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I УВОД 

1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА РАДА ШКОЛЕ 
Годишњи план рада је програмски документ који садржи информације о начину остваривања свих облика 

наставних, ваннаставних активности и бројних других активности васпитно-образовног рада у школе.  

 

Полазне основе рада ОШ »Бранко Радичевић» за школску 2020//2021.годину засноване су на: 

 Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 88/2017  и 
27/2018,10/2019,27/2018,6/2020, 

 Закон о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“, бр. 55/13, 101/17, 27/18 
– други закон и 10/19), 

 Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању(„Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19,34/2019-177  59/2020-7,81-2020-69 

 Правилник о допуни Правилника о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних 

исправа у основној школи(„Службени гласник РС“, број 66/2018,82/2018,37/2019,56/2019,112/2020 

 Правилник о ближим условима за организовање, остваривање и праћење исхране у основној 

школи(„Службени гласник РС“, бр 68/18) 

 Правилник о програму завршног испита у основном образовању и васпитању („Просветни 
гласник“, 1/11, 1/12, 1/14, 12/14 и 2/18) 

 Правилник o  изменама и допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника, 

стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Здравство и 

социјална заштита („Службени гласник Републике Србије – Просветни гласник”, број 5/19) 

 Правилник о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној 

школи(„Службени гласник РС“, број 30/19) 

 Правилник о вредновању квалитета рада установе(„Службени гласник РС“, број 20/19) 

 Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, ученику и 

одраслом („Службени гласник РС“ , број 80/18) 

 Правилник о ближим упутствима за утврђивања права на индивидуални образовни план, 

његову примену и вредновање („Службени гласник РС“, број 74/2018) 

 Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада (,,Службени 

гласник РС, бр. 68/18) 

 Правилник о стандардима квалитета рада установе („Службени гласник РС – Просветни 

гласник“, број 14/18) 

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/09/ZOSOV_Sl_gl_88_17.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2019/02/Zakon-o-osnovnom-obrazovanju-i-vaspitanju-1.doc
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 Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2020/2021 

. Годину  5/20-17.6.2020 

 Правилник о  сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача 

и стручних сарадника („Службени гласник РС“, број 81/17,48/2018-19 

 Правилник о стручно-педагошком надзору („Службени гласник РС“, број 87/2019 

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

занемаривање:(„Службени гласник РС“, број 46/2019,104/2020 

 Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника: („Службени гласник 

РС“, бр. 22/2005, 51/2008,88/15,105/15,48/2016 

 Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника („Сл. гласник РС – Просветни 

гласник“, бр. 5/2012) 

 Стручно упутство о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим 

школама за школску 2020/2021. годину:610-000-00301-2020/15 

 Правилник о нормативима школског простора, опреме и наставних средстава у основној 

школи („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 4/90) 

 Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима, наставника, стручних сарадника 

и васпитача у основној школи(„Просветни гласник“, бр. 2/92 и 2/00) Правилник о дипломама за 

изузетан успех ученика у основној школи („Службени гласник РС“, бр. 37/93 и 42/93) 

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

школи („Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17). 

 

2. ЦИЉЕВИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 Пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета и ученика, у 

складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима; 

 Стицање квалитетних знања и вештина и формирање вредносних ставова (у даљем тексту: знања, 

вештине и ставови), језичке, математичке, научне, уметничке, културне, техничке, информатичке писмености, 

неопходних за живот и рад у савременом друштву; 

 Развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса; 

 Развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања информација, уз вешто и 

ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија; 
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 Оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештина у даљем 

образовању, професионалном раду и свакодневном животу; 

 Развој мотивације за учење, оспособљавање за самостално учење, учење и образовање током целог 

живота и укључивање у међународне образовне и професионалне процесе; 

 Развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и изражавања свог мишљења; 

 Оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог 

развоја и будућег живота; 

 Развој кључних компетенција потребних за живот у савременом друштву, оспособљавање за рад и 

занимање стварањем стручних компетенција, у складу са захтевима занимања, развојем савремене науке, 

економије, технике и технологије; 

 Развој и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и 

безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности; 

 Развој свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине, еколошке 

етике и заштите животиња; 

 Развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне  ефикасне сарадње; 

3. ПРИМАРНИ ЗАДАЦИ ШКОЛЕ 

 Јачати педагошку компетенцију наставника, примену савремених метода и облика рада; 

 Увести нови информациони систем пословања; 

 Наставити са информационим описмењавањем наставника и применом информационих технологија 

у настави; 

 Побољшање међуљудских односа и културе понашања у школи и ван ње; 

 Развијати капацитете наставника з апримену инклузивног образовања; 

 Наставити са савременим опремањем кабинета; 

 Подићи квалитет наставе на виши ниво подстицањем ученичких активности на часовима; 

 Смањење изостанака ученика ангажовањем родитеља и локалне средине; 

 Подићи ниво сарадње са родитељима; 

 Посебну пажњу посветити подизању квалитета ваннаставних активности; 
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 Подстицати демократски дух код ученика, припадности колективу; 

 Утицати на развој социјалних вештина код ученика; 

 Побољшати понашање ученика развојем толерантног понашања; 

II УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

1.  ПРОСТОРНИ И МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ШКОЛСКЕ ПРОСТОРИЈЕ 

НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ                                                 БРОЈ ПРОСТОРИЈА 

1. УЧИОНИЦЕ ОДЕЉЕЊСКЕ НАСТАВЕ  16 

2. УЧИОНИЦЕ ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ  20 

3. БИБЛИОТЕКА  1 

4. УЧИОНИЦЕ ЗА ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК  2 

5. ФИСКУЛТУРНА САЛА  2 

6. СВЛАЧИОНИЦЕ  2 

7. СВЕЧАНА САЛА - САЛА ЗА КОНФЕРЕНЦИЈЕ  1 

8. КУХИЊА – ТРПЕЗАРИЈА  1 

9. НАСТАВНИЧКА ЗБОРНИЦА  1 

10. КАНЦЕЛАРИЈЕ УПРАВЕ  5 

11. ПЕДАГОШКО ПСИХОЛОШКА СЛУЖБА  2 

12. ЗУБНА АМБУЛАНТА  1 

13. БАЗЕН  1 

14. СПОРТСКИ ТЕРЕНИ  2 

15. ШКОЛСКО ДВОРИШТЕ  2 

МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 

Основна школа „Бранко Радичевић“ у Новом Београду, у улици Јурија Гагарина 195 у блоку 45, максимално 

користи све време свој објекат. 

За одржавање објекта потребна су велика материјална средства која су годинама била недовољна. 

Неопходни су многи радови према могућностима финансирања. 

 Опремање учионица и кабинета 

 Набавка наставних средстава 

 Санација крова и пасареле 

 Замена канализационе мреже 

 Замена фасадне столарије у малом атријуму 

 Реконструкција фасаде 

 Ревизија комплетних инсталација (електро, водоводних, канализационих) 
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 Уређење школског дворишта и пасареле између зграда 

2. КАДРОВСКИ УСЛОВИ 

2.1  Наставници разредне и предметне наставе 

ВАСПИТ. ОБРАЗОВНО ПОДРУЧЈЕ  СВЕГА 

РАЗРЕДНА НАСТАВА  26 

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК  8 

СРПСКИ ЈЕЗИК  6 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  6 

РУСКИ ЈЕЗИК  1 

ЛИКОВНА КУЛТУРА  4 

МУЗИЧКА КУЛТУРА  2 

ИСТОРИЈА  2 

ГЕОГРАФИЈА  2 

ФИЗИКА  2 

МАТЕМАТИКА  5 

БИОЛОГИЈА  3 

ХЕМИЈА  2 

ТЕХНИKA И ТЕХНОЛОГИЈА  5 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ  5 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК  3 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  4 

ВЕРОНАУКА  2 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО  3 

УКУПНО 

НАСТАВНИКА 

 
91 

 

2.2  Остало ваннаставно особље 

ВАСПИТ. ОБРАЗОВНО ПОДРУЧЈЕ СВЕГА 

ДИРЕКТОР 1 

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА 1 

ПЕДАГОГ 1 
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2.3  Стручна структура свих запослених у школи 

ВАСПИТ. ОБРАЗОВНО ПОДРУЧЈЕ НК КВ ССС ВШС ВСС МР ДР СВЕГА 

РАЗРЕДНА НАСТАВА    5 21 1  27 

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК    1 7   8 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ     6   6 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК     6   6 

РУСКИ ЈЕЗИК     1   1 

ЛИКОВНА КУЛТУРА    1 2 1  4 

МУЗИЧКА КУЛТУРА     2   2 

ИСТОРИЈА     2   2 

ГЕОГРАФИЈА     2   2 

ФИЗИКА    1 1   2 

МАТЕМАТИКА    1 4   5 

БИОЛОГИЈА     3   3 

ХЕМИЈА     2   2 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА     5   5 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ     3 1  4 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК     3   3 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ     4   4 

ВЕРОНАУКА     2   2 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО     3   3 

ПСИХОЛОГ 2 

БИБЛИОТЕКАР 2 

ЛОГОПЕД 1 

СЕКРЕТАР 1 

РЕФЕРЕНТ ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ, АДМИНИСТРАТИВНЕ И 

РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ 
2 

ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА ЗА ФИНАНСИЈСКО 

РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ 
1 

ДОМАР 2 

СЕРВИРКА И СПРЕМАЧИЦЕ 19 

УКУПНО ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ 33 
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УКУПНО 

НАСТАВНИКА 
   9 79 3  91 

ДИРЕКТОР     1   1 

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА     1   1 

ПЕДАГОГ     1   1 

ПСИХОЛОГ     2   2 

БИБЛИОТЕКАР     2   2 

ЛОГОПЕД     1   1 

СЕКРЕТАР     1   1 

РЕФЕРЕНТ ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ, 

АДМИНИСТРАТИВНЕ И 

РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ 

  2     2 

ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА ЗА 

ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВЕНЕ 

ПОСЛОВЕ 

    1   1 

ДОМАР   2     2 

СЕРВИРКА И СПРЕМАЧИЦЕ 18 1      19 

УКУПНО ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ 18 1 4  10   33 

УКУПНО ЗАПОСЛЕНИХ 18 1 4 9 89 3  124 

 

III  ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

1. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА 

РАЗРЕД БРОЈ УЧЕНИКА БРОЈ ОДЕЉЕЊА 

I 191 7 

II 179 6 

III 175 6 

IV 192 7 

V 166 6 

VI 168 6 

VII 137 5 

VIII 153 6 

СВЕГА 1361 49 
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РАЗРЕД /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 УКУПНО 
ПРОСЕК 

ПО 

ОДЕЉЕЊУ 

I 29 24 31 30 29 22 22  27 

II 30 30 31 29 28 31   30 

III 25 33 23 33 29 31   29 

IV 30 28 30 24 28 28 22  27 

 

РАЗРЕД /1 /2 /3 /4 /5 /6 УКУПНО 
ПРОСЕК 

ПО 

ОДЕЉЕЊУ 

V 30 25 26 30 28 25  28 

VI 28 29 27 27 27 23  28 

VII 28 23 27 28 30   27 

VIII 26 26 24 22 26 27  26 

 

УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА ОДI  ДО IV РАЗРЕДА: 737 

ПРОСЕЧАН БРОЈ УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊУ ОД I  ДО IV РАЗРЕДА: 28,3 

УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКАОД V ДО VIII РАЗРЕДА: 624 

ПРОСЕЧАН БРОЈ УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊУ ОД V ДО VIII РАЗРЕДА: 27,1 

УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКАI ОД VIII ДО РАЗРЕДА: 1361 

ПРОСЕЧАН БРОЈ УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊУОД I ДО VIIIРАЗРЕДА: 27,4 

 

2. РАСПОРЕД ОДЕЉЕЊА ПО СМЕНАМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СМЕНА:  „A”  СМЕНА:  „Б“   

I 1- БОРАВАК 

2- КЛАСИЧНА 

3-  БОРАВАК 

 

I 4-   БОРАВАК   

5-  БОРАВАК 

6- КЛАСИЧНА 

7-КЛАСИЧНА 

II 1-  КЛАСИЧНА  

2-  БОРАВАК  

3- БОРАВАК 

II 4- КЛАСИЧНА 

5- КЛАСИЧНА    

6-  БОРАВАК  

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

IV   1,2,3 IV    4,5,6 

V 1,2,3 V  4,5,6 

VI  1,2,3 VI    3,4,5   

VII 1,2,3 VII  4, 5 

VIII  1,2,3 VIII  4,5,6 
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3. ЗАДУЖЕЊА НАСТАВНИКА, OДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ 

 

МЛАЂИ РАЗРЕДИ СТАРИЈИ РАЗРЕДИ 

I/1 БОЈАНА МАТЕЈИЋ  V/1 СВЕТЛАНА СКОРИЋ 

I/2 МИЉАНА РАДОСАВЉЕВИЋ V/2 ДЕЈАН ЏУВЕРОВИЋ 

I/3 ДРАГАНА ВЕСЕЛИНОВИЋ V/3 ЈАСМИНА ЈОВАНОВИЋ 

I/4 ДАНИЈЕЛА ЈАНКОВИЋ V/4 МИРОСЛАВА МАРКОВИЋ 

I/5 ИВАНА ТИРНАНИЋ V/5 БОЈАНА СИМИЋ 

I/6 МАРИЈА ТОШЕВ V/6 МАРИНА ПАВЛОВИЋ ПЕТРОВ 

I/7 АНА СТЕФАНОВИЋ   

II/1 ОЛИВЕРА ОСТОЈИН  VI/1 ФИЛИПОВИЋ АЛЕКСАНДРА 

II/2 АНИЦА АЛЕКСИЋ VI/2 КУКОБАТ ДРАГАНА 

II/3 БОСИЉКА ТРБОВИЋ  VI/3 ДУШИЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ 

II/4 ГОРДАНА РАДЕНКОВИЋ  VI/4 ГЛУВИЋ ИВАНА 

II/5 БРАНКА МАТИЈЕВИЋ  VI/5 СТАНКОВИЋ ТАЊА 

II/6 ЕЛИЗАБЕТА АЏИЋ VI/6 НАТАША МИЛЕТИЋ 

III/1 МИРЈАНА МАЈЦАН  VII/1 ЉИЉАНА ВЈЕШТИЦА 

III/2 ЕЛИЈАНА НАСТАСИЈЕВИЋ VII/2 ДАНИЕЛА РАДИВОЈЕВИЋ 

III/3 МИЛЕНА ГЛИШИЋ  VII/3 НАТАЛИЈА БУКВИЋ 

III/4 ЉИЉАНА МИЈАИЛОВИЋ  VII/4 СЛАЂАН ИГЊАТОВИЋ 

III/5 СИЛВАНА ЂОРЂЕВИЋ  VII/5 НАТАША МИЛОСАВЉЕВИЋ 

III/6 АЛЕКСАНДРА ШУНДИЋ    

IV/1 МАРИНА ФИЛИПОВИЋ VIII/1 МОМИР ЦВЕЈИЋ 

IV/2 МИЛИЦА САВИЋ VIII/2 ВАЊА ЧОЛОВИЋ 

IV/3 СУНЧИЦА ДИМИТРИЈЕВИЋ  VIII/3 ДРАГИЦА СТАНОЈЕВИЋ 

IV/4 ДРАГАН АЛЕКСИЋ  VIII/4 СВЕТЛАНА ДРОБЊАК 

IV/5 МАЈА МАТУШАН  VIII/5 ТАЊА РУЧНОВ 

IV/6 ГОРДАНА ГЛИШИЋ  VIII/6 ХАНА ВУЧИЋЕВИЋ 

IV/7 СЛАЂАНА ЗЛАТИЋ   
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ПРЕГЛЕД ПОДЕЛЕ ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВНИКЕ 

 

Српски језик и књижевност 

Душица Милосављевић А  61, 62, 63 71 81 

Милица Ђокић А 52  72  

Светлана Дробњак А 51, 53   82, 84 

Гордана Китановић Б 55, 56  73, 74  

Тања Ручнов Б 54, 64, 65, 66  85 

Ивана Марковић А/Б   75 83,86 

 

Енглески јези 

Весна Грегец А 51 , 52, 53 61, 62, 63 71, 72 81 

Вања Чоловић А  3₁, 3₂, 3₃ 4₁, 4₂, 4₃, 4₄ 82, 83, 84 

Надежда Брдар А/Б 1₁,1₂,1₃,1₆ 2₁,2₄,2₅,2₆   

Наташа Милосављевић Б 1₄, 1₅, 5₄ 3₄, 3₅, 3₆ 75 4₅, 4₅, 4₆ 

Виолета Јовановић Б 55, 56 64, 65, 66 73, 74 85, 86 

Маја Ђуричић  1₇    

 

Немачки језик 

Александра Филиповић А/Б 51, 53, 55 61, 6₃ 71 , 73 82, 83, 8₁ 

Ивана Ђуричић А/Б 52,54, 62, 64, 65 72, 74 84, 86 

Милица Стевановић А/Б 56  66 75  85 

 

Ликовна култура 

Марина Павловић Петров А/Б 53, 54,55, 56  64, 66 7₁7₂7₃7₄7₅ 8₅ 

Маријана Костић А 51,52 61  81, 82, 8₃84 

Светлана Апић А  6₂, 6₃, 6₅  86 

 

Музичка култура 

Драгана  Кукобат А 51,52, 53 61, 62, 63 71, 72 81, 82, 83, 84 

Хана Вучићевић Б 54,55, 56 64, 65, 66 73, 74, 75 85, 86 

 

Историја 

Маја Медар-Цигановић А 51, 53 61, 62, 63 71, 72 81, 82, 83, 84 

Наталија Буквић А/Б 52, 54, 55 , 56 64, 65, 66 73 , 74,7₅ 85, 86 
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Географија  

Јасмина Јовановић А 51, 53 61, 62, 63 71, 72 81, 82, 83, 84 

Мирослава Марковић А/Б 52, 54,55, 56 64, 65, 66 73, 74, 75 85, 86 

 

Физика 

Зоран Дивац А   71, 72 81, 82, 83, 84 

Слађан Игњатовић А/Б  61, 62,63,  

64, 65, 66 
73, 74, 75 85, 86 

  

Математика  

Светлана Скорић А 51,52, 53 61, 62   

Данијела Радивојевић А   71, 72 81, 82, 84 

Бојана Симић Б 54,55, 56   85, 86 

Тања Станковић Б  64, 65 73, 74, 75  

Николина Везмар А/Б  63, 66  83 

 

Биологија  

Мирјана Стојковић- 

Шуштершић 

А 51,52 61, 62, 63 71, 72 81, 82, 84 

Ивана Глувић Б 54,55 64, 65, 66 73, 74, 75 85, 86 

Слађана Шћеповић  53   83 

 

Хемија  

Смиљана Павловић А/Б   71, 72,73, 74, 75 81, 82, 83, 84, 85 

Никола Вучковић Б    86 

 

Техничко и информатичко образовање 

Момир Цвејић А 52, 53 61, 63 71, 72 81, 82, 83, 84 

Гордана Вукчевић А 51,53 61, 62, 63 71, 72 82, 83, 84 

Владимир Зорић Б 54,55, 56 64, 65 73, 74, 75 85, 86 

Наташа Милетић Б 54,55 64, 65, 66 73, 74, 75 85, 86 

Биљана  Рончевић А 51,52 ,  6₂   

 

Физичко и здравствено васпитање и обавезне физичке активности 
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Срђан Рајновић А 51,52 61, 62, 63 71, 72 81, 82 

Драгица Станојевић А/Б 55, 56 64, 66, 6₃ 74, 75 83, 84 

Дамјан Девић Б 54,55, 56 64,6₅ 66 73 85, 86 

Слађана Мандић А 5₁,5₂,5₃ 6₁,6₂   

Вељко Вуковић А 5₁,5₂,5₃ 6₁,6₂   

 

Информатика  и рачунарство 

Богдан Јованов А/Б 51,52, 53, 54,56 61, 62, 63, 64, 66 71, 72,73, 75 81,82, 83, 84, 85, 86 

Дејан Џуверовић А/Б 51,52, 53,54, 55 61, 62, 63, 65, 66 71, 72, 73,74,75 81, 82, 83, 84 , 85 

Николина Везмар  5₅,5₆ 64, 65 74, 86 

 

Верска настава 

Драган Будумлија  51,52, 53, 54,56 

1₁,1₃,1₄,1₅ 

61, 62, 63, 65, 66 

2₆ 

71, 72, 73,74,75 

3₂, 3₃ 

81,82, 83, 84, 85, 86 

Тања Богдановић  1₂, 1₆, 1₇ 2₁,2₂,2₄,2₅ 3₄,3₅,3₆ 4₁₂₃₄₅₆₇ 

 

Руски језик 

Љиљана Вјештица  5₁₂₃₄₅₆ 6₁₂₃₄₅₆ 7₁₂₃₄₅ 8₁₄₅₆ 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

Грађанско васпитање  

Љиљана Вјештица  3 
Ивана Марковић 7 
Маја Ђуричић  7 
Драгана Недељковић 4 

СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

Домаћинство 

Никола Вучковић 1 

Цртање, сликање и вајање 

Марина Павловић Петров   4 

Јелена Сарић 14 

Хор и оркестар 

Драгана Кукобат  2 

Хана Вучићевић   3 

Чувари природе 

Никола Вучковић 1 

Слађана Шћеповић 2 
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ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ У ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ” У 
ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ 

 

Оперативни план садржи: 

1. План наставе и учења у складу са посебним програмом 

2. Преглед расположивих ресурса 

3. Модел остваривања наставе 

4. Начин остваривања наставе на даљину који укључује и податке о одабраној платфоми за учење 

5. Распоред часова по данима и разредима 

6. Начин праћења и вредновања постигнућа ученика 

7. Начин остваривања плана активности 

1. План наставе и учења у складу са посебним програмом 

План наставе и учења ће бити усклађен са Правилником о посебном програму образовања и васпитања када 

буде завршен и доступан Школи.  

2. Преглед расположивих ресурса 

2.1. Просторни капацитети 

2.2. Кадровски капацитети 

2.1. Просторни капацитет 

Школа располаже са две зграде, повезане пасарелом. Мала зграда има 18 учионица а велика 17 учионица, 

што је укупно 35 учионица у којима ће се одвијати настава. Поред тога у великој згради за потребе продуженог 

боравка ће се користити и свечана сала, библиотека, поред још две учионице које су иначе адаптиране за 

потребе класичног боравка, као и 2 информатичка кабинета.Такође у малој згради у оквиру атријума се 

налази учионица на отвореном. Учионице су довољно велике да у њима може да борави до 15 ученика 

поштујући препоруку  МПНТР-а. 

2.2. Кадровски капацитети 

У школи је запослено 26 учитеља у редовној настави, 8 учитеља у продуженом боравку које финансира 

МПНТР и 3 учитеља у продуженом боравку који се финансирају из Секретаријата за образовање и дечју 

заштиту. Према плану ораганизације наставе и ангажовању кадра у пуном капацитету, а према спроведеној 

анкети и опредељењу родитеља за продужени боравак до 17 часова, Школи недостаје 9 учитеља. Након 

дописа МПНТР-а од 19.8.2020. године у коме стоји да су родитељи у обавези да доставе Школи потврду 

издату од стране послодавца којим доказују да послове морају да обављају у седишту или другим пословним 

и организационим јединицама Школа спороводи нову анкету како би се број ученика у продуженом боравку 

очекивано смањио, јер нам недостаје стручни кадар за саму организацију рада у продуженом боравку. 
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2.3. Капацитети дворишта и изглед зграде 

 Школа поседујуе 2 физички одвојена дворишта довољно пространих да у њему могу боравити ученици 

поштујући физичку дистанцу и у коме се могу реализовати многе наставне и ваннаставне активности уз 

поштовање свих епидемиолошких мера. Школа располаже са 8 улаза у зграду, од којих је 7 у функцији, а у 

току је израда плана безбедности, кретања и боравка ученика и запослених у школској згради и у школском 

дворишту.  
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3. Модел остваривања наставе 

Школа планира да од 1.9.2020. године организује наставу на основу два модела. За први циклус (модел где 

се одељења деле на групе А1; А2; Б1 и Б2, у зависности да ли су ученици  у одељењима који имају 

организован продужени боравак, групе А1 и А2 или су ученици који похађају наставу по сменама и евентуално 

користе класичан боравак), а за други циклус комбиновани модел. Распоред организације наставе по групама 

за нашу школу налази се у табелама у прилогу. 

Први циклус - ученици од 1. до 4. разреда/ основни модел 

Настава и продужени боравак за ученике од 1. до 4. разреда почиње у 8 часова. Ученици сваког одељења се 

деле у две приближно једнаке групе – група А1 и група А2. Обе групе раде у истом саставу и у школу долазе 

свакодневно. Група А1 има наставу са одељењским старешином од 8 часова до 10.25 часова (4 часа по 30 

минута), а продужени боравак се наставља до 12.40 часова и даље до 17часова,  односно док родитељ не 

дође по своје дете. Ученици групе А1 који не остају у продуженом боравку одлазе кући у  10.25 часова. 

Ученици групе А2 долазе у 8 часова у продужени боравак где бораве до 11.05 часова (ако је родитељ 

доставио потврду о пословном ангажовању на радном месту). Након продуженог боравка почињу часови 

редовне наставе са одељењским старешином. Група А2 са наставом завршава у 12.55 часова (3 часа по 30 

минута) и ученици поново иду у продужени боравак до 17часова, односно док родитељ не дође по своје дете. 

Ученицима А2 групе који не иду у продужени боравак настава почиње у 11.05, када долазе у школу.  

Група Б1 има наставу са одељењским старешином од 13.30 часова до 15.55 часова (4 часа по 30 минута), 

боравак се наставља до 17часова односно док родитељ не дође по своје дете. Ученици групе Б1 који не остају 

у класичном боравку одлазе кући у 15.55 часова.Ученици групе Б1 који користе класичан боравак могу доћи 

у школу у 8.00 часова. 

Ученици групе Б2 могу доћи у 8.00 часова у класичан боравак где бораве до 16.35 часова (ако је родитељ 

доставио потврду о пословном ангажовању на радном месту). Часови редовне наставе  са одељењским 

старешином у групи Б2 почињу у 16.35 часова. Група Б2 са наставом завршава у 18.25  часова (3 часа по 30 

минута) . 

Ритам рада се за групе смењује на недељном нивоу. 

    Прва група  А1 

 Час од до Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

Чишћење 
до 8:00 

        

 1. 8:00 8:30      

 2. 8:35 9:05      

  9:05 9:20 Велики одмор 15 минута 

 3. 9:20 9:50      

 4. 9:55 10:25      

Чишћење 
10:25 до 
11:05 

        

    Друга група  А2 

 1. 11:05 11:35      
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 2. 11:40 12:10      

  12:10 12:25 Велики одмор 15 минута 

 3. 12:25 12:55      

Чишћење 
12:55 до 
13:30 

        

    Прва група  Б1 

 Час   Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

 1. 13:30 14:00      

 2. 14:05 14:35      

  14:35 14:50 Велики одмор 15 минута 

 3. 14:50 15:20      

 4. 15:25 15:55      

Чишћење 
15:55 до 
16:35 

        

    Друга група  Б2 

 1. 16:35 17:05      

 2. 17:10 17:40      

  17:40 17:55 Велики одмор 15 минута 

 3. 17:55 18:25      

 

Они ученици који су се определили за наставу на даљину су у обавези да долазе у школу због усменог или 

писменог одговарања у договору са учитељем. 

Други циклус - ученици од 5. до 8. разреда/ комбиновани модел 

Настава за ученике од 5. до 8. разреда ће се реализовати по комбинованом моделу. Ученици ће долазити у 

школу сваки други дан: 

 1. група А смене (у даљем тексту А1) петог, шестог, седмог и осмог разреда – понедељак, 

среда и петак од 8.00 часова 

 2. група А смене (у даљем тексту А2) петог, шестог, седмог и осмог разреда – уторак и 

четвртак од 8.00 часова. 

 1. група Б смене(у даљем тексту Б1) петог, шестог, седмог и осмог разреда – понедељак, 

среда и петак од 13.30 часова. 

 2. група Б смене (у даљем тексту Б2) петог, шестог, седмог и осмог разреда – уторак и 

четвртак од 13.30 часова. 

 Ученици сваког одељења се деле у две приближно једнаке групе – група 1 и група 2. Обе групе једног 

одељења раде у истом саставу и на наставу долазе сваког другог дана према наведеном распореду. Наредне 

недеље групе се ротирају што значи: 

 Група Б1 петог, шестог, седмог и осмог разреда – уторак и четвртак од 8.00 часова. 
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 Група Б2 петог, шестог, седмог и осмог разреда – понедељак, среда и петак од 8.00 часова 

 Група А1 петог, шестог, седмог и осмог разреда – уторак и четвртак од 13.30 часова. 

 Група А2 петог, шестог, седмог и осмог разреда – понедељак, среда и петак од 13.30 часова. 

 

    А1 А2 А1 А2 А1 

 Час   Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

 1. 8:00 8:30      

 2. 8:35 9:05      

  9:05 9:20 Велики одмор 15 минута 

 3. 9:20 9:50      

 4. 9:55 10:25      

 5. 10:30 11:00      

Чишћење 
11:00 до 
13:30 

        

    Б1 Б2 Б1 Б2 Б1 

 Час   Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

 1. 13:30 14:00      

 2. 14:05 14:35      

  14:35 14:50 Велики одмор 15 минута 

 3. 14:50 15:20      

 4. 15:25 15:55      

 5. 16:00 16:30      

Чишћење 
16:30 до 
18:25 

        

 

У данима када се настава реализује у школи, ученици ће имати  по 5 часова (час у трајању од 30 минута), док 

у данима када не долазе у школу, ученици су у обавези да прате часове на Јавном медијском сервису Србије.  

Они ученици који су се определили за наставу на даљину су у обавези да долазе у школу због усменог или 

писменог одговарања у договору са предметним наставником. 

 

4. Начин остваривања наставе на даљину који укључује и податке о одабраној платфоми за учење 

За онлајн комуникацију и рад са ученицима  одабрана је Google учионица. Поред наведене платформе 

наставници ће користити и друге облике дигиталне комуникације (мејл, вајбер, СМС поруке и остале 

платформе). 

Ученици ће редовно пратити ТВ часове, након којих треба да извршавају задате обавезе које је  наставник 

дао на предавању свим ученицима у одељењу. Ученици ће од наставника добити у дигиталном облику 

питања, задатке, материјал за вежбање и домаће задатке. Наставник ће дати смернице и упућиваће  ученике 

на уџбеник и обрађену лекцију. Ученици ће онлајн комуникацијом  контактирати са својим наставницима за 
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све потребе савладавања градива, у договореним терминаима. Сваку активност која ће се реализовати на 

платформи ученици прате заједно са осталим ученицима  у одељењу. У договору са наставником ученици ће 

у одређеном термину долазити у школу ради провере знања и оцењивања, поштујући епидемиолошке мере.  

Ученици другог циклуса основног образовања који уче по комбинованом моделу у дане када не похађају 

наставу у школи прате ТВ часове код куће и добијају од наставника у дигиталном облику питања, задатке, 

материјал за вежбање и домаће задатке.  

За ученике који не располажу са потребним материјалним ресурсима школа ће пружити подршку у виду: 

посебног контакта одељењског старешине са тим ученицима и њиховим родитељима кад год  је то могуће 

путем телефона, достављање материјала путем других ученика и родитеља који желе да се укључе, контакт 

са локалним свратиштем. Са ученицима који уче по ИОП-у одељењски старешина и предметни наставници 

остварују интензивнију комуникацију, припремају посебне задатке и са пуном пажњом прате напредовање и 

постигнућа те деце. 

5. Распоред часова по данима и разредима 

Распоре је усклађен са тренутним потребама школа и мењаће се у складу са околностима под којима се ради 

6. Начин праћења и вредновања постигнућа ученика 

Начин праћења и вредновања постигнућа ученика ћемо вршити континуирано вреднујући:  

а) за ученике који наставу прате у школи – активност на часу, редовност израде домаћих задатака, поштовање 

захтева наставника у погледу прибора и материјала за рад на часу, заинтересованост за садржаје предмета, 

постигнућа на проверама знања. 

б) за ученике који наставу прате на даљину – редовност израде домаћих задатака (када дођу у школу да 

одговарају), заинтересованост за садржаје предмета, постигнућа на проверама знања. 

 Начин праћења и вредновања постигнућа ученика биће усклађен са Правилником о посебном програму 

образовања и васпитања када буде завршен и доступан Школи.  

7. Начин праћења остваривања плана активности 

Реализација праћења оставривања плана активности биће остварена на: 

а) дневном нивоу -  посета часовима ( редовни, угледни и онлајн),суделовање у раду Стручних актива, већа 

и тимова, прављење акционих планова, индивидуалним разговорима 

б) недељном нивоу – извештаји о евентуалним одступањима од планираних садржаја и активности 

в) месечном нивоу – комплетан извештај наставника о раду у претходном месецу. 

 

                                                                                                                               Директор школе 

                                                                                                                               Сузана Липић 
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ВЕЛИКА ЗГРАДА 
Српски језик 
 

41 /  34 
 

 Хемија 
 

33 / 35 

Физика 
 

84 / 74 

 Информатика 

Српски језик 
 

42 / 24 
 

 
 
 
 

I спрат 

Музичка 
култура 
 

43 / 47 
 
 

Српски језик 
 

63 / 45 

 

Немачки језик 
 

44 / 46 

БОРАВАК 
3 и 4 

БОРАВАК 
1 и 2 
КЛАСИЧНИ 

Библиотека 
1 и 2 
КЛАСИЧНИ 
БОРАВАК 

        
WC 

СВЕЧАНА САЛА – БОРАВАК 3 и 4 разред 
Енглески језик 
 

82 / 85 

 
 

 Биологија 
 

81 / 64  

Ликовна 
култура 
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 Географија 
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Немачки језик 
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Историја 
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Енглески језик 
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Информатика  Математика 
 

51 / 65 

Математика 
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WC 

МАЛА ЗГРАДА 
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4. РИТАМ РАДНОГ ДАНА ШКОЛЕ 

Напомена: Поштујући мере за спречавање вируса , а према упутствима Министарства, Школа организује 

образовно-васпитни рад у посебном режиму, а у складу са тренутном ситуацијом. Ритам дана за прве 2 

недеље школске 2019/20. године, sastavni je део Оперативног плана организације и реализације наставе 

у ОШ „Бранко Радичевић у школској 2020/21. години“ 

У уобичајеним околностима, ритам дана је следећи: 

Настава пре подне  почиње у 8,00 и траје до 13,15 часова, настава по подне почиње у 14,00 и траје до 19,15 часова. 

 Рад дежурних наставника почиње у 7,00 односно у 13,45 часова. 

 Распоред дежурства: 

Мала зграда:Пасарела - Мало двориште.....2  наставника одељенске наставе 

                Приземље...............................2            «                 «              « 

                1. спрат....................................2          «                 «              «  

Велика зграда:Пасарела.................................2 наставника предметненаставе 

                Приземље... ................. ..........2           «                  «             « 

                1. спрат....................................2           «                  «             « 

                2. спрат....................................2           «                  «             « 

 

Наставници који имају први час долазе на посао најкасније до 7,45, односно 13,45 часова. 

Педагог школе: понедељак, уторак среда од 13,00 до 19,00 часова, четвртак од 10,00 д 16,00 и петак од 9,00 

до 15,00. 

Психолог: понедељак, уторак и среда од 08,00 до  14,00 часова, четвртак од 13,00 до 19,00 и петак од 8,00 до 

14,00.  

Психолог (50%): друге и четврте недеље у месецу понедељак од 08,00 до  14,00 часова, свака среда од 8,00 

до 14,00 и сваки петак од 13,00 до 19,00. 

 Логопед: прве и треће недеље у месецу понедељак 13:00 до 19:00; уторак од 8:00 до 14:00 и четвртак од 8,00 

до 14.00 сваке недеље. 

Библиотекар: од 8,30 до 14,30 часова 

Боравак: од 8 до часова. 

Дежурство: у боравку  од 7 - 8 и од 16 -18 часовазвоно објављује улазак ученика у школску зграду у 7.45 

односно у 13,45 часова.  У  7,55 односно у 13,55 часова звоно означава полазак наставника из зборнице и 

уводе ученике у своје учионице односно кабинете.Тачно у 8,00 односно у 14,00 часова звоно означава почетак 

часа. 

Помоћно-техничко особље ради пре подне од 6,30  до 14,00 часова,  а по подне од 13,00 до 19,30 часова. 
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5. КАЛЕНДАР ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

 

 

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

Прво полугодиште почиње у уторак, 1. септембра 2020. године, а завршава се у петак, 29. јануара 2021. 

године.  

Друго полугодиште почиње у среду, 17. фебруара 2021. године.  

Друго полугодиште завршава се у петак, 4. јуна 2021. године за ученике осмог разреда, односно у петак, 18. 

јуна 2021. године за ученике од првог до седмог разреда.  

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

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

Образовно-васпитни рад за ученике осмог разрeда остварује се у 34 петодневне наставне седмице, односно 

170 наставних дана. 
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У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да школе остваре 

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

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

наставних дана.  

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

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

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

равномерно распоређени.  

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

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

буде заступљен утврђен број пута. 

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

Јесењи распуст почиње у среду, 11. новембра 2020. године, а завршава се у петак, 13. новембра 2020. године  

Зимски распуст има два дела – први део почиње у четвртак, 31. децембра 2020. године, а завршава се у 

петак, 8. јануара 2021. године, а други део почиње у понедељак, 1. фебруара 2021. године, а завршава се у 

уторак, 16. фебруара 2021. године.   

Пролећни распуст почиње у петак, 30. априла 2021. године, а завршава се у петак, 7. маја 2021. године. 

За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у понедељак, 21. јуна 2021. године, а завршава 

се у уторак, 31. августа 2021. године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног 

испита, а завршава се у уторак, 31. августа 2021. 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 2020. године, Свети Сава 27. 

јануара 2021. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском 

рату 22. априла 2021. године, Дан победе 9. маја 2021. године, Видовдан ‒ спомен на Косовску битку 28. јуна 

2021. године. 

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

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

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

Недеља, 8. новембар 2020. године обележава се као Дан просветних радника. 

Избор и распоред републичких такмичења ученика основних школа, који ће бити одржани у периоду од 

понедељка, 17. маја 2021. године до недеље, 23. маја 2021. године, биће одређен програмом такмичења и 

смотри ученика основних школа и Стручним упутством о организовању такмичења и смотри ученика основних 

и средњих школа, за школску 2020/2021. годину. 

За ученике који не буду учествовали на такмичењима, наведени дани су наставни. 
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Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 26. марта 2021. године и у суботу, 27. марта 

2021. године, а завршни испит у понедељак, 21. јуна 2021. године, у уторак, 22. јуна 2021. године и среду, 23. 

јуна 2021. године. 

 

 

6. ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА-РУКОВОДИОЦИ 

 

 Одељењска већа-млађи  II Одељењска већа-старији 

Разред Руководилац Разред Руководилац 

I Миљана Радосављевић V Светлана Скорић 

II Аница Алексић VI Ивана Глувић 

III Мирјана Мајцан VII Даниела Радивојевић 

IV Драган Алексић VIII Светлана Дробњак 

 

7. Стручна већа за области предмета-руководиоци 

 

Стручно веће Руководилац  

Стручно веће наставника разредне наставе Сунчица Димитријевић 

Стручно веће наставника српског језика Душица Милосављевић 

Стручно веће наставника математике Тања Станковић 

Стручно веће наставника страних језика Ивана Ђуричић 

Стручно веће наставника природних наука Слађан Игњатовић 

Стручно веће наставника историје и географије Наталија Буквић 

Стручно веће наставника техничког и 
информатичког образовања 

Владимир Зорић 

Стручно веће наставника физичког образовања Дамјан Девић 

Стручно веће наставника музичке културе Драгана Кукобат 

Стручно веће наставника ликовне културе Маријана Костић 
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8. ПЛАН ПОСЕТА НАСТАВНИМ ЧАСОВИМА 

 

 

 

 

 

 

ЦИЉ ВРЕМЕ НОСИЛАЦ ПОСЛА 

Праћење адаптације ученика 
првог разреда 

Септембар, октобар ПП служба, директор, 
помоћник директора, логопед 

Праћење адаптације ученика 
петог разреда 

Септембар, октобар ПП служба 

Угледни часови, тематски дани  Октобар-мај  ПП служба, директор, 
помоћник директора, стручна 
већа 

Праћење рада и напредовања 
ученика који показују проблеме 
у понашању  

Октобар-јун ПП служба, директор, 
помоћник директора 

Праћење ученика који су у 
систему додатне подршке 

Септембар-јун Педагог, психолог, логопед 

Праћење нових наставника и 
наставника приправника 

Октобар, новембар, март, април Директор, помоћник, педагог 

Праћење наставника којима је 
одређен педагошко-
инструктиван увид у рад 

Током године, по потреби Директор, помоћник, педагог 

Узајамне посете ментора и 
приправника 

Током године Ментори, приправници 

Праћење осталих облика рада: 
додатна, допунска, секције, час 
одељ.старешине 

Октобар-мај  ПП служба, директор, 
помоћник директора, логопед 

Праћење реализације наставе 
на даљину 

Током трајања наставе на даљину ПП служба, директор, 
помоћник директора 
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IV  ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ, УПРАВНИХ, РУКОВОДЕЋИХ И САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА 

ШКОЛЕ 

1. ПЛАН РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

1.1 ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

Педагошки колегијум разматра питања и заузима ставове у вези са пословима директора. 

ЗАДАЦИ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА: 

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

 Стара се о остваривању развојног плана установе.  

 Организује педагошко-инструктивни увид и надзор и предузима мере за унапређивање и усавршавање 

рада наставника, васпитача и стручних сарадника.  

 Планира стручно усавршавање запослених, 

 Даје предлоге за унапређивање квалитета рада, 

 Разматра новине у образовном систему, 

 Прати рад стручних већа, актива и тимова. 

 

РЕД.
БР. 

