и заштита деце од трговине 

људима 

6/3 20 5.12.2019. 6:45 Заштита од техничко-технолошких 
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     опасности и природних непогода 

6/1 20 6.12.2019. 6:45 
Заштита од техничко-технолошких 
опасности и природних непогода 

4/2 22 9.12.2019. 6:45 
Превенција и злоупотреба деце вод 

злоупотребе опојних дрога и алкохола 

4/3 16 11.12.2019. 11:10 Насиље као негативна друштвена појава 

6/4 25 16.12.2019. 12:00 
Превенција и злоупотреба деце од 

злоупотребе опојних дрога и алкохола 

4/1 22 20.12.2019. 10:20 Полиција у служби грађана 

6/2 25 23.12.2019 12:00 
Безбедно коришћење интернета и 

друштвених мрежа 

 
Ј
а
н

у
а
р

 

4/3 16 8.1.2019. 11:10 
Безбедно коришћење интернета и 

друштвених мрежа 

6/1 20 10.1.2019. 6:45 Безбедност деце у саобраћају 

6/4 25 13.1.2019. 12:00 
Превенција и заштита деце од трговине 

људима 

6/3 20 14.1.2019. 6:45 Насиље као негативна друштвена појава 

4/2 22 16.1.2019. 6:45 
Полиција у служби грађана 

6/2  
25 

 
20.1.2019. 

 
12:00 

Безбедност деце у саобраћају 

 
Ф

еб
р

у
а
р

 

4/2 22 24.2.2019. 6:45 
Превенција и заштита деце од трговине 

људима 

4/3 16 26.2.2019. 11:10 
Превенција и злоупотреба деце вод 

злоупотребе опојних дрога и алкохола 

6/3 20 27.2.2019. 6:45 
Превенција и злоупотреба деце вод 

злоупотребе опојних дрога и алкохола 

4/1 22 28.2.2019. 10:20 Заштита од пожара 

 
М

а
р

т
 

6/1 20 6.3.2019 6:45 
Безбедно коришћење интернета и 

друштвених мрежа 

6/2 25 9.3.2019 12:00 
Заштита од техничко-технолошких 
опасности и природних непогода 

4/2 22 16.3.2019. 6:45 Заштита од пожара 

4/3 16 18.3.2019. 11:10 
Заштита од техничко-технолошких 
опасности и природних непогода 

6/4 25 23.3.2019. 12:00 Заштита од пожара 

 
А

п
р

и
л

 

6/1 20 3.4.2019. 6:45 
Превенција и заштита деце од трговине 

људима 

6/3 20 9.4.2019. 6:45 
Безбедност деце у саобраћају 

4/1 22 24.4.2019. 10:20 
Превенција и заштита деце од трговине 

људима 

6/4 25 27.4.2019. 12:00 Полиција у служби грађана 
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М

а
ј 

4/2 22 4.5.2019. 6:45 Насиље као негативна друштвена појава 

6/1 20 8.5.2019. 6:45 Полиција у служби грађана 

6/4 25 11.5.2019. 12:00 
Заштита од техничко-технолошких 
опасности и природних непогода 

4/3 16 13.5.2019. 11:10 Безбедност деце у саобраћају 

6/2 25 25.5.2019 12:00 Безбедност деце у саобраћају 
 

 

 

 

 

 

 
ПРВИ МОДЕЛ 

ПРОГРАМ “ПОКРЕНИМО НАШУ ДЕЦУ” 

 

A- ВЕСЕЛА СТОЛИЦА (Основни модел) Oвај модел обухвата вежбе у учионици са 

столицом                                                                      

Б- ПРИЧАМ ТИ ПРИЧУ (Вођена фантазија) 

В- ЗДРАВА СТОПАЛЦА (Превентивне вежбе за стопала) 

Г- РАЗИГРАНА ПАЛИЦА (Вежбе са палицом) 

 

ДРУГИ МОДЕЛ 

 

1. МУЗИЧКА ГИМНАСТИКА 1-(Аеробик за децу) Основни елементи кретања 

2. МУЗИЧКА ГИМНАСТИКА 2-(Аеробик за децу) Основни елементи крет. 

3. ПЛЕШИ И ЗАЛЕДИ СЕ – Имитација различитих спортова кроз игру 

 

ТРЕЋИ МОДЕЛ 

 

1. ЈЕСЕЊЕ ИГРАРИЈЕ- (Игре на отвореном) Хваталице са ометањем, Вук и овце, Огледало 

2. ЗИМСКЕ ИГРАРИЈЕ- (Игре на отвореном) Направи Снешка, Погоди Снешка, Ходај 

мојим траговима 
3. ПРОЛЕЋНЕ ИГРАРИЈЕ- (Игре на отвореном) Змијин реп, Кошење, Лишће и плодови 

Сваки комплекс вежби изводи се у трајању по 15минута и то 

(по договору са родитељима) у време трајања 

малих одмора(3x5минута) 
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ГОДИШЊИ ПЛАН ЗА ПРОЈЕКТНУ НАСТАВУ 

МЕСЕЦ 
БРОЈ 

ЧАСОВА 
ПОНУЂЕНЕ ТЕМЕ 

БРОЈ ЧАСОВА 

ПО ТЕМИ 

 
 

Септембар 

 
 

4 

Друг другу 2 

Лопта, лопта, лоптица 2 

Свако има облик свој 4 

Исти, а различити 2 

Шта је највеће 2 

 
 

Октобар 

 
 

5 

Лепо понашање 3 

Чаробни кутак школског 
дворишта 

2 

Од сликовнице до енциклопедије 5 

Мој портфолио 2 

 

 
Новембар 

 

 
4 

Сваке среде друго се воће једе 2 

Шта у кући вреба, увек знати 
треба 

2 

Или грми ил се земља тресе 4 

Правимо здрава јела 4 

Испеци, па поједи 2 

 
Децембар 

 
4 

Игре без граница 2 

Школица – причалица 2 

1000 зашто једно зато 4 

Распевана учионица 2 

 
Јануар 

 
3 

Радионица за аутомобиле 3 

Столетни храст прича причу 3 

Није-него 3 

Теретана за децу 3 

 
Фебруар 

 
2 

Она је око нас 2 

Прича једног ормара 2 

Светло које се никад не гаси 2 

Чаробна ветрењача 2 

 
Март 

 
4 

Цветан, принц пролећа 2 

Еколошка патрола 4 

Кампања „Заштитимо природу“ 2 

Учионица Сваштарка 2 

 
Април 

 
4 

Дан шарених јаја 2 

„Лична карта“ животиња 4 

Добро дрво 2 

Лет у излет 4 

 
Мај 

 
4 

Цветна учионица 2 

У свету дечијих инструмената 2 

Штедим – више вредим 2 

Зрно по зрно погача 4 

Јун 2 
Квизоманија 2 

Закукуљено замумуљено 2 
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ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ШКОЛЕ 

 

Праћење остваривања задатака предвиђених Годишњим планом рада школе ће се, пре 

свега, оријентисати на правовремено сагледавање нивоа и квалитета радног процеса и 

постигнутих резултата, откривања недостатака објективне и субјективне природе, 

предлагање мера за уклањање уочеих проблема и слично. 