САДРЖАЈ РАДА/АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ОБЛИК 
РАДА 

1.  - Израда плана рада Педагошког колегијума - Припрема 
предлога Годишњег плана рада школе за 2020/2021. 
Анализа реализације плана уписа ученика у први разред 
- Договор о вођењу педагошке документације (дневници 
редовне, допунске, додатне наставе, слоб. активности, 
планови наставника, припреме) -Упознавање са 
развојним планом рада установе, 

Стручно усавршавање запослених 

чланови 
колегијума 

август састанак 

2.  -Годишњи план, Годишњи извештај, Развојни план -
преглед  

- Усклађивање планова рада стручних већа и 
утврђивање тема/предавања и угледних часова - 
Израда плана унапређења наставе и договор о начину 
извештавања о ефектима иновација  

-Утврђивање обележавања значајних датума  

-Упознавање са плановима стручном усавршвања 
наставника 

Руководиоци 
стручних актива, 
директор, 
помоћник 
директора, ППС 

 

септембар 

 

састанак 

3.  - Праћење 
индивидуализациј
е н ставе и 
постигнућа 
ученика,нарочито 
оних којима ј  

Тим за ИО управа 
школе ПП 

октобар  састанци/ 
извештај састанак  

- Праћење индивидуализације наставе и постигнућа 
ученика,нарочито оних којима је потребна додатна 
подршка  

- План посете наставним часовима, 

Тим за ИОП 
управа школе 
ППС 

Okтобар,новемб
ар 

састанак 
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потребна додатна 
подршка - П ан 
посете наставним 
часовима  

 

-Унапређивање квалитета оцењивања у школској 
пракси, 

4.  - Праћење реализације активности Школског развојног 
плана за 2019-2024. - Координација рада стручних већа 
и актива, 

Анализа стања безбедности ученика, 

Анализа успеха ученика на крају првог класификационог 
периода школске 2020/2021. 

чланови 
колегијума,  

новембар састанак 

5.  -  Анализа успеха и владања ученика на крају првог 
полугодишта - Анализа посећених часова, 

Извештаји о раду стручних и одељењских већа, тимова 
и актива 

Извештаји о раду стручних већа за области предмета, 

Извештаји стручног усавршавања наставника. 

чланови 
колегијума, 
управа школе 

јануар састанак 

6.  - Праћење стручног усавршавања наставника и 
стручних сарадника -анализа с.усавршавања у установи 
- Анализа сарадње са породицом - План посете 
наставним часовима - План учешћа на такмичењима - 
Праћење реализације Годишњег плана рада школе-
анализа допунске и додатне н.,секција,за време зимског 
распуста  

чланови 
колегијума, 
права, стручни 
активи 

Фебруар  састанак 

7.  - Анализа квалитета образовно-васпитног рада,тј. 
посећених часова - Праћење оцењивања заснованог на 
исходима 

- Информисање о резултатима самовредновања  

чланови 
колегијума 

фебруар састанак 

8.  - Анализа реализације слободних активности - Праћење 
активности Школског развојног плана  

чланови 
колегјума 

март састанак 

9.  - Анализа културне и јавне делатности школе - 
Разматрање сарадње школе са установама локалне 
заједнице на реализацији образ.-васп. задатака - 
Анализа успеха ученика на крају трећег 
класификационог периода,- Анализа имплементације 
инклузивног образовања -Анализа квалитета 
образовно-васпитног рада- посећених часова  

комисија за 
културну 
делатност/ 
извештај чланови 
колегијума, тим 
за ИОП/ извештај 

април састанак 

10.  - Анализа постигнућа ученика на такмичењима - 
Праћење стручног усавршавања наставника и стручних 
сарадника - Припреме за полагање завршног испита - 
Извештај о самовредновању  

активи ,педагог 
управа школе 

 

мај састанак 

11. - Израда предлога Годишњег плана рада школе за 
2021/2022. - Анализа успеха и владања ученика на крају 
другог полугодишта - Извештај о реализацији слободних 
активности - Анализа личних планова проф. развоја и 
израда предлога плана стручног усавршавња за 
2021/2022. - Израда годишњег извештаја о раду 
Педађошког колегијума  

чланови 
колегијума 
комисија за 
стручно 
усавршавање 

 

јун састанак 
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1.2 ПЛАН РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

Садржај рада Време Носиоци послова 

Припреме за почетак нове школске године 

Свечани пријем првака 

Август, 
септембар 

Директор  

Разматрање Годишњег плана рада школе за шк.2020/2021. Септембар  Директор, помоћник, педагог 

Разматрање Годишњег извештаја о раду школе за 
шк.2019/2020. 

Септембар Директор, помоћник директора, 
педагог 

Доношење Акционог плана за шк.2020/2021. Септембар  Директор, координатор актива 
за Развојно планирање 

Предлог поделе часова, одељењских старешинстава и 
осталих задужења у оквиру 40часовне радне недеље 

Август, 
септембар 

Директор, помоћник директора 

Разматрање и усвајање распореда часова Август  Директор, помоћник директора 

Упознавање са календаром рада школе за шк.2020/2021. Август  Директор 

 

Организација поправних и завршних испита  Јун, август  Директор, помоћник директора 

Утврђивање успеха ученика након полагања поправних и 
разредних испита 

Август  Директор, помоћник 

Организовање дежурства наставника Септембар  Директор, помоћник 

Заштита ученика од насиља кроз подсећање на протокол за 
заштиту ученика (дискриминација, дигитално насиље, 
трговина људима, вршњачко насиље... 

Септембар  ПП служба, координатор тима 
за заштиту 

Информације о резултатима завршног испита ученика Јун, август  Директор  

Утврђивање успеха ученика на крају 1.класификационог 
периода шк.2020/2021. 

Новембар Директор, помоћник директора, 
педагог 

Утврђивање владања ученика на крају 1.класификационог 
периода 

Новембар  Директор, помоћник директора, 
педагог 

Изостанци ученика на крају 1.класиф.периода шк.2020/2021. Новембар  Директор, помоћник директора, 
педагог 

Анализа наставног и ваннаставног рада,Педагошко-
инструктиван рада-повратне информације,Информације о 
ученицима који наставу похађају по индивидуалоном 
образовном плану 

Новембар  Директор, помоћник, пп служба 
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Стручно усавршавање наставника-праћење реализације Децембар  Директор, помоћник директора 

Прослава Нове године Децембар  Директор, помоћник директора 

Утврђивање успеха  и владања ученика на крају првог 
полугодишта шк.2020/2021. 

Јануар, фебруар Директор, помоћник директора, 
педагог 

Изостанци ученика на крају првог полугодишта шк.2020/2021. Јануар, фебруар Директор, помоћник директора, 
педагог 

Праћење реализације редовне, допунске, додатне наставе и 
осталих облика ваннаставног рада 

Јануар, фебруар Директор, помоћник директора, 
педагог 

Праћење реализације Годишњег плана рада  

Праћење реализације Развојног плана рада 

Извештај о реализацији Гопишњег плана рада за прво 
полугодиште шк.2020/2021. 

Јануар, фебруар Директор, помоћник директора, 
педагог 

Реализација угледних часова и осталих облика стручног 
усавршавања у току првог полугодишта шк.2020/2021. 

Фебруар  Директор, помоћник директора, 
руководиоци стручног већа 

Разматрање Извештај о реализацији Годишњег плана рада 
за прво полугодиште шк.2020/2021. 

Фебруар  Педагог  

Такмичења ученика Фебруар  Директор, помоћник директора 

Припремна настава за ученике 8.разреда-договор око 
организације 

Фебруар  Директор, помоћник директора 

Припрема и прослава Дана школе Март  Директор, помоћник директора 

Припреме ученика за такмичења Март  Директор, помоћник директора 

Утврђивање успеха и владања ученика на крају другог 
класификационог периода шк.2020/2021. 

Април  Директор, помоћник, педагог 

Изостанци ученика на крају другог класификационог периода 
шк.2020/2021. 

Април  Директор, помоћник, педагог 

Анализа наставног и ваннаставног рада,Педагошко-
инструктиван рада-повратне информације,Информације о 
ученицима који наставу похађају по индивидуалоном 
образовном плану 

Април  Директор, помоћник, пп служба 
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Извештаји о резултатима са такмичења ученика Април  Директор,помоћник директора 

Организација припремне наставе за ученике 8.разреда Април  Директор, помоћник 

Припреме за реализацију пробног завршног испита Април  Директор, помоћник директора 

Резултати са пробног завршног испита Мај  Директор, помоћник 

Припремна настава за ученике 8.разреда Мај, јун Директор, помоћник 

Одређивање комсисије за избор Ученика Генерације и 
спортисте генерације 

Мај  Директор 

 

Утврђивање успеха и владања ученика 8.разреда на крају 
шк.године 

Мај, јун Директор, помоћник 

Изостанци ученика на крају шк.године -8.разред Мај, јун Директор, помоћник 

Организација поправних и разредних испита у јунском року-
одређивање комисија, термина припремне наставе и термина 
полагања 

Јун  Директор, помоћник 

Организација завршног испита Јун  Директор, помоћник 

Документација потребна за израду Извештаја о реализацији 
Годишњег плана рада за шк.2020/2021. и за израду Годишњег 
плана рада за 2021/2022.годину 

Јун  Директор, помоћник 

Разматрање Анекса Школског програма за 3,7 и 8.разред Јун  Директор, помоћник директора 

Резултати са завршног испита Јун  Директор  

Утврђивање успеха и владања ученика на од 1. до 7.разреда 
на крају шк.године  

Јун  Директор, помоћник, педагог 

Изотсанци ученика на крају шк.године Јун Директор, помоћник, педагог 

Реализација редовне, додатне , допунске наставе и осталих 
облика ваннаставног рада 

Јун  Директор, помоћник, педагог 
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Усвајање плана излета, екскурзија и наставе у природи за 
наредну шк.годину 

Јун  Директор, помоћник 

Предлог поделе часова, одељ.старешинстава и осталих 
задужења у оквиру 40часовне радне недеље 

Јун  Директор, помоћник директора 

Извештај о самовредновању квалитета рада школе Јун  Координатор тима за 
самовредновање, педагог 

Извештај о стручном усавршавању запослених Јун  Директор, помоћник 

Извештај ио посећеним часовима у оквиру педагошко-
инструктивног рада 

Јун  Директор, помоћник директора, 
пп служба 

Извештаји о раду тимова (Тим за заштиту, тим за инклузију) Јун  Координатори 

Организовање припремне наставе за поправне и разредне 
испите у августовском испитном року и реализација истих 

Јун, август Директор, помоћник 

Додела диплома, похвала и награда и проглашење ученика 
ГЕНЕРАЦИЈЕ 

Јун  Директор, комисија за избор 
Ученика генерације 

Такмичења ученика-извештај Јун  Директор, помоћник 

Реализација Развојног плана  Јун  Координатор актива за 
развојно планирање 

 

 

     1.3 ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ 

Септембар: 

- припреме за нову школску годину ( распоред  учионица, дежурства,  мале и велике сале за 

физичко васпитање ); 

- утврђивање распореда часова; 

- избор дечје штампе, збирки задатака; 

- планирање извођења једнодневних екскурзија,  посета ( биоскопске и позоришне представе, 

прослава Нове године ) ; 

- организовање родитељских састанака; 

- предлози за набавку потребних наставних средстава; 

- договор о наставку сарадње са вртићима 

Октобар: 

- пријем првака у Дечји савез и обележавање Дечје недеље; 

- обележавање Међународног дана старих лица; 



38 
 
 

- утврђивање критеријума за оцењивање ученика; 

- стручна тема из математике ( Стручно веће наставника математике ) 

Новембар: 

- анализа успеха и владања ученика у првом тромесечју; 

- праћење рада допунске, додатне наставе и слободних активности; 

- посета предшколаца часовима; 

- избор дестинација за извођење наставе у природи 

Децембар: 

- остваривање корелације међу предметима; 

- информације о стручном усавршавању учитеља (презентације); 

- организација и реализација Новогодишњег базара; 

- договор о прослави Нове године 

Јануар: 

- утврђивање успеха и владања на крају првог полугодишта; 

- похађање семинара у оквиру Зимских сусрета учитеља; 

- припрема и прослава школске славе Свети Сава 

Фебруар: 

- подела задужења за прославу Дана школе; 

- учешће ученика у систему школских такмичења и на Општинској смотри стваралаштва; 

- избор уџбеника за наредни период 

- припреме за учешће ученика на Међународном математичком такмичењу „ Кенгур без граница 

„ 

Март: 

- прослава Дана школе; 

- реализација такмичења „ Кенгур без граница „ 

- предавање за родитеље ( педагог или психолог ); 

- посета предшколаца школи 

Април: 

- анализа успеха и владања ученика у трећем тромесечју; 

- реализација допунске, додатне наставе и слободних активности; 

- реализација Ускршњих радионица 

Мај: 

- анализа постигнутих резултата ученика на такмичењима; 

- анализа угледних часова; 

- планирање једнодневних екскурзија, наставе у природи и посета за наредну школску годину 

Јун: 

- извештај о реализацији наставе у природи; 

- анализа рада Стручног већа учитеља; 

- израда извештаја за протеклу школску годину; 
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- избор нових руководилаца већа; 

- израда плана рада за наредну школску годину 

 

           Председник Стручног већа професора разредне наставе 

              Сунчица Димитријевић 

 

1.4. ПЛАН РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА 

1.4.1. План рада Стручног већа српског језика и књижевности 

СЕПТЕМБАР: 

1. Усвајање Плана рада Стручног већа наставника српског језика за школску 2020/2021. годину; 

2. Усвајање школских планова и програма рада у настави: 

3. Доношење Плана рада са ученицима који раде по ИОП програму; 

4. Подела задужења: допунска настава, додатна настава, секције, приредбе; 

5. Усвајање Плана стручног усавршавања; 

6. Договор о иницијалним тестовима; 

7. Договор о угледним и огледним часовима; 

8. Распоред писмених и контролних задатака 

 

ОКТОБАР: 

1. Анализа иницијалних тестова; 

2. Састанак са учитељима четвртог разреда поводом резултата иницијалног теста у петом разреду; 

3. Договор са учитељима четвртог разреда о динамици посета часовима српског језика; 

4. Информације о предстојећим такмичењима и литерарним конкурсима: 

5. Разно 

 

НОВЕМБАР: 

1. Анализа рада у првом тромесечју; 

2. Договор о организацији школских такмичења из граматике и књижевности и израда тестова; 

3. Анализа рада секција; 

4. Планирање активности поводом новогодишњих празника; 

5.Разно 
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ДЕЦЕМБАР: 

1. Анализа резултата школског такмичења из језика и књижевности; 

2. Припреме приредбе  за школску славу Свети сава, 

3. Организација школског такмичења рецитатора; 

4. Разно 

 

ЈАНУАР: 

1. Анализа успеха и усвојености знања на крају првог полугодишта; 

2. Прослава Савиндана; 

3. Договор око одласка наставника на Зимски семинар; 

4. Анализа реализованих угледних и огледних часова; 

5. Анализа сарадње са учитељима и  наставницима 

 

ФЕБРУАР: 

1. Подела задужења за одлазак на такмичења и прегледање тестова из граматике и књижевности; 

2. Договор око прославе Дана школе; 

3. Разно 

 

МАРТ: 

1. Извештај са општинских такмичења; 

2. Извештај са Зимског семинара; 

3. Реализација прославе Дана школе; 

4.Разно 

 

АПРИЛ: 

1. анализа успеха и усвојености знања на  трећем тромесечју; 

2. Извештај са  градских такмичења; 

3. Анализа различитих модела превазилажења проблема при усвајању одређеног градива; 

4. Анализа резултата ученика осмог разреда на пробном завршном испиту; 

5. Разно 

МАЈ: 
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1. Анализа резултата ученика на такмичењима, конкурсима и смотрама стваралаштва; 

2. Анализа усвојености знања; 

3. Договор око припремне наставе за ученике осмог разреда; 

4. Анализа реализованих угледних и огледних часова; 

5. Анализа сардње са учитељима и наставницима у току школске године; 

6. Анализа рада секција; 

7. Разно 

ЈУН: 

1 Анализа рада Стручног већа у току школске године, 

2. Усвајање Извештаја о раду Стручног већа; 

3. Подела часова и задужења за наредну школску годину; 

4. Избор новог  председника Стручног већа; 

5. Израда Плана рада Стручног већа у школској 2020/2021. години 

 

                                                                                                     Председник Стручног већа 

                                                                                                     Тања Ручнов 

 

1.4.2 План рада Стручног већа страних језика 

Месец Садржај активности- План рада Стручног већа страних језика Носиоци реализације 

 

VIII 
1. Усвајање Плана рада Стручног већа 
2. Упознавање са Планом и програмом рада у 
шк.2019/2020. Години 
3. Договор о иницијалним тестовима 
4. Разно 

Професори енглеског, немачког и 
руског језика 

IX 
1. Разговор о уџбеницима и радним свескама 
2. План усавршавања професора 
3. Анализа иницијалних тестова 
4. Обележавање Европског дана језика (26.9.) 

Професори енглеског, немачког и 
руског језика 

X 
1. Договор о првим контролним задацима 
2. Семинари за професоре језика 
3. Корелација у настави свих језика и корелација са 
другим предметима 
4. Разно 

Професори енглеског, немачког и 
руског језика 

XI 
1. Анализа успеха и владања на крају првог 
класификационог периода 
2. Реализација допунске и додатне наставе 
3. Реализација семинара (анализа и дискусија) 
4. Разно 

Професори енглеског, немачког и 
руског језика 
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XII 
1. Договор о школским такмичењима 
2. Разговор о интеркултуралним садржајима( нпр. 
прослава новогодишњих и божићних празника у земљама 
чији се језик изучава) 
3. Разно 

Професори енглеског, немачког и 
руског језика 

I 
1. Прослава  Савиндана 
2. Припреме за такмичења 

 

Професори енглеског, немачког и 
руског језика 

II 
1. Реализација школских и припрема за општинска 
такмичења 
2. Припрема приредбе за Дан школе 
3. Разно 

Професори енглеског, немачког и 
руског језика 

III 
1. Извештај са општинских такмичења 
2. Реализација прославе Дана школе 
3. Анализа корелације градива у настави језика 
4. Разно 
5.  

Професори енглеског, немачког и 
руског језика 

IV 
1. Резултати градских такмичења 
2.  Предлози за превазилажењењ проблема при 
усвајању одређеног градива 
3. Договор око уџбеника за следећу школску годину 
4. Разно 

Професори енглеског, немачког и 
руског језика 

V 
1. Анализа резултата са такмичења 
2. Анализа усвојености знања 
3. Договор о завршним тестовима 
4. Разно  

Професори енглеског, немачког и 
руског језика 

VI 
1. Подела часова за следећу школску годину 
2. Глобални и Оперативни планови 
3. Годишњи планови рада додатне и допунске 
наставе 
4. Анализа рада у току школске године 
5. Усвајање Извештаја о раду Стручног већа 
6. Избор новог председника Стручног већа 
7. Израда Плана рада Стручног већа за следећу 
школску годину   

Професори енглеског, немачког и 
руског језика 

 

Руководилац Већа страних језика: 

Ивана Ђуричић 

 

1.4.3 План рада Стручног већа математике 

Стручно веће предмета математике чине: 

 

Радивојевић Даниела - предметни наставник  

Скорић Светлана -        предметни наставник   

Симић Бојана -              предметни наставник 

Станковић Тања -         предметни наставник  

Стефановић Катарина-предметни наставник 
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АВГУСТ 

 Припремна настава за полагање поправног испита 

Анализа успеха на крају школске године 

Коначна подела часова 

 

СЕПТЕМБАР 

Израда годишњих и месечних планова рада, распореда допунске и додатне наставе 

 Планирање распореда писмених и контролних вежби . 

Иницијални тест ученика  

 

ОКТОБАР 

  Претплата на ''Математички лист''  

Критеријуми оцењивања ученика и правилник о оцењивању ученика 

  „Математички квиз “ 

 

 НОВЕМБАР 

 Организовање школског такмичења 

Анализа успеха ученика на крају првог класификационог периода 

Корелација математике са осталим предметима 

 

ДЕЦЕМБАР 

  Општинско такмичење 

Угледни час –Катарина Стефановић 8.разред  наставна јединица: Призма 

 

ЈАНУАР 

 Учешће на семинарима 

  

 ФЕБРУАР 

 Анализа успеха на крају првог полугодишта 

Угледни час -  Тања Станковић    6. разред     наставна јединица: Подударност троуглова 
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МАРТ 

Окружно такмичење 

  “Кенгур без граница“ такмичење 

 

 АПРИЛ 

 Анализа успеха на крају трећег класификационог периода 

Угледни час -   Бојана Симић      8. разред наставна јединица: Системи линеарних једначина 

 Државно такмичење 

 

 МАЈ 

  „Математички турнир“ 

 

 ЈУН 

Угледни час – Даниела Радивојевић 7.разред  наставна јединица: Обрада података 

 Анализа успеха на крају другог полугодишта 

Организовање припремне наставе за завршни испит ученика VIII разреда 

Подела диплома за крај школске године 

Усвајање извештаја о раду и доношење новог плана рада за школску 2021./2022. 

 

 

                                                                                                              Руководилац Већа 

                                                                                                              Тања Станковић 

 

1.4.4 План рада Стручног већа природних наука 

 

Септембар:  

- Договор о раду Стручног већа 

- Учила – евентуална набавка 

- Распоред часова допунске и додатне наставе 

- Уклађивање термина контролних вежби и задатака 

- Оперативно планирање за октобар 

- Разно – Семинари за све чланове већа – распоред 

Октобар: 

- Уједначавање критеријума оцењивања 



45 
 
 

- Уклађивање термина контролних вежби и задатака 

- Избор садржаја по којима ће се вршити професионално информисање ученика 

- Оперативно планирање за новембар 

- Разно 

Новембар: 

- Анализа рада Стручног већа 

- Анализа успеха ученика на крају I класификационог периода , евиденција недовољних оцена по 

предметима, разредима и одељењима 

- Усклађивање критеријума оцењивања 

- Реализација редовне, додатне и допунске наставе 

- Оперативно планирање за децембар 

- Разно 

Децембар: 

- Корелација и координација природних предмета 

- Примена наставних средстава у настави физике, биологије и хемије 

- Оперативно планирање за јануар  

- Разно 

Јануар: 

- Анализа успеха ученика на крају I полугодишта по предметима: биологија, физика и хемија 

- Реализација редовне, додатне и допунске наставе 

- Анализа реализације наставних планова за биологију, физику и хемију 

- Договор о раду у II полугодишту 

- Оперативно планирање за фебруар 

- Разно 

Фебруар: 

- Стручно усавршавање и посете семинарима 

- Избор уџбеника за наредну школску годину 

- Договор у вези такмичења и избор ученика 

- Договор о реализацији огледних часова 

- Организовање школског такмичења из физике, биологије и хемије 

- Општинска такмичења 

- Оперативно планирање за март 

- Разно 

Март: 

- Такмичења 

- Усклађивање критеријума оцењивања 

- Уређење кабинета , израда паноа и једноставних учила 

- Оперативно планирање за април 

- Разн 

Април: 

- Анализа успеха ученика на крају III класификационог периода  

- Број недовољних оцена  по одељењима и предметима 

- Анализа постигнутих успеха на такмичењима 
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- Професионална оријентација за ученике 8 разреда 

- Оперативно планирање за мај 

- Разно 

Мај: 

- Анализа пласмана и разултата ученика на такмичењима 

- Улога и значај наставних средстава у савлађивању градива природних наука 

- Анализа успеха ученика 8 разреда на крају II полугодишта из биологије, физике и хемије 

- Реализација наставе у 8 разреду 

- Критеријуми оцењивања 

- Оперативно планирање за јун 

- Разно 

Јун: 

- Анализа успеха ученика 8 разреда на крају II полугодишта за ученике 5, 6 и 7 разреда 

- Резултати са такмичења – похвале и награде 

- Реализација наставе из биологије, физике и хемије у 5, 6 и 7 разреду 

- Годишњи извештај рада Стручно већа природних наука 

- Подела часова за наредну школску годину 

- Избор председника Стручног већа Природних наука ( на Наставничком већу ) 

 

 

Август: 

- Договор за припремну наставу поправних и разредних испита, формирање комисија, распоред 

полагања из биологије , физике и хемије  

- Резултати поправног и разредног испита 

- Резултати и анализа успеха на крајушколске године 

 

 

 

Руководилац Стручног већа 

 природних наука: 

Слађан Игњатовић 
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1.4.5 План рада Стручног већа историје и географије 

  

ВРЕМЕ Програмски садржај Носиоци посла Напомена 

СЕПТЕМБАР 

- Упознавање са школским планом рада 
Стручног већа за школску 2020/2021. Годину 

- Евидентирање наставних средстава у настави 
историје и  географије, предлози за набавку нових 

- Израда годишњег плана рада за историју и  

географију и програма рада допунске  

и додатне наставе за школску 2020/2021. год; избор 
и евидентирање ученика за допунску и додатну 
наставу 

- Препознавање потреба ученика укључених у 
инклузију и израда ИОП-а 

- Усвајање семинара на нивоу школе (план 
стручног усавршавања)    

- Сарадња са наставницима разредне наставе 
(договор о реализацији часова у 4. разреду) 

- Иницијални тест-анализа 

- Учешће чланова већа у раду школских  

тимова 

  

Руководилац 

стручног већа 

Наталија 

Буквић; 

Чланови 

Стручног већа 

 

ОКТОБАР 

- Утврђивање корелације са сродним 
предметима 

- Интерно стручно усавршавање чланова актива 
(посете општинским и градским активима) 

- Иновације у настави- унапређивање наставе 
историје и географије - предлози. 

Чланови 

стручног већа 
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ВРЕМЕ Програмски садржај Носиоци посла Напомена 

НОВЕМБАР 

- Набавка нових наставних средстава за 
кабинете . 

- Угледни час из географије  (пети разред-
„Вулкани и земљотреси“- Јасмина Јовановић) и 
анализа угледног часа 

- Интерно стручно усавршавање чланова актива 
-  радионица ''Вршњачко насиље''. 

- Анализа успеха ученика на првом 
класификационом периоду 

- Доношење мера за ученике који слабије 
напредују у учењу 

- Праћење ИОП-а и предлог за укључивање 
нових ученика 

Чланови стручног 

већа; 

Јасмина 

Јовановић-

наставник 

географије 

 

 

ДЕЦЕМБАР 

- Учешће наставника стручног актива на 
семинарима које организује школа 

- Усаглашавање критеријума оцењивања 

- Проблеми у реализацији програма и предлози 
за отклањање истих 

- Анализа сарадње са педагошко-психолошком 
службом 

- Посета Историјском музеју  

Чланови стручног 

већа; 

Наставници 

историје 

 

  

 

ЈАНУАР-

ФЕБРУАР 

- Формирање група за такмичење  на школском 
нивоу  

- Припрема тестова за школско такмичење. 

- Организација школских такмичења из 
географије и историје  

- Угледни час из историје (шести разред)  
„Путовања Светог Саве“ и анализа угледног часа- 
Наталија Буквић 

- Анализа успеха ученика из географије  и 
историје на крају првог полугодишта 

- Прослава Дана Светог Саве 

Чланови стручног 

већа; 

Наталија Буквић-

наставница 

историје 
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ВРЕМЕ Програмски садржај Носиоци посла Напомена 

МАРТ 

- Припрема за учешће ученика на општинском 
такмичењу. 

- Учешће на општинском такмичењу. 

- Интерно стручно усавршавање чланова већа -  
реализација стручне теме „Бисери српског туризма“  

- Анализа резултата са општинског такмичења 

- Избор уџбеника и литературе који ће се 
користити у раду у наредној школској години 

- Прослава Дана школе 

- Угледни час из историје „Моравска Србија; 
Косовски бој-легенда“- Маја Медар Цигановић 

Чланови стручног 

већа; 

Маја Mедар 

Цигановић-

наставник 

историје 

 

 

 

АПРИЛ 

- Анализа  успеха ученика на крају III 
класификационог периода  

- Припрема за учешће ученика на градском 
такмичењу. 

- Учешће на градском такмичењу, анализа 

- Интерно стручно усавршавање чланова 
актива, посета општинским и градским активима. 

- Угледни час из географије (седми разред) 
“Бразил“ и анализа угледног часа- Мирослава 
Марковић 

Чланови стручног 

већа; 

Мирослава 

Марковић-

наставник 

географије 
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ВРЕМЕ Програмски садржај Носиоци посла Напомена 

МАЈ-ЈУН 

 

 Угледни часови са ученицима четвртог разреда  

 Обележавање Дана победе над фашизмом 

 Организација припремне наставе за ученике 8. 
разреда 

 Анализа резултата пробног завршног испита 

 Организовање припремне наставе за ученике 
који полажу поправне и разредне испите 

 Анализа учешћа наставника стручног већа на 
стручним семинарима и семинарима у току школске 
године. 

- Анализа успеха ученика на крају школске 
2020/2021. године. 

- Анализа рада стручног већа за школску 
2020/2021. год. 

- Предлог поделе одељења и избор новог 
руководиоца стручног већа 

- Израда допуна и измена годишњих планова 
рада. 

Чланови 

стручног већа 

 

 

 

 

Чланови Стручног већа историје и географије: 

- Маја Медар-Цигановић- наставник историје 

- Наталија Буквић-наставник историје 

- Мирослава Марковић-наставник географије 

- Јасмина Јовановић-наставник географије 

 

    РУКОВОДИЛАЦ СТРУЧНОГ ВЕЋА ИСТОРИЈЕ И ГЕОГРАФИЈЕ 

                                                                                                Наталија Буквић 

1.4.6 План рада Стручног већа ликовне културе 

Септембар 

 Договор о раду актива у следећој години усаглашавање критеријума оцењивања,разговор о 
мотивацији ученика,дисциплини и хигијени рада. 

 Почетак рада ликовне секције, 

Октобар 

 Рад на ликовном конкурсу ''Сунчана јесен живота'' у организацији Црвеног крста 
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 Уређење паноа на тему''Јесен'' 

Новембар 

 Рад на ликовном конкурсу ''У част Драгану Лукићу'' и 'Мали Пјер –карикатура. 

Децембар 

 Припрема за Дан школске славе ликовни радови на тему Свети Сава.Рад на школском ликовном 
конкурсу ''Ја волим Бранка''. 

Јануар 

 Школска изложба-Свети Сава и разговор на крају првог полугодишта. 

Фебруар 

 Припреме за изложбу ученичких радова поводом Дана школе.Резултати такмичења на ликовном 
конкурсу У част Драгану Лукићу и Мали Пјер-карикатура. 

Март 

 Уређење школског амбијента за Дан школе и резултати такмичења конкурса ''Ја волим Бранка''. 

Април 

 Припрема ѕа такмичење на ликовном конкусу ''У сусрет Ускрсу''и ''Птице'' 

Мај 

 Припрема и учествовање на општинском такмичењу ликовних секција основних школа. 

Јун 

 Сумирање резултата са такмичења и релизација плана и програма. 

  

                                                                               Наставник Маријана Костић    

    

 

1.4.7 План рада Стручног већа музичке културе 

 Стручно веће музичке културе чине: 

 

               Драгана Кукобат, проф / председник 

  Хана Вучићевић, проф 

 

 Стручни сарадници су: 

         

  Тања Маљоковић – библиотекар 

 Савет родитеља школе 

            Стручна већа српског и страних језика, историје, веронауке, информатике 

 Драмска и рецитаторска секција 

 Плесне и фолклорне групе 
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            Актив учитеља 

 ПД НБГД – Сузана Поњавић 

            Пријатељи деце Београда и Србије 

 Дечји културни центар Београд 

 

  Изабрани уџбеници: 

  5. разред: „Музичка култура за 5.разред основне школе“ 

   Др Габријела Грујић, Маја Соколовић Игњачевић, Др Саша Кесић и др Биљана 

   Лековић 

   Издавач: „Klett“ д.о.о. Београд 

  

  6. разред: „Музичка култура за 6.разред основне школе“ 

   Др Александра Паладин и мр Драгана Михајловић Бокан 

   Издавач: Нови Логос – Београд 

 

  7. разред: „Музичка култура за 7.разред основне школе“ 

   Др Александра Паладин и мр Драгана Михајловић Бокан 

   Издавач: Нови Логос – Београд 

 

  8. разред: „Музичка култура за 8.разред основне школе“ 

   Гордана Стојановић и Милица Рајчевић 

   Издавач: Завод за уџбенике и наставна средства  - Београд 

 

Календар активности 

 Поштујући усвојена акта Кризног штаба за сузбијање заразне болести Covid-19 и Министарства просвете, науке 

и технолошког развоја РС (Стручно упутство за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи 

у школској 2020/2021. години), годишњи план рада Стручног већа ће трпети извесне промене и прилагођавања 

ситуацијама у датом тренутку. 

 

Август:  - Први састанак стручног већа: 

  - Израда и усвајање годишњег плана рада Стручног већа за школску 2020/21. год 

  - Обезбеђивање услова за рад –  сређивање кабинета 

  - Августовски испитни рок – разредни испити 

- Формирање група за изборни предмет - хор и оркестар 
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- Састанак координатора са организацијом Пријатељи деце НБГД 

Септембар:  - Договор о раду: критеријум и начин оцењивања, израда оперативних планова 

- Израда распореда часова изборног предмета, секција, слободних активности 

- Аудиције и пријем нових чланова у секције: Мали и  велики хор, група певача, вокални солисти   

- Припреме за наступ на 25. ревији стваралаштва деце и младих Новог Београда и Радости Европе 

- Други састанак стручног већа  

Октобар:  - Реализација манифестације  «Дечја недеља 2020»  

- Реализација 25. ревије стваралаштва деце и младих  Београда  

  - Реализација школске приредбе поводом градске манифестације «Радост Европе» 

- Избор и припрема ученика за музичка такмичења 

- Трећи састанак стручног већа 

Новембар:  - Припрема и реализација школских аудиција за  музичка такмичења           

ДЕМУС 2020/2021  

- Избор духовних композиција за Светосавску академију 

- Анализа успеха ученика и рада стручног већа на првом класификационом периоду 

  - Четврти састанак стручног већа: 

Децембар:     - Припреме за општинска  такмичења 

  - Припрема и реализација Новогодишње приредбе 

 - Припрема програма за школску славу Светог Саву 

 - Годишњи попис инвентара 

 - Пети састанак стручног већа 

Јануар:  - Општинско такмичења ДЕМУС – „Најраспеваније одељење“ 

  - Oпштинско такмичење ДЕМУС – „Златна сирена“ и мали вокални састави 

- Завршне припреме и реализација приредбе поводом Светог Саве   

- Утврђивање успеха ученика, анализа рада на крају 1. полугодишта, реализација плана и програма 

музичке културе, слободних активности и изборног предмета 

- Израда полугодишњег извештаја о раду стручног већа 

  - Шести састанак стручног већа 

Фебруар:       - Почетак припрема за Дан школе 

  - Школско такмичење ДЕМУС – „Златна сирена“ (избор представника школе) 

 - Састанак са представницима Савета родитеља око организације и реализације школског 

такмичења „Ја имам таленат“ 

-Седми састанак стручног већа 
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Март:  - Општинско такмичење ДЕМУС – „Златна сирена“ и мали вокални састави, групе певача, инструменталн и 

састави, оркестри, хорови 

- Презентација школе будућим првацима - долазак предшколаца 

- Градско такмичење ДЕМУС – «Златна сирена» и мали вокални састави 

- Генерална проба  и приредба поводом Дан школе 

- Осми састанак стручног већа 

Април:  - Анализа успеха ученика на трећем класификационом периоду 

- Градска такмичења ДЕМУС - групе певача, инструментални састави, оркестри, хорови 

- Реализација угледног часа у четвртом разреду 

  - Организовање и реализација аудиција за школско такмичење «Ја имам                 

таленат» у сарадњи са Саветом родитеља школе 

  - Девети састанак стручног већа: 

Мај:  - ДЕМУС – ревија победника у ДКЦ Београд и додела диплома 

- Додела признања и диплома најбољим учесницима општинских такмичења 

- Подела часова и задужења  за наредну школску годину  

- Спровођење анкете за слободну наставну активност – хор и оркестар 

 - Полуфинале школског такмичења „Ја имам таленат“ 

 - Утврђивање успех ученика 8. разреда на крају другог полугодишта, додела посебних 

 диплома 

- Десети састанака стручног већа 

Јуни:  - Финале такмичења „Ја имам таленат“ 

- Утврђивање успеха ученика од 5 - 7. разреда, анализа рада и постигнутих резултата стручног већа 

на крају школске године 

- Израда и усвајање годишњих извештаја о раду 

- Састанак са ПД НБГД и подношење извештаја о сарадњи 

- Јунски испитни рок (поправни и разредни испити за ученике 8. разреда) 

                        - Једанаести састанак стручног већа 

  

План стручног усавршавања наставника: 

Из области Уметности: 

- бр. 955 „Присуство и примена музике у медијима“   К1, П3 

- бр. 948  „Музика уз помоћ рачунара“ – дигитални семинар,  К1, П1 

- обука за дигиталну учионицу/ он лајн - ЗУОВ 

 

Из области Васпитног рада: 
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- бр. 11  „Успешно управљање одељењем – принципи и примери добре праксе“  К2, П4 

- бр. 52 „Одељењски старешина – носилац остваривања васпитне улоге у савременој школи“ К3, П4 

- примена дигиталних платформи за учење на даљину  

  

       Председник Стручног већа музичке културе 

           Драгана Кукобат 

 

1.4.8 План рада Стручног већа физичког и здравственог васпитања 

Август 

- Набавка дневника рада за наставнике; 

- Расподела часова; 

- Подела задужења и секција; 

- Договор за обавезне физичке активности (ОФА); 

- Договор за ваннаставне активности. 

Септембар 

- Договор о учешћу на такмичењима; 

- Прихватање понуда за обавезну физичку активност - скијање; 

- Подношење захтева за набавку наставних средстава (реквизити и спортска опрема); 

- Разно. 

Октобар 

- Избор ученика за пливачко такмичење; 

- Тестирање ученика за атлетско такмичење; 

- Уређење кабинета, справарнице и сале за ФЗВ.  

Новембар 

- Извештај са одржаних такмичења; 

- Одлука за понуду скијања - ОФА; 

- Анализа успеха ученика на првом класификационом периоду. 

Децембар 

- Договор око такмичења; 

- Анализа рада у првом полугодишту; 

- Разно. 

Јануар 

- Анализа оцењивања у првом полугодишту; 

- Извештај са такмичења; 

- Договор око организације прославе школске славе ''Светог Саве'' 
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Фебруар 

- Обавезна физичка активност скијање – боравак на планини; 

- Зимске спортске радионице у школи и ван школе; 

- Прихватање понуда за обавезну физичку активност – летовање; 

- Стручни семинари; 

- Разно. 

Март 

- Обавезна физичка активност скијање – боравак на планини; 

- Припреме за предстојећа такмичења; 

- Припреме за пролећни крос или пролећну шетњу; 

- Семинар – обука скијања; 

- Договор око организације ''Дана школе'' – Спортски дан. 

Април 

- Анализа успеха и рада ученика на трећем класификационом периоду; 

- Одлука за понуду летовања - ОФА; 

- Извештај са одржаних такмичења; 

- Разно. 

Мај 

- Анализа свих одржаних такмичења; 

- Избор спортисте генерације; 

- Израда прилога о такмичарским резултатима. 

Јуни 

- Анализа рада Стручног већа наставника ФЗВ за школску 2020/2021 г.; 

- План рада за наредну школску годину; 

- Избор руководиоца Стручног већа ФЗВ за наредну школску годину; 

- Обавезна физичка активност летовање – боравак на мору (јул месец); 

- Разно. 

 

Руководилац стручног већа ФЗВ: 

________________________ 

Девић Дамјан 
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1.4.9   ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА TиT и ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА 

 

Септембар: 

- Утврђивање методологије израде педагошке документације 

- Усвајање плана задужења наставника 

- Израда Оперативних планова рада наставника 

- Усклађивање критеријума оцењивања и усклађивање са правилником о оцењивању 

- Провера опремљености кабинета наставним средствима, као и исправности рачунара и предлог 

набавке нових 

- Упознавање са Планом и програмом рада у шк.2020-2021. год. 

- Договор о иницијалним тестовима 

- Договор око стручног усавршавања и одласка на стручне семинаре 

Октобар: 

- Прављење плана рада секције „Шта знаш о саобраћају“ 

- Договор о расподели категорија за такмичење 

- Анализа иницијаних тестова 

- Договор око термина одржавања додатне наставе 

- Анализа стања кабинета 

- Анализа тренутног стања сајта и усвајање предлога за његово побољшање 

Новембар: 

- Реализација наставног плана и програма на првом квалификационом периоду - анализа успеха 

ученика 

- Договор око набавке неопходних средстава за рад секције  

Децембар: 

- Договор око времена одржавања школског такмичења 

- Сервисирање рачунара 

- Анализа тренутног стања 2 кабинета из предмета ТИО, дигиталног кабинета и кабинета за 

Информатику 

Јануар 

- Израда модела за такмичење 

- Израда техничке документације. 

- Договор о реализацији школских такмичења 

Фебруар: 

- Организација школског такмичења  
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- Анализа рада секције 

- Реализација наставног плана и програма на другом квалификационом периоду - анализа успеха 

ученика 

Март: 

- Анализа школског такмичења  

- Праћење и анализа рада секције 

- Организовање припрема за општинско такмичење 

- Општинска такмичења 

- Организација школског такмичења «Шта знаш о саобраћају» 

- Припрема за Дан школе 

- Учешће на семинарима 

Април: 

- Анализа Општинског такмичења  

- Анализа успеха ученика на трећем квалификационом периоду 

- Припрема ученика за градско такмичење. 