Имајући у виду специфичност праћења остваривања васпитно-образовних задатака, 

биће веома важно и значајно да се и наставници усмеравају на анализу и 

самопреиспитивање властитог рада, извођења закључа- ка за даљи успешнији рад, 

самовредновање и сл. 

 
 

ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈУ 

ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ШКОЛЕ 

 

САДРЖАЈ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
САРАДНИЦИ 

- Прикупљање података и попуњавање 

упитника за информативни преглед на 

почетку школске године 
- Обилазак предметне наставе од петог до осмог разреда 
- Праћење реализације радних дана 
- Анализа успеха и дисциплине на првом тромесечју 

- Анализа часова допунске и додатне 

наставе и сл. активности 

- Обилазак часова разредне наставе од првог до 

четвртог разреда 
- Рад стручних актива 
- Анализа успеха и дисциплине на крају првог 

полугодишта 
- Анализа завршног рачуна и извештаја пописних 

комисија 
- Преглед педагошке документације 
- Обилазак часова предметне наставе 
- Анализа успеха и дисциплине на трећем тромесечју 
- Обилазак разредне наставе 
- Праћење уписа ученика у први разред 
- Рад сл. активности и реализације такмичења 
- Реализација наставе у природи 
- Реализација излета и екскурзија 

- Извештај директора о реализацији плана и 

програма и процена извршених послова 
- Анализа рада маркетинга школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Током године 

 

 

 

 

 

Пред. 
наставници, 
учитељи, 
стручна већа и 
тимови, 
стр.сарадници, 
секретар, 
рачуноводство 
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ПЛАН РАДА ПЕДАГОГА ЗА ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈУ ГОДИШЊЕГ 

ПРОГРАМА РАДА ШКОЛЕ 

 
- Анализа планова и програма рада 
- Анализа реализације наставних садржаја 
- Анализа постигнутих резултата 

Анализа сарадње са родитељима и друштвеном 
средином 

- Анализа постигнутих резултата на такмичењима 

Анализа рада допунске наставе и помоћи 

деци са специфичним потребама 
- Анализа реализације стручног усавршавања и 

унапређивања васпитно- образ. Делатности 

 

 

Током године 

 

Директор, 

Стручна већа 

за област 

предмета 

секција, 

раз. старешине, 

предметни 

наставници 
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 ОСТАЛЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

 
Из области осталих ваннаставних активности школе реализоваће се следеће активности: 

 

а) Друштвено користан рад ученика 

 
Друштвено користан рад оствариће се у оквиру следећих активности: 

- активности везане за школу и школску средину - ментор актив биологије и техничког 

образовања, 

- садржај рада огледаће се на одржавању школског простора, дворишта, спортских терена, 

паркова, садња и неговање цвећа, мање поправке на објектима и сл. 
Активности су дневне и сталне. 

- активности у околини школе 

Поштујући досадашњу сарадњу са фирмама и предузећима у месту као и сарадњу са месном 

заједницом, ученици ће повремено, по потреби, пружати помоћ у уређењу паркова, путева, 

спомен-обележја и сл. 

Носилац активности је директор школе. 

- Сакупљачке акције и акције солидарности 

Школа ће у наредном периоду организовати акције сакупљања секундарних сировина: 

старе хартије, метала и плодова шипурака које су до сада дале веома позитивне финансијске 

ефекте. Ученици наше школе узеће и учешће у акцијама солидарности – „помоћ другу у 

невољи“ и ђачки динар ( 50,00 дин. месечно). Овај новац биће искључиво намењен социјално 

угроженим ученицима ради набавке уџбеника, школског прибора и одласка на екскурзије и 

излете. 

Носиоци ових активности су сви разредни старешине и помоћник директора школе. 

 
 

б) Екскурзија,излети и рекреативна настава ученика 

 

Размена ученика 

ОШ“Водњан“ из Водњана из Хрватске и ОШ“Стојан Новаковић“из Блаца 
 

Школске  2019/2020.  године планирана  је размена ученика ОШ“Водњан“ из Водњана из 
Хрватске и ОШ“Стојан Новаковић“из Блаца. 

 

Ученици ОШ“Водњан“ из Водњана из Хрватске долазе у Блаце у фебруару 2020. 

Ученици ОШ“Стојан Новаковић“ из Блаца одлазе у Хрватску у јуну 2020. 

 
 

Циљ екскурзије: 

 

- социјализација ученика и стицање искустава у колективном животу, уз развијање 

толеранције и одговорног односа према себи и другима, окружењу и културном наслеђу; 
- развијање позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима; 
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- проширивање постојећих и стицање нових знања и искустава о непосредном природном 

и друштвеном окружењу; 

- упознавање појава и односа у природној и друштвеној средини упознавање културног 

наслеђа и привредних постигнућа, а у циљу остваривања образовно-васпитне улоге 

школе; 
- унапређивање међусобног разумевања земаља; 

- упознавање другачијих обичаја 

- продубљивање погледа на друге културе и начине живота. 

 
 

Задаци екскурзије: 

 

- проучавање објеката и феномена у природи; 

- развијање интересовања за природу и еколошке навике; 

- уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним 

условима; 

- упознавање начина живота и рада људи појединих крајева; 

- развијање позитивног односа према: националним, културним и естетским вредностима, 

као и позитивним социјалним односима. 

 

 

Ученици ће након реализације стећи нова и проширити постојећа знања која ће 

примењивати на часовима: српског језика, музичке културе, историје, географије, биологије, 

ликовне културе. 