- Припрема ученика за општинско такмичење «Шта знаш о саобраћају» 

Мај 

- Анализа резултата на такмичењима  

- Анализа усвојености знања 

- Извештавање са стручног усавршавања-посета семинарима 
Јун: 

- Анализа успеха ученика на крају школске године 

- Усвајање Извештаја о раду и израда Плана рада за школску 2020/2021. годину 

- Подела часова за наредну школску годину 

- Подела задужења за наредну школску годину 

- Избор  руководиоца Стручног већа 

 

 

Руководилац Стручног већа ТТи ИиР: 

Владимир Зорић 
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1.5 ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 

1.5.1 План рада Одељењског већа 1.разредa 

 

СЕПТЕМБАР: 

-  Припрема за почетак школске 2020/2021.године 

-  Анализа годишњих планова 

-  Настава у природи и излети 

-  Припрема за први родитељски састанак 

 

ОКТОБАР: 

-  Допунска настава 

-  Дечја штампа 

-  Уједначавање критеријума оцењивања 

 

НОВЕМБАР: 

-  Анализа успеха и владања на крају  I класификационог периода 

-  Организовање и одржавање родитељског састанка 

 

ДЕЦЕМБАР: 

-  Утврђивање успеха и владања ученика на крају  I  полугодишта 

-  Прослава Нове године – договор 

 

ЈАНУАР: 

- Извештај са семинара 

- Прослава школске славе – Св. Саве 

 

ФЕБРУАР: 

-  Организација образовно-васпитног рада у II полугодишту 

-  Припрема за родитељски састанак 

 

МАРТ: 

-  Разредно и школско такмичење рецитатора 

-  Учешће у прослави Дана школе 
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АПРИЛ: 

-  Анализа успеха и владања ученика на крају III класификационог периода 

-  Припрема и учешће у мајском песничком каравану 

 

МАЈ: 

-  Анализа рада допунске наставе 

-  Реализација спортског дана – излет 

 

ЈУН: 

-  Утврђивање успеха и владања на крају школске 2020/2021.године 

-  Подела задужења за школску 2021/2022.годину 

-  Припрема и одржавање родитељског састанка 

Председник Одељењског већа 

Миљана Радосављевић 

 

1.5.2 План рада Одељењског већа 2.разреда 

СЕПТЕМБАР: 

- Припрема за почетак школске 2020/2021.године 

- Анализа годишњих планова 

- Настава у природи и излети 

- Припрема за први родитељски састанак 

 

ОКТОБАР: 

- Допунска настава 

- Дечја штампа 

- Уједначавање критеријума оцењивања 

 

НОВЕМБАР: 

- Анализа успеха и владања на крају  I класификационог периода 

- Организовање и одржавање родитељског састанка 

 

ДЕЦЕМБАР: 

- Утврђивање успеха и владања ученика на крају  I  полугодишта 

- Прослава Нове године – договор 
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ЈАНУАР: 

-     Извештај са семинара 

- Прослава школске славе – Св. Саве 

 

ФЕБРУАР: 

- Организација образовно-васпитног рада у II полугодишту 

- Припрема за родитељски састанак 

 

МАРТ: 

- Разредно и школско такмичење рецитатора 

- Учешће у прослави Дана школе 

 

АПРИЛ: 

- Анализа успеха и владања ученика на крају III класификационог периода 

- Припрема и учешће у мајском песничком каравану 

 

МАЈ: 

-  Анализа рада допунске наставе 

-  Реализација спортског дана – излет 

 

ЈУН: 

- Утврђивање успеха и владања на крају школске 2020/2021.године 

- Подела задужења за школску 2021/2022.годину 

- Припрема и одржавање родитељског састанка 

Председник Одељењског већа 

Аница Алексић 

 

1.5.3 План рада Одељењског већа 3.разреда 

 

АВГУСТ 

1. Договор о раду Разредног већа трећег разреда; 

2. Доношење и усвајање плана и програма; 
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3. Израда глобалних и оперативних планова; 

4. Текућа питања. 

СЕПТЕМБАР 

1. Структура ученика трећег разреда; 

2. Припремљеност ученика за школу (уџбеници и приручници); 

3. Израда плана извођења угледних часова; 

4. Израда плана стручног усавршавања; 

5. Договор о извођењу једнодневне екскурзије и наставе у природи; 

6. Предлог за набавку наставних средстава; 

7. Договор о изради портфолија за наставнике и ученике; 

8. Договор о раду са ученицима који спорије напредују, утврђивање минимума знања и 

критеријума оцењивања. 

ОКТОБАР 

1. Организација активности у школи и ван ње у циљу обележавања Дечје недеље; 

2. Сарадња са родитељима 

3. Текућа питања. 

 

НОВЕМБАР 

1. Обележавање Дана школе; 

2. Анализа реализације НПП-а и ваннаставних активности; 

3. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог класификационог периода; 

4. Припрема за школско такмичење из математике; 

5. Текућа питања. 

ДЕЦЕМБАР 

1. Реализација Плана стручног усавршавања; 

2. Организација Новогодишњег базара; 

3. Договор о организацији школске славе; 

4. Текућа питања 

ЈАНУАР 

1. Прослава Светог Саве; 

2. Утврђивање успеха и дисциплине ученика на крају првог полугодишта; 

3. Договор о одговарајућим мерама за унапређивање успеха и владања; 

4. Текућа питања 

ФЕБРУАР 

1. Анализа сарадње са родитељима; 

2. Календар такмичења; 

3. Мере за побољшање успеха ученика у другом полугодишту; 

4. Договор о раду стручног већа у другом полугодишту; 
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5. Текућа питања. 

МАРТ 

1. Анализа реализације допунске наставе и слободних активности; 

2. Припрем аза Дан школе; 

3. Текућа питања. 

АПРИЛ 

1. Анализа реализације НПП-а и ваннаставних активности; 

2. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају трећег класификационог периода; 

3. Мере за побољшавање успеха; 

4. Текућа питања. 

МАЈ 

1. Припреме за одлазак на рекреативну наставу; 

2. Текућа питања. 

ЈУН 

1. Анализа реализације НПП-а и ваннаставних активности; 

2. Утврђивање успеха и дисциплине ученика на крају другог полугодишта; 

3. Извештај о реализацији рекреативне наставе/ једнодневног излета; 

4. Анализа рада Стручног веће трећег разреда и избор руководиоца већа за наредну школску годину. 

5. Текућа питања. 

Председник Одељењског већа 

Мирјана Мајцан 

 

1.5.4 План рада Одељењског већа 4.разреда 

 

СЕПТЕМБАР: 

- Упознавање са планом и програмом рада, школским календаром и  

планираним активностима реализације школског развојног плана 

-  Припрема за први родитељски састанак 

- Договор око заједничке реализације развојног циља: Спречавање и  

смањење насиља над децом и међу децом 

- Укључивање ученика у допунску наставу и ваннаставне активности  

-  Идентификовање ученика из осетљивих група 

-  Договорокоизвођењаекскурзије 

- Договор око обележавања Дечје недеље 

-  Осмишљавање начина за повећање укључености родитеља у живот и  
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радшколе 

ОКТОБАР: 

- Праћење напредовања ученика у протеклом периоду 

- Идентификовање ученика који имају потешкоћа у праћењу наставе и  

у понашању 

НОВЕМБАР: 

- Анализа успеха и владања на крају I класификационог периода 

- Oрганизовање и одржавање родитељског састанка 

 

ДЕЦЕМБАР: 

- Утврђивање закључне бројчане оцене на предлог предметног  

наставника на крају првог полугодишта 

- Утврђивање владања ученика на предлог одељењског старешине 

- Реализација наставног процеса 

- Реализација допунске наставе и слободних активности 

- Договор око прославе Светог Саве 

ЈАНУАР: 

- Извештај са семинара 

-  Прослава школске славе – Св. Саве 

ФЕБРУАР: 

 -   Организација образовно-васпитног рада у II полугодишту 

 -   Припрема за родитељски састанак 

МАРТ: 

 -   Допунска настава 

 -   Дечја штампа 

 -   Уједначавање критеријума оцењивања 

 -   Праћење напредовања ученика у протеклом периоду 

 -   Реализација образовно- васпитног рада 

 -   Праћење напредовања ученика са потешкоћама у учењу 

 -   Укљученост ученика у допунску наставу и слободне активности 

АПРИЛ:  

- Припрема за родитељски састанак 

- Анализа успеха и владања ученика на крају III класификационог периода 

- Припрема и учешће у мајском песничком каравану 

- Припрема за родитељски састанак 



65 
 
 

 

МАЈ: 

-  Анализа рада допунске наставе 

- Реализација спортског дана – излет 

ЈУН 

- Утврђивање успеха и владања на крају школске 2019 /2020.године 

 

Председник Одељењског већа 

Драган Алексић 

1.5.5 План рада Одељењског већа 5.разреда 

Септембар: 

- Израда годишњих и месечних планова, 

-Израда плана допунске, додатне наставе и слободних активности, 

-Распоред контролних вежби и  писмених задатака, 

-Доношење плана о извођењу екскурзија, 

-Припрема за родитељски састанак, 

Октобар: 

-Почетак рада допунске и додатне наставе, 

- Припрема и извођење једнодневног излета 

-Уједначавање критеријума оцењивања, 

Новембар: 

-Анализа успеха и владања на I класификационом периоду, 

-Припрема за родитељски састанак, 

Децембар: 

-Анализа рада одељењског Већа, 

-Припрема за прославу школске славе Свети Сава, 

-Припрема и прослава Нове године, 

Јануар: 

-Анализа успеха и владања ученика на I полугодишту, 

-Припрема за родитељски састанак, 

-Прослава школске славе Свети Сава, 
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Фебруар: 

-Реализација васпитно-образовног рада, 

-Припрема и договор свих такмичења, 

-Припрема прославе Дана школе, 

Март: 

-Учешће у прослави Дана школе, 

-Школска такмичења, 

Април: 

-Анализа успеха и владања ученика на крају III класификационог периода, 

-Припрема за родитељски састанак, 

Мај: 

-Припрема и извођење једнодневног излета, 

Јуни: 

-Утврђивање успеха и владања на крају другог полугодишта, 

-Припрема за родитељски састанак, 

-Анализа рада одељенског Већа и израда Ивештаја за протеклу годину, 

-Подела задужења, израда Плана за наредну годину. 

 

Председник Одељењског већа 

Светлана Скорић 

 

1.5.6 План рада Одељењског већа 6. разреда 

 

Септембар: 

-     Израда годишњих и месечних планова, 
-     Израда плана допунске, додатне наставе и слободних активности, 
-     Распоред контролних вежби и  писмених задатака, 
-     Доношење плана о извођењу екскурзија, 
-     Припрема за родитељски састанак 

 

Октобар: 

 Почетак рада допунске и додатне наставе, 

 Уједначавање критеријума оцењивања, 

 Припрема за једнодневну екскурзију, 
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 Безбедност деце у саобраћају (предавачи из МУП-а) 

 

Новембар: 

 Анализа успеха и владања на I класификационом периоду, 

 Припрема за родитељски састанак, 

  Полиција у служби грађана (предавачи из МУП-а) 

 

Децембар: 

- Припрема за прославу школске славе Свети Сава, 

- Припрема и прослава Нове године, Насиље као негативна појава (предавачи из МУП-а) 

 

Јануар: 

- Утврђивање успеха и владања ученика на крају првог полугодишта 

- Анализа рада Одељењског већа, 

- Припрема за родитељски састанак, 

- Прослава школске славе Свети Сава, 

-  Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола (предавачи из МУП-а) 

 

Фебруар: 

- Анализа успеха и владања ученика на I полугодишту, 

-  Реализација васпитно-образовног рада, 

- Припрема и договор свих такмичења, 

- Припрема прославе Дана школе, 

-  Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа(предавачи из МУП-а) 

 

Март: 

-         Учешће у прослави Дана школе, 

-         Школска такмичења, 

-         Превенција и заштита деце од трговине људима(предавачи из МУП-а) 

 

Април: 

- Анализа успеха и владања ученика на крају III класификационог периода, 

-           Припрема за родитељски састанак, 

-  Заштита од пожара (предавачи из МУП-а) 
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Мај: 

-          Припрема за једнодневну екскурзију, 

- Заштита од техничко-технолошких опасности и природних непогода (предавачи из МУП-а) 

 

Јун: 

-          Утврђивање  успеха и владања на крају другог полугодишта, 

- Припрема за родитељски састанак, 

- Анализа рада Одељењског већа и израда ивештаја за протеклу годину, 

-           Подела задужења, израда Плана за наредну годину. 

 

 

Председник Одељењског већа 

Ивана Глувић 

 

1.5.7 План рада Одељењског већа 7. разреда 

Септембар 

- Израда годишњег плана, 

- Распоред писмених вежби и задатака, 

- Договор и израда распореда додатне, допунске наставе и слободних 

            активности, 

- Договор за извођење дводневне екскурзије, 

- Припрема за родитељски састанак, 

Октобар: 

- Распоред писмених задатака и контролних вежби, 

- Реализација васпитно-образовног рада, 

- Текућа питања 

Новембар: 

- Анализа успеха и владања на I класификационом периоду, 

- Припрема за родитељски састанак, 

Децембар: 

-          Утврђивање успеха и владања ученика на крају првог полугодишта; 

- Припрема  прославе  Нове године, 
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- Стална реализација доданте, допунске наставе, 

- Припрема прославе школске славе Свети Сава, 

- Договор у вези семинара, 

- Прослава Нове године, 

Јануар: 

- Анализа успеха и владања на I полугодишту, 

- Реализација васпитно-образовних задатака, 

- Припрема за родитељски састанак, 

- Прослава школске славе Свети Сава, 

- Посета семинарима, 

Фебруар: 

- Организација васпитно-образовног рада у II полугодишту, 

- Извештај са семинара, 

- Припрема прославе Дана школе, 

Март: 

- Обележавање 8.марта, 

- Припрема за такмичења, 

- Прослава Дана школе, 

Април: 

- Анализа успеха и вадања на III  класификационом периоду, 

- Реализација васпитно-образовног рада, 

- Родитељски састанак, 

Мај: 

- Реализација дводневне екскурзије, 

Јуни: 

- Утврђивање успеха и владања на крају другог полугодишта; 

- Похвале и казне, 

- Родитељски састанак, 

- Анализа рада одељенског Већа и израда Извештаја за протеклу годину, 

- Подела задужења и израда Плана за наредну годину. 

Председник Одељењског већа 

Даниела Радивојевић 
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1.5.8 План рада Одељењског већа 8.разреда 

 

Септембар: 

- Израда годишњег плана, 

- Распоред писмених задатак, вежби, додатне, допунске наставе и секција, 

- Припрема за родитељски састанак, 

Октобар: 

- Тема- професионална оријентациј 

 

Новембар: 

- Анализа успеха и владања на I класификационом периоду, 

- Реализација васпитно-образовног програма, 

- Припрема за родитељски састанак, 

Децембар: 

-          Утврђивање успеха и владања ученика на крају првог полугодишта; 

- Реализазација додатне, допунске наставе, 

- Припрема за прославу школске славе Свети Сава, 

- Договор о семинарима, 

- Прослава  Нове године, 

Јануар: 

- Анализа успеха и владања на I полугодишту, 

- Припрема за родитељски састанак, 

- Прослава школске славе Свети Сава 

Фебруар: 

- Утврђивање успеха и владања ученика на крају првог полугодишта; 

-           Извештај са семинара, 

- Рад на припреми ученика на часовима додатне наставе за такмичење 

-           Извештаји о одржаним часовима допунске наставе 

- Припрема прославе Дана школе, 

Март: 

- Организација васпитно-образовног рада у II полугодишту, 

- Учешће у прослави Дана школе 
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Април: 

- Анализа успеха и владања ученика на III класификационом периоду, 

- Родитељски састанак, 

- Организација припремне наставе из српског језика и математике за пријемни испит, 

- Предавање – Професионалне орјентације за упис у средњу школу, 

Мај: 

- Предавање-Професионалне орјентације за упис у средњу школу, 

-           Родитељски састанак 

- Матурско вече, 

- Утврђивање успеха и владања на крају другог полугодишта, предлог ученика  

            ГЕНЕРАЦИЈЕ, 

Јуни: 

     -   Спровођење полагања Пријемног испита за упис у средњу школу, 

     -   Анализа рада одељенског Већа, израда Извештаја за протеклу годину. 

Председник Одељењског већа 

Светлана Дробњак 

 

 

1.6. ПЛАН РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА ШКОЛЕ 

1.6.1 План рада школског педагога 

I Планирање и програмирање образовно-васпитног рада и вредновање остварених резултата  

1. Планирање и програмирање  време сарадници 

                - Израда  Годишњег пплана  рада школе за школску 2020/2021. 

- Израда Извештаја о раду школе за радну 2019/2020. 

-израда плана рада тимова, стручних и одељ.већа и помоћ 

руководиоцима у изради и планирању рада, 

-Планирање рада Педагошког колегијума и Наставничког већа, 

- праћење израде глобалних и оперативних планова наставника-увид у 

рад, 

- планирање стручног усавршавања наставника и стручних сарадника-

увид у рад, помоћ приликом планирање, 

-Израда личног плана стручног усавршавања и евиденције о стручном 

усавршавању током 209/2020.године. 

авг. 

авг.-сеп. 

 

током 

године 

директор, 

психолог, 

помоћник 

директора, 

руководиоци већа 

и тимова 
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2. организација педагошког рада школе време сарадници 

- примењивање педагошко – психолошких принципа у изради 
распореда часова, подели старешинстава, организовању 
ваннаставног рада 

-  формирање одељења I разреда и расподела поноваца и 
досељених ученика-пружање помоћи психологу школе 

Авг. – сеп. 

 

ј 

Авг.- 

септ. 

директор, 

психолог 

одељењскестаре

шине, секретар 

3. праћење и вредновање рада школе време сарадници 

- праћење организације васпитно-образовног рада школе и 
остваривање школског програма I,  II,  III, IV, V, VI,VII и VIII разреда 

- праћење напредовања ученика у васпитно-образовном раду 

- праћење програма професионалне оријентације и здравственог 
васпитања, 

- праћење рада Тима за самовредновање и учешће у раду, 

- Посета наставним часовима и вредновање наставних часова, 

- Праћење успеха ученика на класификационим периодима и 
утврђивање мера за побошљање школског успеха, 

- Праћење адаптације новопридошлих ученика и адаптације 
ученика првог и петог разреда 

током 

године 

 

 

током 

године 

 

током 

године 

директор, 

психолог 

 

 

наставници 

психолог 

 

наставници 

II Унапређивање образовно-васпитног рада и инструктивни педагошко –психолошки рад са наставницима  

1. сарадња са наставницима и директором школе време сарадници 

- упознавање стручних актива, одељенских већа и наставничког 
већа са резултатима анализе испитивања истраживања 

- идентификовање обдарених ученика као и оних који имају 
проблема у учењу и развоју и предузимање одговарајућих 
превентивних мера 

- остваривање циљева и задатака професионалне орјентације 

- учешће у раду тима за Школско развојно планирање 

- учешће у самовредновању рада школе 

- учешће у раду тима за инклузивно образовање и тима за 
заштиту (координисање радом Тима) 

- учешће у раду Тима за професионални развој, 

- учешће у раду Тима за обезбеђивање квалитета рада и развој 
установе 

- радионице са ученицима који имају дисциплинске тешкоће и 
проблеме у учењу  

током 

године 

(за све 

наведене 

активност) 

 

 

 

директор 

наставници 

наставници 

психолог 

 

психолог 

директор, 

наставници 

психолог 

психолог, 

наставници 

психолог 

2. Сарадња са одељењским старешинама   

- пружање помоћи у упознавању, подстицању и праћењу свих 
компоненти развоја ученика 

Током 

године(за 

све 

Психолог 

наставници 



73 
 
 

- откривање узрока поремећаја понашања појединих ученика или 
група и предузимање одговарајућих мера 

- учешће у реализацији програма рада одељенских заједница: 
предавања, радионице, разговори 

- услови и критеријуми за упис у средњу школу – саветовање 

- сарадња приликом вођења појачаног васпитног рада и 
друштвено корисног рада, 

- сарадња са одељ.старешинама у вођењу документације за 
ученике који су у систему додатне подршке 

наведене 

активност) 

 

 

 

 

 

наставници 

психолог 

 

наставници 

психолог 

логопед 

 

разредни 

старешина 

психолог 

3. сарадња са наставницима  сарадници 

- анализа часова којима је присуствовао педагог и разговор са 
сваким наставником појединачно 

- педагошко-инструктивни рад са наставницима (повратна 
информација о структури наставног часа) 

- могућност унапређивања васпитног рада са ученицима, 
решавање проблема у односима наставник-ученик 

- упућивање наставника на коришћење педагошке литературе, 
ради осавремењавања наставног процеса 

- предавања из области инклузије и пружања додатне подршке 
ученицима 

током 

године 

 

током 

године 

 

 

током 

године 

 

током 

године 

 

 

наставници 

директор 

 

наставници 

директор 

 

психолог 

логопед 

 

 

 

психолог 

III рад са ученицима  

-  тестирање деце за упис у први разред 

- распоређивање досељених ученика и поноваца 

- праћење успеха и напредовања ученика 

- организовање психолошко-педагошког и здравственог  
образовања ученика 

- индивидуални, групни рад и радионице са ученицима који имају 
проблеме у понашању и учењу 

- предавања : 

- II,V –  Методе и технике успешног учења 

- рад на организовању квалификационих испита 

Мај,јун  

 

август и 

током 

године 

 

током 

године 

 

Психолог 

педагог 

логопед 

педијатар 

 

психолог 

 

одељењскестаре

шине, 
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- идентификовање и рад на отклањању педагошких узрока 
проблема у учењу и понашању 

- саветодавни рад везан за професионално информисање и 
саветовање 

- критеријумска тестирања ученика млађих разреда-ученици 
1.разреда-провера математичке и читалачке писмености, 4.разред-
провера способности за разумевање прочитаног 

- праћење напредовања ученика који су у систему додатне 
подршке, 

- припрема документације за ученике који су део инклузивног 
образовања и ученика који прелазе за прилагођеног на измењени 
ИОП 

током 

године 

 

децембар, 

април  

 

Септембар

, октобар 

Новембар  

психолог 

 

психолог 

психолог 

одељ.старешине 

 

 

одељ-.старешине 

родитељи 

логопед 

психолог 

IV сарадња са родитељима  

- пружање помоћи родитељима чија деца имају проблеме у 
когнитивном и моторном развоју, учењу и понашању 

- сарадња са родитељима обдарене деце  

- педагошко-психолошко образовање родитеља; предавања: 

- пружање помоћи у васпитном раду са децом – на тему 
понашања, одговорности, радних навика, учења  

- саветодавни рад са родитељима ученика досељених из других 
школа 

- присуствовање седницама Савета родитеља, 

- присуствовање родитељским састанцима према потреби, 

- предавање за родитеље првака „Савети за успешно вођење 
детета кроз школовање“. 

 

током 

године              

)                                      

 

 

 

психолог 

 

 

наставници 

 

психолог 

 

Психолог 

Директор 

 

Психолог  

V Истраживање образовно-васпитне праксе  

 

- анализа успеха, дисциплине и изостанака ученика и других 
статистичких показатеља 

- анализа сарадње родитеља и наставника 

- анлиза тематских анкета ученика 

- критеријумска тестирања ученика 1. и 4.разреда 

Током 

године 

 

 

 

Психолог,Одеље

њске старешине 

 

 

стручно веће 

учитеља 

VI рад у стручним органима  

- Решавање актуелних образовно-васпитних проблема 

- Учешће у раду свих стручних органа 

током 

године 

 

Психолог 

Директор 

наставници 
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- Извештај о резултатима обављених анализа, испитивања и 
мини истраживања и предлагање педагошких мера  

- Реализовање програма педагошко-психолошког усавршавања 

- Анализа успеха, дисциплине и изостанака ученика на сваком 
класификационом периоду 

- Координатор Тима за инклузивно образовање-припрема и 
вођење састанака тима, подела задужења, вођење докуменатације 
ученика који наставу похађају по ИОП-у, 

- Учешће у раду Тима за смаовредновање, професионални 
развој, тима за заштиту. 

 

 

 

 

 

током 

године 

током 

године 

 

Одељ.старешине 

 

логопед 

 

 

 

психолог 

 

психолог 

директор 

 

одељењске 

старешине 

VII сарадња са стручним институцијама, друштвеном средином и стручно усавршавање  

- Сарадња са образовним, здравственим и социјалним 
институцијама које доприносе остваривању циљева и задатака 
образовно – васпитног рада 

- Учествовање у организационим облицима размене искустава и 
сарадње педагога и психолога (активи, секције) 

- Рад на индивидуалном стручном усавршавању 

- Праћење стручне литературе 

- Учешће у реализацији стручног усавршавања наставника 

- Сарадња са ОШ „Нови Београд“,  

- Сарадња са Домом Здравља Нови Београд, 

- Сарадња са Центром за социјални рад Нови Београд, 

- Сарадња са Институтом за ментално здравље, 

- Сарадња са ПУ „Нови Београд, 

- Сарадња са ПУ „11 Април“ 

током 

године 

 

 

Психолог, 

Стручњаци из 

других институц. 

психолог 

 

 

 

психолог 

библиотек. 

директор 

 

психолог 

VIII Вођење документације  

- Вођење документације о свом раду, састављање глобалног 
плана и програма педагога, вођење дневникa рада, досијеа о раду са 
ученицима који захтевају посебан рад, документација о извршеном 
истраживачком раду, извештаји 

- Вођење евиденције о сарадњи са ученицима, наставницима и 
родитељима 

током 

године 

психолог 

IХ Припрема за рад  
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- Припремање и планирање: рада са ученицима, наставницима и 
родитељима 

- Анализа и саопштења  

- Предавања за ученике, наставнике и родитеље 

- Посете часовима 

- Праћење и проучавање стручне литературе 

- Израда инструмената за рад (упитника, анкета) 

Током 

године 

(за све 

наведене 

активност)                                      

 

психолог 

психолог 

директор 

психолог 

логопед 

Педагог школе Јелена Ботић 

1.6.2 План рада школског психолога 

 

Садржај активности 

Динамикареализације 

IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII 

I  ПЛАНИРАЊЕ  И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

Учествовање у припреми концепције годишњег плана рада школе и изради 

појединих делова 
*         * * * 

Ангажовање  при изради планова и програма за: корективни рад са ученицима 

који имају проблема у учењу и понашању, ваннаставних активности, 

професионалне оријентације, сарадње школе и породице 

* * * * * * * * * *   

Усклађености програмских захтева са индивидуалним   могућностима ученика – 

инклузивни програм 
*  *   *   * *  * 

Припремање годишњег програма рада и месечних планова рада психолога *         *  * 

Припремање плана сопственог стручног усавршавања и професионалног развоја          *  * 

II  ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА 

Учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада и предлагање 

мера за побољшање  
  *  *   *  *  * 

Учешће у изради годишњег извештаја о раду          *  * 

III  РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

Пружање подршке наставницима у планирању и реализацији непосредног 

образовно-васпитног рада са ученицима и јачању наставничких компетенција 
* * *          

Саветовање наставника у индивидуализацији васпитно-образовнограда у складу 

са индивидуалним карактеристикама ученика и постигнућима у школи 

(талентовани, ученици са тешкоћама, ученици из осетљивих друштвених група) 

и предлагање мера за њихово превазилажење 

* * * * * * * * * *   

Пружање подршке одељењским старешинама у формирању и вођењу ученичког 

колектива и сарадњи са родитељима 
* * * * * * * * * *   
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Оснаживање наставника за тимски рад кроз координацију активности стручних 

већа, тимова и комисија  
*  *   *  * *    

Пружање подршке наставницима менторима и саветодавни рад са 

приправницима  
 *  *   *  *    

Усмеравање наставника у креирању плана стручног усавршавања и њиховог 

професионалног развоја 
*            

IV  РАД СА УЧЕНИЦИМА 

Процена: 

- интелектуалне, емоционалне и социјалне зреслости ученика 
за полазак у школу 

- општих и посебних способности 

- мотивације за школско учење 

- особина личности 

* * * * * * * * * *   

Учешће у организацији пријема ученика првог разреда, праћења процеса 

адаптације и подршка у превазилажењу тешкоћа    

  

* * * * * * * * * *   

Учешће у праћењу напредовања ученика у развоју и учењу  * * * * * * * * * *   

Учешће у идентификовању ученика којима је потребна подршка у процесу 

васпитања и образовања и осмишљавању и праћењу реализације 

индивидуализованог приступа 

* * * * * * * * * *   

Саветодавно-инструктивни рад са ученицима који имају тешкоће у учењу, 

развојне, емоционалне и социјалне тешкоће, проблеме прилагођавања, 

проблеме понашања 

* * * * * * * * * *   

Пружање подршке ученицима из осетљивих  друштвених група * * * * * * * * * *   

Идентификовање ученика са изузетним способностима (даровити и талентовани) 

и пружање подршке за њихов даљи развој 
* * * * * * * * *    

Рад са ученицима на унапређењу кључних компетенција, ставова и вредности 

потребних за живот у савременом друштву 
* * * * * * * * * *   

Подршка развоју професионалне каријере ученика професионалним 

информисањем и саветовањем  
    * * * * *    

Пружање подршке ученичком активизму и партиципацији у школском животу             

Пружање психолошке помоћи ученику, групи, односно одељењу у акцидентним 

кризама 
            

Учествовање у појачаном васпитном раду са ученицима за које постоји потреба * * * * * * * * * *   

Организовање и реализовање предавања, трибина и других активности  за 

ученике  из области менталног здравља, педагошке и социјалне психологије 
            

V  РАД СА РОДИТЕЉИМА  И СТАРАТЕЉИМА УЧЕНИКА 
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Прикупљање података од родитеља, односно старатеља који су  од значаја  за 

упознавање ученика и праћење његовог развоја 
* * *          

Саветодавни  рад са родитељима, односно старатељима  ученика који имају 

различите  тешкоће у развоју, учењу и понашању и којима је одређен појачани 

васпитни рад 

* * * * * * * * * *  * 

Подршка јачању родитељских васпитних компетенција  и препознавању 

карактеристика и потреба своје деце 
 *  *  *  *     

Учествовање у реализацији програма сарадње школе са родитељима, односно 

старатељима ученика и сарадња са саветом родитеља 
* * * * * * * * *    

Пружање психолошке помоћи родитељима, односно старатељима чија су деца у   

акцидентној  кризи 
            

VI  РАД СА ДИРЕКТОРОМ,  СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 

Сарадња у организацији и унапређењу образовно-васпитног рада  установе 

(избор наставника ментора, подела одељенског старешинства, организовању 

трибина, предавања, радионица за ученике, запослене, родитељеи друго)  

* * * * * * * * * *  * 

Сарадња на припреми докуменатаустанове, прегледа, извештаја и анализа * * * * * * * * * * * * 

Сарадња на припреми и реализацији разних облика стручног усавршавања за 

наставнике у оквиру установе 
* *   * *       

Сарадња по питању приговора и жалби ученика и његових родитеља, односно 

старатеља на оцену из предмета и владања 
* * * * * * * * * * * * 

Редовна размена, планирање и усаглашавање заједничких послова са другим 

стручним сарадницима у установи 
* * * * * * * * * * * * 

VII  РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

Учествовање у раду наставничког и одељењских већа и педагошког колегијума  * * * * * * * * * *  * 

Учествовање у раду Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања, Тима за ИОП, Тима за самовредновање, Тима за сарадњу са 

породицом, Тиам за школско развојно планирање 

* * * * * * * * * *  * 

Предлагање мера за унапређивање рада стручних органа установе *   *  *   *   * 

VIII  САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

Сарадња  са образовним, здравственим, социјалним и другим институцијама  * * * * * * * * * *   

Сарадња са локалном заједницом и широм друштвеном средином  * * * * * * * * * *   

Учествовање у раду стручних  удружења, њихових органа, комисија, одбора * * * * * * * * * *   

IX  ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Вођењеевиденције о сопственомраду * * * * * * * * * * * * 
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Вођењеевиденције, о извршениманализама, истраживањима,  

психолошкимтестирањима, посећенимчасовима и др, 
* * * * * * * * * * * * 

Припрема за све послове из годишњег и месечних планова рада психолога * * * * * * * * * * * * 

Прикупљање и чување и заштита материјала који садржи личне податке о 

ученицима 
* * * * * * * * * *   

Стручно се усавршава праћењем стручне литературе и периодике, учествовањем  

у активностима струковног удружења  
* * * * * * * * * *   

 

                    Ирена Барчанац, психолог школе 

 

1.6.3. План рада  школског логопеда 

Циљ и задаци 

Циљ: Допринос логопеда остваривању и унапређивању образовно васпитног рада у установи у складу са 

циљевима и принципима образовања и васпитања. 

Задаци: Превенција говорно- језичких поремећаја 

- Идантификовање ученика са говорно-језичким поремећајима 

- Константна размена информација са учитељима,  наставницима, родитељима и стручном 

службом о говорно-језичким проблемима ученика                                             

- Сарадња са родитељима чија деца раде са логопедом 

- Идeнтификовање ученика са тешкоћама у читању и писању 

- У свакодневном контакту са учитељима и наставницима размењују сe информације о текућим 

проблемима ученика и приликом посете часовима 

- Корективни рад  са ученицима на савладавању  читања,  писањаи процеса рачунања 

- Стимулација говорно- језичког развоја када је он испод нивоа и стандарда  за одговарајући 

узраст, на индивидуалним и групним вежбама 

- Корекција постојећих говорно-језичких поремећаја:дисфазија,муцање или брзоплетост 

- Рад на писменом и усменом изражавању, писање састава 

- Сарадња са осталим стручним сарадницима, учитељима и наставницима у циљу 

обезбеђивања оптималних услова за развој ученика са тешкоћама у психофизиолошком развоју 

- Саветодавни рад са наставницима који имају ученике са тешкоћама у учењу и развоју, у 

смислу програма рада и очекиваног успеха ученика и социјализације, и где је примењена 

индивидуализација или индивидуални образовни план у раду 

- Саветодавни и инструктивни рад са родитељима ученика о начинима рада и коју све врсту 

помоћи и подршке пружа логопед 
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Заинтересовани родитељи долазе код логопеда где се информишу о раду и напредовању своје деце 

и где се обавља и саветодавни рад. Према потреби, заједно са педагогом и психологом школе, 

обављају  се разговори са родитељима чијој деци је потребна подршка у образовно-васпитном раду. 

 

САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ САРАДНИЦИ 

1. Планирање и програмирање образовно-
васпитног рада 

   -припремање годишњег програма рада 
   -израда месечних планова рада 
   -учествовање у припреми ИОП-а за ученике 
   -припремање плана личног стручног   
    усавршавања 
   -испитивање разумевања, брзине и квалитета  
     прочитаног текста у првом разреду 

 
 
VI 
IX-V 
IX-V 
VIII 
 
V-VI 
 

 
 
 
 
педагог,психолог,наставници 

2. Праћење и вредновање образовно-
васпитног рада 

   -посете часовима 
   -учествовање у раду већа 
   -константна размена информација са  
    наставницима 
   -учествовање у раду инклузивног тима 
   -тестирање и ретестирање ученика 

 
 
IX-V 
IX-V 
IX-V 
 
IX-V 
IX-V 

 
 
наставници, стручни  сарадни. 
чланови већа 
наставници 
 
чланови тима 
стручни сарадници 

3. Рад са наставницима 
   -пружање подршке и помоћи наставницима у  
    раду са ученицима  у области говорно-језичке 
комуникације, наставе математике, при изради 
дидактичког материјала 
   -пружање подршке и помоћи наставницима у  
    раду са ученицима у области индивидуализа 
    ције и ИОП-а 
   -пружање подршке и помоћи наставницима у раду са 
родитељима кроз саветодавни рад 
    -информисање наставника о изради педаго- 
     шког профила за ученике који раде према  
     ИОП.у      

 
 
IX-V 
 
 
 
IX-V 
 
IX-V 
 
 
XI 

 
 
наставници 
 
 
 
наставници, стручни сарадници 
наставници 
 
 
педагог 

4. Рад са ученицима 
   -откривање и третман неправилних гласова 
   -превентивно-корективни рад  у групи са  
    ученицима на читању и писању 
    -рад са ученицима код којих је недовољно ра 
     звијена језичка структура у односу на узраст 
   -рад са ученицима  који тешко савладавају  
    процес рачунања 
   -рад са ученицима који због сметњи различи-   
    те етиологије не одговарају захтевима наста- 
    ве 
  -рад са ученицима који  имају било који облик  
   нефлуентног говора 
-рад  на  побољшању комуникацијских вешти- 
    на(деца из двојезичних средина, редукција  
    нагласка, корекција изговора и сл. 

 
IX-V 
IX-V 
 
IX-V 
 
IX-V 
 
 
IX-V 
 
IX-V 
 
 
IX-V 
 

 
наставници, стручни сарадници 
 
наставници, стручни сарадници 
 
 
наставници, стручни сарадници 
 
 
 
наставници, стручни сарадници 
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5.Рад са  родитељима 
  -упознавање родитеља  о раду логопеда са  
    ученицима,подршци и помоћи коју им пружа 
  -саветодавни рад, подршка родитељима у  
   препознавању и  разумевању проблема 
  -информисање родитеља о напредовању  
   ученика 
  -сарадња са родитељима ученика са тешкоћама  
   у развоју 

 
IX 
 
IX-V 
IX-V 
 
IX-V 

 
 
родитељи, наставници, стручни 
сарадници 
 

6.Рад са директором, стручним сарадницима и 
личним пратиоцима ученика 
    -сарадња у раду стручних тимова 
    -сарадња у организацији пружања  подршке  
     ученицима 
    -сарадња на припреми докумената установе 
    -сарадња на истраживању и решавању специ- 
      фичних проблема и потреба установе 

 
 
IX-V 
 
IX-V 
VI 
 
IX-V 

 
 
директор, педагог, психолог 

7. Рад у стручним органима и тимовима 
    -учешће у раду тима за инклузивно образовање 
    -сарадња и размењивање информација са стру- 
     чним сарадницима и учествовање у унапређи- 
     вању образовне праксе 
    -информисање стручних органа о праћењу по- 
     стигнућа ученика којима је потребна додатна 
     образовна подршка из домена рада логопеда 

 
XI-V 
 
IX-V 
 
XI-V 

 
директор, ПП, наставници 
ПП, наставници 
 
директор,ПП, наставници 
 
 
директор,ПП, наставници 

8. Сарадња са надлежним установама, органи- 
зацијама, удружењима и јединицом ликалне 
самоуправе 
    -сарадња са другим образовним, здравственим 
     и социјалним  установама  значајним за оства- 
     ривање циљева образовно-васпитног рада 
    -сарадња са локалном самоуправом и широм 
     друштвенм средином 

 
 
 
 
IX-V 
 
IX-V 

 
 
 
 
педагог, психолог 
 
 
педагог, психолог 

9.Вођење евиденције, припрема за рад и стручно 
усавршавање 
   -вођење евиденције о сопственим раду, реали- 
     зацији планираних активности и раду са  
     ученицима 
   -вођење евиденције о извршеним анализама и 
     истраживањима 
   -чување и заштита материјала који садржи  
   -личне податке оученицима 
   -стручно усавршавање похађањем  
     акредитованих семинара и других стручних 
     скупова 
   -учествовање у организованим облицима 
     размене искуства и сарадње са другим стру- 
     чним сарадницима 
   -праћење савремене логопедско-педагошке  
     литературе 

 
 
IX-V 
 
 
IX-V 
 
 
IX-V 

 
 
педагог, психолог 
 
 
педагог, психолог 
 
 
педагог, психолог 
 
 
директор, педагог, психолог 
 
 
 
библиотекар, педагог, психолог 
 

Логопед: 

Марија Сокић-Солдић 
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1.7 ПЛАН РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 

Школски библиотекар обавља следеће послове: 

– учествује у пословима планирања, програмирања, организовања, унапређивања и праћења рада школе, 

односно праћења целокупног образовног процеса.  

- има кључну улогу у развијању информационе писмености ученика, способности проналажења, 

анализирања, примене и саопштавања информација, уз ефикасно коришћење информационо-

комуникационих технологија, 

- развија и промовише правилну употребу свих облика извора информација, ствара услове за што 

једноставнији приступ библиотечком фонду и расположивим изворима информација, као и услове за 

интердисциплинарни приступ настави и електронском учењу, 

- сарађује са наставницима у планирању и реализацији наставног плана и програма. 

- сарађује са ученицима и њиховим родитељима, 

- развија и негује навике читања и коришћења библотеке код ученика, 

- прати и подстиче развој ученика у складу са њиховим способностима и интересовањима кроз образовно-

васпитни рад, 

- развија индивидуалне стваралачке способности и креативност код ученика, 

- подстиче, оспособљава и мотивише ученике за самостално учење и образовање током читавог живота, 

-води библиотечко пословање (инвентарисање и сигнирање, класификација библиотечке грађе и други 

послови). 

- планира и реализује активности из културне и јавне делатности, 

- промовише рад школске библиотеке и указује на важност рада библиотеке и школског библиотекара, 

- промовише важност стручног усавршавања и целоживотног учења. 

 

ЦИЉ 

Стручни сарадник – школски библиотекар, својим стручним ангажовањем, доприноси остваривању и 

унапређивању образовно - васпитног рада у основним и средњим школама, реализујући програм рада 

прилагођен наставним плановима и програмима. Програм рада школског библиотекара обухвата задатке и 

послове из области образовања и васпитања, као и библиотечко-информацијске послове из домена 

културних и уметничких аспеката образовања.  

Подстиче промовисање читања и самосталност ученика у учењу, даје свој пун допринос развоју 

информационе писмености (медијске и информатичке) за ученике и наставнике, остварује сарадњу и 

заједничко планирање активности наставника, школског библиотекара и локалне самоуправе, обезбеђује 

електронске изворе и приступ њима, што омогућава ученицима да овладају вештинама налажења и критичког 

процењивања датих информација и перманентност учења током читавог живота.  

 

ЗАДАЦИ 
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Школски библиотекар, реализовањем задатака и послова из области образовања и васпитања, као и 

библиотечко-информацијских из домена културних активности школске библиотеке, доприноси 

унапређивању свих облика и подручја рада, тако што учествује у пословима планирања, програмирања, 

организовања, унапређивања и праћења рада школе, односно целокупног образовног процеса, као члан 

школских тимова има задатке: 

 развијања и неговања навике читања и коришћења библиотеке код ученика и наставника, 

 развијања и промовисања правилне употребе свих облика извора информација, 

 стварања услова за интердисциплинарни приступ настави и електронском учењу, 

 мотивисања за учење и подстицање на оспособљавања за самостално учење и образовање током 

целог живота, 

 сарадње са наставницима, ученицима и њиховим родитељима, 

 праћења и подстицања развоја ученика у индивидуалним способностима и њиховим склоностима ка 

интелектуалном, емоционално-социјалном и другом професионалном развоју, 

 пружања помоћи обдареним ученицима при налажењу и избору одговарајуће литературе и 

ученицима који имају тешкоће у учењу и раду, али и оним ученицима који живе у тежим социјалним 

приликама, сарађујући са њиховим родитељима и релевантним институцијама, 

 стварања услова за што непосреднији и једноставнији приступ библиотечком фонду и расположивим 

изворима информација, и развијање индивидуалне стваралачке способности и креативности код 

ученика,  

 обезбеђивања приступа програмима који раде на развијању информационе писмености, како би се 

корисници оспособили за проналажење, анализирање, примену и саопштавање информација, уз 

ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија, 

 вођења аутоматизованог библиотечког пословања (инвентарисање и сигнирање, каталогизација, 

класификација библиотечке грађе и други послови), 

 коришћење савремених облика и метода рада са ученицима, 

 заштита и чување библиотечке грађе и периодична  ревизија фонда. 