 

 

 

 
Програм посета музеја, манифестација, сајмова, фестивала, представа и сл: 

 

 

РАЗРЕДИ ВРЕМЕ УСТАНОВЕ И ОБЈЕКТИ 

V-VIII октобар Сајам књига, Београд 

V-VIII новембар Кућа Рада Драинца у Трбуњу 

V-VIII децембар Сајам науке, Београд 

V-VIII март Руски дом, Београд 

I-VIII април Народно позориште, Ниш 

I-VIII април Луткарско позориште, Ниш 

I-VIII мај Локалитет у Пребрези 

V-VIII мај Музеј у Гргуру 

V-VIII мај Налазиште у Плочнику 



ОСНОВНА ШКОЛА „СТОЈАН НОВАКОВИЋ“ БЛАЦЕ 

236 

 

 

Међународне размене ученика 

 

У току школске 2019/2020. године планирана је размена ученика ОШ „ Стојан 

Новаковић” и ОШ „Водњан” из Водњана у Хрватској. Ученици из Хрватске биће у посети 

Србији у фебруару и уживаће у зимским чаролијама и дружењу са вршњацима, а ученици и 

Србије узвратиће посетом у јуну и уживати у купању на Јадранском мору. 

Такође се планира развијање сарадње са ОШ„Матија Ваљавец” из Преддвора, из 

Словеније. 

 

Општина Блаце већ низ година сарађује са студентима и професорима са Универзитета 

Алабама (САД). Они ће и ове године у мају посетити школу и одржати низ радионица на 

енглеском језику за ученике и запослене. 

 

Такмичења и смотре 

 

Школа ће учествовати на смотрама и такмичењима према утврђеном Календару 

Министарства просвете, а сходно Правилнику о одржавању такмичења и смотри и 

такмичењима и смотрама у организацији Коморе образовања Србије. Исто тако ученици ће 

учествовати на ликовним, литерарним конкурсима и осталим манифестацијама у оквиру 

секција, ОЗ и индивидуално сходно сопственим способностима и интересовањима ученика. 
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6. ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ 
 

ВРСТА АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ РЕАЛИЗАТОРИ 

Приредба за прваке Септембар ОШ “Стојан Новаковић” 

Међународни дан писмености 8.септембар ОШ “Стојан Новаковић” 

Народна библиотека “Рака 

Драинац” 

Посета Астролошког друштва 

“Руђер Бошковић” Београд 

Септембар ОШ “Стојан Новаковић” 

Безбедност у саобраћају Септембар-март ОШ “Стојан Новаковић” 

ПУ у Блацу 

Европски дан језика 26.септембар ОШ “Стојан Новаковић” 

Месец књиге Октобар ОШ “Стојан Новаковић” 

Крос “Трка за срећније 

детињство” 

Октобар ОШ “Стојан Новаковић” 

Црвени крст Блаце 

Дечија недеља Октобар (01.-07.10) ОШ “Стојан Новаковић” 

ПУ “Наша радост” 

Међународни дан заштите 

животне средине 

Октобар (04.10) ОШ “Стојан Новаковић” 

Локална заједница 

Светски дан хране 16.октобар ОШ “Стојан Новаковић” 

Дан УН Октобар (24.10) ОШ “Стојан Новаковић” 

Европска недеља 

програмирања 

Октобар ОШ “Стојан Новаковић” 

Посета Сајму књига у 

Београду 

Октобар ОШ “Стојан Новаковић” 

Дан школе Новембар (08.11) ОШ “Стојан Новаковић” 

Светски дан борбе против 

АИДС-а 

Децембар (01.12) ОШ “Стојан Новаковић” 

Дом здравља Блаце 

Дан људских права Децембар (10.12) ОШ “Стојан Новаковић” 

Фестивал науке Децембар ОШ “Стојан Новаковић” 

Сајам књига у Нишу Децембар ОШ “Стојан Новаковић” 
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Игре без граница Децембар ОШ “Стојан Новаковић” 

Новогодишња приредба Децебар ОШ “Стојан Новаковић” 

Школска слава Свети Сава Јануар (27.01) ОШ “Стојан Новаковић” 

Савет родитеља 

Ђачки парламент 

Дан жена Март (08.03) ОШ “Стојан Новаковић” 

Светски дан воде Март (22.03) ОШ “Стојан Новаковић” 

Локална заједница 

 
Дан планете земље 

 
Април (22.04) 

ОШ “Стојан Новаковић” 
Локална заједница 

Савет родитеља 

Ђачки парламент 

 

Музички тобоган 
 

Мај 
Стручно веће за музичку 

културу 

Хуманитарни вашар Април 
ОШ “Стојан Новаковић” 

Међународни дан Црвеног 
крста 

Мај (08.05) 
ОШ “Стојан Новаковић” 

Црвени крст 

Крос РТС –а Мај 
ОШ  “Стојан Новаковић” 
ПС Блаце и Дом здравља 

 

Драинчеви сусрети 
 

Мај 

ОШ “Стојан Новаковић” 

Народна библиотека „Рака 

Драинац” 

 

Сајам цвећа 
 

Мај 

Туристичка организација 

Блаце 
ОШ “Стојан Новаковић 

Бициклијада Јун 
ОШ “Стојан Новаковић” 
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ЦЕЛОДНЕВНА НАСТАВА 
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ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА У ЦЕЛОДНЕВНОЈ НАСТАВИ 

-  ПРВИ РАЗРЕД - 
Сви облици и видови образовно-васпитног рада са ученицима у целодневној настави 

оствариваће се у складу са Наставним планом и програмом, школским програмом, развојним 

планом школе и Годишњим планом рада школе. 

Образовно-васпитни рад у целодневној настави ће се остваривати кроз: 

- редовну наставу (реализује се из предмета прописаних наставним планом и програмом за 2. 

разред. 
- самостални рад ученика (се остварује са најмање једним школским часом дневно) и 

- активности у слободном времену (се остварују са најмање три школска часа дневно). 

У целодневној настави раде два учитеља, уз правилну и ефикасну поделу послова, што 

подразумева подједнак број часова у свим видовима рада са ученицима, као и правилну и 

ефикасну смену часова редовне наставе и осталих облика слободних активности. Стручни тим 

сачињавају и учитељи веронауке и страног језика и они се укључују у заједничко планирање 

активности. 

 
 

ЦИЉЕВИ  ПРОГРАМА 

 
Циљеви реализације садржаја у целодневној настави су у складу са општим циљевима 

основног образовања (три општа циља): 

* Омогућити детету пун живот и открити његове/њене пуне потенцијале као јединствене 

особе. 

* Омогућити детету његов/њен развој као социјалног бића кроз живот и сарадњу са 

осталима како би допринео/допринела добру у друштву; 

* Припремити дете за даље образовање и целоживотно учење (учити како се учи). 