ОБЛАСТИ РАДА ШКОЛСКОГ БИБЛИОТЕКАРА 

 Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 

 Праћење и вредновање образовно - васпитног рада 

 Рад са наставницима 

 Рад са ученицима 

 Рад са родитељима, односно старатељима 

 Рад са директором,  стручним сарадницима, педагошким асистентом и пратиоцем ученика 

 Рад у стручним органима и тимовима 

 Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и  јединицом локалне самоуправе 

 Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавањ  
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САДРЖАЈ РЕАЛИЗАТОРИ ВРЕМЕ 

I.ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  

Планирање набавке литературе и периодичних публикација за 
ученике, наставнике и стручне сараднике,  
Израђивање годишњег, месечних и оперативних планова,  
Планирање и програмирање рада са ученицима у школској 
библиотеци,  
Израда програма рада библиотечке секције,  
Планирање развоја школске библиотеке и набавка библиотечке 
грађе потребне за реализацију наставе и образовно-васпитног 
рада.  

Директор 
Помоћник директора 
Психолог 
Педагог 
Логопед 
Наставници  
Библиотекар 

IX-VI 

II. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  

Учешће у изради годишњег плана рада  установе,  
Вођење библиотечког пословања са увидом у наставне планове и 
програме рада школе,  
Одабирање и припремање литературе и друге грађе за разне 
образовно-васпитне активности (теоријска и практична настава, 
допунски и додатни рад, ваннаставне активности ученика и др.),  
Коришћење сазнања и достигнућа савремене науке, научно 
проверене методе,  
Побољшање информационе, медијске и информатичке 
писмености корисника развијањем критичког односа према 
различитим информацијама и изворима сазнања и осећаја за 
естетске вредности.  
 

Наставници 
Педагог 
Психолог 
Директор 
Помоћник директора 
Библиотекар 

IX-VI 

III. РАД СА НАСТАВНИЦИМА  

Сарадња са наставницима на промоцији читања ради 
задовољства кроз све облике образовно-васпитног рада,  
Сарадња са наставницима у припремању ученика за самостално 
коришћење разних извора информација,  
Организовање наставних часова из појединих предмета у школској 
библиотеци,  
Сарадња са наставницима око утврђивања годишњег плана 
обраде лектире, и коришћења наставничко-сарадничког дела 
школске библиотеке,  
Коришћење ресурса библиотеке у процесу наставе,  
Систематско информисање корисника школске библиотеке о 
новоиздатим књигама, стручним часописима и другој грађи, о 
тематским изложбама у вези са појединим издањима, ауторима, 
акцијама и јубилејима; усмено или писмено приказивање 
појединих књига и часописа.  

Библиотекар 
Наставници 
Психолог 
Педагог 
Логопед 

IX-VI 

IV. РАД СА УЧЕНИЦИМА  

Припрема (обучава) ученика за самостално коришћење 
различитих извора сазнања и свих врста информација у настави и 
ван ње,  
Систематски обучава ученике за употребу информационог 
библиотечког апарата, у складу са њиховим способностима и 
интересовањем,  
Пружа помоћ ученицима код учење ван школе и усвајању метода 
самосталног рада на тексту и другим материјалима,  
Пружа помоћ ученицима у припреми и обради задате теме,  
Упознаје ученике са методама и техникама научног истраживања 
и библиографског цитирања,  

Библиотекар 
Наставници 
Логопед 
Родитељи 

IX-VI 
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Ради на развијању позитивног односа према читању и важности 
разумевања текста и упућивању на истраживачке методе рада 
(употреба лексикона, енциклопедија, речника и др.) и омогућавању 
претраживања и употребе свих извора и оспособљавању за 
самостално коришћење,  
Стимулише навикавање ученика да пажљиво користе и чувају 
библиотечку грађу, да развијају навику долажења у школску и 
јавну библиотеку и да узимају учешћа у њеним културно-
просветним активностима у складу са њиховим интересовањима 
и потребама (часови библиотекарства и упознавање са радом 
школских секција; читање, стваралаштво, такмичења, квизови о 
прочитаним књигама, развијање комуникације код ученика и сл.),  
Подстиче побољшање информационе, медијске и информатичке 
писмености ученика, развијањем истраживачког духа и критичког 
односа према различитим информацијама и изворима сазнања и 
осећаја за естетске вредности,  
 
Ради са ученицима у радионицама за ученике и на реализацији 
школских пројеката  

V. РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА   

Учешће на родитељским састанцима ради давања информација о 
читалачким интересовањима и потребама ученика, ради 
развијања читалачких и других навика ученика и формирању 
личних и породичних библиотека,  
Остваривање сарадње са родитељима у вези са развијањем 
читалачких навика ученика. 

Библиотекар 
Родитељи 
Старатељи 

IX-VI 

VI. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ 
УЧЕНИКА  

Сарадња са стручним већима наставника, педагогом, психологом, 
и директором школе у вези с набавком и коришћењем књижне и 
некњижне грађе, те целокупном организацијом рада школске 
библиотеке,  
Информисање стручних већа, стручних сарадника и директора о 
набавци нове стручне литературе за предмете, дидактичко-
методичке и педагошко-психолошке литературе,  
Информисање о развоју медијске и информатичке писмености, и 
упућивање на критички и креативни однос ученика приликом 
коришћења извора,  
Припрема заинтересованих за реализацију мултидисциплинарних 
пројеката, изложби, креативних радионица; за организовање 
књижевних сусрета и других културних догађаја, као и еколошких 
пројеката и садржаја у којима се апострофира борба против свих 
облика зависности,  
Сарадња око обезбеђивања књижне и некњижне грађе за школску 
библиотеку коју користе ученици, наставници и стручни 
сарадници,  
Припремање и организовање културних активности школе 
(књижевне трибине, сусрети, разговори, акције прикупљања књига 
и завичајне књижне и друге грађе, изложбе, конкурси, 
обележавање значајних јубилеја везаних за школу и просвету: 
Светски дан књиге, "Дечја недеља", Дан писмености, Дан 
школских библиотекара и др.),  
 

Библиотекар 
Наставници Педагог 
Психолог  
Логопед 
 Директор 
Помоћник директора 

VIII-VI 
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Учешће у припремању прилога и изради школског гласила и 
интернет презентације школе.  

VII. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

Рад у школским тимовима на изради годишњег плана школе и 
школског програма,  
Рад у стручним тимовима у складу са решењем директора,  
Рад у стручним тимовима у циљу промовисања школе и 
прикупљања средстава за обнову књижног фонда.  

Библиотекар  
Наставници 
Директор  
Педагог  
Психолог 
Логопед 
Родитељи 
Ученици 

IX-VI 

VIII. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  

Сарадња са другим школама, школском, народном и другим 
библиотекама на територији локалне самоуправе, управног округа 
и Републике Србије,  
Сарадња са локалном самоуправом по питању промоције рада 
библиотеке и школе,  
Сарадња са просветним, научним, културним и другим установама 
(новинско-издавачким предузећима, радио-телевизијском 
центрима, филмским и позоришним кућама, домовима културе и 
културно просветним заједницама и организацијама које се баве 
радом и слободним временом деце и другим образовним 
установама),  
Учешће у раду Друштва школских библиотекара Србије и других 
стручних друштава у локалној самоуправи и Републици Србији.  
 

Библиотекар 
Библиотекари 
Уредници 
Представници 

IX-VI 

IX. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ  

Праћење и евиденција коришћења литературе у школској 
библиотеци,  
Вођење документације о раду школске библиотеке и школског 
библиотекара 
Анализа и вредновање рада школске библиотеке у току школске 
године,  
Стручно усавршавање - учешће на семинарима, саветовањима и 
другим скуповима на којима узимају учешће и школски 
библиотекари.  

Библиотекар  IX-VI 

 

       Тања Маљоковић, 

       мастер библиотекар-информатичар 
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1.8. ПЛАН РАДА   АКТИВА И ТИМОВА 

1.8.1 ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

                     АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

  

СЕПТЕМБАР / ОКТОБАР  

Припрема приредбе за нове прваке Учитељи, наставници музичке 
културе 

*Разговор са ученицима ради праћења њихових интересовања (ваннаставне 
активности) 

психолог,наставници, ученици 

*Израда планова и припрема за рад секција Руководиоци секција 

Израда плана писмених и контролних вежби Наставници, директор 

*Договор о раду са родитељима о могућностима њиховог укључивања у 
реализацију психо – социјалних радионица, трибина, предавања 

Психолог, педагог 

*Почетак рада Клубова страних језика Професори страних језика, музичке 
културе 

*Избор заинтересованих ученика и договор о раду клубова Професори страних језика 

*Израда квалитетних планова и припрема за рад  клубова Професори страних језика и музичке 
културе 

*Увођење нових садржаја у постојећу новинарску секцију Тања Ручнов, Слађан Игњатовић 

*Анкетирање ученика о одабиру нових садржаја Предметни наставници 

*Направити план набавке нове опреме за новинарску секцију Тања Ручнов 

*Увођење нових садржаја у постојећу драмску секцију Наставници српског језика 

*Анкетирање ученика о одабиру нових садржаја Наставници 

*Израда квалитетних планова и припрема за рад еко – секције Наставници биологије, географије и 
учитељи 

*Израда квалитетних планова и припрема за рад свих секција Стручна већа 

*Обезбедити финансијска средства за стручно усавршавање наставника Директор, рачуноводство,ГСЗО 

*Информисати наставнике о акредитованим програмима из Каталога Завода 
за унапређивање образовања и васпитања 

Директор, ПП служба 

*Набавка неопходне стручне литературе Директор, библиотекар 

*Информисати наставнике о семинарима из области вештина комуникације 
и решавања конфликата 

Директор, ПП служба 

*Применити процес самовредновања наставника Директор, Тим за самовредновање, 
наставници 

*Формирање тимова ученика за активно оријентисану наставу Наставници, ученици 

*Израда савремених припрема за час Наставници 

*Применити процес самовредновања ученика Тим за самовредновање, ПП служба, 
одељењске старешине, наставници, 
ученици 

*Учешће у хуманитарним акцијама Наставници, учитељи, ученици 

  

*Обележавање Дана писмености Библиотекар, актив српског језика 

*Сарадња са Библиотеком „Вук Караџић“ Библиотекар 

*Учешће на Фестивалу науке Актив природних наука 

*Обележавање Европског дана језика Клубови језика 

*Учешће у манифестацији „Радост Европе“ Ивана Ђуричић и Влада 
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*Учешће на  Ревији стваралаштва деце и младих Београда Актив музичке културе 

*Учешће на ликовним и литерарним конкурсима Наставници, учитељи, ученици 

*Рад планинарско – еколошког друштва „Сремуш“ Чланови друштва 

*Организовање кроса „За срећније детињатво“ Актив физичког васпитања 

*Обележавање Дечије недеље АКТИВ МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ 

*Посета Сајму књига Наставници, библиотекар 

*Покретање  ликовног конкурса „Ја волим Бранка“ Савет родитеља 

Подићи ниво подршке ученицима који имају потешкоће у учењу ПП служба, наставници, Тим за 
развојно планирање 

Подићи ниво подршке ученицима у прилагођавању школском животу ПП служба, наставници, Тим за 
развојно планирање 

Упознати све заинтересоване са Годишњим планом рада, Школским 
програмом и Развојним планом школе. 

ПП служба, наставници, Тим за 
развојно планирање 

   НОВЕМБАР/ ДЕЦЕМБАР  

  

*Почетак рада психо – социјалних радионица за ученике и родитеље Психолог, педагог, наставници 

*Почетак рада Клуба  љубитеља музике Актив музичке културе 

*Организовање јавних часова Стручна већа, ученици 

*Организовање изложбе награђених ликовних и литерарних радова на 
конкурсима 

Стручна већа, ученици 

*Организовање угледних и јавних часова Стручна већа 

*Организација и реализација семинара у школи Директор и стручна већа 

*Посета редовним и угледним часовима Директор, ПП служба, наставници 

*Праћење и евалуација примене стечених знања и вештина у настави 
(анкета) 

ПП служба 

*Међусобна сарадња свих наставника Стручна већа 

*Сарадња наставника са стручним удружењима, организацијама и 
установама 

Стручна већа 

*Организовати разговоре са појединцима и групама код којих се примети 
одсуство или недовољна лична одговорност 

ПП служба, наставници 

*Набављање опреме и уређење просторија техничким средствима Тим за ШРП 

*Организовати хуманитарну акцију „Један пакетић- много љубави“ Ученици, наставници, учитељи 

*Новогодишњи „Базар“ Учитељи, ученици 

*Учешће на ликовним и литерарним конкурсима Актив ликовне културе и српског 
језика 

*Учешће на Смотри стваралаштва школских библиотекара Србије Библиотекар 

*Прослава Нове године Наставници, ученици 

*Обележавање Дана толеранције Клубови страних језика 

*Организовање едукативних радионица, предавања за ученике и родитеље ПП служба, наставници 

*“Сат програмирања“ информатика 

*Учествовање наставника на стручним семинарима Стручна већа 

*Сусрети са писцима Библиотекар, актив српског језика 

Реализација наставе коришћењем савремених наставних средстава Наставници, директор, помоћник 

  

ЈАНУАР / ФЕБРУАР  

*Редовни разговори са ученицима ради праћења њихових интересовања Директор, психолог, наставници 
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*Сарадња са локалном заједницом, позориштима и родитељима Директор, актив српског 
језика,учитељи 

*Позајмљивање стручне литературе Библиотекар 

*Размена стручне литературе са колегама из других актива и других школа Библиотекар, наставници 

*Обука наставника за основну примену рачунара у настави Наставници 

*Обука наставника за специјалистичку примену рачунара у настави Наставници 

*Обука 10 ученика за специјалистичку примену рачунара у настави Наставници, ученици 

*Организација радионица у оквиру својих одељења – побољшање квалитета 
односа на релацији наставник – ученик 

Одељењске старешине, учитељи 

*Стручно усавршавање наставника Стручна већа 

*Организовање јавних, угледних и огледних часова Стручна већа 

*Светосавска академија Актив музичке културе и српског 
језика 

*Учешће на ликовним и литерарним конкурсима Актив ликовне културе и српског 
језика 

*Организовање школских такмичења Стручна већа 

*Обележавање Дана матерњег језика Библиотекар, актив српског језика 

МАРТ / АПРИЛ  

  

*Организовање часова на којима су родитељи предавачи Стручна већа 

*Анкета и анализа библиотекара о заинтересованости ученика за читање 
књига и часописа 

Библиотекар 

*Анализа тестова знања – пратити побољшање успеха код ученика Наставници 

*Анализа успеха и резултата ученика при усменом одговарању из свих 
наставних области 

Стручна већа 

*Анализа мотивисаности ученика за рад Стручна већа 

*Сарадња наставника са колегама из других школа Стручна већа 

*Реализовати обуку у вештинама комуникације и решавања конфликата Директор, ПП служба, наставници 

*Прослава Дана школе Актив музичке културе и српског 
језика 

*Спортска такмичења у оквиру прославе Дана школе Актив физичког васпитања 

*Изложба ученичких радова у оквиру прославе Дана школе Активи вештина и српског језика 

*Посета предшколаца – радионице Стручна већа 

*Учешће на општинским и градским такмичењима Стручна већа 

*Посете песника Библиотекар 

*Дистрибуција школског часописа Новинарска секција, директор 

*Организовање школског ликовног конкурса „Ја волим Бранка“ Савет родитеља 

*Учешће на ликовним и литерарним конкурсима Актив ликовне културе и српског 
језика 

*Учешће на Међународном математичком турниру „Кенгур без граница“ Актив математике, учитељи 

*Обележавање Дана жена Наставници, учитељи, ученици 

*Организовати јавне, огледне и угледне часове Стручна већа 

*Посета позоришту Одељењске старешине, ученици 

*“Читалачка значка“ Библиотекар 

*Обележавање Међународног дана поезије Библиотекар, актив српског језика 

Планирати наставу према задатим исходима ПП служба, директор, ппомоћник 

МАЈ  /  ЈУН  
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*Учешће на републичким такмичењима и смотрама Стручна већа 

*Организовање традиционалног школског такмичења „Ја имам таленат“ Актив музичке културе и Савет 
родитеља 

*Фестивал поезије деце – песника „Изданци“ Библиотекар, актив српског језика 

*“Кративна чаролија“ Актив српског језика 

*“Златно перо – Десанка Максимовић“ Актив српског језика 

*Прослава мале матуре за ученике 8. разреда Одељењске старешине, ученици 

*Организовање приредби ученика првог и четвртог разреда поводом 
завршетка школске године 

Учитељи, ученици 

*Организовање изложбе награђених ликовних и литерарних радова 
Ученика 

Актив ликовне културе и српског 
језика 

  

ЕВАЛУАЦИЈА  

  

*Израда анкета којима ће се пратити постигнућа ученика, њихова 
мотивисаност за рад 

Психолог, педагог, библиотекар, 
наставници 

*Анализа педагошке документације Психолог, педагог 

*Анализа угледних, огледних и јавних часова одржаних у току школске 
године 

Психолог, педагог, наставници 

*Презентација рада школе на завршној приредби; сајту школе; Летопису 
школе и школском часопису 

Стручна већа 

*Самовредновање наставника Педагог, наставници 

*Самовредновање ученика Педагог, ученици 

*Израда Извештаја о раду Тима за школско развојно планирање у школској 
2020/2021. години 

Тим за ШРП 

* Израда Плана рада Тима за школско развојно планирање у школској 2021/ 
2022. години 

Тим за ШРП 

  

 

                                                                                  Kooрдинатор Тима за школско развојно планирање 

          Наташа Милосављевић 

  

1.8.2 ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

Праћење и реализација активности обухвата следеће: 

1. Анализа извршених анкета за обавезне изборне и изборне предмет 

2. Усаглашавање критеријума оцењивања по предметима које предаје више наставника у истом разреду – заједничка 

припрема тестова и прегледање истих, издвајање области на којима треба радити 

3. Размена предметних наставника V разреда иучитеља IV разреда о важности појединихсадржаја за предметну 

наставу и обрнуто 
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4. Анализа месечних планова рада наставника и давање сугестија за унапређивање рада (методе, облици, наставна 

средства, корелација) 

5. Израда анекса Школских програма по разредима 

6. Предлагање активности за програме васпитног рада који су саставни део Школског програма 

7. Изложбе, јавни наступи ученика у слободном времену-предлог активности  

8. Планирање и праћење реализације школског програма; 

9. Праћење остваривања програма образовања и васпитања, 

10. Праћење програма обавезних, обавезних изборних и изборних предмета, 

11. Праћење посебних програма, 

12. Праћење рада секција, 

13. Предлагање мера, 

14.Праћење и старање о остваривању циљева и исхода образовања и васпитања. 

Чланови Актива за развој Школског програма у школској 2020/2021.су: 

1. Даниела Радивојевић-наставник математике 

2. Наташа Милосављевић-наставник енглеског језика 

3. Љиљана Мијаиловић-наставник разредне наставе 

4. Силвана Ђорђевић-наставник разредне наставе - кординатор 

 

1.8.3 ПЛАН РАДА ТИМА ЗА КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ 

 

Тим за Програм културних активности школе чине: 

Весна Грегец, професорка енглеског језика - кординатор 

Хана Вучићевић, професорка музичке културе 

Сања Бјелица, професорка разредне наставе 

Бојана Матејић, професорка разредне наставе 

Милица Савић, професорка разредне наставе 

 

Циљ: 

Формирање, подстицање и развијање културних потреба ученика основне школе. 

Задаци:  

Развијање способности разумевања, формулисања и употребе вербално и невербално исказаних порука. 
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Усвајање појмова релевантних за различите наставне области путем културних активности. 

Формирање потребе и развијање навике одласка у установе културе и посете културним манифестацијама. 

Развијање позитивног вредносног става према општој и националној култури. 

Развијање свести о потреби поштовања и очувања споменика културе. 

Начин реализације Програма 

Циљеви и задаци културних активности реализују се током школске године кроз садржаје редовне, допунске 

и додатне наставе као и путем слободних и других ваннаставних активности. 

У току школске године, у договору са Саветом родитеља, организују се активности унутар школе, као и у 

сарадњи са локалном заједницом и установама културе.  

Школским програмом сва Стручна већа планирају посете, екскурзије, излете и наставу у природи као 

одговарајуће оквире за реализацију циљева и задатака културних активности. 

Реализацијом културних активности поспешују се:  вертикална и хоризонтална повезаност разноврсних 

садржаја, јачање индивидуалних и групних компетенција, равноправност међу половима и инклузија у 

најширем смислу. 

Табеларни приказ активности 

Време Активности Носиоци активности 

IX 

Подела задужења за текућу школску годину 

Приредба за пријем првака „Добродошлица“ 

 Аудиције за чланове хорова и осталих културних секција 

Концерт класичне музике 

        „ Суботом у Бранку“ 

 

Обележавање Европског дана језика (26.9.) 

 

Међународни Дан писмености 

 

Комисија 

Стручна већа учитеља и 

професорке музичке културе 

Стручно веће музичке културе и 

Пријатељи деце  

НБгд 

Стручно веће страних језика 

Библиотекарка,библиотечка 

секција, Стручна већа српског 

језика и учитеља 

X 

Обележавање Дечије недеље (2.-8.10.) 

 

Ревија стваралаштва деце и омладине Новог Београда – Сава 

центар  

Обележавање Дана учитеља и наставника – 5. октобар 

        

  Концерт класичне музике 

        „ Суботом у Бранку“ 

 

Обележавање Дана сећања на жртве у Другом светском рату ( 

21.октобар) 

Учешће у манифестацији Радост Европе ( у оквиру Дечје 

недеље) 

 

Учешће у активностима поводом Сајма књига 

Сва стручна већа 

 

Стручна већа музичке и ликовне 

кул. 

Пријатељи деце и Стручно веће 

учитеља 

Стручно веће музичке културе и 

Пријатељи деце НБгд 

 

Стручно веће друштвених наука 

 

Град Београд 

Општина Нови Београд 

 

Библиотекарка, сва стручна већа 
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XI 

Ликовни конкурс „Ја волим Бранка“ 

 

Дани науке 

 

Дани толеранције 

 

Концерт класичне музике 

        „ Суботом у Бранку“ 

Посета концерту Филхармоније,Мадленијануму итд. 

Читалачка значка 

Мечународни Дан детета 

„Први пут у школској клупи” –посета предшколаца 

Професорке ликовне културе и 

Стручно веће учитеља, Савет 

родитеља 

Стручно веће природних наука 

Педагог , психолог, сва Стручна 

већа 

Стручно веће музичке 

кул.,Пријатељи деце НБГд 

Стручно веће музичке 

кул.,Пријатељи деце НБГд 

Библиотекарка, Стручна већа 

српског језика и учитеља 

Стручно веће учитеља  

XII 

Месец страних језика    

 

Концерт класичне музике 

        „ Суботом у Бранку“ 

Новогодишња приредба  

 

 Аудиције за школско такмичење „Ја имам таленат“ 

 

Новогодишњи базар 

Стручно веће страних језика 

 

Стручно веће музичке 

културе,Пријатељи деце НБгд 

 

Савет родитеља,стр. веће 

муз.кул. 

 

Стручно веће учитеља 

I 

Прослава школске славе Свети Сав 

  ДЕМУС – општинска такмичења вокалних солиста „Златна 

сирена“ - ДЕМУС 

Сва Стручна већа 

Стручно веће музичке културе 

II 

Учешће у школским и општинским  такмичењима  

Полуфинално такмичење  „Ја имам таленат“ 

 

Обележавање Дана државности 

 

Посета концерту Филхармоније или Мадленијануму,Позоришту 

на Теразијама 

Обелеавање Међународног дана матерњег језика 

Сва Стручна већа 

 

Стр,веће музичке културе,Савет 

родитеља 

 

Стручно веће српског језика, 

музичке културе, историје -радио 

емисија 

 

Библиотекарка, Стручна већа 

српског језика и учитеља 

III 

Прослава Дана школе 

ДЕМУС-градска такмичења вокални солисти 

Финална приредба „Ја имам таленат“ 

 

 

Наша школа будућим првацима – посета предшколаца 

 

Светски дан поезије 

Стручна већа српског језика, 

уметности и разредне наставе 

Стручно веће музичке културе, 

Тим за кул.акт.,Савет родитеља 

 

Сва Стручна већа 

 

Библиотекарка, Стручна већа 

српског језика и страних језика 
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У оквиру културних активности у школи, континуирано и периодично, реализују се и следеће активности: 

Учешће на јавним ликовним и литерарним конкурсима 

Учешће на Републичком такмичењу школских часописа 

Квизови знања у оквиру школе и у сарадњи са околним школама 

Реализација јавних и угледних часова часова 

Реализација позоришних представа и драматизација текстова 

Сарадња у вођењу Летописа школе 

Учествовање у свим манифестацијама „Пријатељи деце”. 

1.8.4 ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И  

ЗАНЕМАРИВАЊА 

Планиране активности  
 

Носиоци  Начин реализације активности  Време реализације 

Именовање чланова Тима за 
заштиту 

Директорка школе -Именовање чланова,  уношење 
података у Годишњи план рада 
школе 

Август 2020.  

Упознавање чланова Тима са 
Правилником о протоколу 
поступања у установи у одговору на 
насиље, злостављање и 
занемаривање 

Координатор 
Тима  

-Састанак Тима за заштиту  Прва недеља 
септембра 

Упознавање наставникаса 
Правилником, дефинисање улога и 
одговорности у применипроцедура 
и поступака предвиђених 
Протоколом  

Чланови Тима,  
сви запослени  

-Координатор Тима упознаје 
Наставничко веће са 
Протоколом и предвиђеним 
процедурама и поступцима  
-Постављање информација о 
продедурама на огласној табли 

Септембар 

Упознавање ученика и родитеља са 
Правилником и са правилима 

Одељењске 
старешине 

Часови одељењског старешине, 
родитељски састанци 

Септембар 

IV 

Обележавање Светског дана књиге за децу и Светског дана 

књиге 

 

 

 

Дечји песнички караван 

Стручна већа српског језика и 

већа страних језика, уметности и 

учитеља 

 

Библиотекарка, Стручна већа 

српског језика и учитељ 

V 

 

Ревија победника Градског такмичења ДЕМУС и додела 

диплома у Дечијем културном центру Београда 

 

Обележавање Светског дана породице - 15. Мај 

 

Стручно веће  музичке културе 

 

 

Сва стручна већа 

VI 

Обележавање Дана заштите човекове средине (5. јун) 

 

Извештај о раду Комисије 

Усвајање Годишњег плана и програма рада за следећу школску 

годину 

 Завршне приредбе 

Сва Стручна већа 

 

 

Комисије 

 

Стручно веће учитеља 
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понашања у школи (Кодекс 
понашања) 

 

Евидентирање случајева насиља 
на утврђен начин   

Целокупно 
наставно особље  

-Наставници преузимају 
одговарајућу образац од ПП 
службе, попуњен образац 
предају члановима Тима 

Током целе школске 
године 

Израда Оперативних планова 
заштите у ситуацијама 
евидентираног насиља, праћење и 
извештавање о реализацији Плана  

Делегирани члан 
Тима  

Након састанка Тима на коме су 
извршене консултације и дат 
предлог мера, делегирани члан 
Тима израђује План  

Током школске 
године  

Прикупљање и адекватно чување 
документације везане за 
евидентиране случајеве насиља  

ПП служба Психолог или педагог на 
заштићеном месту чувају 
документацију, према свим 
правилима струке 

Током целе школске 
године 

Сарадња са релевантним 
службама у случају евидентираног 
насиља 
- локална здравствена установа; 
- МУП 
- ШУ 
- центар за социјални рад; 

Директор у 
сарадњи са 
члановима Тима  

Сарадња са наведеним 
установама према процени 
конкретне ситуације  

Током целе школске 
године 

Сарадња са МУПом при 
реализацији планираних 
предавања представника МУПа 
ученицима школе  

Директор, 
помоћница 
директора, 
чланови Тима 

Договор око тема које је 
потребно реализовати с 
обзиром на актуелна дешавања 
у школи  

Према месечним 
плановима 
добијеним од 
представника МУПа 

Промовисање позитивних 
вредности– ученичког школског 
успеха и постигнућа, као и избора 
најхуманијих и  најбољих другова у 
одељењу  

Наставник 
задужен за за 
промовисање 
позитивних 
вредности 

Пано на коме ће бити истакнута 
имена ученика по одељењима, 
са похвалама за успех, 
пријатељство и хуманост 

На крају сваког 
тромесечја  
 
 
 
 

Умрежавање свих кључних 
носилаца превенције 
Насиља 

Чланови Тима Подстицање сарадње између 
колега, размена добрих пракси  

Током целе школске 
године 

Размена информација о начинима 
едукације запослених и ученика у 
области превенције насиља  

Целокупно 
наставно особље  

Састанак Тима за заштиту, 
препорука Тима за семинар који 
би се одржао у школи 

Током целе школске 
године 

Предавања и радионица на тему 
превенције насиља, реаговања у 
ситауцијама насиља и реституције  

Одељењске 
старшихне свих 
одељења, ПП 
служба 

Реализација предавања и 
радионица у договору ПП 
службе и старешина  

Током целе школске 
године 

Сугестије за уношење измена у 
кодекс понашања школе 
 

Тим за заштиту Анкетирање наставника, 
састанак Тима са темом анализе 
резултата анкете, информисање 
директора о резултатима анкете 

Јун   

Сугестије за измене у Плану рада 
Тима за заштиту за наредну 
школску годину  

Тим за заштиту Састанак Тима за заштиту Јун   

Израда полугодишњег и годишњег 
извештаја о раду Тима 

Координатор 
Тима 

Израда извештаја као саставног 
дела извештаја о раду школе 

Јануар, јун  

 

Чланови Тима у школској 2020/2021.години су: 

1. Сузана Липић-директор  
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2 .Ивана Глувић-наставник биологије 
3. Кристина Поткоњак- координатор-психолог школе 
4. Аница Алексић-наставник разредне наставе 
5. Бојана Симић-наставник математике 
6. Јелена Ботић –педагог 
7.Стеван Стевановић-психолог школе 
8. Председник Савета родитеља. 

 

                                     План сачинила Ирена Барчанац,  

                                                          координатор Тима за заштиту за школску 2020/21. 

1.8.5 ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 

Члан 130. ЗОСОВ-а, став 14. тачка 3. прописује формирање Тима за самовредновање. Члан 49. ЗОСОВ-а, 

прописује начин самовредновања установе, као и носиоце тих активности. У складу са тим, указом директора 

ОШ „Бранко Радичевић“ формира се Тим за самовредновање, за школску 2020/21. годину, којег чине: Јелена 

Ботић, педагог школе, председник Савета родитеља, професор разредне наставе Љиљана Мијаиловић, 

професор енглеског језика, Вања Чоловић, Марија Момчиловић и професор историје, Наталија Буквић, која 

је и координатор Тима.  

Начин рад и одговорност Тима уређени су ЗОСОВ-ом , Статутом школе и Правилником о вредновању 

квалитета рада установа 

Имајући у виду горе наведено Тим је установио Годишњи план рада 

 

Предвиђене активности 
Носиоци 
активности 

Време 
реализације 

Исходи активности/начин 
праћења 

Утврђивање основних 
смерница за рад Тима за 
самовредновање (дефинисање 
плана рада за школску 2020/21. 
годину) 

Тим за 
самовредновање 
Тим за 
обезбеђивање 
квалитета 

септембар2020. 

 
Записник са састанка тима 
(Обезбеђен неопходан материјалза 
чланове тима за самовредновање), 
педагошка документација 

Договор о плану реализације 
самовредновања области 
квалитета (избор области) 

Тим за 
самовредновање 

септембар2020. 
Записник са састанка тима  
Подела задатака 

Обавештавање наставника, 
Савета родитеља 
Ђачког парламента и Школског 
одбора о предмету 
самовредновања у школској 
2020/2021. 

Директор 
Тим за 
самовредновање 
Савет родитеља 
Ђачки парламент 

септембар2020. 

Записници са састанака 
Наставничког већа, Савета 
родитеља, Ђачког парламента и 
Школског одбора 

Избор представника Савета 
родитеља и  Ђачког 
парламента 

Савет родитеља 
Ђачки парламент 
Тим за 
самовредновање 

септембар 2020. 
Изабрани представници Савета 
родитеља, Ђачког парламента 

Праћење Интернет странице 
школе 

Тим за 
самовредновање, 

септембар2020. - 
август2021. 

Интернет страница школе 
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координатори 
сајта школе 

Израда анкетазанаставнике, 
ученике, родитеље за области 
квалитета 1.0 Програмирање, 
планирање и извештавање,  
4.0 Подршкаученицимаи2.0 
Настава и учење (стандарди 
2.3 и 2.4) 

Тим за 
самовредновање 

октобар 2020. 

Анкетезанаставнике, ученике, 
родитеље за области квалитета   
1.0 Програмирање, планирање и 
извештавање,  4.0 
Подршкаученицимаи2.0 Настава 
и учење (стандарди 2.3 и 2.4) 

Анкетирање родитеља  
Савет родитеља 
Тим за 
самовредновање 

Новембар  2020. Попуњена анкета  за родитеље  

Анкетирање наставника 
Анализа анкете за наставнике 

Наставници 
Тим за 
самовредновање 

новембар  2020. 
Анкете за наставнике 
Анализа анкета за наставнике 

Сарадња са Ђачким 
парламентом-разговор о 
областима самовредновања 

Ђачки парламент 
Тим за 
самовредновање 

новембар  2020. 
Записник са састанка Ђачког 
парламента 
 

Обрада анкете за родитеље 
Тим за 
самовредновање 

децембар2020. Анализа анкете за родитеље  

Посматрање наставе 

Тим за 
посматрање 
наставе 
 

октобар 2020. –
март2021. 

 Извештај о посматрању наставе 

Анкетирање ученика  
Анализа анкете за ученике 

Ученици 
Тим за 
самовредновање  

новембар2020. 
Анкета за ученике 
Анализа анкете за ученике  

Извештавање о посматрању 
наставе и мерама за 
побољшање 

Тим за 
посматрање  
Наставе 
Педагошки 
колегијум 

март2021. 
Записник са седнице  педагошког 
колегијума 

Анализирање извештаја о 
посматрању наставе 

Тим за 
самовредновање 

март 2021. 

Анализа извештаја о 
посматрањунаставе- ниво 
остварености стандарда 2.3 и 2.4  
и у одељењима у којима постоји 
ИОП-присутност критеријума 
2.2.4(област квалитета 2.0 
Настава и учење) 

Утврђивање расположивих 
доказа и идентификовање 
доказа  које треба 
накнадноприкупити за област 
1.0 Програмирање, 
планирање и извештавање,  
4.0 Подршкаученицима 

Тим за 
самовредновање 
 

март2021. 
Делимично попуњен извештај о   
прикупљеним доказима 

Упоређивање прикупљених 
доказа са индикаторима и 
доношење закључка о 
остварености стандарда 
квалитета рада образовно-
васпитних установа за изабране 
области. 

Тим за 
самовредновање 
 

април2021. 

Попуњен извештај о   прикупљеним 
доказима и донесеним закључцима 
Делимично попуњен формат 
извештаја о самовредновању 
области квалитета 
1.0 Програмирање, планирање и 
извештавање,  4.0 
Подршкаученицимаии2.0 
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Настава и учење (стандарди 2.3 
и 2.4) 

Извештавање о резултатима 
самовредновања и уоченим 
кључним снагама и слабостима 
за области 1.0, 4.0  и 2.0 
(стандарди 2.3,  2.4 и 2.2.4) 

Тим за 
самовредновање 
Педагошки 
колегијум 

мај2021. 
Записник са седница наставничког 
већа и педагошког колегијума 

Извештавање о резултатима 
самовредновања и уоченим 
кључним снагама и слабостима 
за области 1.0, 4.0  и 2.0 
(стандарди 2.3,  2.4 и 2.2.4) 

Директор 
Тим за 
самовредновање 
Савет родитеља 
Ђачки парламент 

мај 2021. 
Записник са седница Савета 
родитеља и  
Ђачког парламента  

Консултације о предлогу мера 
за унапређивање квалитета 
рада школе 

Тим за 
самовредновање 
Стручна већа 
Савет родитеља 
Ђачки парламент 

мај2021. 
Предлог мера за унапређивање 
квалитета рада школе 

Самовредновање дигиталних 
капацитета школе-Анкетирање 
руководства, ученика и 
наставника  

Тим за 
самовредновање 

Мај 2021. Анализа анкета  

Праћење реализације плана 
побољшања за области 5.0 
ЕТОС  увидом у документацију 

Тим за 
самовредновање 
 

Септембар 
Фебруар 
Јун  
 

Извештај о  реализацијиплана 
побољшања за школску2020/2021. 

Праћење реализације плана и 
ефеката спроведених мера 
побољшања у циљу јачања 
дигиталних капацитета школе  
(област 6.0Организација рада 
школе, управљање људским 
ресурсима и материјалним 
ресурсима)  

Тим за 
самовредновање 
 

Септембар 
Фебруар 
Јун  

Извештај о   реализацијиплана 
побољшања за школску 2020/2021. 
 
 

Договор о областима квалитета 
које ће бити вредноване 
школске 2021/2022. 

Тим за 
самовредновање 
Стручни актив за 
развојно 
планирање 
Стручни актив за 
развојШколског 
програма 
Педагошки 
колегијум 

јун2021. 

Утврђен предмет самовредновања 
за школску 2021/2022. 
Записник са састанка Педагошког 
колегијума  

Преиспитивање Плана 
побољшања за школску 
2020/2021. на основу Извештаја 
о реализацији 

Тим за 
обезбеђивање 
квалитета 
Тим за 
самовредновање 

Септембар 
фебруар 
Јул 2021. 

Измене плана 
 

Израда Планапобољшања за 
школску 2020/2021. – договор о 
циљевима, улогама и 
одговорностима, временским 
оквирима и предвиђеним 
исходима 

Тим за 
обезбеђивање 
квалитета 
Стручни актив за 
развојно 
планирање 

јул 2021. 

Записник са састанка Тима за 
обезбеђивање квалитета 
Планпобољшањаза школску 
2020/2021. 
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Утврђивање начина праћења 
остваривања предложених 
мера 

Тим за 
самовредновање 
Тим за 
професионални 
развој 

Састављање комплетног 
извештаја о самовредновањуза 
школску 2020/2021. 

Руководилац 
Тима за 
самовредновање 

Август 2021. 
Извештај о самовредновању за 
школску 2020/2021. 

Израда Годишњег плана 
самовредновања за школску 
2021/2022. Годину 

Руководилац 
Тима за 
самовредновање 
 

Август 2021. 
Годишњи план самовредновања за 
школску 2021/2022. годину 

 

 

1.8.6 ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ЕКОЛОШКЕ АКТИВНОСТИ 

 

Тим за програм заштите животне средине: 

1. Јасмина Јовановић-наставник географије 

2. Мирјана Стојковић-Шуштершић-наставник биологије 

3. Елијана Настасијевић- координатор-наставник разредне наставе 

4. Смиљана Павловић-наставник хемије 

 

Циљеви и задаци: 

 

- упознавање значаја изучавања екологије као биолошке научне дисциплине и основних еколошких појмова; 

- образовање за животну средину и развијање потреба и могућности личног ангажовања у заштити животне 
средине; 

- развијање еколошке свести и усвајање принципа одрживог развоја као и права будућих генерација на очувану 
животну средину и природне ресурсе; 

- примена образовања кроз препознавање и избора квалитетног и здравог стила живота, рационалног 
коришћења природних ресурса; 

- препознавање извора загађивања и уочавање, формулисање, анализирање и решавање проблема у вези 
животне средине; 

- развијање потребе и иницијативе за активно учествовање  у заштити и одрживости животне средине, природе 
и биодиверзитета;  

- научити препознати, убрати и употребити самоникло јестиво биље и применити га у исхрани; 

- оријентација на непознатом терену; 

 

Корелација: 

 

-   зоографија, разни видови медицине, фитогеографија, хемија, физика, свет око нас, природа и друштво, биологија, 
географија, историја, чувари природе, физичка култура 
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План активности: 

Септембар: 

- израда плана активности; 

- упознавање са предметом истраживања и заштите животне средине; 

- акција- Маковиште; 

- предавање на тему: Загађивање и мере очувања животне средине ( пети разред ); 

Октобар: 

- чишћење школског дворишта и одлагање опалог лишћа у контејнере ( еколошки је          неприхватљиво спаљивање 
лишћа и другог смећа због ослобађања штетних гасова); 

- постављање канти за смеће на пасарели; 

- акција -  Ада циганлија; 

- предавање на тему: Појава киселих киша ( осми разред ); 

Новембар: 

- приказивање примера неких облика енергетске ефикасности, као нпр. употреба штедљивих сијалица, 
енергетски ефикасних уређаја и компјутера; 

- предавање о начинима спречавања губитка тополотне енергије у учионицама и становима ( дихтовање 
прозора и врата ); 

- предавање на тему: Акција прикупљања материјала за рециклажу ( од првог до осмог разреда); 

 -     акција - лева обала Саве, Нови Београд ( сакупљање пет амбалаже у сарадњи са локалном заједницом; 

Децембар: 

- предавање на тему: Комунална хигијена ( од првог до осмог разреда ) акција у школи и Месној заједници;  

- организовање чишћења снега и леда (на пасарели и у школском дворишту) и постављање соли по потреби; 

- акција: Авала; 

Јануар: 

- чишћење снега и леда око школе и у школском дворишту; 

- акција: Кошутњак - обука на терену; 

- предавање на тему: Утицај буке на животну средину ( пети разтред ); 

- огледни час: Одговоран однос према здрављу и животној средини ( од првог до осмог разреда ); 

Фебруар: 

- брига о птицама и напуштеним животињама ( пси и мачке луталице ); 

- предавање на тему: Брига о животињама ( од првог до осмог разреда ); 

- акција: еколошка оаза Звездани гај - радна акција; 

Март: 

-  уочавање разноврсности и структуре екосистема у непосредном окружењу како би се лакше уочиле неправилности    
и брже деловало на проблем; 

- предавање на тему: Живот без дуванског дима ( шести разред); 

- акција: Липовичка шума; 
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Април: 

- примери позитивног и негативног деловања човека на животну средину и непосредну околину израда паноа; 

- начини спречавања и побољшавања услова животне средине ( озелењавање школског дворишта, спречавање 
уништавања дрвећа, биља, загађивања ваздуха и земљишта бацањем отпадака, ...); 

- предавање на тему: Заштита биљака ( шума ) и њихов утицај на животну средину ( од шестог до осмог разреда 
); 

- акција: Засавица; 

Мај: 

- конкретан допринос селекцији отпада ради што ефикасније рециклаже; 

- прикупљање старог папира и лименки ради рециклаже; 

- радионица о утицају човека на загађење животне средине; 

- акција: Ресавска пећина; 

Јуни: 

- истраживање стања угрожености животне средине у непосредном окружењу; 

- проналажење и прикупљање лишајева и маховине као индикатора степена чистоће ваздуха према врсти ; 

- обележавање 5. јуна - дана заштите животне средине; 

акција: Стрмостен 

НАПОМЕНА: дат је план еколошких активности  за наредни четворогодишњи период, при чему се исте могу 
прилагођавати сходно потребама и могућностима, а у складу са активностима предвиђеним школским развојним 
планом и програмом. 