 

Задаци целодневне наставе: 

 
-потпун и хармоничан развој детета, 

-подизање нивоа заштите и бриге о ученицима млађих разреда, 

-развијање радних навика код ученика, 

-унапређивање и развијање социјално-емоционалног развоја деце, 

-подизање нивоа комуникације и заинтересованости ученика за процес учења, 

-неговање и развијање стваралачких активности, 

-развијање креативности и естетског укуса кроз цртање, сликање, слушање музике, певање, 

-подизање нивоа васпитне улоге школе кроз активности у целодневној настави, 

-подизање нивоа здравствене културе и културе спорта, 

-већи степен повезаности градива које се реализује на часовима редовне наставе кроз 
тематско подизање активности, , 

-већи степен учешћа ученика у ваннаставним активностима, 

-развијање хуманијег односа ученика према непосредном окружењу, 

-важност истицања индивидуалних различитости (свако дете је јединствено, осигурава му 

се развој свих потенцијала), 
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- фокусирање на учење (истиче се важност онога шта дете учи и процеса којим усваја знања), 

- измена многобројних приступа учењу, 

- ученик се настоји оспособити за самостално учење, 

- истиче се радост учења и подстиче мотивисаност за учење, 

- освестити важност учења заснованог на окружењу, 

- писменост (језичка, математичка и информатичка), 

- развој осећаја за лични идентитет, 

- развијање духовне димензије живота и модерног живљења, 

- плурализам, поштовање различитости и важност толеранције. 

 

САДРЖАЈ РАДА 

 

Слободне активности 

- Припреме одељенских приредби, 

- Одељенска такмичења (квизови), 

- Тематска израда радова и уређење паноа, 

- Слушање музике за децу (вокално инструментална композиција, кратка инструментална 

композиција и музичка прича). 

Рекреативне активности 

- Излети, шетње у оквиру насеља, 

- Посета школским приредбама. 

Обележавање значајних датума и догађаја 

- Обележавање значајних датума и догађаја, 

- Прославе рођендана. 

Слободно време 

- Организоване игре у школском дворишту (игре са природним облицима кретања, 

елементарне игре, игре с реквизитима, игре на снегу), 
- Слободне игре, 

- Игре у учионици (друштвене, едукативне, музичке, језичке), 

- Самостално читање дечје литературе и штампе. 

Самосталан рад ученика 

- Обрада домаћих задатака, 

- Увежбавање и утврђивање садржаја програма (српски језик, математика), 

- Довршавање ликовних радова, 

- Утврђивање учених песама из садржаја наставног предмета, музичка култура. 

Током школске године посебним ће активностима бити обележени сви значајни датуми као и 

празници. 
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МЕСЕЦ АКТИВНОСТИ 

Септембар Поздрав јесени 

Октобар 01.10.-05.10. Дечија недеља 

Новембар 08.11. Дан школе 

Децембар Нова година 

Јануар Свети Сава школска слава 

Фебруар 14.02. Дан заљубљених 

Март Поздрав пролећу 
Светски дан заштите вода 

02.03. Светски дан књиге 
08.03. Међународни дан жена 

Април Ускрс 

01.04. Светски дан шале 
22.04. Светски дан планете Земље 

Мај 08.05. Међународни дан Црвеног крста 
11.05.-17.05. Светски дан заштите животне средине 

Јун Поздрав лету 
05.06. Светски дан заштите животне средине 

 

ДНЕВНИ РЕЖИМ РАДА ЦЕЛОДНЕВНЕ НАСТАВЕ 

(ПРВИ РАЗРЕД) 

СМЕНА САТНИЦА 
АКТИВНОСТИ 

 

 

 

Прва 

07.00 – 07.30 

07.30 – 08.15 

08.15 – 08.20 

08.30 – 08.50 

08.50 – 09.05 
09.05– 09.30 

09.30 – 10.15 

10.15 – 10.20 
10.20 – 11.05 

Долазак ученика 

Први час, редовна настава 

Мали одмор 
Доручак 

Активности у слободно време 

Велики одмор 

Други час, редовна настава 

Мали одмор 
Активности; самосталан рад 

 

 

 
Друга 

11.05 – 11.15 

11.15 – 12.00 

12.00 – 12.30 

 

12.30 – 13.00 

13.00 – 13.15 

13.15 – 14.00 
14.00 – 14.15 

Смена учитеља, ужина 

Трећи час, редовна настава 

Активности у слободно време; самосталан рад 

Ручак 

Слободне активности 

Четврти час, редовна настава 

Родитељи узимају децу; самосталан одлазак 

деце 
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ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА У ЦЕЛОДНЕВНОЈ НАСТАВИ 

- ДРУГИ РАЗРЕД – 

 

 
Сви облици и видови образовно-васпитног рада са ученицима у целодневној настави 

оствариваће се у складу са Наставним планом и програмом, школским програмом, развојним 

планом школе и Годишњим планом рада школе. 

Образовно-васпитни рад у целодневној настави ће се остваривати кроз: 

- редовну наставу (реализује се из предмета прописаних наставним планом и програмом за 2. 

разред. 
- самостални рад ученика (се остварује са најмање једним школским часом дневно) и 

- активности у слободном времену (се остварују са најмање три школска часа дневно). 

У целодневној настави раде четири учитеља у два одељења, уз правилну и ефикасну поделу 

послова, што подразумева подједнак број часова у свим видовима рада са ученицима, као и 

правилну и ефикасну смену часова редовне наставе и осталих облика слободних активности. 

Стручни тим сачињавају и учитељи веронауке и страног језика и они се укључују у заједничко 

планирање активности. 

Школске 2019/2012 године у другом разреду : 

II ОДЕЉЕЊА и 32 ученика 

. 

ЦИЉЕВИ  ПРОГРАМА 

 
Циљеви реализације садржаја у целодневној настави су у складу са општим циљевима 

основног образовања (три општа циља): 

* Омогућити детету пун живот и открити његове/њене пуне потенцијале као јединствене 

особе. 

* Омогућити детету његов/њен развој као социјалног бића кроз живот и сарадњу са 

осталима како би допринео/допринела добру у друштву; 

* Припремити дете за даље образовање и целоживотно учење (учити како се учи). 