 

         

Координатор тима: 

Елијана Настасијевић 

 

1.8.7 ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САРАДЊУ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 

 

Огранизације, 

институције 

Начин  и  поступак  остваривања  сарадње Време     Носилац                 

активности 

Министарство 

просвете, науке и 

технолошког 

развоја 

 

Градски 

секретаријат 

образовања 

- Сарадња са Министарством просвете се одвија 

континуирано кроз праћење и реализације програма, 

унапређивање наставе, стручно усавршавање наставника, 

спровођење полагања завршног испита ученика 8. разреда, 

иницијалних тестова,реализацију такмичења и низ других 

активности 

- У школи се одржавају обавезни и изборни акредитовани 

семинари Министарства просвете. 

- Школа је центар за полагање лиценцe за наставнике, 

педагоге, психологе и школске библиотекаре. 

- Инспекцијски надзор 

Током 

године 

Директор, 

ПП служба, 

Наставници 



102 
 
 

Градски 

секретаријат за 

спорт и омладину 

 

Школска управа 

- Сарадња се одвија кроз такмичења и пројекте у којима школа 

учествује или је коаутор 

 

 

 

- Сарадња се одвија кроз редовни саветодавни и 

консултативни рад као и заједничке активности везане за рад 

школе 

Током 

године 

Директор 

Наставници 

ПП служба 

ГО Нови Београд - Реализација културних и спортских манифестација, изложби, 

такмичења, трибина, округлих столова, предавања. 

- Праћење уписа деце у први разред и редовног похађања 

наставе. 

- Сарадња на побољшању мера заштите и безбедности деце 

и ученика. 

- Сарадња са члановима школског одбора бираних из редова 

локалне самоуправе. 

- Додела награда и признања ученицима и наставницима. 

- Дечја недеља 

Током 

године 

Директор, 

Наставници 

 

Београдске 

општине 

- Културне манифестације и радионице за ученике  

- Oбјављивање  литерарних и ликовних радова 

- Реализација хуманитарних, еколошких акција.  

Током 

године 

Директор, 

Наставници 

МУП Нови Београд         

 

 

МУП (одељење за 

малолетничку 

деликвенцију) 

 

 

 

Центар за 

социјални рад 

- Сарадња са школским полицајцем   

- Предавања о саобраћају, наркоманији, малолетничкој 

деликвенцији, сајбер криминалу, трговином људима 

- Издавање дозвола за безбедно путовање на екскурзије и 

наставу у природи. 

- Сузбијање асоцијалног понашања ученика и малолетничке 

деликвенције 

 

 

- Сарадња и помоћ у решавању породичних проблема 

- Помоћ у случајевима дисфункционалности породице 

(насиље, развод, дрога) 

- Давање мишљења на молбе Центра за социјални рад у вези 

са проблематичним понашањем ученика или родитеља 

Током 

године 

ПП служба, 

ОС,  

Директор 

Дом здравља „Нови 

Београд“ блок 44 

- Бригу о здрављу ученика воде лекари из Дома здравља Нови 

Београд кроз редовне систематске, офтамолошке, 

лабораторијске и друге прегледе. 

- Врше се едукације ученика и кроз реализацију предавања на 

теме: Здрава исхрана, Физичка активност, Пубертет, Болести 

зависности, Астма, АИДС, КОВИД, Репродуктивно здравље и 

Ризично понашање уз поделу пригодних брошура 

Током 

године 

Директор, 

ОС 
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Црвени Крст Новог 

Београда, града и 

Србије 

- Трка за срећније детињство 

- Реализација хуманитарне акције за децу без родитељског 

старања „Један пакетић- много љубави“ - сакупљање 

слаткиша за новогодишње пакетиће 

- Општинско такмичење из Прве помоћи - школска екипа 

похађа обуку и учествује на такмичењу 

- Реализација ликовних и литерарних конкурса које објављује 

Црвени Крст 

Октобар 

Децембар 

Пролеће 

Током 

године 

Координатори  

ЦК, 

Наставници 

Основне школе са 

територије 

Општине 

- Заједничке културне и хуманитарне манифестације 

- Заједнички семинари и професионална усавршавања 

наставника, такмичења ученика 

- Организовање општинских такмичења 

- Организовање састанака општинских Стручних већа 

- Пунктови за прегледање тестова завршног испита 

Током 

године 

Наставници, 

Директор 

Гимназије  

Средње стручне 

школе  

- Професионална оријентација ученика,  

- Представљање средњих школа ученицима осмог разреда 

Друго 

полуг. 

ПП служба, 

ОС 

Факултети - 

Учитељски, ФМУ, 

ФДУ, Филолошки, 

Математички 

- Хоспитовање студената са многих факултета Београдског 

универзитета  

- Полагање стручних испита и лиценце  као и други корисни 

облици сарадње 

- Обележавање важних датума 

Током 

године 

Директор 

Регионални центар 

за таленте 

- Увођење ученика у научноистраживачке процесе 

- Информисање заинтересованих и упућивање талентованих 

и надарених ученика у центар 

Током 

године 

Наставници, 

ПП служба 

Месна заједница 

„Сава“ 

Реализација културних садржаја- одржавање приредби, 

изложби, као и реализација хуманитарних и еколошких акција 

Током 

године 

Директор, 

Наставници 

 

Предшколске 

установе 

- Сарадња учитеља, васпитача и стручних сарадника у циљу 

размене корисних информација  

- Посета деце вртића школи (упознавање објекта, 

организације активности у школским просторијама, присуство 

часовима првог разреда и посета боравку, као и кабинетима 

предметне наставе) 

- Организовање родитељских састанака за будуће прваке 

Током 

године 

 Наставници, 

Директор, 

ПП служба 

Пријатељи деце 

Новог Београда 

 

Пријатељи деце 

Београда 

 

 

 

Пријатељи деце 

Србије 

Реализација општинских  такмичења:  

- ДЕМУС 

- Литерарна такмичења: „Мој крај приче“, У част Драгану 

Лукићу - Лукићев лист, Ђачки песнички сусрети, такмичење 

литерарних секција 

- Такмичење рецитатора „Песниче народа мог“ 

- Ликовна такмичења: Дечја недеља, Дечја карикатура „Мали 

Пјер“, „Ускршње ликовне чаролије“,  „Птице“, такмичење 

ликовних секција, У част Драгану Лукићу – Лукићев лист 

- Акредитовани семинари Пријатеља деце 

Током 

године 

Координатори 

ПД, 

Наставници, 

Библиотекари 
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- Летње и зимске  креативне радионице за децу и младе – 

Најраспуст 

- Дечја недеља 

- Ревија стваралаштва деце и младих у Сава центру 

- Инструктивни рад са одраслима, трибине, семинари 

Дечји културни 

центар Београд 

- Градска такмичења у оквиру манифестације „ДЕМУС“  

- Ревија победника и додела диплома 

- Ликовне изложбе 

- „Радост Европе“- пријем и смештај деце ЕУ и учешће у 

програмимана сценама Сава центра и ДКЦ 

Током 

године 

 

Октобар 

Наставници, 

Директор 

Библиотеке - Народна библиотека, Библиотека града Београда, 

библиотека „Вук Караџић“, Друштво школских библиотекара 

Србије 

- Промоција читања ради задовољства,  обележавање 

значајних јубилеја и датума везаних за књигу  

- Упис ученика у мрежу градских библиотека  

- Читалачка значка 

Током 

године 

Библиотекари 

Музеји - Организовање посета ученика Музеју Николе Тесле, 

Педагошком музеју, Војном музеју, Музеју Доситеја и Вука, 

Планетаријуму, ПТТ музеју, Ваздухопловном музеју, 

Народном музеју и реализација ликовних и литерарних 

конкурса које организују музеји. 

- Посета београдском Зоо врту- „Врт добре наде“ 

Током 

године 

ОС, 

Наставници 

Позоришта - Посете позориштима „Бошко Буха“, „Душко Радовић“, „Пуж“, 

„Народно позориште“, „Позориште на Теразијама“, 

„Мадленијанум“, „Беогадска филхармонија“  и друга 

 Током 

године 

Наставници, 

ОС 

Биоскопи - Организоване посете биоскопским представама, упознавање 

са светском и домаћом кинематографијом 

Током 

године 

Наставици, 

ОС 

Дом омладине 

Амерички кутак 

Гете институт  

- Учешће наставника и  ученика у  радионицама  и програмима 

ових институција. 

 

Током 

године 

Наставници,  

Библиотекари 

СРЦ  „11.април“ 

Хала спортова 

Нови Београд 

Клизалиште 

„Пингвин“ 

Сарадња са спортским институцијама на територији општине 

и града: 

- стадиони фк „Црвена звезда“, ФК „Земун“- такмичења у 

атлетици 

- Организовање општинских и градских спортских такмичења 

- Организоване посете, награђивање ученика бесплатним 

терминима  

- Бесплатна школа пливања 

- Реализација турнира и стимулисање деце на бављење 

спортом као здравим стилом живота 

Током 

године 

Наставници, 

ОС 

Издавачке куће 

Редакције дечјих 

часописа 

- Стална сарадња са издавачким кућама „Лагуна“, „Пчелица“,  

„Букленд“,  „Прополис букс“,  „Одисеја“,  „Креативни центар“,  

„Матица српска“... на промоцији нових издања и набавка књига 

- Присуствовање презентацијама нових уџбеника издавачких 

кућа – Нови Логос, Клет, БИГЗ... 

Током 

године 

Библиотекари, 

Наставници 
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- Објављивање ученичких ликовних и литерарних радова 

Радио и тв станице Учешће у емисијама  По позиву Ученици 

Наставници 

Стручни 

сарадници 

Управа школе 

Школски програми 

којима присуствују 

представници 

локалне 

самоуправе 

- Свечани пријем првака 

- Новогодишњи базар 

- Светосавска академија 

- Дан школе 

- Школско такмичење „Ја имам таленат“ 

- Радост Европе 

Током 

године 

Наставници 

                                        

                                       Чланови тима:                                                   

                                                                           Тања Маљоковић - координатор 

                                                                           Сунчица Димитријевић - члан 

                                                                           Драгана Кукобат – члан 

                                                                           Гордана Глигић - члан 

 

1.8.8 ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САРАДЊУ СА РОДИТЕЉИМА 

Чланови тима: 

 Миљана Радосављевић, мастер учитељ, кординатор 
 Марија Солдић Сокић, логопед 
 Стеван Стевановић, психолог 
 Александра Филиповић, проф. немачког језика 
 Бранка Матијевић, проф. разредне наставе, педагошки саветник 

 

Садржаји рада Време реализације Начин остваривања плана 

-Родитељски састанци 
 
 
 
-Индивидуални разговори и 
саветодавни рад 
 
Професионална оријентација  
 
 
Сарадња са родитељима 
деце/ученика којима је 
потребна додатна подршка 
 
 

на почетку школске године и на 
класификационим 
периодима 
 
Према потреби 
 
 
Друго полугодиште 
 
 
 
Према потреби 
 
 
 
Током школске године 

 
Родитељски састанак 
 
 
Разговор са наставницима, ППС 
 
 
Посете институцијама, школама 
и присуство родитеља 
часовима 
 
Разговори, састанци 
 
 
 
Обележавање битних датума 
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Организовање културних и 
забавних догађаја у школи 
 
 
Радионице у оквиру здравствене и 
социјалне заштите деце 
  
Тематска предавања за родитеље 
 
Учешће родитеља у раду 
Школског одбора, савета 
родитеља, Тима за заштиту од 
насиља 

 
 
 
Током школске године 
 
 
Током школске године 
 
 
 
Током школске године 

 
 
 
Радионице 
 
 
ПП служба 
 
 
 
Састанци 

 

 

У Београду, 8.9.2020.                        

Миљана Радосављевић, 

координатор Тима за сарадњу са родитељима 

 

1.8.9 ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

И ДОДАТНУ ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА 

 

Планиране активности  

 

Носиоци  Начин реализације активности  Време реализације 

Именовање чланова Тима за 
инклузивно образовање зашколску 
2020/21.  

Директорка 

школе 

-Именовање чланова,  
уношење података у Годишњи 
план рада школе 

Август 2020.  

Упознавање чланова Тима са 
Правилником о ближим упутствима 
за утврђивање права на 
индивидуални образовни план, 
његову примену и вредновање 

Координатор 
Тима  

-Састанак Тима за заштиту  Прва недеља 
септембра 

Упознавање наставника са 
Правилником о ближим упутствима 
за утврђивање права на 
индивидуални образовни план, 
његову примену и вредновање 

Чланови Тима - Тим упознаје Наставничко 
веће са Правилником и  
предвиђеним процедурама 
везаним за додатну подршку 
ученицима 

Септембар 

Утврђивање потребе за додатном  
образовном подршком ученицима и 
за израдом планова рада са 
ученицима  

Сви наставници, 
чланови Тима  

-Састанак Тима, заједничка 
одлука о потреби за додатном 
образовном подршком и 
изради планова рада  

На почетку сваког 
класификационог 
периода 
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Сарадња са средњом школом у коју 
су уписани ученици који су наставу 
претходно похађали по  ИОПу  

Делегирани члан 
Тима  

-Достављање потребне 
докуменатције или 
консултативни састанак са 
предстваницима средње 
школе 

Септембар 

Вредновање напредовања ученика, 
утврђивање потребе за изменом 
облика образовне подршке или 
укидања ове врсте подршке 

Сви наставници, 
чланови Тима 

Састанак Тима након 
консултација са ОС, 
анализирање напредовања 
ученика, доношење одлуке о 
потреби за изменом облика 
образовне подршке или 
укидања ове врсте подршке 

На крају сваког 
класификационог 
периода 

Подношење извештаја Педагошком 
колегијуму о напредовању ученика, 
изменама облика образовне подршке 
и новим, израђеним плановима  

Координатор 
Тима 

Координатор подноси 
извештај о извршеном 
вредновању напредовања 
ученика и новим израђеним 
плановима  

На крају сваког 
класификационог 
периода 

Пружање саветодавне  подршке 
наставницима, ученицима и 
родитељима ученика који наставу 
похађају уз додатну образовну 
подршку  

Чланови Тима 
Саветодавни разговори о 
јаким и слабим странама 
ученика, препорученим 
методама рада  

Током целе школске 
године 

Прикупљање и адекватно чување 
документације везане образовну 
подршку ученицима  

ПП служба -Психолог или педагог на 
обезбеђеном месту чувају 
документацију, према свим 
правилима своје струке 

Током целе школске 
године 

Сарадња са Интерресорном 
комисијом 

Координатор 
Тима   

-Упућивање родитеља на 
прибављање мишљења 
Интерресорне комисије у 
складу са Правилником; 
консултације са 
представницима комисије 

Током целе школске 
године, према 
потреби  

Сарадња са релеватним 
институцијма за пружање подршке 
ученицима који наставу похађају уз 
додатну образовну подршку (Дом 
здравља, Завод за поремећаје 
говора итд) 

Координатор 
Тима   

-Сарадња и консултације са 
релеватним институцијама 
ради пружања адекватне 
подршке ученицима у школи  

Током целе школске 
године, према 
потреби 

Едукација у области инклузивног 
образовања (акредитовани 
семинари, хоризонтално учење) 

наставници Подстицање наставника да у 
свој план стручног 
усавршавања укључе 
семинаре из области области 
инклузивног образовања; 
хоризонтално преношење 
знања на Наставничком већу 

Током целе школске 
године 

Сарадња са Школском управом при 
реализацији прописаног начина 
полагања завршног испита и уписа у 

Делегирани члан 
Тима   

-Благовремено достављање 
потребне  документације 

Друго полугодиште  
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средњу школу ученике који наставу 
похађају по ИОПу 

Анализа рада Тима, предлози за 
измене и допуне годишњег плана 
рада Тима 

Чланови Тима -Састанак Тима Јун  

Израда полугодишњег и годишњег 
извештаја о раду Тима 

Координатор 
Тима 

Израда извештаја као 
саставног дела извештаја о 
раду школе 

Јануар, јун  

 Чланови тима за инклузивно образовање у школској 2020/2021.су:  

1. Сузана Липић-директор 
2. Сања Бјелица-помоћник директора 
3. Стеван Стевановић-психолог школе 
4. Кристина Поткоњак-психолог школе 
5. Јелена Ботић- координатор-педагог школе 
6. Марија Сокић-Солдић-логопед школе 
7. Слађана Златић-наставник разредне наставе 
 

1.8.10. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 

 

Чланови Тима: 

1. Светлана Дробњак професор српског језика -координатор 

2. Кристина Поткоњак, психолог 

3. Оливера Остојин професор разредне наставе 

4. Драгица Станојевић професор физичког васпитања 

5. Бранка Матијевић професор разредне наставе 

6. Јасмина Јованаовић професор географије 

 

Професионални развој је сложен процес који подразумева стално развијање компетенција наставника, 

васпитача и стручног сарадника ради квалитетнијег обављања посла и унапређивања развоја деце и ученика 

и нивоа постигнућа ученика. 

Стручно усавршавање представља стални, плански и систематизовани и програмирани процес а којим се 

обезбеђује: стицање нових и што савременијих педагошких, психолошких методичких и дидактичких знања и 

усавршавање тих знања до нивоа њихове примене у раду са ученицима и родитељима ученика, стално 

праћење нових достигнућа у струци, продубљивање и развој стеченог знања из области педагогије, 

психологије и методике у функцији остваривање наставних садржаја, полазећи од узраста детета и ученика, 

њихових психолошких карактеристика, могућности и потреба, увођење нових знања у образовни и васпитни 

рад са ученицима. 

 

Задаци Тима за стручно усавршавање: 
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 јачање компетенција наставника 
 унапређивање образовно-васпитног рада 
 остваривање циљева и стандарда постигнућа ученика 
 

               Потребе и приоритете стручног усавршавања установа планира на основу исказаних личних планова 

професионалног развоја наставника, васпитача и стручних сарадника, резултата самовредновања и 

вредновања квалитета рада установе, извештаја о остварености стандарда постигнућа, задовољства 

ученика и родитеља, односно старатеља деце и ученика и других показатеља квалитета образовно-васпитног 

рада. 

 Лични план професионалног развоја наставника и стручних сарадника сачињава се на основу 

самопроцене нивоа развијености свих компетенција за професију наставника, васпитача и стручног 

сарадника (у даљем тексту: компетенције). 

 Стално стручно усавршавање остварује се активностима које:  

 Предузима установа у оквиру својих развојних активности, и то: . 

 извођењем угледних часова, односно активности са дискусијом и анализом;  

 излагањем на састанцима стручних органа и тела које се односи на савладан програм стручног 

усавршавања или други облик стручног усавршавања ван установе, приказ књиге, приручника, 

дидактичког материјала, стручног чланка, различите врсте истраживања, 

 студијско путовање и стручну посету и др. са обавезном дискусијом и анализом;  

 остваривањем:  

 истраживања пројекта образовно-васпитног карактера у установи;  

 програма од националног значаја у установи;  

 програма огледа, модел центар;  

 облика стручног усавршавања који је припремљен и остварен у установи у складу са 

потребама запослених;  

 

2. Спроводе се по одобреним програмима обука и стручних скупова 

 

Задаци Активности 
 

1. Састанак Тима за СУ и анализа рада у овој области 

у току школске 2020/2021. Године 

Упознавање Тима са стручним усавршавањем 

учитеља, наставника и стручних сарадника 

2. Расподела задужења међу члановима Тима и 

договор о раду Тима за СУ  

3. Израда годишњег плана рада Тима за стручно 

усавршавање 

Избор записничара и расподела задужења 

4. Анализа потреба стручних већа за стручним 

усавршавањем 

5. Израда Годишњег плана стручног усавршавања 

учитеља, наставника и стручних сарадника ван установе  

Прикупљање података од стручних већа и израда 

годишњег плана СУ на нивоу школе 
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6. Упознавање свих школских органа са документом о 

вредновању сталног стручног усавршавања у установи 

Упознавање Тима за СУ и директора школе са 

документом о вредновању сталног стручног 

усавршавања у установиУпознавање Наставничког 

већа са Документом 

7. Израда личних планова стручног усавршавања Усмеравање, помоћ у изради и прикупљање личних 

планова професионалног развоја 

8. Рад на заказивању, организацији и реализацији 

семинара 

Позивање аутора семинара и договор око 

организације и реализације семинара 

9. Евиденција о стручном усавршавању Учитељи, наставници и стручни сарадници достављају 

Тиму за СУ доказе: фотографије, извештаје, 

сертификате, уверења, потврде...о стручном 

усавршавању. 

10. Формирање и ажурирање већ постојеће електронске 

базе и папирне документације  о СУ 

За све  учитеље, наставнике и стручне сараднике 

постоји документација која се допуњава и евалуира 

11.  Стално стручно усавршавање у функцији 

побољшања образовних постигнућа  и практичне 

примене новостечених знања 

Анализа стручног усавршавања са аспекта примене 

стечених копетенција  и у функцији побољшања 

образовних постигнућа ученика 

12. Стално стручно усавршавање у функцији 

вредновања и самовредновања рада школе 

Анализа стручног усавршавања у функцији  

вредновања и самовредновања рада школе 

13.  Евалуација планираног стручног усавршавања у 

установи и ван установе. 

Тим за СУ врши евалуацију и подноси извештај о 

осварености плана СУ 

Учитељи, наставници и стручни сарадници подносе 

извештај о остварености личног плана стручног 

усавршавања 

 

1.8.11. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА  И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ 

 

Циљ: Обезбеђивање и унапређивање услова за развој квалитета у образовно-васпитној установи кроз 
праћење, реализацију планираних активности. Планом рада тима биће утврђене смернице које воде ка 
развоју установе у свим областима стандарда квалитета рада установе.   

Активност  Носиоци активности Време реализације 

Упознавање колектива са новинама 
у образовно-васпитном раду 

Директор, педагог Током године 

Анализа постигнућа ученика на 
иницијалним тестовима 

Одељењска већа Септембар 

Праћење рада тимова и актива Тим-чланови увидом у документацију Децембарм, април 

Праћење рада одељењских већа и 
стручних већа за области предмета 

Тим- чланови увидом у 
документацију 

Редовно  

Праћење стручног усавршавања у 
установи 

Директор, педагог Током године 

Давање предлога за 
самовредновање квалитета рада-
избор области, методе и технике –
избор 

Тим Октобар, новембар 

Учествовање у изради аката Тим Током године 
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Предавања за запослене  на теме 
„Кораци у изради ИОП-а“ и 
„Правилник o протоколу у установи у 
одговору на насиље, злосзтављање 
и занемаривање“ 

Педагог, психолог Август  

Предлози за унапређивање 
квалитета рада 

Тим Редовно 

 

Чланови Тима у школској 2020/2021.су: 

 

1. Сузана Липић-директор школе 

2. Јелена Ботић-педагог 

3. Кристина Поткоњак-психолог 

4. Маријана Танасковић Радојичић-секретар 

5. Љиљана Вјештица-наставник руског језика 

6. Наталија Буквић-наставник историје 

7. Марија Тошев- координатор-наставник разредне наставе 

 

1.8.12. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ И РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

 

Циљ: Циљ оријентације ка општим међупредметним компетенцијама је динамичније и ангажованије 

комбиновање знања, вештина и ставова релевантних за различите реалне контексте који захтевају њихову 

функционалну примену.  

Опште међупредметне компетенције заснивају се на кључним компетенцијама, развијају се кроз наставу 

свих предмета, примењиве су у различитим ситуацијама и контекстима при решавању различитих проблема 

и задатака, неопходне су свим ученицима за лично остваривање и развој као и укључивање у друштвене 

токове и запошљавање и чине основу за целоживотно учење. Развијање међупредметних компетенција* и 

предузетничког образовања (Европска комисија користи овај термин) код ученика где предузетничко 

образовање омогућава развој карактеристика  личности  које  чине  основу  предузетничког  духа 

(креативност,  смисао  за  иницијативу,  спремност  за  преузимање  ризика, самосталност, самопоуздање, 

лидерство, тимски дух...); подизање  свести  ученика  о могућностима самозапошљавања  у будућности и 

предузетништву као опцијама за пословну каријеру након завршетка школовања; рад на конкретним 

предузетничким пројектима и активностима; стицање специфичних пословних вештина и знања о томе како 

основати предузеће и успешно га водити. Предузетничко учење  односи се на стицање знања о  покретању  

властитог  пословног подухвата  и  подразумева и финансијску   писменост.  

*Међупредметне компетенције:   

1. Компетенција за целоживотно учење 

 2. Комуникација 

3. Рад са подацима и информацијама  

4. Дигитална компетенција  
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5. Решавање проблема 

6. Сарадња   

7. Одговорно учешће у демократском друштву 

8. Одговоран однос према здрављу   

9. Одоговоран однос према околини   

10. Естетичка компетенција  

11. Предузимљивост и оријентација ка предузетништву  

Наставници су у обавези да кроз своје глобалне планове рада планирају развој свих међупредметних 

компетенција; да планирају начине и врсту активности кроз које ће омогућавати ученицима да их развијају у 

оквиру предмета који уче; посебно реализујући пројекатну наставу развијају међупредметне компетенције код 

ученика. 

Активност Време реализације Носиоци активности 

Упознавање наставника са 
међупредметним компетенцијама 

Септембар, октобар Стручна већа за области предмета, 
педагог 

Вежбање у проналажењу веза између 
исхода, стандарда и међупредметних 
комптетенција 

Током године Педагог, стручна већа за области 
предмета 

Пројектно планирање-тематско 
планирање 

Октобар, новембар  Наставничко веће, одељ-већа 

Примена пројектне наставе и 
међупредметних комптетенција-анализа 
часова редовне наставе и угледних 
часова 

Фебруар, јун Директор, помоћник, пп служба на 
седницама Наставничког већа 

Реализација активности са ученицима 
планираних кроз дечије организације, 
Ученички парламент 

Током године Руководиоци тимова и организација 

 

Чланови Тима: 

Гордана Каитовић, професор српског језика 

Јасмина Јовановић, професор географије 

Бојана Симић, професор математике 

Гордана Раденковић, професор разредне наставе 

Ана Стефановић, професор разредне наставе - координатор 
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1.8.13. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ 

Чланови Тима: 

1. Дејан Џуверовић – наставник информатике 

2. Сузана Липић – директор школе 

3. Марија Тошев – професор разредне наставе 

4. Бојана Матејић - професор разредне наставе – координатор 

 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Формирање тима за писање 
предлога, пројеката, елабората 
 
Подела задужења Тима 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чланови Тима за пројектно 
планирање 

Септембар 

Праћење конкурса, договор око 
избора пројекта, писање 
пројеката, аплицирање 

Током године 

Праћење пројеката који су у фази 
реализације и њихово 
евалуирање 

Током године 

Сарадња са невладиним 
сектором, приватним сектором и 
државним институцијама који су у 
вези са реализацијом пројеката 

Током године 

Континуирано информисање о 
иновацијама у начину израде 
пројеката 

Током године 

Сарадња са стручним органима у 
школи, другим комисијама и 
тимовима 

Током године 

Посебно тесна и интензивна 
сарадња са Тимом за развој 
међупредметних компетенција и 
предузетништва 

Током године 
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2. ПЛАН РАДА ОРГАНА УПРАВЉАЊА 

2.1. ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

                

 Септембар и октобар: 

 Усвајање Извештаја о раду школе у протеклој школској години и Извештај о раду директора школе 

за школску 2019/2020.годину 

 Извештај о успеху и владању ученика на крају школске године након разредних и поправних испита; 

 Усвајање извештаја о раду Школског одбора за 2019/2020. 

 Доношење плана рада Школског одбора за 2020/2021. 

 Припремљеност школе за почетак школске године; 

 Кадровска структура за школску 2020/2021. 

 Усвајање извештаја о реализацији Развојног плана школе; 

 Разматрање могућности за побољшање и унапређење наставног процеса и услова рада; 

 Извештај о реализованим програмима током Дечје недеље; 

 Извештај о кварталним трошковима у периду за претходна три месеца; 

 Текућа питања. 

 

 

  Новембар и децембар: 

 

 Анализа предлога за побољшање квалитета наставе; 

 Контрола прилива средстава од закупа простора школе; 

 Текућа питања; 

 

  Јануар и фебруар: 

 

 Доношење Финансијског плана школе за 2021.годину; 

 Усвајање пописа и пописних листа основних средстава, непокретних и покретних ствари; 

 Усвајање завршног рачуна за 2020.годину; 

 Доношење Плана јавних набавки; 

 Извештај о успеху и владању ученика на крају првог полугодишта; 

 Извештај о изостанцима ученика на крају првог полугодишта; 

 Извештај о припрени програма за школску славу и зимски распуст; 

 Текућа питања; 

 

   Март и април:  

 Извештај о успеху и владању ученика на крају трећег класификационог периода; 

 Извештај о успеху на школским и општинским такмичењима ученика школа; 

 Припрема и прослава Дана школе; 

 Извештај о реализацији пробног завршног испита; 

 Мере за помоћ у раду ученицима који слабије напредују, реализација допунске наставе; 

 Извештај о кварталним трошковима у периоду за претходна три месеца; 

 Текућа питања; 
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    Мај и јун: 

 

 Сарадња са Саветом родитеља у реализацији школског забавног програма 

    „Ја имам таленат“  и „ Ја волим Бранка“ 

 Извештај о реализованим излетима и екскурзијама ученика нижих и виших разреда; 

 Извештај о успеху ученика након градских такмичења; 

 Усвајање Анекса Школског програма рада за школску 2021/2022. 

 Усвајање Извештаја о самовредновању рада школе, 

 Извештај о успеху и владању ученика на крају другог полугодишта школске године; 

 Извештај о резултатима након завршног испита у јунском року; 

 Извештај о кварталним трошковима у периоду за протходна три месеца; 

 Оглашавање издавања школског простора у закуп и избор закупаца од стране Комисије; 

 Текућа питања; 

 

     Август: 

 

 Доношење Одлука о закупу за закључење Уговора о закупу; 

 Извештај о успеху и владању на крају школске 2020/2021. 

 

 

                              Председник Школског одбора 

       Силвана Ђорђевић 
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3. ПЛАН РАДА ОРГАНА РУКОВОЂЕЊА 

3.1 ПЛАН РАДА  ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

 

1.Руковођење школом 

Организација рада школе и процена стања просторних услова за рад 

Припрема Извештаја и Годишњег плана рада школе 

Разматрање свих питања везаних за рад школе 

Присуство свим седницама Школског одбора и састанцима Савета родитеља и активно учешће у истим 

Присуство седницама Одељенских и Наставничких већа као и састанцима Актива директора 

 

2.Кадровска политика 

Обезбеђивање одговарајућег кадра 

Стручно усавршавање запослених 

Проналажење замене за одсутне запослене 

Стимулисање и побољшање квалитета рада 

 

3.Рад на побољшању услова рада школе 

Опремање учионица и кабинета 

Набавка наставних средстава 

Покретање комплетне реконструкције школе 

 

4.Организација васпитно-образовног рада 

Распоред наставних и ваннаставних активности према важећем школском календару 

Праћење рада наставника ( посете часовима редовне, допунске и додатне наставе) као и педагошко - 

инструктивни рад са наставницима у циљу подизања квалитета бваспитно- образовног рада 

Унапређивање односа наставник- ученик 

Одређивање ментора за приправнике 

Усклађивање критеријума оцењивања 

Обилазак угледних, огледних, јавних и мултидисциплинарних часова 

Активно учествовање у састанцима Тимова школе као и праћење реализације договереног 

Организација свих видова такмичења ( школска, општинска, градска и републичка) 

Учешће у реализацији посета позоришту, излета, наставе у пририди и екскурзија 
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Учешће у припремама за пријем ђака првака, прослави Дана школе, прослави школске славе Свети 

Сава.Организација пријема деце у оквиру манифестације Радост Европе,организација прославе матуре за 

ученике 8. Разреда као и организација пробног завршног испита и  завршног испита за ученике 8. разреда. 

 

5.Безбедност ученика и запослених 

Организација дежурства наставника  

Сарадња са школским полицајцем и ОУП-ом Нови Београд 

Ангажовање професионалног обезбеђења по одобрењу Савета родитеља а спроведено по Јавној набавци  

Контрола примене Правилника о заштити и безбедности ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

 

6. Праћење финансијског пословања и рада правне службе 

Израда финансијског плана за целу годину 

Редовно измиривање обавеза (струја,вода,грејање, телефон, осигурање зграде и запослених) 

Плаћање текућих рачуна за потрошни материјал,набавка учила,набавка материјала за одржавање хигијене 

у школи и школском дворишту 

Контрола дознака за боловање 

Контрола персоналних досијеа 

Учешће у изради важних докумената у школи( правилници,упутства) 

Праћење рокова за полагање стручних испита 

Праћење Уговора о сарадњи као и Уговорао закупу школског простора 

Контрола уношења података о запосленима као и број ученика у јединствену базу података МПНТР 

 

7. Праћење рад стручних сарадника 

Увид у Годишњи план рада као и извештај о раду педагога, психолога, логопеда и библиотекара 

Редовне консултације са педагошко- психолошком службом 

Учествовање у припреми програма за индивадиулизован рад са ученицима код којих постоји потреба за 

таквом организацијом васпитно- образовног рада 

 

8.Праћење рада помоћно-техничког особља 

Обезбеђење хигијенског материјала као и материјала за домара 

Редовни састанци заједно са секретаром школе и особљем које се брине о чистоћи школе 

Контрола рада помоћно-техничког особља 
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9. Сарадња са Школским одбором 

Подношење за усвајање извештаја о остваривању Годишњег плана рада у школској 2019/2020 години као и 

Извештај о раду директора школе 

Подношење на усвајање Годишњег плана рада за 2020/2021 годину 

Подношење извештаја о успеху ученика након одређених класификационих периода(тромесечје, 

полугодиште, крај године) 

Подношење на усвајање Финансијског плана за 2021 годину као и плана Јавних набавки 

Извештај о материјално-финансијском пословањуна ктају 2020 године 

Подношење информације о Завршном испиту и упису у средње школе 

Подношење извештаја након реализације излета, наставе у природи и екскурзија 

 

10.Сарадња са Саветом родитеља 

Учествовање у раду Савета родитеља 

Прихватање сугестија које ће унапредити рад школе 

Отворена врата за родитеље (четвртак), а зависно од хитности и свакодневно 

 

11. Сарадња са институцијама 

Непрекида сарадња са МПНТР РС 

Према потреби сарадња са ОУП- Н. Београд 

Сарадња са: 

 ГО Н. Београд 

 Дом здравља Н. Београд 

 Пријатељи деце ,  

 Црвени крст,, 

 Факултетима Београдског универзитета  

 Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања 

 Гимназијама и средњим стручним школама 

 

12. Маркетинг школе 

Учешће у јавним промоцијама школе 

Објављивање текстова и наставних јединица у часописима и стручној литератури 

Објављивање часописа Школске новине ( заједнички рад наставника и ученика) 

Организација школских приредби 

Организација различитих врста такмичења 
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Организација Новогодишњег базара и Сајма књига 

Учешће на традиционалном ликовном такмичењу Ја волим Бранка 

Организација спортског дана Игре без граница 

Планирање традиционалне манифестације Ја имам таленат 

Планирање учешћа на међународном такмичењу Креативна чаролија као и на осталим такмичењима 

Организација матурске вечери и новогодишње игранке 

13. Евалуација рада школе и успеха ученика 

Праћење резултата по класификационим периодима 

Праћење успеха ученика на такмичењима 

Успех ученика након завршног испита 

Повећање квалитета наставе 

Саветодавни рад директора и ПП- службе са ученицима који показују слабије резултате у учењу 

Унапређивање услова за максимално ангажовање ученика и развијање свих његових потенцијала 

Праћење унапређења квалитета рада одељењских заједница 

 

 

Праћење рада Ученичког парламента 

                    ДИРЕКТОР:       

СУЗАНА ЛИПИЋ                      

 

 

 

3.2. ПЛАН РАДА ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА 

 

Септембар 

 

1.Учешће у изради предлога Годишњег плана радашколе и Извештаја о раду школе 

2.Обављање консултација и помоћ наставницима у изради појединих програма рада 

3.Израда оперативног плана рада помоћника директора 

4.Подела задужења наставног особља у припреми за почетак рада у новој школској години 

5.Израда распореда дежурства наставника 

6.Усклађивање распореда допунске,додатне, слободних активности и изборних предмета 

7.Учешће у раду Савета родитеља 

8.Учешће у пријему ђака првака 

 



120 
 
 

9.Сарадња са Домом здравља и зубном амбулантом у школи 

10.Сарадња са школским полицајцем и МУП ПУ Нови Београд и прављење распореда предавања полиције 

за ученике 

11.Организовање замене наставника за време њиховог одсуства са посла 

12.Прављење распореда посета часовима директора школе 

13.Учешће у планирању и реализацији седница Наставничког већа, Одељењског већа, Актива учитеља, 

Педагошког колегијума 

 

Октобар 

 

1.Праћење реализације плана опремања инвентаром, училима и донације 

2.Учешће у организацијирада школе 

3.Посета часовима наставе 

4.Прављење распореда посета часовима директора школе 

5.Сарадња са школским полицајцем и МУП ПУ Нови Београд и прављење распореда предавања полиције за 

ученике 

6.Организовање замене наставника за време њиховог одсуства са посла 

7.Учешће у организацији пријема деце у склопу сусрета ''Радост Европе'' 

 

Новембар 

 

1.Посета часовима наставе са циљем увида у организацију наставног рада 

2.Обилазак наставе са циљем упознавања квалитета припреме наставника за наставу 

3.Саветодавни рад са родитељима ученика 

4.Индивидуални и групни саветодавни рад са ученицима 

5.Учешће у планирању и реализацији седница Наставничког већа, Одељењског већа, Актива учитеља, 

Педагошког колегијума 

6.Прављење распореда посета часовима директора школе 

7.Организовање замене наставника за време њиховог одсуства са посла 

8.Сарадња са школским полицајцем и МУП ПУ Нови Београд и прављење распореда предавања полиције за 

ученике. 

 

Децембар 

 

1.Учешће у организацији праћења социо-економског статуса ученика 

2.Учешће у анализи годишњег програма рада наставника и оперативних планова рада за наставу и других 

активности 

3.Сарадња са психологом, педагогом и библиотекаром 

4.Прављење распореда посета часовима директора школе 

5.Посет часовима наставе 

6.Праћење реализације новогодишње гбазара 

7.Сарадња са школским полицајцем и МУП ПУ Нови Београд и прављење распореда предавања полиције за 

ученике 
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8.Организовање замене наставника за време њиховог одсуства са посла 

 

Јануар 

 

1.Сарадња са одељењским старешинама, руководиоцима одељењских већа и стручних већа 

2.Посета часовима наставе 

3.Учешће у сарадњиса спољним сарадницима 

4.Учешће у анализи остваривања годишњег програма рада школе на крају првог полугодишта школске године 

5.Учешће у припреми прославе Светог Саве 

6.Сарадња са школским полицајцем и МУП ПУ Нови Београд и прављење распореда предавања полиције за 

ученике 

7.Организовање замене наставника за време њиховог одсуства са посла 

 

Фебруар 

 

1.Помоћ у изради појединих инструмената (анкета, упитника) 

2.Контрола над вођењем педагошке документације наставника 

3.Радна организационим питањима за друго полугодиште 

4.Сарадња са школским полицајцем и МУП ПУ Нови Београд и прављење распореда предавања полиције за 

ученике 

5.Организовање замене наставника за време њиховог одсуства са посла 

6. Учешће у планирању и реализацији седница Педагошкогк олегијума, Одељењских већа и Наставничко 

гвећа 

 

Март 

 

1.Праћење реализације пријема предшколаца и сарадња са предшколским установама 

2.Учешће у припремипрославе Дана школе  

3.Учешће у организацији такмичења ''Ја волим Бранка'' и реализацији осталих такмичења 

4.Сарадња са школским полицајцем и МУП ПУ Нови Београд и прављење распореда предавања полиције за 

ученике 

5.Организовање замене наставника за време њиховог одсуства са посла 

6.Стручно усавршавање 

7. Спровођење пробног завршног испита 

 

Април 

 

1.Посета часовима наставе 

2.Учешће у планирању и реализацији седница Педагошког колегијума, Одељењских већа и Наставничког 

већа 

3.Сарадња са школским полицајцем и МУП ПУ Нови Београд и прављење распореда предавања полиције за 

ученике 

4.Организовање замене наставника за време њиховог одсуства са посла. 
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Мај 

1.Присуствовање седницама стручних органа (стручних већа, одељењских већа), саветовањима, 

семинарима 

2.Израда појединих инструмената (анкета, упитника, сагласности...) 

3.Организовање замене наставника за време њиховог одсуства са посла 

4.Учешће и помоћ око реализације наставе у природи и екскурзија 

5.Учешће у сарадњи са спољним сарадницима 

 

Јун 

 

1.Анализа остваривања Годишњег програма рада школе и предлагање задатака за идућу школску годину 

2.Предлог поделе часова и задужењанаставника 

3.Организовање замене наставника за време њиховог одсуства са посла 

4.Учешће у организацији припремне наставе, поправних и разредних испита за ученике осмог разреда 

5.Спровођење завршног испита 

6.Учешће у планирању и реализацији седница Педагошког колегијума, Одељењских већа и Наставничког 

већа 

7.Учешће у организацији и припреми финала такмичења ''Ја имам таленат'' 

8.Организовање свечане поделе диплома и награда за крај школске године 

9.Преглед педагошке документације 

 

Август 

 

1.Учешће у организацији припремне наставе и поправних испита 

2.Учешће у планирању и реализацији седница Одељењског већа, Наставничко гвећа, Актива учитеља 

3.Стручно усавршавање 

4.Организационе припреме за почетак школске године 

 

Помоћник директора: 

Сања Бјелица 
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4. ПЛАН РАДА САВЕТОДАВНОГ ОРГАНА ШКОЛЕ 

4.1. ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА 

  

Савет родитеља Основне школе „Бранко Радићевић“ у школској 2020/2021. години обављаће све послове и 

задужења предвиђена Статутом  и учествовати у радним телима школе која се баве унапређењем квалитета 

наставе, образовања и безбедности ученика.  У току године Савет родитеља ће спроводити и следеће 

активности: 

- Кроз сталну комуникацију са управом школе и педагошко-психолошком службом, пратиће рад и постигнућа 

ученика у условима посебног модела наставе и покушавати да заједничким напорима образовни исход буде 

најбољи могући. 

- Унапредиће међусобну комуникацију међу родитељима, тако што ће досадашња вајбер група и 

комуникација путем електронске поште,   бити допуњени и видео-састанцима преко неке од апликација и 

платформи . Досадашње активности као што су предавања за родитеље о бројним питањима везаним за 

учење, пубертет, вршњачко насиље, професионалну оријентацију, биће обављане такође преко интернета.  

-  Савет ће интензивирати сарадњу са Ђачким парламентом, како би континуирано пратили расположење , 

проблеме и сугестије ученика у специфичном облику наставе. 

- У сарадњи са управом школе, на сајту школе ће бити формирана страница за Савет родитеља и сраница 

за Ђачки парламент, како би што више идеја и материјала било доступно. 

-  Уколико дође до престанка епидемијских мера, тако да се школа врати у нормалан режим рада, Савет ће 

наставити да учествује у свим ваннаставним и уметничким активностима школе. Савет ће, у том случају, 

организовати и традиционална такмичења „Ја волим Бранка“ и  „Ја имам таленат“.  

10.септембар 2020.године  

 

     Председница Савета родитеља  

     Нада Ковачевић Вељановски 
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V ПЛАНОВИ ОСТАЛИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

1. ПЛАН ЕКСКУРЗИЈА, ПОСЕТА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 

 

ЕКСКУРЗИЈЕ 

Циљ организовања екскурзија је: савлађивање и усвајање дела наставног програма непосредним упознавањем 

појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа која су у 

вези са делатношћу школе. 

Задаци који се остварују реализацијом екскурзије су: проучавање објеката и феномена у природи, развијање 

интереса за природу и изграђивање еколошких навика, упознавање живота и рада људи појединих крајева; развијање 

позитивног односа према: националним, културним и естетским вредностима, позитивним социјалним односима, као и 

подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја. 

 

НАСТАВА У ПРИРОДИ 

Циљ организовања наставе у природи је остваривање одговарајућих садржаја наставних и ваннаставних активности 

из наставног плана и програма ОШ, у климатски-погодном месту из образовно-васпитних, здравствено-рекреативних и 

др. разлога 

Задаци наставе у природи су: 

- проучавање објеката и феномена у природи; 

- уочаваање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима; 

- развијање интереса за природу и изграђивање еколошких навика; 

- упознавање начина живота и рада људи појединих крајева; 

- развијање позитивних односа према националним, културним и естетским вредностима, спортским 

потребама и навикама; 

- развијање позитивних социјалних односа; 

- подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја;  

- схватање значаја здравља и здравих стилова живота; 

- оспособљавање ученика за осамостаљивање; 

- наставак социјализације ученика у оквиру групе; 

- развијање другарских и сарадничких односа у групи 

 

Екскурзије и посете 

Веће првог разреда планирало је: 

 две позоришне представе у I полугодишту  

 две позоришне представе у  II полугодишту 

 прославу Нове године 
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 Музеј хлеба Пећинци 

 Авала 

 Тропикаријум  

 „Београска филхармонија“ 

 Београд са околином... и остали културно-историјски  и спортски садржаји. 

- по једна посета у сваком полугодишту 

 

Веће I разреда предлаже следеће дестинације за:  

Наставa у природи: 

 - Врњачка бања 

-  Аранђеловац 

-  Дивчибаре 

 

Веће II разреда предлаже следеће дестинације за: 

Екскурзије и посете: 

1. Мали Иђош 

2. Музеј хлеба Пећинци 

3. Природни резерват Засавица 

4. Царска бара 

5. Авала 

6. Београдска разгледница: Калемегдан, Етнографски музеј. Педагошки музеј, Музеј Николе 

Тесле, Ботаничка башта...и друге културно-историјске установе. 

- по једна у сваком полугодишту 

 

Наставу у природи: 

- Доњи Милановац 

- Фрушка гора  

- Врњачка бања 

 

Веће  II  разреда планирало је: 

- две позоришне представе у  I полугодишту  

- две позоришне представе у  II полугодишту 

- прославу Нове године 
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Веће III разреда предлаже  по једну посету или екскурзију  у сваком полугодишту, а могуће дестинације су: 

1.Радмиловац 

2.Авала 

3. Београд  са околином...и други културно-историјски,спортски и рекреативни садржаји. 

 

Дестинације за наставу у природи: 

Сокобања 

Доњи Милановац 

Врњачка бања 

 

Веће  III  разреда планирало је: 

- две позоришне представе у I полугодишту  

- две позоришне представе у  II полугодишту 

- прославу Нове године 

- одлазак у Филхармонију 

 

Веће IV разреда предлаже следеће дестинације за: 

Наставу у природи: 

 

- Златибор 

-Сокобања 

-Доњи Милановац 

Eкскурзије  :     

        „ Београдска разгледница – Калемегдан“; Војни, Педагошки, Етнографски и Природњачки музеј, Планетаријум, 

Ботаничка башта, музеј Николе Тесле, Београд и околина са богатим културно-васпитним и рекреативним садржајима 

(полудневна) 

-  једна у првом полигодишту, једна у другом полугодишту 

 

Веће IV разреда планирало је: 

- две позоришне представе у I полугодишту  

- две позоришне представе у  II полугодишту 

- прославу Нове године 

- одлазак у филхармонију 
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Екскурзија-излет за пети разред  

1. Прво полугодиште ( крај септембра, почетак октобра ) 

Београд – Орашац – Топола – Опленац – Аранђеловац – Београд 

Орашац – обилазак комплекса у Орашцу: Маричевића јаруге, црква 

Топлола – обилазак Карађорђевог града, одлазак на брдо Орашац 

Опленац -  обилазак историјско меморијалног комплекса  ( Маузолеј српске краљевске породице, музеј кућа 

краља Петра, Црква светог Ђорђа ) 

Аранђеловац – парк Буковичке бање – слободно време 

2. Друго полугодиште ( мај, јун ) 

Београд – Текериш – Троноша – Тршић – Бања Ковињача – Београд  

Текериш – обилазак споменичког комплекса „Српским јунацима“, посвећен Церској бици 

Манастир Троноша  

Тршић – обилазак саборишта, родног места и куће српског филолога и реформатора Вука Караџића 

Бања Ковиљача – бањски парк – слободно време 

У цену урачунато: 

 Превоз аутобусима високе туристичке класе са аудио-видео опремом и климом, у свему по 

прописима за превоз ученика усклађеним са Законом о саобраћају ( не старији од 5 година ) 

 Улазнице за све објекте 

 Ручак за ученике и наставнике ( супа или чорба, главно јело, салата, хлеб, колач ) 

 Гратис за наставника 

 Гратис ( 1 ) за ученика на 15 плативих ( 16. Ученик гратис ) 

 Гратис за треће дете у породици 

 Осигурање ученика од последица несрећног случаја за време реалицазије аранжмана 

 Трошкови пратиоца – водича група 

 Трошкови организације аранжмана 

 Надокнада за наставнике  ( по одлуци савета родитеља ) 

 Могућност промене термина у случају лошег времена 

Шести разред  

 

У шестом разреду планирана су два једнодневна излета. 

Једнодневни излет у октобру месецу 2020.године дестинација манастир Манасија, манастир Раваница, 

водопад Лисине, Ресавска пећина 

Једнодневни излет у мају месецу 2021.године дестинација дворац Дунђерски, Зобнатица и језеро Палић. 

Планиране су и посете позоришту, два пута у току првог полугодишта и два пута у току другог полугодишта. 

Планирана је и прослава Нове године. 
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Седми разред  

У седмом разреду планирана су дводневна екскурзија на релацији Гамзиград – Рајкова пећина – Лепенски 

Вир – хидроелектрана Ђердап – Голубачка тврђава-Кладово 

Напомена: Планиране су и посете позоришту, два пута у току првог полугодишта и два пута у току другог 

полугодишта. 

Планирана је и прослава Нове године. 

 
Осми разред  
 
Тродневна екскурзија 
 
ТАРА-ВИШЕГРАД-ШАРГАНСКА ОСМИЦА-ДРВЕНГРАД-СИРОГОЈНО-СТОПИЋА ПЕЋИНА-БЕОГРАД  
Напомена:За ученике од 5. до 8.разреда планирају се посете позориштима, по једна у полугодишту.  

 

2. СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

 

2.1 ПЛАН РАДА ШКОЛСКИХ ХОРОВА – ХОР НИЖИХ И ХОР ВИШИХ РАЗРЕДА 

 

Музичка култура 

ШКОЛСКА 2020/21. ГОДИНА 

 Поштујући усвојена акта Кризног штаба за сузбијање заразне болести Covid-19 и Министарства просвете, науке 

и технолошког развоја РС (Стручно упутство за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи 

у школској 2020/2021. години), годишњи план рада Стручног већа ће трпети извесне промене и прилагођавања 

ситуацијама у датом тренутку. У овом тренутку, на почетку школске године није могуће изводити музику певањем у 

затвореном простору, тако да неке активности неће бити реализоване. 

 

Активности по месецима 

Месец Активност 

 

IX 

Реализација приредбе за ђаке прваке* 

Аудиције за нове  чланове 

 Рад  на вокалној техници, хорској дисциплини 

 Припреме програма у оквиру Дечје недеље 2020. 

X Реализација  наступа у оквиру Дечје недеље 

Радост Европе, 25. Ревија стваралаштва деце и младих Београда 

XI Рад на вокалној техници и репертоару за децембар и јануар 
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Стручно веће Музичке кутуре: 

Драгана Кукобат и Хана Вучићевић 

 

2.2 ПЛАН РАДА СЕКЦИЈЕ ВОКАЛНИХ СОЛИСТА И ВОКАЛНИХ САСТАВА 

Музичка култура 

ШКОЛСКА 2020/21. ГОДИНА 

 

 Поштујући усвојена акта Кризног штаба за сузбијање заразне болести Covid-19 и Министарства просвете, науке 

и технолошког развоја РС (Стручно упутство за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи 

у школској 2020/2021. години), годишњи план рада Стручног већа ће трпети извесне промене и прилагођавања 

ситуацијама у датом тренутку. У овом тренутку, на почетку школске године није могуће изводити музику певањем у 

затвореном простору, тако да неке активности неће бити реализоване. 

 

Активности по месецима 

 

Месец Активност 

 
IX 

Пријем  нових  чланова – преслушавања 
Рад  на вокалној техници 
Припреме за  програме у оквиру Дечје недеље 2020. 
Распоред солиста по жанровима и категоријама; одабир репертоара 

X 
Реализација  наступа у оквиру Дечје недеље и „Радост Европе“ 
Подела песама и рад на репертоару за такмичења певача 

Светски дан детета – школска приредба 

XII  Припрема и реализација Новогодишњих програма 

Обележавање Светског дана људских права - приредба 

I Припрема духовног репертоара и реализација Светосавске приредбе 

II Рад на вокалној техници и разноликом репертоару 

III Припреме за Дан школе 

Сарадња са оркестром, драмском секцијом и фолклором 

IV  Рад на вокалној техници 

 Учешће у школским приредбама и пројектима (Ја имам таленат, Суботом у Бранку) 

V   Понављање репертоара и учење песама забавног карактера 

 

VI 

  Договор о репертоару за следећу годину 

 Анализа  и евалуација рада хора 

  Подела захвалница  
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XI 
Припреме за такмичења и наступе  
Светски дан детета – наступ 

XII 
 Реализација Новогодишњих програма 
Припреме за  општинска такмичења – ДЕМУС „Златна сирена“  и мали вокални састави 

I 
Певање  духовног репертоара и реализација Светосавске приредбе 
Наступ солиста 

II 
Рад на вокалној техници и разноликом репертоару 
Припреме за такмичења – ДЕМУС 

III 
Наступ на општинском и градском такмичењу ДЕМУС 
Припреме за Дан школе 
Сарадња са  хором, оркестром  и фолклором 

IV 
 Рад на репертоару по слободном избору 
 Припрема певача за  учешћа у школским приредбама и пројектима („Ја имам таленат“, 
„Суботом у Бранку“ ) 

V 
 Увежбавање  репертоара и наступи на школском такмичењу „Ја имам таленат“ 

VI 
  Договор о репертоару за следећу годину 
 Анализа  и евалуација  

 

Стручно веће музичке културе 

Драгана Кукобат и Хана Вучићевић 

 

2.3 Слободне активности ученика млађих разреда 

1. ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА 

2. ДРАМСКО – РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА 

3. ЛИКОВНА СЕКЦИЈА 

4. МУЗИЧКА СЕКЦИЈА 

5. СПОРТСКА СЕКЦИЈА 

6. ФОЛКЛОРНА СЕКЦИЈА 

 

ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА 

 

1. Теорија писмености и вештина претакања мисли у књижевне изразе (поетика, рима, форма) 

2. Теорија писмености и вештина претакањa мисли у књижевне изразе (стилске фигуре, епитети) 

3. Писање песама на тему „Моја школа“ 

4. Писање састава на тему „Јесен у мом крају“ 

5. Писање песама на тему „Зимске радости“ 

6. Писање састава на тему „Новогодишња жеља“ 

7. Стваралачки рад – писање прича, дијалога, драмског текста 
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8. Писање извештаја (са излета, посете, песничког сусрета, спортске утакмице...) 

9. Писање обавештења- израда плаката 

10. Писање састава на тему „Стигло нам је пролеће“ 

11. Састављање бајке 

12. Састављање басне са поуком 

 

ДРАМСКО – РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА 

 

1. Играмо улоге људи око нас – игре изражавања 

2. Вежбе дикције и интонације – задати примери 

3. Вежбе покрета и геста – задати примери 

4. Вежбе акцента и паузе 

5. Вежбе ритма и темпа 

6. „Бака и унука“ – драмски текст 

7. Рецитовање песме „Страшан лав“, Д. Радовић 

8. Рецитал: „Седам готована“ (распоређивање по строфама и костимирање) 

13. „Коледари“, извођење драмског текста 

14. Обичаји и обреди о Божићу – драмски текст 

15. Легенда О Светом Сави – драмски текст 

16. Рецитовање песма о Светом Сави: „Свети Сава благосиља Српчад“ 

17. Рецитовање песама посвећених мами 

18. Рецитовање песама о Ускрсу 

19. „Стара слика на зиду“ – драмски текст 

20. „Фатално глупа глава“ – драмски текст 

21. „Сељанин и господар“ – драмски текст 

 

 

ЛИКОВНА СЕКЦИЈА 

 

1. „Моја школа“ – приказ школе ликовним путем (сликарске технике: акварел, гваш) 

2. „Јесење воће“ – сликарске и вајарске технике 

3. Дрво и вајарски радови од дрвета (макете кућа и разних објеката) 

4. Вајање – глина, гипс, моделовање (насеља) 

5. Израда радова поводом поставке изложбе на тему „Јесен“ 
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6. Израда новогодишњих украса 

7. Израда новогодишњих украса 

8. Израда новогодишњих честитки са елементима графике 

9. Израда радова поводом поставке изложбе на тему „Зима“ 

10. Основи примењене графике – упознавање са техникама 

11. Графика у једној боји – нацрт за етикету 

12. Графика у две боје – нацрт за плакат 

13. Графика у више боја – нацрт за насловну страну књиге (скица у колажу) 

14. Графика и амбалажа 

15. Таписерија и материјали за ткање 

16. Учешће на ликовном конкурсу – израда радова 

17. Учешће на ликовном конкурсу – израда радова 

18. Израда радова поводом поставке изложбе на тему „Пролеће“ 

19. Израда цветова – разне технике 

20. Ускршња изложбена поставка 

 

 

СПОРТСКА СЕКЦИЈА 

 

1. Увежбавање правилне технике трчања 

2. Брзо трчање на 30 метара 

3. Брзо трчање на 30 метара 

4. Одељенско такмичење у брзом трчању 

5. Брзо трчање из различитих почетних положаја 

6. Прескакање преко затегнутог ластиша техником „маказице“ 

7. Прескакање преко затегнутог ластиша техником „маказице“ 

8. Одељенско такмичење у прескакању ластиша 

9. Скок у даљ из места 

10. Скок у даљ из места 

11. Одељенско такмичење у скоку у даљ 

12. Елементарна игра „Мини куглана“ 

13. Погађање хоризонтално постављених циљева 

14. Погађање вертикално постављених циљева 

15. Стрељаштво: погађање стрелом у мету 
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16. Одељенско такмичење у стрељаштву 

17. Акробатика на тлу: колут напред 

18. Колут напред преко медицинке 

19. Колут напред из почетног раскорачног става 

20. Колут назад 

21. Повезивање колута напред и колута назад 

22. Трчање на дуге стазе – развијање издржљивости 

23. Трчање на дуге стазе – развијање издржљивости 

24. Такмичење у трчању на дуге стазе – полумаратон 

25. Мали фудбал 

26. Мали фудбал 

 

 

ФОЛКЛОРНА СЕКЦИЈА 

 

1. Обнављање дечијих народних песама и игара из првог разреда 

2. Учење песме и кореографије „Девојчице малена ко ти кућу чува“ 

3. Учење песме и кореографије „Девојчице малена ко ти кућу чува“ 

4. Учење песме и кореографије „Девојчице малена ко ти кућу чува“ 

5. Учење песме и кореографије „Дивна“ 

6. Учење песме и кореографије „Дивна“ 

7. Учење песме и кореографије „Дивна“ 

8. Учење основних корака кореографије „Моравац“ 

9. Учење основних корака кореографије „Моравац“ 

10. Учење основних корака кореографије „Моравац“ 

11. Учење основних корака кореографије „Моравац“ 

12. Учење основних корака кореографије „Хопа – цупа“ 

13. Учење основних корака кореографије „Хопа – цупа“ 

14. Учење основних корака кореографије „Хопа – цупа“ 

15. Увежбавање сплета научених песама и игара 

16. Увежбавање сплета научених песама и игара 

17. Увежбавање сплета научених песама и игара 

18. Извођење на одељенској приредби 
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2.4 Слободне активности у старијим разредима 

 

Културно-уметничке активности 

 

Културно-уметничке активности обухватиће реализацију следећих садржаја:  

1. Проширењу културног видика ученика. 

2. Развијање љубави према колективном стваралачком чину. 

3. Припремање ученика за укључивање у друштвено-културниживот средине, а пре свега у културно-уметнички 

аматеризам. 

4. Развијање љубави према народном и уметничком стваралаштву народа и народности Србије. 

5. Вођења рачуна о задовољавању жеља чланова КУД-а.. 

6. Помагање ученицима у њиховој правилној музичко-естетској оријентацији и неговању укуса. 

7. Обележаваће значајне јубилеје и државне празнике. 

8. Развијаће смисао за музику, леп говор, литерарно и ликовно изражавањеи сценски израз са посебним 

усмеравањем на професионалну оријентацију (пример: спикер-водитељ). 

9. Оспособљавање ученика за писање разних прилогаиз живота и рада школе за дечје новине. 

10. Анализираће рад и водиће рачуна о реализацији програмских задатака и др. 

 

 

Спортске секције 

Спортске активности  одвијаће се кроз рад следећих секција 

1. Oдбојка  

2. Кошарка 

3. Фудбал 
4. Атлетика 
5. Рукомет 
 

Програмски садржаји спортских секција су интегрални садржаји физичкоги здравственог васпитањаученика у школи. 

Са друге стране ван наставе омогућавада се истакну поједине способности учениканаоснову којих се интересовања 

укључују у поједине секције. 

Спортске секције ће развијати сарадњу са спортским центром „ 11. април” Нови Београд. 

Спортске секције ће радити на откривању латентних и испољеиних склоности и способности, интересовања и особина 

личностии подстицати њихов развој на плану професионалне оријентације. 

Еколошке активности 

Основни задаци школе на заштити и унапређивању животне средине су следећи: 

- Развијање код ученика позитивног односа према природи и природним изворима. 

- Развијање културног односа према природним и радом створеним вредностима. 
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- Стицање знања и вештина у уређењу стана, школе, насеља, завичаја, природе уопште. 

Наведени задаци заштите и унапређивања животне средине реализоваће се у процесу наставе и то у следећим 

предметима: природа и друштво, познавање природе, познавање друштва, ликовна култура, биологија, матерњи језик 

и страни језик, историја, географија, физика, хемија, основи технике. 

На остваривању задатака заштите и унапређивања животне средине ангажоваће се одељенске заједнице и  ђаћки 

парламент. 

 

3. ПЛАНОВИ РАДА УЧЕНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

      3.1 ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 

СЕПТЕМБАР  

1. Упознавање ученика са организацијом рада Ученичког парламента.  

2. Избор председника и заменика председника 

3. Избор ученика-представника Ученичког парламента за учешће у раду Школског одбора. 

4. Избор ученика-представника Ученичкопарламента за учешће у раду тима за самовредновање 

5. Предлагање чланова Ученичког парламента за учешће у раду Стручног актива за развојно 
планирање.  

6. Предлози за рад У.П. током шк.године 

 

ОКТОБАР   

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Обележавање Дечје недеље (конвенција о Правима детета) 

3. Обележавање Светског дана здраве хране  

4. Светски дан здраве хране  

5. Промоција рада УП 

6. Проблеми средине – расизам, дискриминација 

7. Промовисање добрих примера из школског живота 

8. Разно 

 

НОВЕМБАР 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Светски дан деце 

3. Сарадња са локалном заједницом и Саветом родитеља 

4. Разно 

 

ДЕЦЕМБАР  

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Обележавање 1.децембра, Светског дана борбе против СИДЕ 

3. Обележавање међународни дан људских права 

4. Предлог - кошаркашка утакмица ученици против наставника и родитеља 

5. Прослава Нове године, обележавање у школи, украшавање школе 
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6. Разно 

 

ЈАНУАР  

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Прослава Светог Саве  

3. Радионица „Ненасилна комуникација“  

4. Разно 

 

ФЕБРУАР  

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Резиме првог полугодишта 

3. Негујмо матерњи језик  

4. Култура – Бонтон – креативна радионица 

5. Разно 

 

МАРТ  

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Обележавање Светског дана воде  

3. Еколошка акција – сређивање школског дворишта 

4. Разно 

 

АПРИЛ  

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Светски дан књиге 

3. Обележавање Светског дана здравља 

4. Обележавање Дана планете Земље 

5. Разно 

 

МАЈ  

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Радионице – Болести зависности 

3. Бирамо најпримерније одељење 

4. Најбољи ученици осмог разреда и предлози за ђака генерације 

5. Разно 

 

 

Ученички  парламент 
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3.2 ПЛАН РАДА ОРГАНИЗАЦИЈЕ „ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ“ 

 

КАЛЕНДАР ЗАЈЕДНИЧКИХ АКТИВНОСТИ “ПРИЈАТЕЉА ДЕЦЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД“  

И ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА, ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА 

ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

ПРОГРАМ ТАКМИЧЕЊА И МАНИФЕСТАЦИЈА И ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИ  

 

МЕСЕЦ  АКТИВНОСТИ, ПРОГРАМИ, ПРОЈЕКТИ 
ОДЕЉЕЊСКА, ШКОЛСКА, ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА 

ГРАДСКА – 
РЕПУБЛИЧКА 
ТАКМИЧЕЊА 
АКТИВНОСТИ –
ПРОГРАМИ - 

ЈУЛИ/ 
/АВГУСТ 

1. Поштујући Одлуку Владе Републике Србије,  проглашене пандемије вируса КОВИД-
19 и ванредног стања у нашој земљи и у складу са Саопштењем  Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја РС о остваривању образовно васпитног рада 
учењем на даљину за ученике основних и средњих школа почев од 17.03.2020.г. 
"Пријатељи деце општине Нови Београд" ОТKАЗАЛИ  су, до даљњег, све активности 
ученика, наставника и сарадника, и знатног броја родитеља, планиране Годишњим 
програмом рада за 2020. и Оперативним календаром за школску 2019/2020. годину.  
2. Поштујући усвојена акта Кризног штаба за сузбијање заразне болести Covid-19 и 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја  РС ( Стручно упутство за 
организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 
2020/2021. години) врше се припреме за почетак нове школске године: Утврђивање 
програма непосредног рада; Обезбеђивање услова за рад; Избор и припрема 
сарадника;  
3. Програмирање рада за школску 2020/2021. годину  
4. Припреме за реализацију годишњих програма, пројектних активности, акредитованих 
семинара и манифестација 
 

 
 
 
 
*** 

СЕПТЕМБАР 1.Операционализација програма у вртићима, основним и средњим школама  општине 
Нови Београд: основе, циљеви, задаци, реализатори програма  
2.Инструктивни састанци са васпитачима, професорима разредне и предметне 
наставе и другим сарадницима  
3.”ДЕЧИЈА НЕДЕЉА 2020”од 5. до 11. октобра 2020. године - ПРИПРЕМЕ 
*Упркос томе што ове године нисмо подржани на конкурсу Министарства за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања, „Пријатељи деце Србије“ (као и 
„Пријатељи деце Београда“ и „Пријатељи деце“ градских општина Београда) 
организоваће своје традиционалне програме у оквиру Дечије недеље (од 5. до 11. 
октобра 2020. године). 
**„Пријатељи деце општине Нови Београд“ ће организовати традиционалне ауторске 
програме  - активности у октобру месецу 2020. у складу са Календаром заједничких 
активности  ПД НБГД и основних школа (Јавна дебата „Утицај епидемије СOVID-19 на 
остваривање права детета у Србији“, Акција размене и поклањања књига и ручно 
прављених играчака – Солидарни са децом на болничком лечењу на Институту за  
мајку и дете, 25. „Ревија стваралаштва деце и младих Београда“- on line ретроспектива 
презентација учесника у  претходне 24  „Ревије стваралаштва деце и младих Београда“, 
Мостови међу генерацијама - Деца старима „Причам ти причу“, подржати on line 
интернет кампању „Будимо повезани – возић солидарности“, коју ће реализовати 
„Пријатељи деце Србије“, on line литерарни и ликовни конкурс на тему солидарности. 
 
4.ОДЕЉЕЊСКА И ШКОЛСКА ТАКМИЧЕЊА ученика основних и средњих школа 
- Дечија недеља 2020.- on line ликовни конкурс на тему солидарности 
- Дечија недеља 2020.- on line литерарни конкурс на тему солидарности 
 5. ПРОЈЕКТНЕ активности:  
"ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ 2020.» -  

 "ДАНИ ЕВРОПСКЕ 
БАШТИНЕ У 
БЕОГРАДУ": Дани 
европске баштине 
2020. - „Наслеђе и 
образовање“/ 
Знање за будућност 
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 „Наслеђе и образовање“/Знање за будућност 

ОКТОБАР 
 
 
 
 
 
 

1.1. **„Пријатељи деце општине Нови Београд“ ће организовати 
традиционалне ауторске програме  - активности у октобру месецу 2020. у 
складу са Календаром заједничких активности  ПД НБГД и основних школа  

1.2. Јавна дебата „Утицај епидемије СOVID-19 на остваривање права 
детета у Србији“,  

1.3. „Дан отворених врата“ - Акција размене и поклањања књига и ручно 
прављених играчака – Солидарни са децом на болничком лечењу на Институту 
за  мајку и дете,  

1.4. 25. „Ревија стваралаштва деце и младих Београда“- on line 
презентација учесника у  претходне 24  „Ревије стваралаштва деце и младих 
Београда“,  

1.5. Мостови међу генерацијама - Деца старима „Причам ти причу“,  

1.6. Учешће/подршка on line интернет кампање „Будимо повезани – 
возић солидарности“, коју ће реализовати „Пријатељи деце Србије“ 

2.ОПШТИНСКА И ГРАДСКА ТАКМИЧЕЊА  ученика основних и средњих школа 
2.1. Дечија недеља 2020.- on line ликовни конкурс на тему солидарности 
2.2. Дечија недеља 2020.- on line литерарни конкурс на тему солидарности 
3. ОДЕЉЕЊСКА И ШКОЛСКА ТАКМИЧЕЊА  ученика основних школа 
3.1.“У ЧАСТ ДРАГАНУ ЛУКИЋУ - ЛУКИЋЕВ ЛИСТ”  
 on line литерарни конкурс  
3.2. „У ЧАСТ ДРАГАНУ ЛУКИЋУ - ЛУКИЋЕВ ЛИСТ” 
 on line ликовни конкурс 
ОДЕЉЕЊСКА И ШКОЛСКА ТАКМИЧЕЊА  ученика основних и средњих школа 
3.3.“ЂАЧКИ ПЕСНИЧКИ СУСРЕТИ”  
 on line литерарни конкурс 
4. ПРОЈЕКТНЕ активности 
4.1.“ГЛОБАЛНА ЕДУКАТИВНА АВАНТУРА“ – “GEA” 
5. АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАРИ:  
*„УМЕТНИЧКА ГРАФИКА И ДЕЧЈЕ ЛИКОВНО СТВАРАЛАШТВО“- Кат.бр.961 
Компетенцијa:K1-Приоритети: П3 
*“ДЕЧЈЕ ЛИКОВНО СТВАРАЛАШТВО И СЦЕНСКА УМЕТНОСТ“- Кат.бр.968 
Компетенцијa:K2-Приоритети: П3 
*„ШКОЛА КЕРАМИКЕ“ - Кат.бр. 979   
Компетенцијa:K2-Приоритети:П3 
*„ШКОЛА РУЧНОГ ТКАЊА“- Кат.бр.980 
Компетенцијa:K2-Приоритети: П3 

ДЕЧИЈА НЕДЕЉА 
2020. 
- Дечја недеља 2020. 
on line ликовни 
конкурс  
- Дечја недеља 2020. 
on line литерарни 
конкурс 

НОВЕМБАР 1. ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА ученика основних школа 
1.1. “У ЧАСТ ДРАГАНУ ЛУКИЋУ - ЛУКИЋЕВ ЛИСТ”  
on line  литерарни конкурс  
1.2. “У ЧАСТ ДРАГАНУ ЛУКИЋУ - ЛУКИЋЕВ ЛИСТ”  
 on line  ликовни конкурс 
2. ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА ученика основних и средњих школа 
2.1. “ЂАЧКИ ПЕСНИЧКИ СУСРЕТИ”  
on line литерарни конкурс 
3. ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИ  – трибине/семинари/тренинзи 
4. ПРОЈЕКТНЕ активности: 
4.1. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СВЕТСКОГ ДАНА ДЕТЕТА 
4.2. “ГЛОБАЛНА ЕДУКАТИВНА АВАНТУРА“ – “GEA” 
5. АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАРИ: 
*„УМЕТНИЧКА ГРАФИКА И ДЕЧЈЕ ЛИКОВНО СТВАРАЛАШТВО“- Кат.бр.961 
Компетенцијa:K1-Приоритети: П3 
*“ДЕЧЈЕ ЛИКОВНО СТВАРАЛАШТВО И СЦЕНСКА УМЕТНОСТ“- Кат.бр.968 
Компетенцијa:K2-Приоритети: П3 
*„ШКОЛА КЕРАМИКЕ“ - Кат.бр. 979   
Компетенцијa:K2-Приоритети:П3 
*„ШКОЛА РУЧНОГ ТКАЊА“- Кат.бр.980 
Компетенцијa:K2-Приоритети: П3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 
СВЕТСКОГ ДАНА 
ДЕТЕТА 

ДЕЦЕМБАР 1.ОДЕЉЕЊСКА И ШКОЛСКА ТАКМИЧЕЊА ученика основних и средњих школа  
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1.1. “ПЕСНИЧЕ НАРОДА МОГ”/Рецитатори  
2. ОДЕЉЕЊСКА И ШКОЛСКА ТАКМИЧЕЊА ученика основних  школа 
2.1. „МОЈ КРАЈ ПРИЧЕ“ - on line литерарни конкурс 
2.2. „МОЈ КРАЈ ПРИЧЕ“ - on line ликовни конкурс 
3. ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИ  – трибине/семинари/тренинзи 
4. ПРОЈЕКТНЕ активности:  
4.1. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СВЕТСКОГ ДАНА ЉУДСКИХ ПРАВА 
5. “ГЛОБАЛНА ЕДУКАТИВНА АВАНТУРА“ – “GEA” 
6. “НОВОГОДИШЊА ЧАРОЛИЈА“ 
6.1. Новогодишњи и божићни програми 
7. АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАРИ: 
*„УМЕТНИЧКА ГРАФИКА И ДЕЧЈЕ ЛИКОВНО СТВАРАЛАШТВО“- Кат.бр.961 
Компетенцијa:K1-Приоритети: П3 
*“ДЕЧЈЕ ЛИКОВНО СТВАРАЛАШТВО И СЦЕНСКА УМЕТНОСТ“- Кат.бр.968 
Компетенцијa:K2-Приоритети: П3 
*„ШКОЛА КЕРАМИКЕ“ - Кат.бр. 979   
Компетенцијa:K2-Приоритети:П3 
*„ШКОЛА РУЧНОГ ТКАЊА“- Кат.бр.980 
Компетенцијa:K2-Приоритети: П3 

*“ЂАЧКИ 
ПЕСНИЧКИ 
СУСРЕТИ 2020”- 
МЕМОРИЈАЛ 
„ВАСКА ЈУКИЋ 
МАРЈАНОВИЋ“ 
такмичење младих 
песника ученика 
основних и 
средњих школа 

ЈАНУАР  1.“НОВОГОДИШЊА ЧАРОЛИЈА“/Новогодишњи и божићни програми 
-Укључивање у програме других општинских, градске и републичке организације 
“Пријатељи деце” и осталих организација и удружења цивилног друштва, институција 
културе и државне управе 
2. СВЕЧАНА ДОДЕЛА  диплома, признања и награда најбољим учесницима 
програма/такмичења  ПД НБГД 
3. ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИ  – трибине/семинари/тренинзи 
4. Организационе припреме за реализацију програма током зимског распуста/ 
Пријављивање деце и младих за едукативно-креативне радионице “Зима 2021“ 
5. ОДЕЉЕЊСКА И ШКОЛСКА ТАКМИЧЕЊА ученика основних школа 
5.1.“ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ - ДЕМУС” 
„Најраспеваније одељење“ 
6. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ученика основних школа 
6.1. “ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ - ДЕМУС” 
„Најраспеваније одељење“ 
7. ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА  ученика основних школа 
7.1. „МОЈ КРАЈ ПРИЧЕ“ - on line литерарни конкурс 
7.2. „МОЈ КРАЈ ПРИЧЕ“ - on line ликовни конкурс 
8. ПРОЈЕКТНЕ активности  
8.1. “ГЛОБАЛНА ЕДУКАТИВНА АВАНТУРА“ – “GEA” 
9. АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАРИ: 
*„УМЕТНИЧКА ГРАФИКА И ДЕЧЈЕ ЛИКОВНО СТВАРАЛАШТВО“- Кат.бр.961 
Компетенцијa:K1-Приоритети: П3 
*“ДЕЧЈЕ ЛИКОВНО СТВАРАЛАШТВО И СЦЕНСКА УМЕТНОСТ“- Кат.бр.968 
Компетенцијa:K2-Приоритети: П3 
*„ШКОЛА КЕРАМИКЕ“ - Кат.бр. 979   
Компетенцијa:K2-Приоритети:П3 
*„ШКОЛА РУЧНОГ ТКАЊА“- Кат.бр.980 
Компетенцијa:K2-Приоритети: П3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*** 

ФЕБРУАР 1. “ЗИМА 2021”/ од 1. фебруара до 17. фебруара 2021. 
*Програм активности са децом и младима током зимског распуста: Едукативне и 
креативне радионице 
2.ОДЕЉЕЊСКА И ШКОЛСКА ТАКМИЧЕЊА ученика основних и средњих школа 
2.1.“УСКРШЊЕ ЛИКОВНЕ ЧАРОЛИЈЕ” - ликовни конкурс  
* on line ликовни конкурс 
2.2. “ДЕЧЈА КАРИКАТУРА-МАЛИ ПЈЕР”-  ликовни конкурс  
* on line ликовни конкурс 
3. ОДЕЉЕЊСКА И ШКОЛСКА ТАКМИЧЕЊА ученика основних  школа 
3.1. “ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ - ДЕМУС”:   
*“Златна сирена“ – соло певачи 
*Мали вокални састави – дуети, терцети, квартети 

 
*“ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ 
СВЕЧАНОСТИ-
ДЕМУС”ученика 
основних школа:  
“НАЈРАСПЕВАНИЈЕ 
ОДЕЉЕЊЕ” 
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*Групе певача 
*Мали инструментални састави 
*Оркестри 
*Хорови 
4. ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА ученика основних и средњих школа 
4.1. “ПЕСНИЧЕ НАРОДА МОГ”/Рецитатори 
5. ПРОЈЕКТНЕ активности - трибине/семинари/тренинзи 
6. ПРОЈЕКТНЕ активности 
6.1. “ГЛОБАЛНА ЕДУКАТИВНА АВАНТУРА“ – “GEA” 
7. АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАРИ:  
*„УМЕТНИЧКА ГРАФИКА И ДЕЧЈЕ ЛИКОВНО СТВАРАЛАШТВО“- Кат.бр.961 
Компетенцијa:K1-Приоритети: П3 
*“ДЕЧЈЕ ЛИКОВНО СТВАРАЛАШТВО И СЦЕНСКА УМЕТНОСТ“- Кат.бр.968 
Компетенцијa:K2-Приоритети: П3 
*„ШКОЛА КЕРАМИКЕ“ - Кат.бр. 979   
Компетенцијa:K2-Приоритети:П3 
*„ШКОЛА РУЧНОГ ТКАЊА“- Кат.бр.980 
Компетенцијa:K2-Приоритети: П3 

МАРТ 1 .ОДЕЉЕЊСКА И ШКОЛСКА ТАКМИЧЕЊА ученика основних  и средњих школа 
1.1.„УПОЗНАЈМО ПТИЦЕ“/ ликовни конкурс  
за предшколце, ученике основних и средњих школа  
* on line ликовни конкурс 
2. ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА ученика основних школа  
2.1. “ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ-ДЕМУС”  
*“Златна сирена“ – соло певачи 
*Мали вокални састави – дуети, терцети, квартети 
*Групе певача 
*Мали инструментални састави  
*Оркестри  
*Хорови 
3. ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА предшколаца, ученика основних и средњих школа 
3.1. “УСКРШЊЕ ЛИКОВНЕ ЧАРОЛИЈЕ” - ликовни конкурс за предшколце, ученике 
основних и средњих школа  
* on line ликовни конкурс 
3.2.“ДЕЧЈА КАРИКАТУРА-МАЛИ ПЈЕР”-  ликовни конкурс за ученике основних и 
средњих школа 
* on line ликовни конкурс 
4.ПРОЈЕКТНЕ активности - трибине/семинари/тренинзи 
5. ПРОЈЕКТНЕ активности: 
5.1.“ГЛОБАЛНА ЕДУКАТИВНА АВАНТУРА“ – “GEA” 
6. АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАРИ: 
*„УМЕТНИЧКА ГРАФИКА И ДЕЧЈЕ ЛИКОВНО СТВАРАЛАШТВО“- Кат.бр.961 
Компетенцијa:K1-Приоритети: П3 
*“ДЕЧЈЕ ЛИКОВНО СТВАРАЛАШТВО И СЦЕНСКА УМЕТНОСТ“- Кат.бр.968 
Компетенцијa:K2-Приоритети: П3 
*„ШКОЛА КЕРАМИКЕ“ - Кат.бр. 979   
Компетенцијa:K2-Приоритети:П3 
*„ШКОЛА РУЧНОГ ТКАЊА“- Кат.бр.980 
Компетенцијa:K2-Приоритети: П3 

       
* “ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ 
СВЕЧАНОСТИ-
ДЕМУС”ученика 
основних школа 
“ЗЛАТНА СИРЕНА”- 
соло певачи  
МАЛИ ВОКАЛНИ 
САСТАВИ – дуети, 
терцети и 
квартети 
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АПРИЛ 1. “ДАНИ НОВОГ БЕОГРАДА - БЕОГРАДА” –  манифестације  
2. ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА  предшколаца, ученика основних и средњих школа 
2.1. “ФЕСТИВАЛ КРАТКИХ ДРАМСКИХ ФОРМИ” - такмичење  драмских група 
предшколаца, ученика основних и средњих школа 
2.2. “ПОЗОРИШНЕ ИГРЕ ДЕЦЕ И МЛАДИХ”- такмичење драмских секција ученика 
основних и средњих школа 
2.3. ТАКМИЧЕЊЕ ЧЛАНОВА ЛИКОВНИХ СЕКЦИЈА предшколске установе, основних 
и средњих школа 
* on line ликовни конкурс 
2.4. ТАКМИЧЕЊЕ ЧЛАНОВА ЛИТЕРАРНИХ СЕКЦИЈА ученика основних и средњих 
школа 
* on line литерарни конкурс 
2.5. „УПОЗНАЈМО ПТИЦЕ“/ ликовни конкурс  
за предшколце, ученике основних и средњих школа  
* on line ликовни конкурс 
3. ПРОЈЕКТНЕ активности: 
3.1. “ГЛОБАЛНА ЕДУКАТИВНА АВАНТУРА“ – “GEA” 
4. АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАРИ: 
*„УМЕТНИЧКА ГРАФИКА И ДЕЧЈЕ ЛИКОВНО СТВАРАЛАШТВО“- Кат.бр.961 
Компетенцијa:K1-Приоритети: П3 
*“ДЕЧЈЕ ЛИКОВНО СТВАРАЛАШТВО И СЦЕНСКА УМЕТНОСТ“- Кат.бр.968 
Компетенцијa:K2-Приоритети: П3 
*„ШКОЛА КЕРАМИКЕ“ - Кат.бр. 979   
Компетенцијa:K2-Приоритети:П3 
*„ШКОЛА РУЧНОГ ТКАЊА“- Кат.бр.980 
Компетенцијa:K2-Приоритети: П3 

 
 
 
**“ДЕЧЈА 
КАРИКАТУРА - 
МАЛИ ПЈЕР”  
ликовни конкурс за 
ученике основних и 
средњих школа 
 
*“УСКРШЊЕ 
ЛИКОВНЕ 
ЧАРОЛИЈЕ”  
ликовни конкурс 
осликавања јаја и 
израде цртежа за 
предшколце, 
ученике основних и 
средњих школа 
 
*”ПЕСНИЧЕ 
НАРОДА 
МОГ”/рецитатори  
ученици основних и 
средњих школа 
 
*“ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ 
СВЕЧАНОСТИ-
ДЕМУС” ученика 
основних школа: 
ГРУПЕ ПЕВАЧА; 
МАЛИ 
ИНСТРУМЕНТАЛНИ 
САСТАВИ; 
ОРКЕСТРИ  
ХОРОВИ 

МАЈ 1. СВЕЧАНА ДОДЕЛА  диплома, признања и награда најбољим ученицима - 
учесницима програма/такмичења  ПД НБГД и изложба награђених ликовних 
радова /* on line 
2. ПРОЈЕКТНЕ активности 
2.1. “ГЛОБАЛНА ЕДУКАТИВНА АВАНТУРА“ – “GEA” 
3. АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАРИ:  
*„УМЕТНИЧКА ГРАФИКА И ДЕЧЈЕ ЛИКОВНО СТВАРАЛАШТВО“- Кат.бр.961 
Компетенцијa:K1-Приоритети: П3 
*“ДЕЧЈЕ ЛИКОВНО СТВАРАЛАШТВО И СЦЕНСКА УМЕТНОСТ“- Кат.бр.968 
Компетенцијa:K2-Приоритети: П3 
*„ШКОЛА КЕРАМИКЕ“ - Кат.бр. 979   
Компетенцијa:K2-Приоритети:П3 
*„ШКОЛА РУЧНОГ ТКАЊА“- Кат.бр.980 
Компетенцијa:K2-Приоритети: П3 

  
*“ФЕСТИВАЛ 
КРАТКИХ 
ДРАМСКИХ 
ФОРМИ” 
такмичење 
драмских група 
предшколаца, 
основних и 
средњих школа 
*“ПОЗОРИШНЕ 
ИГРЕ ДЕЦЕ И 
МЛАДИХ” 
такмичење  
драмских секција 
основних и 
средњих школа 
“ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ 
СВЕЧАНОСТИ-
ДЕМУС” 
Ревија победника 
*„УПОЗНАЈМО 
ПТИЦЕ“: ликовни 
конкурс 
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РЕПУБЛИЧКО 
ТАКМИЧЕЊЕ: 
”ПЕСНИЧЕ НАРОДА 
МОГ”/ рецитатори 
ученици основних и 
средњих школа      

ЈУН 1. ПРОЈЕКТНЕ активности:  
ДУХОВСКЕ СВЕЧАНОСТИ:    
Програм посвећен празнику Свете Тројице – Духови 
2. Свечана додела диплома и признања најбољим професорима - учесницима 
програма/такмичења  ПД НБГД и изложба награђених ликовних радова /* on line 
3. АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАРИ:  
*„УМЕТНИЧКА ГРАФИКА И ДЕЧЈЕ ЛИКОВНО СТВАРАЛАШТВО“- Кат.бр.961 
Компетенцијa:K1-Приоритети: П3 
*“ДЕЧЈЕ ЛИКОВНО СТВАРАЛАШТВО И СЦЕНСКА УМЕТНОСТ“- Кат.бр.968 
Компетенцијa:K2-Приоритети: П3 
*„ШКОЛА КЕРАМИКЕ“ - Кат.бр. 979   
Компетенцијa:K2-Приоритети:П3 
*„ШКОЛА РУЧНОГ ТКАЊА“- Кат.бр.980 
Компетенцијa:K2-Приоритети: П3 

РЕПУБЛИЧКА 
ТАКМИЧЕЊА: 
ДЕМУС: МАЛИ 
ИНСТРУМЕНТАЛНИ 
САСТАВИ ученика 
основних школа 
ДЕМУС: ОРКЕСТРИ 
ученика основних 
школа 
ДЕМУС: ХОРОВИ 
ученика основних 
школа 
„УПОЗНАЈМО 
ПТИЦЕ“/ Изложба 
ликовних радова 
* on line 

ЈУЛИ 1. Анализа остварених програма и активности у текућој школској години – израда 
информација и извештаја и Програма рада за наредну школску годину 
2. Програм активности са децом и младима током лета: 
 Креативне дечје радионице “ЛЕТО 2021” 
3. Укључивање у програме других општинских, градске и републичке 
организације “Пријатељи деце” и осталих организација и удружења цивилног 
друштва 
4. ПРОЈЕКТНЕ активности 
5. АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАРИ: 
*„УМЕТНИЧКА ГРАФИКА И ДЕЧЈЕ ЛИКОВНО СТВАРАЛАШТВО“- Кат.бр.961 
Компетенцијa:K1-Приоритети: П3 
*“ДЕЧЈЕ ЛИКОВНО СТВАРАЛАШТВО И СЦЕНСКА УМЕТНОСТ“- Кат.бр.968 
Компетенцијa:K2-Приоритети: П3 
*„ШКОЛА КЕРАМИКЕ“ - Кат.бр. 979   
Компетенцијa:K2-Приоритети:П3 
*„ШКОЛА РУЧНОГ ТКАЊА“- Кат.бр.980 
Компетенцијa:K2-Приоритети: П3 

 
 
 
 
 
 
 
*** 

 

Поштујући усвојена акта Кризног штаба за сузбијање заразне болести Covid-19 и Министарства просвете, науке 

и технолошког развоја РС ( Стручно упутство за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у 

основној школи у школској 2020/2021. години) „Пријатељи деце општине Нови Београд“ припремили су Предлог 

КАЛЕНДАРА ЗАЈЕДНИЧКИХ АКТИВНОСТИ “ПРИЈАТЕЉА ДЕЦЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД“ И ОСНОВНИХ 

ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ - ПРОГРАМ ТАКМИЧЕЊА И МАНИФЕСТАЦИЈА И ПРОЈЕКТНЕ 

АКТИВНОСТИ и алтернативне предлоге реализације активности у случају забране, односно ограничења 

окупљања у складу са препорукама Кризног штаба и одлукама Владе везаним за спречавање и сузбијање 

заразне болести COVID-19 

О НАМА 

„ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ НБГД“ СУ ДОБРОВОЉНА, НЕСТРАНАЧКА, НЕПРОФИТНА ОРГАНИЗАЦИЈА РЕГИСТРОВАНА  

1990. ГОДИНЕ И ОСНИВАЧИ СУ „ПРИЈАТЕЉА ДЕЦЕ СРБИЈЕ“ И „ПРИЈАТЕЉА ДЕЦЕ БЕОГРАДА“, И МРЕЖЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ДЕЦУ СРБИЈЕ-МОДС 

НАСТАНАК И ИСТОРИЈАТ 
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„ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ НБГД“ НАСЛЕДИЛИ СУ „ДРУШТВО ЗА ПОТПОМАГАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ СИРОТНЕ И 

НАПУШТЕНЕ ДЕЦЕ“ ОСНОВАНО ЈАНУАРА 1880. ГОДИНЕ ОД СТРАНЕ БЕОГРАДСКИХ ДОБРОЧИНИТЕЉА. 