 

Задаци целодневне наставе: 

 
- потпун и хармоничан развој детета, 

- подизање нивоа заштите и бриге о ученицима млађих разреда, 

- развијање радних навика код ученика, 

- унапређивање и развијање социјално-емоционалног развоја деце, 

- подизање нивоа комуникације и заинтересованости ученика за процес учења, 

- неговање и развијање стваралачких активности, 

- развијање креативности и естетског укуса кроз цртање, сликање, слушање музике, певање, 

- подизање нивоа васпитне улоге школе кроз активности у целодневној настави, 

- подизање нивоа здравствене културе и културе спорта, 

- већи степен повезаности градива које се реализује на часовима редовне наставе кроз 

тематско подизање активности, , 
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- већи степен учешћа ученика у ваннаставним активностима, 

- развијање хуманијег односа ученика према непосредном окружењу, 

- важност истицања индивидуалних различитости (свако дете је јединствено, осигурава му 

се развој свих потенцијала), 

- фокусирање на учење (истиче се важност онога шта дете учи и процеса којим усваја 

знања), 
- измена многобројних приступа учењу, 

- ученик се настоји оспособити за самостално учење, 

- истиче се радост учења и подстиче мотивисаност за учење, 

- освестити важност учења заснованог на окружењу, 

- писменост (језичка, математичка и информатичка), 

- развој осећаја за лични идентитет, 

- развијање духовне димензије живота и модерног живљења, 

- плурализам, поштовање различитости и важност толеранције 

 

 
САДРЖАЈ РАДА 

 

Слободне активности 

- Припреме одељенских приредби, 

- Одељенска такмичења (квизови), 

- Тематска израда радова и уређење паноа, 

- Слушање музике за децу (вокално инструментална композиција, кратка инструментална 

композиција и музичка прича). 

Рекреативне активности 

- Излети, шетње у оквиру насеља, 

- Посета школским приредбама. 

Обележавање значајних датума и догађаја 

- Обележавање значајних датума и догађаја, 

- Прославе рођендана. 

Слободно време 

- Организоване игре у школском дворишту (игре са природним облицима кретања, 
елементарне игре, игре с реквизитима, игре на снегу), 

- Слободне игре, 

- Игре у учионици (друштвене, едукативне, музичке, језичке), 

- Самостално читање дечје литературе и штампе. 

Самосталан рад ученика 

- Обрада домаћих задатака, 

- Увежбавање и утврђивање садржаја програма (српски језик, математика), 

- Довршавање ликовних радова, 

- Утврђивање учених песама из садржаја наставног предмета, музичка култура. 

Током школске године посебним ће активностима бити обележени сви значајни датуми као и 

празници. 
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МЕСЕЦ АКТИВНОСТИ 

Септембар Поздрав јесени 

Октобар 01.10.- 05.10. Дечија недеља 

Новембар 08.11.Дан школе 

Децембар Нова година 

Јануар Свети Сава школса слава 

Фебруар 14.02. Дан заљубљених 

Март Поздрав пролећу 

Светски дан заштите вода 

02.03. Светски дан књиге 
08.03. Међународни дан жена 

Април Ускрс 

01.04. Светски дан шале 
22.04. Светски дан планете Земље 

Мај 08.05. Међународни дан Црвеног крста 
11.05.-17.05. Недеља здравља уста и зуба 

Јун 05.06. Светски дан заштите животне средине 

 

 

ДНЕВНИ РЕЖИМ РАДА ЦЕЛОДНЕВНЕ НАСТАВЕ 

(ДРУГИ РАЗРЕД) 

СМЕНА САТНИЦА АКТИВНОСТИ 

 

 

 

Прва 

07.00 – 07.30 

07.30 – 08.15 
08.15 – 08.20 

08.30 – 08.50 

08.50 – 09.05 

09.05– 09.30 

09.30 – 10.15 

10.15 – 10.20 
10.20 – 11.05 

Долазак ученика 

Први час, редовна настава 

Мали одмор 
Доручак 

Активности у слободно време 

Велики одмор 

Други час, редовна настава 

Мали одмор 
Активности; самосталан рад 

 

 

 

Друга 

11.05 – 11.15 

11.15 – 12.00 

12.00 – 12.30 

 

12.30 – 13.00 

13.00 – 13.15 

13.15 – 14.00 

14.00 – 14.15 

Смена учитеља, ужина 

Трећи час, редовна настава 

Активности у слободно време; самосталан рад 

Ручак 

Слободне активности 

Четврти час, редовна настава 

Родитељи узимају децу; самосталан одлазак 

деце 
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„С Е Л Ф И” ПРОЈЕКАТ 

 
„” 
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ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

АКЦИОНИ ПЛАН „СЕЛФИ” ТИМА за школску 2019/20 годину 

Чланови: Данијела Николић, Весна Миљаковић, Невена Пешић 
Акциони план је сачињен на основу: 

- Извештаја Селфи-тима о анализи резултата анкетирања наставног особља и ученика (нижих и виших разреда) 

- Водича за самовредновање за установе у стручном образовању 

- Приручника за селфи координаторе 

- Приручника за спровођење Селфи анкетирања на нивоу установе 

-  Консултација обављених на нивоу стручних већа и Педагошког колегијума 

Место реализације: централна школа у Блацу 
 
 

МЕСЕЦ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

 
VIII 

 

- Чланови Селфи-тима израђују план рада за 
школску 2019/2020. 

- Анализа анкете Селфи-тима из 

предходне школске године и израда 

плана рада у новој школској години 

−Чланови тима: 

Данијела Николић, 

Весна Миљаковић, 
Невена Пешић 

 

 

 

 

IX 

X 

- На основу анализираних анкета Селфи-тим 

планира покретање подршке колегама 

којима је потребна помоћ за савладавањем 

несигурности у коришћењу ИКТ опреме, 

ради организације наставе. 

- Успостављање контакат са модераторима - 

представницима мозабук-а ради 

организовања обуке за употребу 

дигиталних уџбеника 

- Припрема наставника-предавача за 

организовање обуке пријављених 
наставника и учитеља 

 

- Анализа стања по питању 

опремељености школе за рад наставног 

особља у оквиру једносменског рада 

- Припрема и реализација обуке 

“мозабоок” за коришћење дигиталних 

уџбеника 

- Припрема радионица за наставно 

особље, којем је потребна подршка у 

усавршавању дигиталних вештина 

−Чланови тима: 

Данијела Николић, 

Весна Миљаковић, 

Невена Пешић 

−Наставно особље: 

учитељи и насавници 

пријављени за похађање 

обуке 

XI 
- Пријављено наставно особље, 

заинтересовано за усавршавање својих 

дигиталних вештина путем личне подршке 

- Пријава свих заинтересованих учитеља 

и наставника за усавршавање у раду са 

ИКТ опремом и у погледу 

-Чланови тима као 

подршка у обучавању: 

Весна Миљаковић 
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 на нивоу Стручних већа и на нивоу 

посебних група за додатну подршку у 

савладавању коришћења ИКТ опреме. 

Обука би садржала : рад са текстом, рад у 

изради дигитланих садржаја (презентације и 

слично) и претраживање интернета ради 

проналажења садржаја за израду личних 

материјла за реализацију 

наставе.Реализација: једном недељно по 1 

школски час- после редовне наставе, у 

кабинету за информатику; укупно: 4 

школска часа) 

усавршавања својих дигиталних 

компетенција 

Реализатор: 

Невена Пешић 

Реализатори: 

представници Стручних 

већа 

Наставно особље 

пријављено за обуку и 

додану помоћ у раду са 

ИКТ опремом 

 

 

 

 
XII 

I 

- Међупредметна корелација и подршка, ради 

припреме дигиталних садржаја за 

презентовање, како би се савладала 

препрека у свакодневној употреби ИКТ 

опреме и садржаја Реализација: једном 

недељно по 1 школски час- после редовне 

наставе, у кабинету за информатику; 

укупно: 4 школска часа) 

- Презентовање и представљање спремљених 

дигиталних материјала осталим колегама 

ради јачања самопоуздања и самостаности у 

раду. Пријава на доборвољној бази, уз 

подршку колега из Стручног већа или на 

нивоу више разреда, на јединствену тему-по 
договору. Реализација 2 школска часа - 

реализатори по договору полазника. 

 

 

- Активности свих пријављених 

учитеља и наставника за савладавањем 

препрека у коришћењу информатичке 

опреме на нивоу школе; 

- Актинвост пријављених учитеља и 

наставника ради пружања додатне 

подршке у саввладавању одређених 

препрека у раду са ИКТ опремом , 

кроз радионице 

−Чланови тима: Данијела 

Николић, Весна 

Миљаковић, Невена 

Пешић 

−Наставници или учитељи 

добровољно пријављени 

за организовање и 

реализацију показног часа 

 
II 

- Припрема евалуационих листића ради 

добијања повртаних информација од стране 

пријављених наставника и учитеља о 

успешности савладавања својих слабости у 
употреби ИКТ опреме у реализацији 

- Евалуација пријављених учитеља и 

наставника о реализованој помоћи у 

савладавању 
- Сумирање резултата анкете и 

представљање истих пријављеним 

Чланови тима: 

Данијела Николић, 

Весна Миљаковић, 

Невена Пешић 
Наставно особље 
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 редовне наставе, али и ваннаставних 

активности. 

- Анкетирање и сумирање резултата анкете 

пријављених учитеља и наставника о 

реализованој помоћи у побоњшавању 

својих дигиталних компетенција, ради 
реализације наставе. 

учитељима и наставницима Ученици школе 

 

 

III 

IV 

- Припрема материјала са Селфи портала , 

ради организовања другог круга 

анкетирања наставника првог и другог 

циклуса и ученика првог и другог циклуса. 

- Пружање додатне подршке ради 

организовања наредног корака у 

савладавању немогућности употребе ИКТ 

опреме: организовање употребе веб алата за 

комуникацију и сарадњу са другим 

образовним установама. 

 
 

- Анкетирање наставног особља и 

ученика путем Селфи портала 

- Организовање скајп-сусрета са 

образовним институцијама из 

окружења 

- Анализа анкете и упоређивање стања 

из предходног круга 

Чланови тима: 

Данијела Николић, 

Весна Миљаковић, 

Невена Пешић 

Учитељи и наставници 

предвиђени по плану за 

реализовање анкетирања 

-Ученици нижих разреда 

(други, трећи и четврти) 

−Ученици виших разреда 

(од петог до осмог) 

 

 
V 

VI 

- Представљање података добијених у току 

анкетирања предходне школске године и 

добијених у текућој школксој години, ради 

добијања поврстбих информација о 

напретку настанвог особља у усавршавању 

својих дигиталних компетенција 

- Евалуација свих података ради стварања 
реалне слике обучености наставног особља 

за коришћење ИКТ опреме у свом раду. 

 
 

- Анализа рада тима у току школске 

године 

- Евалуација на нивоу наставног особља 

у централној школи (групација 

обухваћена анкетама Селфи-тима) 

−Чланови тима: 

Данијела Николић, 

Весна Миљаковић 

−Чланови Стручних већа 

нижих и виших разреда 
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ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ 
„ОБОГАЋЕНИ ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД” 
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ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ „ОБОГАЋЕНИ ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД” 
 

ОШ„Стојан Новаковић” из Блаца једна је од школа која је обухваћена пилот пројекатом „ 

Обогаћени једносменски рад”. Са првим корацима се кренуло маја 2019.год. Директор и 

помоћник директора одржали су родитељске састанке. 

На одржаним родитељским састанцима родитељи су показали велико интересовање за 

овај пројекат и потписали сагласности. 

Пројекатом Обогаћеног једносменског рада у матичној школи у Блацу првобитно је 
било замишљено да буде обухваћено 256 ученика, а у издвојеном одељењу у Барбатовцу 40. 

Након уласка у пројекат број деце се променио и сада износи 323 ученика у матичној 

школи и 21 у издвојеном одељењу у Барбатовцу. 

 

Број ученика укључених у пилот пројекат: 

 

БРОЈ УЧЕНИКА УКЉУЧЕНИХ У ПИЛОТ ПРОЈЕКТУ У МАТИЧНОЈ ШКОЛИ 

Разред Број ученика Разред Број ученика 

1. 19 5. 52 

2. 17 6. 51 

3. 40 7. 42 

4. 46 8. 52 

1-4. 122 5-8. 201 

323 ученика 

 

 

БРОЈ УЧЕНИКА УКЉУЧЕНИХ У ПИЛОТ ПРОЈЕКТУ У ШКОЛИ У БАРБАТОВЦУ 

1-4. 5-8. 

4 17 

21 ученик 

 
 

У првом кругу ученицима су понуђене 65 активности. 