КРОЗ ДУГИ НИЗ ГОДИНА ПОСТОЈАЊА ДРУШТВО ЈЕ МЕЊАЛО НАЗИВЕ: „ЈУГОСЛОВЕНСКА УНИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

ДЕЦЕ“, „УНИЈА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ СРБИЈЕ“, „ДРУШТВО ЗА ВАСПИТАЊЕ И ЗАШТИТУ ДЕЦЕ“, „САВЕТ ЗА 

ВАСПИТАЊЕ И БРИГУ О ДЕЦИ“, „ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ“. 

ЦИЉЕВИ 

ПРОМОВИСАЊЕ И ПРИМЕНА “КОНВЕНЦИЈЕ О ПРАВИМА ДЕТЕТА” УН; ПОДСТИЦАЊЕ НА САГЛЕДАВАЊЕ 

ПОЛОЖАЈА ДЕЦЕ У ДРУШТВУ; ПОКРЕТАЊЕ ИНИЦИЈАТИВА ЗА ПОБОЉШАЊЕ ПОЛОЖАЈА ДЕЦЕ И МЛАДИХ И 

ОСТВАРИВАЊЕ ЊИХОВИХ ПРАВА; СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА БЕЗБЕДНО И СРЕЋНО ДЕТИЊСТВО, ЗДРАВ РАСТ И 

РАЗВОЈ ДЕЦЕ; ПОДСТИЦАЊЕ И РАЗВИЈАЊЕ КРЕАТИВНИХ СПОСОБНОСТИ ДЕЦЕ И МЛАДИХ; ОСМИШЉАВАЊЕ 

И ОРГАНИЗАЦИЈА КВАЛИТЕТНОГ СПРОВОЂЕЊА СЛОБОДНОГ ВРЕМЕНА ДЕЦЕ И МЛАДИХ; ПОДСТИЦАЊЕ 

КВАЛИТЕТНОГ ОБРАЗОВНОГ И КУЛТУРНОГ РАДА СА ДЕЦОМ И ЗА ДЕЦУ; ОРГАНИЗОВАЊЕ ТАКМИЧЕЊА, 

МАНИФЕСТАЦИЈА, КРЕАТИВНИХ РАДИОНИЦА; РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКАТА; САРАДЊА СА ДРУГИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА 

* 

„ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ НБГД“ СВОЈЕ АКТИВНОСТИ СПРОВОДЕ У СКЛАДУ СА ОСНОВНИМ ПРИНЦИПИМА: 

НЕДИСКРИМИНАЦИЈА; НАЈБОЉИ ИНТЕРЕС ДЕТЕТА; ПРАВО НА ЖИВОТ, ОПСТАНАК И РАЗВОЈ; ПРАВО НА СВОЈА 

МИШЉЕЊА; АКТИВНО УЧЕШЋЕ ДЕЦЕ И МЛАДИХ У ДОНОШЕЊУ ОДЛУКА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЊИХ. 

*  

„ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД“ ОРГАНИЗОВАЋЕ  ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НАЦИОНИЛАНИХ И 

МЕЂУНАРОДНИХ/СВЕТСКИХ ДАНА (ДАНА ДЕЧЈЕ КЊИГЕ, ДАНА КЊИГЕ,  ДАНА ПОЗОРИШТА, ДАНА ИГРЕ, ДАНА 

МУЗИКЕ, И ДР.) 

* 

АКТИВНОСТИ „ПРИЈАТЕЉА ДЕЦЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД“ ПОДРЖАВАЈУ:  

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА;  

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА; 

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ;  

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА;  

ГРАДСКА ОПШТИНА  НОВИ БЕОГРАД 

* 

„Пријатељи деце општине Нови Београд“  задржавају право измене и допуне Календара заједничких 

активности за школску 2020/2021. годину. 

 

                                                                                                 Председник 

                                                                                                 Сузана Поњавић, с.р. 
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  3.3 ПЛАН АКТИВНОСТИ ЦРВЕНОГ КРСТА  

 

Подмладак Црвеног крста је део масовне, добровољне, хуманитарне, друштвене организације и као такав се 

ангажује на остваривању циљева и задатака из области социјалне и здравствене заштите и васпитавања 

младих. 

 Ова организација ће се у овој школској години ангажовати на остваривању следећих задатака: 

- развијање хигијенско-здравствене културе ученика, 

- спровођење хуманитарне акције, 

- развијање и неговање другарства, пријатељства и солидарности. 

 Ове и друге задатке, подмладак Црвеног крста у школи ће остваривати кроз бројне активности у 

свакодневном раду и кроз повремене и сталне /традиционалне/ акције.  

 

ПЛАН РАДА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦРВЕНОГ КРСТА 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

Учлањење ученика у организацију и 
прикупљање чланарине 

септембар Одељењске старешине 

Организовање акције солидарности 
„Друг-другу” 

септембар Одељењске старешине, ученици 

Организовање акције „Безбедност 
деце у саобраћају” 

септембар Припадници Министарства унутрашњих 
послова 

Сарадња у организовању  акције трка 
 „За срећније детињство” 

септембар Наставници задужени за Црвени крст, 
одељењске старешине 

Учешће у трци 
„За срећније детињство” 

октобар Представници градског Црвеног крста, 
ученици 

Учешће у акцији 
 „За сунчану јесен” 

октобар Наставници разредне наставе, 
наставници српског језика и ликовне 
културе,ученици 

Подела награда за наградни темат 
 „За сунчану јесен” 

новембар Представници градског Црвеног крста 

Акција „Један пакетић много љубави” децембар Наставници задужени за Црвени 
крст,одељењске старешине, ученици 

Почетак обуке ученика IV разреда на 
тему 
 „Шта знаш о Црвеном крсту и 
добровољном давалаштву крви” 

јануар-фебруар Наставници задужени за Црвени 
крст,одељењске старешине 

Почетак обуке из области прве помоћи март Чланови градског Црвеног крста, ученици 

Обука ученика IVразреда на тему 
 „Шта знаш о Црвеном крсту и 
добровољном давалаштву крви” 

март Наставници задужени за Црвени 
крст,одељењске старешине 

Учешће у акцији  
„Крв живот значи” 

март Наставници разредне наставе, 
наставници српског језика и ликовне 
културе, ученици 

Наставак обуке из области прве 
помоћи 

април Чланови градског Црвеног крста, ученици 

Општинско такмичење екипа IV  
разреда на тему „Шта знаш о Црвеном 
крсту и добровољном давалаштву 
крви” 

април Одељењске старешине, ученици, чланови 
градског Црвеног крста 
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Уређење паноа и обележавање 11. 
маја Дан добровољних давалаца крви 
у Србији 

мај Наставници разредне наставе, 
наставници српског језика и ликовне 
културе, ученици 

Општинско такмичење екипа прве 
помоћи 

мај Чланови градског Црвеног крста, ученици, 
наставници задужени за Црвени крст 

Градско такмичење екипа IV разреда 
на тему 
 „Шта знаш о Црвеном крсту и 
добровољном давалаштву крви” 

мај Одељењске старешине, ученици,чланови 
градског Црвеног крста 

Сарадња у организовању летовања за 
социјално најугроженију децу у 
Одмаралиштима Црвеног крста 

јун Чланови градског Црвеног крста, 
одељењске старешине 

Градско и републичко такмичење 
екипа прве помоћи 

јун Чланови градског Црвеног крста, ученици, 
наставници задужени за Црвени крст, 
ученици 

 

Сарадници: Милена Глишић, Ивана Глувић 

 

4.ПЛАН РАДА КЛАСИЧНОГ БОРАВКА 

 

УВОД 

 

С обзиром на савремени начин живота све већи број родитеља има потребу за збрињавањем детета млађег 

школског узраста. Самосталан боравак код куће често излаже дете многим опасностима, а страх и брига родитеља за 

дете током радног дана намећу потребу за организованом бригом за дете. Школе тиме добијају нову и захтевнију улогу 

која од запослених захтева организованију бригу о детету током већег дела дана. 

 

Класичан боравак један је од модела којим се могу квалитетно и структурално решити наведени проблеми, посебно у 

урбаним срединама. Нова улога школе на тај начин ће бити максимално и рационално искоришћена, јер пружа 

небројене могућности деловања u сврху правилног рaзвоја и раста сваког детета у квалитетну особу, корисну својој 

породици и заједници. 

Боравак је време које ученици организовано проводе у школи пре/после редовненаставе. 

Функција боравка је: 

 

 Израда домаћих задатака 

 Провера квалитета усвојености наставних садржаја 

 Давање корективних информација 

 Подстицање ученика на стваралаштво 

 Развијање физички и ментално здраве личности. 

Организован је за ученике првог и другог разреда који не похађају целодневну наставу. 

Упис се врши уз сагласност родитеља. 
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ОПИС РАДА У КЛАСИЧНОМ БОРАВКУ 

 

Пре и после редовне наставе (у зависности од смена) организује се класичан боравак у школи за ученике првог и другог 

разреда. Боравак и рад према таквом облику организује се од 07 сати до 14 сати када ученици иду у послеподневну 

смену, а од 11 сати до 16 сати када ученици иду у преподневну смену. 

Препорука је да се учитељи који раде у редовној настави свакодневно договарају и усклађују своје активности са 

учитељима из класичног боравка. Време за договарање и усклађивање активности не би смело бити краће од пола 

сата недељно. 

Групе ученика – полазника класичног боравка се организују по припадности одељењу, као и по интересовањима, 

могућностима и потребама деце. У зависности од броја ученика, њихових могућности, интересовања, потреба и 

припадности одељењу формирамо две (или више) групе. 

Учитељи који раде у класичном боравку делују јединствено, сараднички, синхронизовано, свеобухватно и интегрисано 

са читавим разредним процесом; сарађују са родитељима и одржавају појединачне индивидуалне разговоре са 

родитељима. 

Са ученицима се у току боравка ради на испуњавању задатих циљева, води се рачуна да деца уредно и тачно заврше 

своје домаће задатке, да се развијају као самосталне личности, развијају креативно изражавање и морално – васпитно 

и информативно подручје своје личности. 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА КЛАСИЧНОГ БОРАВКА 

 

Организација рада класичног боравка у току радног дана одвија се у две смене и то: 

 

 Прва смена 

07:00 – 08:00 Долазак ученика који иду после подне у школу, али и оних ученика који иду пре подне на наставу, 
али због обавеза родитеља морају раније да буду у школи; 

08:00 – 09:00 Прегледање домаћих задатака и припрема за израду истих (уколико нису довршени код куће); 

09:00 – 10:30 Обнављане садржаја часа, израда домаћих задатака и провера; 

10:30-11:30 Спортске активности (изводе се у парк, школско двориште или фискултурну салу), друштвене 
игре, ликовно стваралаштво, изласци и посете, читање часописа и књига, пројекције филмова; 

11:30 – 11:40 Преузимање деце која су завршила са наставом; 

11:40 – 12:00 Кратак одмор након завршених часова. 

 

 Друга смена 

12:00 Преузимање деце, размена информација између  учитеља преподневне и послеподневне смене; 



147 
 
 

12:00 – 12:30 Ручак и ужина; 

12:45 – 13:00 Кратак одмор након ручка; 

13:00 – 14:30 Обнављане садржаја часа, израда домаћих задатака и провера; 

14:30 – 16:00 Спортске активности (изводе се у парку, школском дворишту или фискултурној али), друштвене 

игре, ликовно стваралаштво, изласци и посете, читање часописа и књига, пројекције филмова. 

Учитељице Ана Крстић и марија Момчиловић су задужене класичан боравак и реализацију плана и програма 

истог. 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА КЛАСИЧНОГ БОРАВКА ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ ШК. 2020/2021. ГОД. 

 

Класичан боравак је организован од 07.00 до 16.00 и намењен је пре свега оним ученицима 1. и 2. разреда 

чији родитељи раде и који би у супротном остајали сами код куће и без надзора. 

Ученици у класичном боравку имају своје наставнике и учионице са простором за вишеструке активности. 

Постоје у потпуности обезбеђени услови за боравак који је намењен деци првог и другог разреда у 

ваннаставном времену. Наставници праве распоред и организују активности у складу са интересовањима, 

жељама и потребама ученика. Ученици у класичном боравку, организовано и плански, уз стручно-педагошку 

помоћ и сарадњу са наставником, утврђују, продубљују, примењују и усвајају нова знања, вештине и навике. 

Време се проводи у измиривању школских обавеза, игри, одмору. Наставници поклањају пажњу и пружају 

помоћ деци у учењу и при изради домаћих задатака. Ученици се оспособљавају да самостално обављају 

своје обавезе у каснијем школовању. По измирењу школских обавеза, слободно време је осмишљено према 

индивидуалним афинитетима сваког детета. Активности у слободном времену ученика имају првенство 

рекреативно-забавни и стваралачки карактер. Организују се на принципу потпуне слободе избора, 

добровољности како би омогућили да у њима ученици стварају, откривају, изражавају се. 

Задатак учитеља из боравака је да помогне у образовном процесу ученика, допринесе његовој 

социјализацији, да му учини што пријатнијим време проведено у класичном боравку планом предвиђеним 

активностима. 

 

ПЛАН РАДА КЛАСИЧНОГ БОРАВКА 

 

Циљеви програма 

Циљеви реализације садржаја у боравку у складу су са општим циљевима основног образовања (три општа 

циља): 

 Омогућити детету пун живот и открити његове/њене пуне потенцијале као јединствене особе. 
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 Омогућити детету развој као социјалног бића кроз живот и сарадњу са осталима како би 

допринели добру у друштву. 

 Припремити дете за даље образовање и целоживотно учење. 

Специфични циљеви: потпун и хармоничан развој детета, важност истицања индивидуалних различитости 

(свако дете је јединствено; осигурава му се развој свих потенцијала); фокусирање на учење (истиче се 

важност онога што дете учи и процеса којим усваја знања); оспособити ученика за самостално учење; истиче 

се радост учења и подстиче мотивисаност за учење; потенцирати важност учења утемељеног на опажању 

процеса из окружења (очигледна метода); писменост (језичка, математичка, информатичка); рад на начинима 

изражавања емоција (друштвено прихватљиви модели); развијање духовне димензије живота; европска и 

глобална димензија модерног живљења; плурализам, поштовање различитости и важност толеранције; 

партнерство у образовању; улога технологије у образовању; брига о деци са посебним потребама. 

4.2. Кључна подручја развоја 

Основни циљ класичног боравка јесте да се ученици оспособе да сами организују рад и да се постепено 

наводе да активно учествују у процесу организације рада. Исто тако 

 Хармоничан развој тела и душе: задовољавање потребе за кретањем и установљавањем културе 

кретања; поправљање координације покрета, осећаја за ритам и; комуницирање с основним 

предпоставкама здравог начина живота; утемељивање основних хигијенских и здравствених навика; 

обогаћивање емоционалног живота; упознавања себе и других; објективна самоевалуација; јачање 

потреба за интерперсоналним везама. 

 Процес социјализације и комуникације: истраживање и континуирани рад на побољшању 

интелектуалних, емоционалних и моралних особина личности; упознавање са друштвено 

прихватљивим облицима понашања у одређеним ситуацијама; јачање антидискриминационог 

осећања и хуманог односа према друштву ; усвајање практичних знања повезаних са елементарним 

грађанским васпитањем и свакодневним животним дужностима. 

 Вербална комуникација или вербализација: рад на усавршавању вербалне вештине и 
проширивању вокабулара; циљани развој менталних способности; утемељење вештина за 
самоучење и самоедукацију. 

 Уз постизање вештине прецизног и течног писања и читања, од ученика првог и другог разреда 
захтева се развијање вештине интерпретативних, критичких и креативних читатељских вештина и 
изражајног читања и рецитовања. 

 Учење писаних слова први је корак у учењу упорабе писаног језика. Аутоматском писању 
претходи учење облика и спајања слова. Ученици морају бити оспособљени да довољно брзо пишу 
како би писање користили као алат. 

 Захтев развијања лепог рукописа, економичне и уредне организације текста. Ученици морају да 
науче како да пишу без изостављања, замене или испуштања слова. 
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       Утемељење основа математичке, логичке и научно-технолошке писмености: активности 

креативног, јасног и логичног решавања проблема; откривање, ређање, класификовање, 

генерализовање, скицирање, рачунање и мерење; примена математичких знања у различитим 

концептима; употреба речи, бројева, симбола, табела и модела за објашњење математичких 

законитости; коришћење пригодног математичког записа, математичке и остале терминологије 

везане уз природне науке; решавање проблема вербалним и симболичким делатностима; употреба 

информационо-комуникативних технологија; увежбавање и развој радно-практично-техничких 

вештина. 

       Културно-уметничко подручје развоја: повезивање емотивне и моралне са естетском 

сфером живота и рада кроз позоришне и филмске (тв) представе; читање поезије и прозе и  

експериментисање у интерпретацијама; упознавање с класичном и прикладном литературом; 

креативно изражавање кроз креирање ликовно-вајарских радова. 

       Пажња се обраћа књижевним, историјским, географским и уметничким информацијама и 
изражајима блиским узрасту ученика. 

       Игре, спорт и рекреација: задовољавање потреба за кретањем; игре опонашања, дечје 

игре из народне традиције, импровизовање игара у самосталној режији, поправљање координације 

покрета, групно импровизовање игара пропраћено ритмом, покретом и мимиком; елементарне игре, 

групне игре, спортске игре, такмичарске игре итд. 

       У организацији је могуће омогућити ученицима активности које укључују учење страног 
језика, тренирање неког спорта (уз тренера) или активности које се договарају с родитељима и које 
родитељи додатно финансирају. 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

 

Остваривање циљева и развој кључних подручја ће се најбоље остварити усмеравањем рада на садржаје, 

теме, кључне појмове и образовна постигнућа која су прописана Наставним планом и програмом за одређени 

разред. Садржаје ће реализовати учитељи у класичном боравку у договору са учитељима који раде у редовној 

настави. Стога је изузетно важно све активности планирати како би се постигла кохерентност међу одабраним 

садржајима и усклађеност деловања међу учитељима. 

Време предвиђено за реализацију пратећих активности треба реализовати у складу с претходно наведеним 

циљевима рада у боравку, имајући увек на уму узраст и могућности детета. 

Креативност, иновативност и учитељска вештина максимално ће доћи до изражаја при одабиру игара, 

литературе, културних садржаја као и садржаја којима ће реализовати захтеве за развојем социјализацијских 

и комуникацијских те радно-техничких компетенција. Посебну пажњу треба посветити целокупном развоју 

детета, у здраву, самосталну, радно оспособљену јединку која ће у будућности својим знањем, развијеним 

животним вештинама и ставовима допринети развоју друштва. 
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-

Табеларни преглед актвиности у класичном боравку о оквиру одређених подручја изражен у процентима  

 

ДИДАКТИЧКЕ СМЕРНИЦЕ 

 У  складу са развојним могућностима деце, циљевима и задацима које желимо да остваримо, 

препоручује се комбиновање стратегија, метода и облика рада, како би се омогућило ученицима да на лак и 

безбрижан начин савладају, увежбају и утврде програмом предвиђене садржаје. Ученицима се омогућава да 

максимално опуштено проводе своје слободно време. Школа мора постати ученицима други дом, са свим 

особинама пријатног и пријатељског окружења, с тога учитељи боравка би требало да свој рад ускладе са 

тим потребама. 

Важни педагошки принципи учења темеље се на томе да је: 
 Мотивациони фактор дечјег учења његова радозналост, 

 да дете буде активно у процесу учења, 

 постојеће дечје знање и искуство основа је учења, 

 дечје тренутно окружење осигурава контекст учења, 

 у центру процеса учења је језик, 

 дете треба учити вођен активностима и методама откривања, 

 дужни да упутимо дете у естетску димензију учења и 

 социјална и емоционална димензија важан је фактор учења.  

 

Начини организације и облици рада: 

 курикуларни приступ, 

 интегративно учење, 

 тимско и сарадничко учење, 

 искуствено учење, 

ПОДРУЧЈА АКТИВНОСТИ ПЛАН АКТИВНОСТИ (ПРЕПОРУЧЕНО 
 ВРЕМЕ У ОДНОСУ НА 25 САТИ 
 НЕДЕЉНО) ИЗРАЖЕНО У 
 ПРОЦЕНТИМА 
  

1. ЈЕЗИЧКО – КОМУНИКАЦИОНО 15% 
ПОДРУЧЈЕ  

2. МАТЕМАТИЧКО – ЛОГИЧКО ПОДРУЧЈЕ 10% 
  

3. СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА, ОДНОС ПРЕМА 25% 
СЕБИ, ЗДРАВЉУ, ОКОЛИНИ И РАДНИМ  

ОБАВЕЗАМА  

4. КУЛТУРНО – УМЕТНИЧКО ПОДРУЧЈЕ 15% 
  

5. ИГРЕ, СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА 25% 
  

6. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ У СКЛАДУ СА 10% 
ОДАБИРОМ ШКОЛЕ  
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 учење кроз игру, праксу, учење за живот, 

 факултативни програми (језици, спортске активности), 

 ваннаставне активности. 

 
 

УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 

 Програм рада у класичном боравку реализује се у унапред одређеној просторији у школи, 

укључујући и спортску салу и школско двориште. Наставни процес одвија се у учионици, а програм 

рада класичног боравка се остварује у просторијама које су прилагођене и опремљене искључиво за 

остваривање рада продуженог боравка. 

 У току боравка ученицима је обезбеђен један кувани топли оброк изабране установе. Како би 

се ученицима омогућило, а учитељима олакшало усвајање правила понашања за време оброка, 

трпезарија је естетски уређена и прикладно опремљена. 

 Просторије у којима ученици проводе већи део дана су светле, довољно велике и опремљене 

потребним дидактичким материјалима и аудио – визуелним уређајима. У класичном боравку 

ученицима је доступан и велики број друштвених игара, књига, дечје штампе, енциклопедија као и 

спортских реквизита. За разноврсне ученичке активности обезбеђен је и потребан материјал (папири, 

бојице...). Усвајање хигијенских навика захтева довољну количину сапуна и папира као и умиваоник 

за прање руку (који је одвојен од санитарног чвора). 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН ПРАТЕЋИХ АКТИВНОСТИ 

 

Пратеће  активности  реализују  се  у слободном  времену  и  слободним  активностима. 

Подељене су у групе: 
 Ликовно стваралаштво 

 Музичко стваралаштво 

 Сценско стваралаштво 

 Спортске активности 

 Видео пројекције и презентације 

 Округли сто 

 Оловка пише срцем 

Ликовно стваралаштво је област у којој уз помоћ различитих ликовних области итехника развијамо 

креативност и уметнички израз ученика. 

Музичко стваралаштво је област у којој уз помоћ слушања класичне музике и музике задецу развијају 

емоционални доживљај слушаног, оспособљавају се за развијање ритма, стварање музике на алтернативним 

инструментима, као и развијања гласовних могућности ученика. 
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Сценско стваралаштво је литерарно-драмска секција.Ученици уче кроз различитедрамске и мизичке 

радионице да изразе своје емоције и жеље кроз ритам, покрет, звук и глас. 

Спортске активности су проистекле из потребе деце за игром и рекреацијом.Игредоприносе њиховом 

моторичком развоју, као и развоју такмичарског духа, комуникације и поштовања других. 

Видео пројекције и презентације су у складу са дечјим интересовањима и васпитно–образовним начелима. 

Ученицима се приказују научно – популарни филмови, као и филмови за децу. 

Округли сто је област која обухвата учење о историјским и научним чињеницама,социјалним и културним 

тековинама, екологији и екосистему наше планете и слично. 

Учимо о пожељним и непожељним облицима понашања, о начинима комуникације, о односима са собом и 

другима, о традицији и модернизацији итд. Такође учимо о правима и обавезама деце, емоцијама и слично. 

Оловка пише срцем је област која има за циљ да помогне ученицима да проширеученичко литерарно знање. 

Кроз ове активности ученици развијају способности правилног изражавања и комуникације, уче нове термине 

(богаћење речника) и развијају способност за емоционални доживљај и разумевање књижевног израза. Кроз 

ову активност ученици утврђују градиво српског језика и књижевности. 

8.1. Примери активности у оквиру подручја 

ПОДРУЧЈА  АКТИВНОСТИ НАЧИНИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И 

   ОБЛИЦИ РАДА 

    

  слушање и говорење Интегративно учење 

ЈЕЗИЧКО –  уочавање звукова у  

КОМУНИКАЦИОНО  простору (звук, тон, глас) Мултидисциплинарни приступ  

ПОДРУЧЈЕ  гласовна анализа и синтеза  

  аналитичке вежбе- Сарадничко – тимско учење 

  растављање речи на  

  слогове и гласове Истраживачко учење 

  вежбање употребе малих и  

  великих штампаних и Искуствено учење 

  писаних слова  

  читање, писање, Учење кроз игру, праксу, учење 

  рецитовање за живот 

  артикулационо и  

  разумљиво говорење Учење у природи 

  вежбање правилног  

  наглашавања речи и Ваннаставне активности 

  реченица  

  показивање емоција  

  изразом лица (мимика)  

  повезивање невербалне  

  комуникације са садржајем  
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  текста за време читања и  

  тумачење говора тела  

  ситуациона драматизација:  

  поздрављање,  

  представљање, постављање  

  питања, изрицање захтева,  

  исказивање захвалности  

  репродуковање прича уз  

  помоћ лутака  

  играње улога  

  гласно читање утемељено  

  на природном говору  

  учествовање у дискусијама  

  и дебатама  

  критичко и креативно  

  читање  

  вежбање уредног, читког и  

  јасног писања  

  комуникација с  

  различитим медијима  

  правилна употреба  

  речника, дечјих  

  енциклопедија и лексикона  

  учење страних језика  

    

  уочавање простора и Интегративно учење 

МАТЕМАТИЧКО –  односа у простору  

ЛОГИЧКО  анализа и синтеза Мултидисциплинарни приступ 

ПОДРУЧЈЕ  елемената простора и  

  површине, облик, знак Сарадничко – тимско учење 

  интерпретација  

  информативних и Истраживачко учење 

  свакодневних текстова  

  прикупљање информација Искуствено учење 

  (путем медија и  

  извештавање о Учење кроз игру, праксу, учење 

  прикупљеноме) за живот 

  активности решавања  

  проблема у сврху Учење у природи 

  упознавања и разумевања  

  законитости Ваннаставне активности 

  активности креативног,  

  јасног и логичног  

  решавања проблема  

  откривање ређање  

  класификовање,  

  генерализовање,  
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  скицирање рачунање и  

  мерење  

  примена математичких  

  знања у различитим  

  концептима  

  15  

  употреба речи, бројева,  

  симбола, графикона,  

  табела, дијаграма и модела  

  за објашњење  

  математичких законитости  

  коришћење прикладног  

  математичког записа,  

  математичке  

  терминологије,  

  вербализовање,  

  математички језик  

  примена усвојених  

  математичких поступака на  

  другим математичким  

  проблемима  

  употреба информационоо-  

  комуникационих  

  технологија  

 -  увежбавање и развој радно 

  практично-техничких  

  вештина  

СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА,  имплицитно и експлицитно Интегративно учење 

ОДНОС ПРЕМА  развијање прикладних  

СЕБИ, ЗДРАВЉУ,  моралних вредности, Мултидисциплинарни приступ  

ОКОЛИНИ И  ојећаја за властиту и  

РАДНИМ  колективну одговорност, Сарадничко – тимско учење 

ОБАВЕЗАМА  позитивних особина  

  личности те особног Истраживачко учење 

  кодекса моралног  

  понашања Искуствено учење 

  вежбање вештина за  

  самоучење Учење кроз игру, праксу, учење 

  одговорно, темељно и за живот 

  редовно писање домаћих  

  задатака Учење у природи 

  усвајање техника  

  самосталног и сарадничког Ваннаставне активности 

  учења  

  учење и вежбање правила 

  понашања у разреду,  

  школи и на школском  
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  дворишту  

  слушање и следовање  

  упутстава  

  проматрање активности  

  особа у непосредној дечјој  

  околини  

  •   брига о себи  

  другима  

  уочавање основних  

  поставки здравог начина  

  живота  

  развијање и унапређивање  

  здравствено-хигијенских  

  навика  

  учење и прихватање  

  здравих прехрамбених  

  навика (здрави јеловник)  

  учење техника опуштања и 

  релаксације  

  вежбање социјалних  

  односа између одраслих и  

  деце и деце и деце  

  усвајање практичних знања  

  повезаних с елементарним  

  грађанским васпитање и  

  свакодневним животним  

  дужностима  

  учење права и  

  одговорности у  

  демократском друштву  

  развијање  

  кооперативности,  

  одговорности, лојалности  

  групи, учењу,  

  играње улоге вође и 

  истраживача  

  савладавање умећа  

  сналажења у сукобу  

  дискутовање и заузимање  

  правилног става према  

  околини  

КУЛТУРНО –  тактилне, олфактивне, Интегративно учење 

УМЕТНИЧКО  густативне активности  

ПОДРУЧЈЕ  развијање осећаја за ритам Мултидисциплинарни приступ  

  и слушање  

  повезивање говора с Сарадничко – тимско учење 

  ритмичким кретњама  

  певање, свирање Истраживачко учење 
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  покрет, плес  

  сликање, цртање, Искуствено учење 

  обликовање,  

  посета позориштима, Учење кроз игру, праксу, учење 

  биоскопима за живот 

  упознавање националног  

  блага и српске баштине Учење у природи 

   Ваннаставне активности 

ИГРЕ, СПОРТ И  извођење покрета и Интегративно учење 

РЕКРЕАЦИЈА  циљаног кретања  

  развијање и положаја Мултидисциплинарни приступ  

  појединих делова тела  

  игре опонашања Сарадничко – тимско учење 

  дечје игре народне  

  традиције Истраживачко учење 

  импровизација игара у  

  самосталној режији Искуствено учење 

  поправљање координације  

  покрета Учење кроз игру, праксу, учење 

  групно импровизовање за живот 

  игара праћено ритмом,  

  покретом и мимиком Учење у природи 

  елементарне игре  

  спортови Ваннаставне активности 

    

 

 Напомена: 
 

Активности ученика у боравку се врло често смењују због пристизања у боравак и одлазак ученика из истог у 

различито време, али и због губитка пажње, интересовања и умора. Активности везане за учионицу или 

библиотеку могу бити замењене активностима у природи како би ученици што више времена проводили 

стичући знања путем очигледности. Планирани садржаји се врло често остварују са променом редоследа 

активности и динамике. О томе које ће се и којим редоследом активности остваривати одлучује учитељ у 

договору са ученицима, а у зависности од тренутне ситуације и расположења ученика. У току једног месеца 

све активности су заступљене сразмерно потребама ученика. 

 

5. ПЛАН РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 

1. Увод  

 

С обзиром на савремени начин живота све већи број родитеља има потребу за збрињавањем детета млађег 
школског узраста. Самосталан боравак код куће често излаже дете многим опасностима, а страх и брига 
родитеља за дете током радног дана намећу потребу за организованом бригом за дете. Школе тиме добијају 
нову и захтевнију улогу која од запослених захтева организованију бригу о детету током већег дела дана. 
Продужени боравак један је од модела којим се могу квалитетно и структурално решити наведени проблеми, 
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посебно у урбаним срединама. Нова улога школе на тај начин ће бити максимално и рационално 
искоришћена, јер пружа небројене могућности деловања у сврху правилног рaзвоја и раста сваког детета у 
квалитетну особу, корисну својој породици и заједници.  

 

2. Опис рада у боравку  

Након наставе организује се боравак у школи за ученике првог и другог разреда. Боравак и рад према таквом 
облику организује се од 12.00 до 16.00 часова.  

Учитељи који раде у боравку делују јединствено, сараднички, синхронизовано, свеобухватно и интегрисано 
са читавим разредним процесом; сарађују с родитељима и одржавају појединачне индивидуалне разговоре 
с родитељима.  

Са ученицима се у току боравка ради на испуњавању задатих циљева, води се рачуна да деца уредно и тачно 
заврше своје домаће задатке, да се развијају као самосталне личности, развијају креативно изражавање и 
морално – васпитно и информативно подручје своје личности. 

 

3. Циљеви програма  

 Циљеви реализације садржаја у боравку у складу су са општим циљевима основног 
образовања (три општа циља):  

 Омогућити детету пун живот и открити његове/њене пуне потенцијале као јединствене особе.  

 Омогућити детету развој као социјалног бића кроз живот и сарадњу са осталима како би 
допринели добру у друштву  

 Припремити дете за даље образовање и целоживотно учење  

 

Специфични циљеви:  

 Израда домаћих задатака  

 Провера квалитета усвојених наставних садржаја  

 Давање потребних информација за квалитетан рад  

 Развијање физички и ментално здраве личности  

 Подстицање ученика на стваралаштво  

 Развијање осећаја за права и обавезе сваког детета  

 Потпун и хармоничан развој детета  

 Важност истицања индивидуалних различитости (свако дете је јединствено; осигурава му се 
развој свих потенцијала)  

 Фокусирање на учење (истиче се важност онога што дете учи и процеса којим усваја знања)  

 Оспособити ученика за самостално учење  

 Истиче се радост учења и подстиче мотивисаност за учење  

 Потенцирати важност учења утемељеног на опажању процеса из окружења (очигледна 
метода)  

 Писменост (језичка, математичка, информатичка)  

 Рад на начинима изражавања емоција (друштвено прихватљиви модели)  

 Развијање духовне димензије живота  

 Европска и глобална димензија модерног живљења  

 Плурализам, поштивање различитости и важност толеранције  

 Партнерство у образовању  

 Улога технологије у образовању  
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1. Кључна подручја развоја  

Основни циљ продуженогборавка јесте да се ученици оспособе да сами организују рад и да се постепено 
наводе да активно учествују у процесу организације рада.  

Исто тако: 

 да се постигне хармоничан развој душе и тела – задовољавање потребе за кретањем, 
поправљање координације покрета и осећаја за ритам;  

 учење основних претпоставки здравог начина живота, утемељивање основних хигијенских и 
здравствених навика;  

 обогаћивање емоционалног живота и јачање потребе за интерперсоналним везама;  

 упознавање себе и других;  

 објективна самоевалуација.  

Процес социјализације и комуникације:  

 истраживање и континуирани рад на побољшању интелектуалних, емоционалних и моралних 
особина личности;  

 упознавање и увежбавање правилног, друштвено прихватљивог понашања;  

 јачање хуманог односа према друштву;  

 усвајање практичних знања повезаних са елементарним грађанским васпитањем и 
свакодневним животним дужностима.  

Вербална комуникација или вербализација:  

 рад на проширивању вокабулара и усавршавање говорне вештине;  

 усвајање вештина за самоучење и самоедукацију;  

 циљани развој менталних способности.  

Утемељење основа математичке, логичке и научно – технолошке писмености:  

 активности креативног, јасног и логичног решавања проблема;  

 откривање, ређање, класификовање, генерализовање, скицирање, рачунање и мерење;  

  примена математичких знања у различитим концептима;  

 употреба речи, бројева, симбола, табела и модела за објашњење математичких законитости;  

 коришћење пригодног математичког записа, математичке и остале терминологије везане уз 
природне науке;  

 решавање проблема вербалним и симболичким делатностима;  

 употреба информационо - комуникационих технологија;  

 увежбавање и развој радно-практично-техничких вештина.  

Културно - уметничко подручје развоја – оспособљавање ученика за примање емоционалних, моралних и 
естетских вредности у литерарним и ликовним радовима, кроз позоришне и биоскопске представе; читање 
квалитетне поезије и прозе; упознавање с класичном и прикладном домаћом и страном литературом; 
креативно изражавање кроз ликовне и вајарске радове. Код одабира садржаја води се рачуна о узрасним 
могућностима деце као и њиховим интересовањима.  

Игре, спорт и рекреација – стално задовољавање потребе за кретањем; игре опонашања, импровизоване 
игре (у самосталној режији или групно импровизовање); поправљање координације покрета; елементарне 
игре, групне игре, спортске игре, такмичарске игре, дечје игре из народне традици итд. 
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У организацији је могуће омогућити ученицима активности које укључују учење страног језика, тренирање 
неког спорта (уз тренера) или активности које се договарају с родитељима и које родитељи додатно 
финансирају. 