Након разговора са ученицима, родитељима и запосленима од понуђених активности 

изабрали смо 19 који су понуђене ученицима. Фокусирали смо се на подршку у учењу, јер 

смо сагледали постигнућа на завршном испиту, која заостају за републичким просеком. 
Активности су следеће: 

 

НИЖИ РАЗРЕДИ 

 

1. Српски језик- подршка у учењу (обнављање, утврђивање и систематизација усвојеног 

градива) 
2. Подршка у учењу ученицима који имају потешкоћа у усвајању градива 

3. Подршка у учењу- помоћ при изради домаћих задатака 

4. Луткарско позориште на енглеском језику 

5. Енглески језик- TalkingCulture (унапређивање основних језичких вештина неопходних 

за употребу енглеског језика) 
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6. Настава и учење-Експериментом до сазнања (упознавање са физичким појавама) 

7. Настава и учење- Хортикултура и развој еколошке свести( развој предузетничког духа у 
производњи биљака) 

8. Настава и учење- Од играчке до рачунара 

9. Слободне активности- Оркестар 

10. Спорт- Активности у природи- рекреација 

11. Спорт- Корективна гимнастика (вежбе за правилан развој и држање тела) 

12. Плесови (народни, латино-амерички, денс) 

13. Спорт- Спортска медицина,хигијена,здрава исхрана 

14. Спорт- фудбал 

15. Спорт- Ритмичка гимнастика и аеробик 

16. Сналажење у природи- Упознавање околине и сналажење у њој 

17. Правимо одељењске вртове- Млали научници (надоградња знања о биљкама) 

 
 

ВИШИ РАЗРЕДИ 

 

1. Српски језик- подршка у учењу (обнављање, утврђивање и систематизација усвојеног 

градива) 

2. Српски језик- Писање уз помоћ знакова на путу и поред пута (побољшање 

функционалне писмености, рад на правопису, развијање писменог изражавања) 
3. Хемија-подршка у учењу(обнављање, утврђивање и систематизација усвојеног градива) 

4. Настава и учење- Молекул је кул (извођење експеримената) 

5. Физика-подршка у учењу (обнављање, утврђивање и систематизација усвојеног 
градива) 

6. Математика-подршка у учењу (обнављање, утврђивање и систематизација усвојеног 
градива) 

7. Енглески језик- TalkingCulture(унапређивање основних језичких вештина неопходних 

за употребу енглеског језика) 

8. Руски језик- радионице“Руска кухиња“(унапређивање комуникацијских вештина, 

развој културе и усвајање културних образаца) и говорништво на руском језику 

9. Настава и учење- астрономска секција 

10. Виртуелна учионица 

11. Слободне активности- Оркестар 

12. Спорт- Активности у природи- рекреација 

13. Спорт- Корективна гимнастика (вежбе за правилан развој и држање тела) 

14. Плесови (народни, латино-амерички, денс) 

15. Спорт- Спортска медицина,хигијена,здрава исхрана 

16. Спорт- фудбал 

17. Спорт- Ритмичка гимнастика и аеробик 

18. Радионице за филм и фотографију 

19. Укључивање у рад ђачке задруге ( укључивање ученика у рад у радним погонима ђачке 
задруге) 
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Циљеви и задаци обогаћеног једносменског рада: 

 

-  очување, подстицање и унапређивање укупног здравственог стања ученика, њиховог 

правилног психофизичког и социјалног развоја; 

–  стварање основа за усвајање активног, здравог и креативног начина живота и 

организовања и коришћења слободног времена; 

– проширивање постојећих и стицање нових знања и искустава о непосредном природном и 

друштвеном окружењу; 

– социјализација ученика и стицање искустава у колективном животу, уз развијање 

толеранције и одговорног односа према себи, другима, окружењу и културном наслеђу; 

– развијање позитивних односа према националним, културним и естетским вредностима; 

– подстицање самосталности у процесу стицања знања кроз непосредне истраживачке 

задатке; 

 

– разумевање и уважавање различитости међу појединцима; 

 

– подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и одраслима кроз 

одговарајуће активности. 

 

 
 

ПОДЕЛА УЧЕНИКА НА ГРУПЕ 

 

Блаце 

 

Нижи разреди 

 

АКТИВНОСТ БРОЈ УЧЕНИКА БРОЈ ГРУПА 

Српски језик-подршка у учењу-1. и 2. 6 1 

Српски језик-подршка у учењу-3. и 4. 15 1 

Математика - подршка у учењу-1. и 2. 4 1 

Математика - подршка у учењу-3. и 4. 15 1 

Помоћ при изради домаћих задатака 17 1 

Експериментом до сазнања, Млади 
научници, Упознавање околине 

9 1 

Од играчке до рачунара  1 

Енглески језик- TalkingCulture С.Савић 63 3(1-24; 2-16;3-23) 
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Виши разреди 

 

АКТИВНОСТ 
БРОЈ 

УЧЕНИКА 
БРОЈ ГРУПА 

Српски језик- подршка у учењу В.Лапчевић 44 5(1-9;2-6;3-14;4-15) 

Српски језик- подршка у учењу Б.Милић 20 1 

Српски језик- Писање уз помоћ знакова на 
путу и поред пута В.Лапчевић 

6 1 

Хемија-подршка у учењу С.Радивојевић 2 2(1-14; 1-15) 

Настава и учење- Молекул је кул 
С.Радивојевић 

16 1 

Физика-подршка у учењу Д.Крсмановић   

Математика-подршка у учењу Б.Лапчевић 80 4.групе (1-20; 2-19;3-20;4-21) 

Математика-подршка у учењу 

Л.Стаменковић 
26 1 

Енглески језик- TalkingCulture С.Савић 54 3(1-24; 2-16; 3-14) 

Руски језик- радионице“Руска кухиња“ 
М.Петровић 

21 1 

Слободне активности- Оркестар Д.Томић 9 1 

Спорт- Активности у природи- рекреација 
М.Милосављевић 

8 1 

Спорт- Корективна гимнастика 
М.Милосављевић 

14 1 

Плесови М.Милосављевић 13 1 

Спорт- Спортска медицина,хигијена,здрава 
исхрана М.Милосављевић 

17 1 

Спорт- фудбал И.Ћурчић 83 4(1-21; 2-21; 3-16;4-25) 

Спорт- Ритмичка гимнастика и аеробик 
М.Милосављевић 

19 1 

Радионице за филм и фотографију Д.Томић, 
Б.Милић, Н.Кричак 

13 1 

 

Подела ученика на групе 

Барбатовац 

АКТИВНОСТ БРОЈ УЧЕНИКА БРОЈ ГРУПА 

Српски језик- подршка у учењу В.Лапчевић 7 1 

Хемија-подршка у учењу С.Радивојевић 8 1 

Математика-подршка у учењу Б.Лапчевић 8 1 

Енглески језик- TalkingCulture 
К.Михајловић 

12 1 

Спорт –Ритмичка гимнастика 
М.Милосављевић 

8 1 

Спорт- фудбал И.Ћурчић 7 1 
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       10. ПРАВИЛНИЦИ 

 

 
Годишњи план рада Основне школе „Стојан Новаковић” у Блацу, за школску 2019/2020. 

годину донет је на основу: 

 

1. Законa  о  основама система  образовања и васпитања („Службени гласник РС“ 

бр.88/2017 ), 

2. Закона о основном образовању и васпитању („Службени гланик РС“ бр. 55/13. и 

101/2017.), 
3. Статута Основне школе „Стојан Новаковић“ дел.бр. 70/1 од 06.02.2018.године, 
4. Развојног плана Основне школе „ Стојан Новаковић “, 
5. Извештаја о раду ОШ „ Стојан Новаковић “ за школску 2018/19. годину, 

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

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

гласник“ бр. 2/92, 2/00) 

7. Правилника о програму свих облика рада стручних сарадника („Службени гласник 
РС-Просветни гласник“ бр. 5/12) 

8. Правилника о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 

2019/2020. год. („Службени гланик РС“, бр.88/17,27/18 – др.закон и 10/19). 

9. Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља 

делатност основного бразовања и васпитања ("Слижбени гласник Републике 

Србије“ бр. 45/2018), 

10. Правилник о наставном плану за други, трећи и четврти разред основног 

образовања и васпитања („Службени гласник РС-Просветни гласник“бр. 10/04, 

20/04, 1/05, 3/06, 15/06, 2/08, 2/10, 7/10, 3/11, 1/13, 4/13, 14/13, 5/14,  11/14, 11/16 и  

и 6/17.), 

11. Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и 

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

васпитања („Службени гласник РС-Просветни гласник“бр. 10/17-1,12/18-1,15/18- 

1,18/18-1,1/19-1.), 

12. Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и 

наставном програму за пети разред основног образовања и васпитања („Сл. 

гласник РС –Просветни гласник“ бр. 6/2007, 2/2010, 7/2010, 3/2011, 1/2013, 4/2013, 

11/2016, 6/2017, 8/2017, 8/2017, 9/2017, 12/2018.), 

13. Правилник о наставном програму за шести разред основног образовања и 

васпитања („Сл. гласник РС- Просветни гласник“ бр. 5/08, 1/13, 5/14, 11/16, 3/18, 

12/18.), 

14. Правилник о наставном програму за седми разред основног образовања и 

васпитања („Сл. гласник РС- Просветни гласник“ бр. 6/09, 3/11, 8/13,11/16, 12/18, 

3/19, 12/19.), 

15. Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања 

(„Сл. гласник РС- Просветни гласник“ бр. 2/10, 3/11, 8/13, 5/14, 11/16, 7/17, 12/18), 

16. Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање- сазнање 

о себи и другима за први разред основне школе („Сл. гласник РС- Просветни 

гласник“ бр.5 /2001 и „Службени гласник РС“ бр. 93/2004. и др. правилик), 
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17. Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање- сазнање 

о себи и другима за трећи разред основне школе („Сл. гласник РС-Просветни 

гласник“ бр. 20/2004.), 

18. Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање- сазнање 

о себи и другима за четврти разред основне школе („Сл. гласник РС- Просветни 

гласник“ бр.2/2005 и 15/2005), 

19. Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање за пети 

разред основне школе („Сл. гласник РС- Просветни гласник“ бр.15/2005), 

20. Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање за осми 
разред основне школе („Сл. гласник РС- Просветни гласник“ бр.6/2008), 

21. Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за први разред 

основне школе („Сл. гласник РС- Просветни гласник“ бр.5/2001), 

22. Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за трећи разред 

основне школе („Сл. гласник РС- Просветни гласник“ бр.23/2004), 

23. Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за четврти 

разред основне школе („Сл. гласник РС- Просветни гласник“ бр.9/2005), 

24. Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за пети разред 

основне школе („Сл. гласник РС- Просветни гласник“ бр.9/2005), 

25. Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за седми разред 

основне школе („Сл. гласник РС- Просветни гласник“ бр.2/2008), 

26. Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за осми разред 

основне школе („Сл. гласник РС- Просветни гласник“ бр.7/2008), 

27. Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог 

професионалног развоја („Сл. гласник РС- Просветни гласник“ бр.5/2011.), 

28. Правилнику остепену и врсти образовања наставника који изводе образовно- 

васпитни рад из изборних предмета у основној школи („Сл. гласник РС- Просветни 

гласник“ , бр. 11/12, 15/13, 10/16, 11/16, 2/17, 11/17.), 

29. Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 

основној школи („Сл. гласник РС- Просветни гласник“ , бр. 11/12, 15/13, 2/16, 

10/16, 11/16, 2/17 и 3/17 и 3/18), 

30. Правилник о стандардима квалитета уџбеника и упутство о њиховој употреби 
(„Сл. гласник РС- Просветни гласник“ бр.42/2016-11, 45/2018-40.) 

31. Правилник о плану уџбеника („Сл. гласник РС- Просветни гласник“ бр.9/2016., 
10/16- испр. и 10/2017.) 

32. Правилник о општим стандардимаа постигнућа- образовни стандарди за крај 

обавезног образовања („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр.78 од 18.августа 

2017..) 

33. Правилник о општим стандардимаа постигнућа- образовни стандарди за крај 

основног образовања за страни језик („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ 

бр.5/2010.), 

34. Правилник о образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног образовања 

за предмете: српски језик, математика и природа и друштво(,,Сл. гласник РС- 

Просветни гласник“ бр.5/2011.), 

35. Правилник о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у 

основној школи, „Сл.гласник РС“, бр.30/2019. 

36. Правилника о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника 

(„Службени гланик РС-Просветни гласник“ бр. 22/2005 и 51/2008, 88/2015, 
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105/2015 i 48/2016), 

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

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

Просветни гласник“ бр. 5/2011), 

38. Правилника о општим стандардима постигнућа – огбразовни стандарди за крај 

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

39. Правилника о ближим упутствима за вредновање права на индивидуални образовни 

план, његову примену и вредновање („Службени гланик РС-Просветни гласник“ бр. 

76/2010), 

40. Правилник о стандардима компетенцијама за професију наставника и наставника и 

њиховог професионалног развоја („Службени гласник РС-Просветни гласник“ бр. 

5/2011.), 

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

и занемаривање („Службени гласник РС “ бр. 46/19), 

42. Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, 

васпитача и стручних сарадника ( „Службени гласник РС“ бр. 85/2013 и 86/2015) 

43. Правилник о вредновању квалитета рада установа ( Службени гласник РС бр.9/12) 
и осталих законских и подзаконских аката. 

44. Правилник о начину обављања организованог превоза деце (Службени гласник 
РС“,број 52 од 22. јула 2019. 

45. Стручно упутство за поступање приликом ангажовања запослених у установама 

образовања и васпитања у школској 2019/20.години, РС Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја, бр.153-03-00023/2019-01 

46. Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („Службени 

гласник РС“, бр.88/17,27/18 – др.закон и 10/19 
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Блаце, 13.септембар 2019.године                                               Председник Школског одбора  
 

 

                                                                                                                                         ______________________________   