 

2. Садржаји програма  

Остваривање циљева и развој кључних подручја ће се најбоље остварити усмеравањем рада на садржаје, 
теме, кључне појмове и образовна постигнућа која су прописана Наставним планом и програмом за одређени 
разред. Садржаје ће реализовати учитељи у продуженом боравку у договору са учитељима који раде у 
редовној настави. Стога је изузетно важно све активности планирати како би се постигла кохерентност међу 
одабраним садржајима и усклађеност деловања међу учитељима.  

Време предвиђено за реализацију пратећих активности треба реализовати у складу с претходно наведеним 
циљевима рада у боравку, имајући увек на уму узраст и могућности детета.  

Креативност, иновативност и учитељска вештина максимално ће доћи до изражаја при одабиру игара, 
литературе, културних садржаја као и садржаја којима ће реализовати захтеве за развојем социјализацијских 
и комуникацијских те радно-техничких компетенција. Посебнупажњу треба посветити целокупном развоју 
детета, у здраву, самосталну, радно оспособљену јединку која ће у будућности својим знањем, развијеним 
животним вештинама и ставовима допринети развоју друштва.  

 

3. Табеларни преглед актвиности у продуженом боравку о оквиру одређених подручја изражен у процентима 

 

ПОДРУЧЈА АКТИВНОСТИ ПЛАН АКТИВНОСТИ (ПРЕПОРУЧЕНО ВРЕМЕ У 
ОДНОСУ НА 25 САТИ НЕДЕЉНО, ИЗРАЖЕНО У 
ПРОЦЕНТИМА 

1. ЈЕЗИЧКО – КОМУНИКАЦИОНО ПОДРУЧЈЕ 15% 

2. МАТЕМАТИЧКО – ЛОГИЧКО ПОДРУЧЈЕ  
 10% 

3. СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА, ОДНОС ПРЕМА СЕБИ, 
ЗДРАВЉУ, ОКОЛИНИ И РАДНИМ ОБАВЕЗАМА 

 
 25% 

4. КУЛТУРНО – УМЕТНИЧКО ПОДРУЧЈЕ  15% 

5. ИГРЕ, СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА  25% 

6. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ У СКЛАДУ СА ОДАБИРОМ 
ШКОЛЕ 

 10% 

 

5. Дидактичке смернице  

У складу са развојним могућностима деце, циљевима и задацима које желимо да остваримо, препоручује се 
комбиновање стратегија, метода и облика рада, како би се омогућило 

ученицима да на лак и безбрижан начин савладају, увежбају и утврде програмом предвиђене садржаје. 
Ученицима се омогућава да максимално опуштено проводе своје слободно време. Школа мора постати 
ученицима други дом, са свим особинама пријатног и пријатељског окружења, с тога учитељи боравка би 
требало да свој рад ускладе са тим потребама.  

Важни педагошки принципи учења темеље се на томе да је:  

 Мотивациони фактор дечјег учења његова радозналост,  

 да дете буде активно у процесу учења,  

 постојеће дечје знање и искуство основа је учења,  
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 дечје тренутно окружење осигурава контекст учења,  

 у центру процеса учења је језик,  

 дете треба учити вођен активностима и методама откривања,  

 дужни да упутимо дете у естетску димензију учења и  

 социјална и емоционална димензија важан је фактор учења.  

 

Начини организације и облици рада:  

• курикуларни приступ  

• интегративно учење  

• тимско и сарадничко учење  

• искуствено учење 

• учење кроз игру, праксу, учење за живот 

• факултативни програми (језици, спортске активности) 

• ваннаставне активности 

 

6. Услови за извођење програма  

Програм рада у продуженомборавку реализује се у унапред одређеној просторији у школи, укључујући и 
школско двориште.  

У току боравка ученицима ја обезбеђен ручак за време боравка. Како би се ученицима омогућило, а 
учитељима олакшало усвајање правила понашања за време оброка, трпезарија је естетски уређена и 
прикладно опремљена.  

Просторије у којима ученици проводе већи део дана су светле, довољно велике и опремљене потребним 
дидактичким материјалима и аудио – визуелним уређајима. У продуженом боравку ученицима је доступан и 
велики број друштвених игара, књига, дечје штампе, енциклопедија као и спортских реквизита. За разноврсне 
ученичке активности обезбеђен је и потребан материјал. 

 

7. Годишњи план пратећих активности  

Пратеће активности реализују се у слободном времену и слободним активностима. Подељене су у групе:  

- Ликовно стваралаштво  

- Музичко стваралаштво  

- Сценско стваралаштво  

- Спортске активности  

- Видео пројекције и презентације  

- Округли сто  

- Оловка пише срцем  

 

- Ликовно стваралаштво је област у којој уз помоћ различитих ликовних области и техника развијамо 
креативност и уметнички израз ученика.  
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- Музичко стваралаштво је област у којој уз помоћ слушања класичне музике и музике за децу развијају 
емоционални доживљај слушаног, оспособљавају се за развијање ритма, стварање музике на алтернативним 
инструментима, као и развијања гласовних могућности ученика.  

- Сценско стваралаштво је литерарно - драмска секција. Ученици уче кроз различите драмске и мизичке 
радионице да изразе своје емоције и жеље кроз ритам, покрет, звук и глас.  

- Спортске активности су проистекле из потребе деце за игром и рекреацијом. Игре доприносе њиховом 
моторичком развоју, као и развоју такмичарског духа, комуникације и поштовања других.  

- Видео пројекције и презентације су у складу са дечјим интересовањима и васпитно – образовним начелима. 
Ученицима се приказују научно – популарни филмови, као и филмови за децу.  

- Округли сто је област која обухвата учење о историјским и научним чињеницама, социјалним и културним 
тековинама, екологији и екосистему наше планете и слично. Учимо о пожељним и непожељним облицима 
понашања, о начинима комуникације, о односима са собом и другима, о традицији и модернизацији итд. 
Такође учимо о правима и обавезама деце, емоцијама и слично.  

- Оловка пише срцем је област која има за циљ да помогне ученицима да прошире ученичко литерарно знање. 
Кроз ове активности ученици развијају способности правилног изражавања и комуникације, уче нове термине 
(богаћење речника) и развијају способност за емоционални доживљај и разумевање књижевног израза. Кроз 
ову активност ученици утврђују градиво српског језика и књижевности.  

 

Литература за продужени боравак 

 

Ове школске године за први и други разред од стране учитеља из наставе изабрани су уџбенички комплети 
ИП „Едука“ из Београда. 

 Напомена:  

Активности ученика у боравку се врло често смењују због губитка пажње, интересовања и умора. 

Активности везане за учионицу или библиотеку могу бити замењене активностима у природи како би 

ученици што више времена проводили стичући знања путем очигледности. Планирани садржаји се 

врло често остварују са променом редоследа активности и динамике. О томе које ће се и којим 

редоследом активности остваривати одлучује учитељ у договору са ученицима, а у зависности од 

тренутне ситуације и расположења ученика. У току једног месеца све активности су заступљене 

сразмерно потребама ученика.  

 

Веће продуженог боравка: 

 

Милица Тодоровић 

Марија Вољаревић 

Ивона Колар 

Милица Пијановић 

Септембар 

 Поздрав јесени 

 Дан чистих планета 

 08.09. Дан писмености 
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 16.09. Међународни дан озонског омотача 

 21.09. Дан мира 

 25. 09. Светски дан срца 

Октобар 

 Дан учитеља 

 Светски дан пешачења 

 Светски дан хране 

 Међународни дан штедње 

 10. - 05.10. Дечија недеља 

 10. Међународни дан музике 

 15. 10. Светски дан чистих руку 

 20.10. Дан јабука 

Новембар 

 Дан дечјих права 

 03. 11. Светски дан мушкараца 

 16. 11. Међународни дан толеранције 

Децембар 

 Деда Мраз 

 Нова година 

 Божић 

 Дан права човека 

 11. 12. Светски дан планина 

Јануар 

 Свети Сава школска слава 

 10. 01. Светски дан смеха 

Фебруар 

 Маскенбал 

 07. 02. Међународни дан живота 

 14. 02. Дан заљубљених 

 21. 02. Међународни дан матерњег језика 

Март 

 Поздрав пролећу 

 Светски дан заштите вода 

 Светски дан шума 

 03. Дан борбе против пушења 

 03. Светски дан књиге 

 07. 03. Дан позоришта 

 08. 03. Међународни дан жена 

 19. 03. Дан ластавица 

 20. 03. Светски дан поезије 

 27. 03. Светски дан позоришта 

Април 

 Ускрс 
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 04. Светски дан шале 

 02. 04. Међународни дан дечије књижевности 

 07. 04. Светски дан здравља 

 22. 04. Светски дан дан планете Земље 

 23. 04. Светски дан књиге 

 29. 04. Међународни дан игре 

Мај 

 05. Међународни празник рада 

 08. 05. Међународни дан Црвеног крста 

 10. 05. Дан птица и дрвећа 

 11. 05. Светски дан писања писама 

 11. 05. - 17. 05. Недеља здравља уста и зуби 

 15. 05. Међународни дан породице 

 25. 05. Међународни дан спорта 

 31. 05. Светски дан борбе против пушења 

 

Јун 

 Поздрав лету 

 06. Међународни дан деце 

 05. 06. Светски дан заштите животне средине 

 18. 06. Светски дан Сунца 

 

 

6. ПЛАН РАДА СЕКЦИЈА 

6.1 ПЛАН РАДА БИБЛИОТЕЧКЕ СЕКЦИЈЕ 

 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ:  

 

- Упознавање са историјом настанка књиге и развитком библиотека 

- Упознавање са деловима књиге 

- Упознавање са смештајем књига и УДК-а класификацијом 

- Упознавање са техником издавања и враћања књига 

- Вежбе у брзом проналажењу књига на полицама и враћање на њихово место 

- Сређивање полица са књигама и естетско уређење библиотеке 

- Организовање акција прикупљања књига за школску библиотеку 

- Посета школским библиотекама и сарадња са њима 

- Посета матичној библиотеци „Вук Караџић“ и њеним огранцима 

- Посета Међународном београдском сајму књига 
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- Сарадња са институцијама културе 

- Подстицање развоја читалачких навика и информационе писмености 

 

ИСХОДИ:  

 

- Развијање  љубави према књизи, популарисање књиге и читања 

- Примена  основних знања о раду библиотеке  

- Осамостаљење ученика у библиотеци 

- Развијене радне навике и културно понашање у библиотеци 

- Усвојене трајне навике о заштити и чувању библиотечког фонда 

- Однегована навика уживања у читању код деце, као и навика коришћења библиотеке током   

               читавог живота  

- Задовољење образовних, културних и читалачких потреба 

- Испуњење креативности и уређивање простора библиотеке 

- Промоција читања и услуга школске библиотеке у школској и широј друштвеној заједници       

- Постигнут виши васпитни и културни ниво свести ученика 

- Развијена информациона писменост код деце  



165 
 
 

 

 

ТЕМА – САДРЖАЈ 

 

 

ОРИЈЕНТАЦИОНИ БРОЈ   

ЧАСОВА 

 

 

ДИНАМИКА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

 

РЕАЛИЗАТОРИ 

 

 

 

ПОДРШКА У 

РЕАЛИЗАЦИЈИ 

o  

• Пријављивање ученика и 
формирање библиотечке секције 

• Упознавање чланова секције са 
овогодишњим планом рада, 
циљем и задацима, утврђивање 
распореда долазака у 
библиотеку 

• Упознавање ученика са 
картотеком и техником издавања 
књига 

• Обележавање Месеца 

писмености и Европског                                                               

дана језика-прикупљање 

материјала и реализација 

• планираних активности    

• Упознавање чланова секције са 
УДК- а класификацијом и 
техником издавања и враћања 
књига 

 

5 

 

IX 

 

Библиотекар 

 

Ученици 

Наставници 

разредне наставе 

Наставници 

српског језика 

• Упознавање чланова секције са 
књигом  инвентара 

• Упознавање ученика са 
смештајем књига у библиотеци 

• Обележавање Дана и Месеца 
школских библиотека и Дечје 
недеље 

• Посета Међународном 
београдском сајму књига 

 

4 

 

X 

 

Библиотекар 

 

Ученици  

Библиотекари 

Наставници 

разредне наставе 

Наставници 

српског језика 

 

• Оспособљавање ученика за 
самостално коришћење 
библиотечке грађе 

• Oбележавање Светског дана 
детета 

• Посета библиотеци једне 
новобеоградске основне школе 

 

3 

 

XI 

 

Библиотекар 

 

Ученици  

Библиотекари 

 

• Вежбе у брзом проналажењу 
књига на полицама и враћање на 
мeсто 

• Акција „Поклони сликовницу 
школској библиотеци“ 

 

5 

 

XII 

 

Библиотекар 

 

Ученици 

Библиотекари 
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• Посета библиотеци једне 
новобеоградске основне школе 

• Посета месној  библиотеци 
„Сава“и обележавање Дана 
библиотекара Србије. 

• Новогодишњи пано 

 

• Обележавање Дана Светог Саве  

• Естетско уређење библиотеке 

• Сарадња са издавачима 
часописа за децу 

 

3 

 

I 

 

Библиотекар 

 

Ученици 

Наставници 

 

• Обележавање 21.фебруара, 
Дана матерњег језика и 28. 
фебруара, Националног дана 
књиге  

• Упознавање ученика са мрежом 
библиотека,огранцима 
Библиотекe ,, Вук Караџић” у 
Новом Београду  

 

2 

 

II 

 

Библиотекар 

 

Ученици 

Библиотекари 

Наставници 

разредне наставе 

Наставници 

српског језика 

 

• Посета једној од општинских 
библиотека или Библиотеци 
града  Београда 

• Обележавање Дана школе-
сарадња са школским секцијама, 
Дана слободе приступа 
информацијама (16. март) и 
Светског дана поезије (21. март) 

• Обилазак музеја или галеријe 

• Изложба нових књига 

• Естетско уређење библиотеке 

 

5 

 

III 

 

 

Библиотекар 

 

Ученици 

Библиотекари 

 

• Обележавање 2.априла 
Међународног дана дечје књиге, 
Недеље дечје књиге и 23.априла 
Светског дана књиге и ауторских 
права 

• Учествовање чланова секције у 
реализацији Манифестације ” 
Читалачка значка” 

• Посета библиотеци једне 
новобеоградске основне школе 

• Правимо свој обележивач 
страница књиг 

 

4 

 

IV 

 

Библиотекар 

 

Ученици 

Библиотекари 

Библиотека ,,Вук 

Караџић” 

Наставници 

разредне наставе 

 

Наставници 

српског језика 
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Овај план се током школске године може допуњавати и кориговати у складу са идејама, потребама и 

интересовањима чланова секције.       

 

Тања Маљоковић, 

мастер библиотекар-информатичар 

 

 

 

  

 

• Обележавање  Дана словенске 
писмености и културе- Дан 
Ћирила и Методија (24. мај) 

• Акција „Поклони књигу 
библиотеци“ 

• Обрада статистичких података 
везаних за рад библиотеке 

 

3 

 

V 

 

Библиотекар 

 

Ученици 

 

• Естетско уређење библиотеке 

• Изложба нових књига 

• Сређивање књига на полицама и 
припремање за следећу школску 
годину 

 

3 

 

VI 

 

Библиотекар 

 

Ученици 
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6.2 ПЛАН РАДА СЕКЦИЈЕ „СРЕМУШ“ 

План активности за школску 2020/21.годину 

 

Циљеви и задаци: 

Упознати: 

 чари нетакнуте природе Србије (раскош царства самониклих    гљива, многобројних културно-

историјских споменика); 

 научити  препознати, убрати и употребити самоникло јестиво биље (СЈБ); 

 социјализација, размена искустава са члановима еколошко-спортског друштва, и љубитељима 

Природе; 

 орјентација на непознатом простору; 

 развијање еколошке свести; 

 

Корелација: 

- свет око нас, природа и друштво, биологија, географија, историја, чувари природе, физичка 

култура 

 

 

План активности: 

 

 

Септембар: 

 

- Предавање: - Упознававње са планом и програмом активности и начином рада; 

- Липовичка шума, Бојчинска шума 

 

Октобар: 

- Дивчибаре – изложба гљива ( ученици од 1. до 8. разреда ОШ Београда); 

- Рајац (Сувобор) – гљиварски викенд; 

 

Новембар: 

- Акција - Лева обала Саве Нови Београд, обука, рекреација, дружење; 

- Ада Циганлија - рекреација, дружење; 

 

Децембар: 

- Авала из четири правца- правац Ресник; 

- Почетна школа орјентиринга; 

 

Јануар: 
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- Акција – Кошутњак – обука, рекреација, дружење; 

- Степин гај - обука, рекреација, дружење; 

 

 

Фебруар: 

 

- Акција - Еколошка оаза Звездани гај- радна акција; 

- Почетна школа орјентиринга; 

 

 

Март: 

 

- Акција - Липовичка Шума ( буђење СЈБ ); 

- Акција – Вршачке планине  

- Акција - Срасла Буква, Рајац; 

 

 

Април: 

- Акција – Букуља, Марићевића јаруга, пећина Рисовача; 

- Акција - Засавица - визиторски центар, Сирмијум, Пећинци - музеј хлеба, Обедска бара; 

 Царска бара 

 Мај: 

- Кањон реке Рибнице, Берковачка главица, село Ба ; 

- Припреме  за такмичење, Сремуш био скаутинг; 

- Акција - Ресавска пецина; 

 

 

Јуни:  

- Акција - Стрмостен - Горњачка клисура, Лукин камен, манастир Горњак, Бистрица; 

- Такмичење  „Сремуш Био Скаутинг“ 

 

 

Чланови секције могу бити сви ученици од првог до осмог разреда, као и њихови родитељи, баке, деке. На 
тај начин се проширује и побољшава сарадња са локалном заједницом. 

 

„Сремуш Био Скаутинг“ као организација има могућност организовања и реализације зимовања ( 

скијање ),  летовања ( камповање ), и викенда а у договору са родитељима. Дестинације су планине 

Србије. 

 

Напомена: дат је план свих могућих активности, које се у ходу могу прилагођавати потребама и 

могућностима, а у складу са активностима предвиђеним школским развојним планом и програмом. Такође, 

реализација планираних активности зависиће од епидемиолошке ситуације и важећих мера. 
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Водитељи секције, професори разредне наставе и асистенти исхране из природе:  

Елијана Настасијевић  

Бојана Матејић 

 

 

6.3 ПЛАН РАДА СЕКЦИЈЕ „Саобраћај“ 

 

Циљ и задаци: Ученици виших разреда основне школе посећују секцију „Саобраћај“ са циљем да се добро 

упознају са општим саобраћајним прописима као и да стекну знања и вештине за учествовање на такмичењу 

„Шта знаш о Саобраћају“ које се организују на нивоу више институција (Министарство просвете, 

Министарство унутрашњих послова и Ауто Мото Савез Србије). 

Наставници Техничко-информатичког образовања задужени су да организују секције. 

Задаци се спроводе кроз саобраћајне тестове у физичкој, то јест, штампаној форми, дигитално,ј односно 

тестирање кроз прилагођене рачунске софтвере. Вештине које ђаци стичу на саобраћајном пологону 

користећи њихове бицикле а све у циљу бољег владања у саобраћају, остају трајна.  Дакле, кроз један заиста 

забаван начин наши ученици у попуности буду оспособљени за савремен живот у саобраћају.  

Категорија Б: Ученици Трећег, четвртог и ПЕТОГ разреда (Млађа група)  

Категорија Ц: Ученици ШЕСТОГ, СЕДМОГ и ОСМОГ разреда (Старија група) 

 

ТЕМА САДРЖАЈ РАДА НАСТАВНЕ МЕТОДЕ 

1. САОБРАЋАЈНИ СИСТЕМИ 
(ПРАВИЛА И ПРОПИСИ) 

1. Формирање групе и увод у рад 
секције 

Разговор са члановима секције 

2. Основни појмови у саобраћају Постепено упознавање са 
софтвером. Прикупљање 
материјала са ИНТЕРНЕТА 

2. САОБРАЋАЈНИ ЗНАЦИ 
3. Саобраћајни знакови – изглед и 
значењење 

Разговор са члановима секције 

4. Правила и поступања по 
саобраћајним знацима 

Решавање тестова уз помоћ 
наставника 

3. ПЕШАК И БИЦИКЛИСТА У 
САОБРАЋАЈУ 

5. Ситуације пешак у саобраћају - 
правила 

Разговор са члановима секције 

6. Ситуације бицикл у саобраћају - 
правила 

Решавање тестова уз помоћ 
наставника 

4. САОБРАЋАЈНА КУЛТУРА И 
БЕЗБЕДНОСТ 

7. Кретање возила по путу Решавање тестова  

8. Возила под пратњом  

9. Раскрснице, заустављање и 
паркирање 

 

10. Употреба светла, пруга, 
запрежна возила 

 

5. ПРАКТИЧНА ПРИПРЕМА ЗА 
ТАКМИЧЕЊЕ 

11. Вожња бицикла по полигону Кретање по полигону, са и без 
бицикла, бодовање 
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6. ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ 
12. Припрема и организација 
такмичења 

Организовање такмичења 
Објава резултата 

7. РАЗУЛТАТИ ТАКМИЧЕЊА 
13. Сумирање резултата Договор са ученицима који су се 

пласирали на општинско такмичење 

 

 

План рада по месецима: 

Месец: Новембар - Штампани саобраћајни тестови се решавају уз помоћ наставника и самостално. 

Месец: Децембар - Постепено упознавање са прилагођеним рачунарским софтверима из саобраћаја у 

Дигиталном кабинету. Решавање уз помоћ наставника, самостално решавање и допуњавање знања 

прикупљањем материјала са интернета. 

Месец: Јануар - Самостално решавање тестова (Штампаних и дигиталних). Наставник прегледа и упућује на 

више нивое. 

Месец: Фебруар - Самостално решавање тестова (Штампаних и дигиталних). Наставник прегледа и упућује 

на више нивое. 

Месец: Март – Излазак на полигон. Практичне вежбе на полигону. Упознавање ученика са правилима 

полигона, усавршавање вештина на полигонима (полигон спретности и полигон основних саобраћајних 

прописа). Организација школских такмичења и одабир најбоље пласираних за општинско такмичење. 

Решавање тестова послатих од школске управе. 

Месец: Април – Увежбавање полигона са пласираним ученицима за општинско такмичење. Одлазак на 

општинско такмичење. 

 

6.4. ПЛАН РАДА ЛИКОВНЕ СЕКЦИЈЕ 

 

Циљ и задаци: Омогућавање заинтересованим ученицима да се више баве ликовним задацима, проблемима, 

материјалима, техникама као и експериментима. 

Поред одрећених тема ликовних конкурса ученици по избору могу да се баве и слободним темама.  

Ученици који планирају да своје школовање наставе у некој ликовној стручној школи моћиће да се баве цртањем људске 

фигуре, портрета и мртве природе користећи поред цртачких и друге технике.  

Ликовни конкурси који се понављају сваке године пружају следеће теме за рад:  

- Сунчана јесен живота (Црени Крст) 

- Крв која живот значи (Црвени Крст) 

- У част Драгану Лукићу (Пријатељи деце) 

- Мали Пјер – дечја карикатура (Пријаељи деце) 

- Птице (Пријатељи деце) 

- Ускршње чаролије (Пријатељи деце) 

- Мој крај приче (Пријатељи деце) 

 

Припремање ученика за општинско такмичење ликовних секција Новог Београда. 
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Учествовање на школском ликовном конкурсу “Ја волим Бранка”. 

Уређивање кабинета и школског простора ликовним радовима ученика.  

 

                                                                                                                 Наставник: 

         Марина Павловић Петров, наставник ликовног васпитања 

  

 

6.5. ПЛАН РАДА РАДИО СЕКЦИЈЕ 

 

Напомена: Током трајања посебних услова (онлајн и комбиновани модел наставе), активности  секције се, због мера превенције и 

недостатка просторних капацитета, неће спроводити. 

 У овој шјколској години задатак информисања ученика поред новинарске секције има и радио – секција. 

Поред информисања, циљ рада ове секције је неговање креативне климе у школи и афирмација 

стваралаштва  ученика и наставника  у различитим областима живота и рада. 

Планиране активности: 

- Окупити заинтересоване ученике и оформити секцију; 

- Усвајање Програма рада радио – секције; 

- Избор руководства секције:  - наставник – ментор: Тања Ручнов 

                                                    - ученик – главни уредник  

                                                    - ученици – уредници емисија; 

                                                    - музички уредници; 

                                                    - технички уредници; 

                                                    - спикери; 

                                                    - новинари – сарадници. 

 

- Време емитовања програма и окупљања чланова секције  је велики одмор свакога дана   

- Редовне емисије подразумевају пуштање одабране музике ( направити распоред музичких жанрова по 

данима)  и редовно обавештавање ученика, као и актуелни информативни програми; 

- Пригодне емисије биле би посвећене актуелним јубилејима ( Дан школе, Нова година Свети Сава, државни 

празници итд.) 

- Ванредне емисије подразумевају програм  у случају посебних догађаја у школи, граду, земљи... 

- За сваку емисију одредити 1 – 2 водитеља; 

- Установити рубрике:   - Представљамо вам таленте; 

                                          - Наш интервју; 
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                                          - Осуђујемо - похваљујемо; 

                                          - Препоручујемо вам књигу, филм или позоришну представу; 

                                          - Занимљивости; 

                                            - Хумор; 

                                            - Догодило се на часу; 

                                            - У посети... 

                                            - Наша тема 

                                            - Музика за вас 

- Контакт – програм – у коме би се остварила непосредна сарадња са слушаоцима у оквиру рубрика као што 

су: Ви питате – ми одговарамо;  Тражили сте да чујете;  Наградна питања и одговори; Квиз емисије... 

- На крају сваког месеца – информативни осврт на дешавања током протеклог месеца. 

- Остварити сарадњу са најближом радио – станицом. 

 

                                                                                     Руководилац секције Тања Ручнов 

 

6.6. ПЛАН РАДА НОВИНАРСКЕ СЕКЦИЈЕ 

 

У школској 2020/2021.  години планирано је да новинарска секција  организује један састанак недељно – 36 састанака 

у току године. У новинарској секцији учествују сви ученици који су у анкети изразили жељу и расположење да  учествују 

у њеном раду. 

     Циљеви и задаци новинарске секције су: 

- Окупити и организовати мотивисане, расположене и талентоване ученике за самосталан рад на стварању и 

уређивању школских новина, 

- Обучити ученике у писању различитих новинарских текстова, 

- Развијати код ученика интересовања за најразличитије области, 

- Дружење ученика различитих интересовања , способности и узраста, неговање међусобне сарадње и тимског рада, 

- неговање писмености, читалачких навика и различитих облика писменог изражавања. 

КОРЕЛАЦИЈА: 

- Корелација са свим наставним областима и ваннаставним активностима, 

- Сарадња са информатичким кабинетом, 

- сарадња са управом школе, родитељима и локалном заједницом. 

Редни број 
наставне 
теме 

 
    Назив наставне теме 

Број  часова 

за  
обраду 

за друге  
типове 

укупно 
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   1. 

Организовање рада  
Новинарске секције 

    4 4 

 
    2. 

Обука у писању – 
Облици новинарског изражавања 

 10 10 

 
     3. 

Анализа и обрада приспелих текстова – 
Уређивање ''Школских новости'' 

 12 12 

 
    4. 

Презентација рада новинарске секције 
(уређење паноа) 

 8 8 

 
     5. 

Анализа школских новина других основних 
школа, тема и текстова у дневним, 
недељним и месечним новинама  

 2  2 

 Укупно  36 36 

 

СЕПТЕМБАР 

1. Обавештавање ученика и евидентирање чланова новинарске секције, 

2. Организовање рада новинарске секције – упознавање ученика са циљем  и задацима новинарске секције и 

начином рада, 

3. Упознавање ученика са основама новинарства и основним облицима новинарског изражавања, 

4. Прелиставање и коментарисање школских новина у окружењу и претходних бројева наших новина, 

ОКТОБАР 

5. Обука у писању вести, 

6. Подела задужења и коментарисање вести које су ученици написали, 

7. Анализа и обрада приспелих текстова, 

8. Подела задужења око графичке обраде текстова и цртежа, 

9. Обука у писању извештаја, 

НОВЕМБАР 

10. Коментарисање извештаја које су ученици донели, 

11. Анализа и обрада приспелих текстова, 

12. План наредног броја „Школских новости“, 

13. Анализа и обрада приспелих текстова и подела нових задужења, 

ДЕЦЕМБАР 

14. Обука у писању репортаже, 

15. Коментарисање текстова које су ученици донели, 

16.Презентација рада новинарске секције – уређење паноа, 

17. Презентација рада новинарске секције – уређење паноа, 

ЈАНУАР 

18. Обука у писању интервјуа, 

ФЕБРУАР 
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19. Анализа и коментарисање интервјуа које су ученици донели, 

20. Анализа и обрада приспелих текстова – уређење „Школских новости“, 

21. Анализа и обрада приспелих текстова- уређење „Школских новости“, 

22. Анализа и обрада приспелих текстова – уређење „Школских новости, 

МАРТ 

23. Прикупљање текстова млађих разреда, литерарних и ликовних радова, 

24. Прикупљање текстова млађих разреда, литерарних и ликовних радова, 

25. Коначно уређење „Школских новости“ и припрема за штампу, 

26. Посета штампарији 

АПРИЛ 

27. Разговор о утисцима током посете штампарији, 

28. Анализа облика новинарског изражавања у  различитим средствима јавног информисања, 

29. Лепоте и мане новинарског позива, 

30.О познатим новинарима , 

31. Презентација рада новинарске секције – уређење паноа, 

МАЈ 

32. Презентација рада новинарске секције – уређење паноа, 

33. Посета млађим узрастима – презентација рада новинарске секције, 

34. Посета млађим узрастима – презентација рада новинарске секције, 

35. Извештај ученика о раду новинарске секције, 

36. Идејеи планови  за наредни број „Школских новости“. 

Наставник: 

                                                            Тања Ручнов и Слађан  Игњатовић 

 

6.7. ПЛАН РАДА РЕЦИТАТОРСКЕ СЕКЦИЈЕ 

 

СЕПТЕМБАР 

1.Уводни час – договор о раду секције 

2.Вежбе артикулације и дикције 

3.Акценатске вежбе  

4.Читање поезије 

ОКТОБАР 

5.Поезија Десанке Максимовић 
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6.Вежбе интонације, темпа и ритма 

7.Сарадња са драмском секцијом и 

8.Слушање аудио снимака 

9.Учешће на манифестацији  „Радост Европе“ 

НОВЕМБАР 

10.Сарадња са литерарном  и новинарском секцијом 

11.Вежбе визуелног контакта, мимике и гестикулације 

12.Поезија Васка Попе 

13.Припрема за школско такмичење 

ДЕЦЕМБАР 

14.Читање поезије 

15.Школско такмичење 

16.Анализа учешћа на такмичењу 

17.Припрема за прославу Савиндана 

ЈАНУАР 

18.Светосавски дани 

19.Припрема за Општинско такмичење рецитатора 

ФЕБРУАР 

20.Увежбавање садржаја за такмичење 

21.Анализа учешћа на Општинском такмичењу рецитатора 

22. Гледање позоришне представе 

МАРТ 

23.Говорне вежбе – изражајно рецитовање 

24.Поезија Бранка Радичевића 

25.Припрема за прославу Дана школе 

26.Сусрети рецитатора 

АПРИЛ 

27.Читање дескриптивне поезије 

28.Обележавање Дана књиге 23.4. 

29.Сарадња са нижим разредима 

30.Слушање аудио снимака 

МАЈ 
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31.Час – рецитовање у природи 

32.Поезија Стевана Раичковића 

33.Љубавна поезија у светској књижевности 

34.Обележавање Дана словенске писмености и културе 24.5. 

ЈУН 

35.Презентација рада Рецитаторске секције 

36.Израда плана рада за наредну школску годину  

 

Наставник: Милица Ђокић 

 

6.8. ПЛАН РАДА ЛИТЕРАРНЕ СЕКЦИЈЕ 

 

СЕПТЕМБАР 

1.Организовање секције 

2.Посета библиотеци 

3.Одабир мотива за литерарно стваралаштво 

4.Стваралачки књижевни покушај;читање радова 

ОКТОБАР 

1.Осврт на омладинске листове и часописе 

2.Анализа примера различитих обрада истог мотива 

3.Истраживање:говор и његова стилска функција 

4.Писање дијалога и монолога 

НОВОМБАР 

1.Истраживање народног језичког блага 

2.Средјивање градје која је прикупљена 

3.Дискусија о особинама језика(локалних говора) 

4.Уредјивање зидних новина 

ДЕЦЕМБАР 

1.Истраживање језучког блага 

2.Анализа података и израда стручног рада о уоченим одликама од одступања књижевног језика 

3.Стваралачки књижевни покушаји(песме) 

4.Стваралачки књижевни покушаји(афоризми,анегдоте...) 
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ЈАНУАР 

1.Истраживање језичког блага(избор) 

2.Припрема за Школску славу Светог Саву  

ФЕБРУАР 

1.Заједничка посета филмској представи 

2.Стваралачки покушаји(читање самосталних радова) 

3.Стваралачки покушаји(жанровско преобликовање текста) 

МАРТ 

1.Стваралачки покушаји: прозни и поетски радови посвећени жениц 

2.Припрема за учешће у програму за Дан школе 

3.Одабир дјачких радова за такмичења 

4.Разговор о значајним јубилејима или награђеној књизи 

АПРИЛ 

1.Уредјивање школског листа  

2.Читање и избор радова за школски лист 

3.Стваралачки покушај са тематиком о пролећу или сл. 

4.Читање и разговор о прикупљеном материјалу 

МАЈ 

1.Писање конферансе,честитке,похвале... 

2.Квиз такмичење:колико познајемо дела писаца 

3.Књижевни разговор о стваралачком опусу једног писца 

4.Стваралачки покушаји ( приказ портрета) 

ЈУН 

1.Стваралачки покушај:приказ актуелне књиге 

2.Разматрање извештаја о раду секције 

 

Руководилац Гордана Каитовић, наставник српског језика 
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6.9. ПЛАН РАДА ДРАМСКЕ СЕКЦИЈЕ 

 

Руководилац секције 

Светлана Дробњак, наставник српског језика 

 

 

VI ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

1. УТИЦАЈ СРЕДИНЕ НА РАД ШКОЛЕ 

Школа сарађује са МЗ «Сава», основним и средњим школама Новог Београда, Секретаријатом друштвених 

делатности Градске скупштине Нови Београд, Библиотеком «Вук Караџић», Политехничком академијом у 

Новом Београду, Специјалном школом «Нови Београд», Центром за социјални рад Нови Београд, МУП – ом 

Нови Београд, Дечјим диспанзером – Дома здравља Нови Београд, блок 44 и другим друштвеним и приватним 

организацијама у блоку 45. 

 Према потребама у остваривању образовно – васпитнних и културних садржаја школа сарађује са: 

музејима, позориштима, биоскопима, рекреативним центрима и другим установама. По територијалној 

подели школи припадају деца из МЗ «Сава» (блок 45), МЗ «Ада међица» (блок 44), «Др Иван Рибар» (блок 

72), део до Саве од броја 100 до 200 

 

2. ПРОГРАМ САРАДЊЕ ШКОЛЕ СА ПОРОДИЦОМ 

Циљ: 

   
Садржаји 
програма 

Број 
часова 

АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОМ РАДУ 

Начини и 
поступци 
остваривања 
рада 

Циљеви и задаци садржаја 
програма 

УЧЕНИKA НАСТАВНИKA 

Вежбе 10 

- дисање; 
- дикција; 
- покрет; 
- мимика; 
- имитација; 
- говорништво; 
- игра; 
- глума. 

-презентује 
-усмерава ученика 
-подстиче на 
размишљање 
-развија код ученика 
аналитичко,синтетичко, 
индуктивно,дедуктивно 
мишљење 

- монолошки; 
- дијалошки; 
- текстовни; 
- индивидуални 

- развијање смисла и 
способности за правилно, 
течно и уверљиво усмено 
изражавање; 
- оспособљавање ученика за 
увиђање неопходности везе 
између речи и покрета. 

Сценско 
извођење 

26 

- одабир текстова 
за драмско 
извођење; 
- подела улога; 
- читање по 
улогама; 
- припрема 
костима и 
увежбавање 
кореографије; 
- припрема 
сценографије. 

-презентује 
-усмерава ученика 
-подстиче на 
размишљање 
-развија код ученика 
аналитичко,синтетичко, 
индуктивно,дедуктивно 
мишљење 
 

- монолошки; 
- дијалошки; 
- текстовни; 
-демонстративни 
-фронтални 
-индивидуални 
-групни 
-рад у пару 

- припрема за успешно 
извођење програма поводом 
прославе Савиндана иДана 
школе. 
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Организовати  облике  активности  који  ће : 

 подићи  на виши  ниво партнерство родитеља и школе ;  ( дељење обавеза и циљева  за 

васпитање  ученика. 

 пружити помоћ и подршку  родитељу  при обављању педагошке функције 

Задаци : 

 допринети  усклађеном  деловању  породице и школе у  образовању  и васпитању ученика 

 обезбеђивати и инсистирати на редовној , трајној и квалитетној сарадњи  родитеља и школе 

 остваривати позитивну  интеракцију  наставнник - родитељ 

 обезбедити информисаност  родитеља  о променама у образовању  које се остварују у школи  

и  код ученика 

Програм ће се остваривати  кроз: 

 Индивидуални  разговори- информације  

 Информације о  животним условима и  понашању ученика у породици, школи , успеху, напредо

  

 Одељенски родитељски састанци - упознавање са НПП, уџбеницима, наставницима, облицима и 

методама рада , кућним редом  школе (права и обавезе  свих учесника ВО рада. 

 Саветодавни рад са родитељима ученика чија дјеца имају  тешкоћа у понашању и учењу. Различити 

облици  саветодавног рада  у зависности од проблема . (педагог , психолог - према потребама  родитеља) 

 Портфолио  - едукација и информисање родитеља - кутак  за родитеље  

 Избор садржаја - савета намењених родитељима 

 Учешће родитеља  у  Савету родитеља  и раду  Школског одбора 

 Учешће родитеља у презентацијама стваралаштва  и  активности  ученика  и наставника, према 

планираним  активностима секција, ђачког парламента,  наставника...  

 Разговор  директора  са  родитељима  на  иницијативу родитељ..  Директор ће по потреби укључити 

одговарајуће  стручне службе.  

 

3. ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА 

ЦИЉЕВИ И  АКТИВНОСТИ  ПРОГРАМА 

 сарадња Центра за социјалну заштиту и школе у пружању социјалне заштите ученика (дописи, 

лично) 

 пружање помоћи ученицима са поремећајима у понашању, те ученицима са евидентираним 

прекршајима   

 пружање помоћи васпитно запуштеним или угроженим ученицима, ученицима који долазе из 

дефицијентних породица или породица са  проблематичним односима, надзор родитељског 

старања. 

 упознавање и праћење социјалних прилика ученика  

 информисање о  социоекономском статусу родитеља  

 упућивање родитеља на начине остварења права   

 сазнања о резултатима кућних посета социјалних радника, у циљу ефикаснијег пружања 

помоћи и побољшања сарадње између школе и социјалне установе 

НОСИОЦИ  ПРОГРАМА  АКТИВНОСТИ  И ЊИХОВА УЛОГА 

 Директор  школе,    стручни сарадници –  психолог и педагог 

 радници Центра за социјалну заштиту 

 ученици с поремећајима у понашању 
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 ученици који долазе из породица са несређеним односима,  као и ризичних породица 

 родитељи 

 учитељи, наставници 

Водећи носиоци активности су стручни сарадници школе, који уз помоћ наставника детектују и идентификују социјални 

проблем, те  информишу путем дописа или лично, раднике Центра за социјалну заштиту.  Радници Центра на основу  

налаза и мишљења школе, одлазе на терен, преиспитују породичну  ситуацију, па уз помоћ различитих законских мера 

пружају социјалну заштиту ученицима и њиховим породицама.  

  

4. ПРОГРАМ ВАСПИТНОГ РАДА У ШКОЛИ 

1. У оквиру васпитног рада на првом часу Одељењске заједнице ученици ће, између осталог, бити 

упознати са правилима понашања у школи, а посебно са правилима и мерама заштите од вируса Covid-19. 

2. На састанцима стручних актива ће се разматрати и издвојити наставни садржаји који су најприладнији 

за васпитно деловање на ученике и развијање моралних, интелектуалних, естетских, физичких и 

здравствених аспеката понашања. Ово се, такође, и на избор најповољнијих облика, метода и средстава рада 

и њихове прилагођености узрасним и индивидуалним карактеристикама ученика. 

3. Сачињени (урађени) су детаљни планови рада одељењске заједнице и одељењског старешине кроз 

које ће се реализовати многоборојни и разноврсни садржаји у области здравственог, моралног, естетског 

интелектуалног и емоционалног васпитања, и подстицати игра, забава, стваралаштво и активан однос у раду 

код ученика. 

4. У школи ће се посебно водити рачуна о слободним активностима, са циљем да се деци омогући да 

развију своја интересовања, склоности и способности. Рад секција ће се представљати кроз културну и јавну 

делатност школе, смотре стваралаштва, и учествовање на такмичењима Дечјег савеза, Црвеног крста и др. 

Институција. 

5. Годишњим програмом рада школе планирано је да сви ученици од I-VIII разреда, током целе године, 

учествују у акцијама које се организују у оквиру производног и другог друштвено-корисног рада. 

6. Школа ће перманентно, а и у сарадњи са стручњацима различитих профила, помагати породици у 

остваривању васпитних задатака – кроз индивидуалне и групне разговоре и саветовање, трибине, 

предавања, родитељске састанке. У случајевима и ситуацијама које није у могућности самостално да реши, 

школа ће тражити помоћ и подршку здравствених, социјалних и других релевантних служби и институција. 

7. У оквиру сарадње са друштвеном средином школа ће се укључити у све програме Дечјег савеза, 

Црвеног крста, спортских организација и клубова на нивоу општине и града. Планирано је учешће на 

литерарним и ликовним конкурсима, на такмичењима рецитатора и најраспеванијих  

Одељенских заједница, као и у бројним хуманитарним акцијама и спортским надметањима. 

У оквиру програма васпитног рада у Годишњем програму су разрађени следећи програми са садржајима и 

носиоцима активности:       

- Програм рада професионалне оријентације, 

- Производни и друштвено-користан рад, 

- Здравствени васпитање, 

- План еколошке радионице (секције) и естеско уређење школе, 
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- Пријатељи деце, 

- Заједница ученика, 

- Савет родитеља 

- План рада  Црвеног Крста. 

 

5. ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ 

Према Правилнику о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних 

сарадника, предлаже се следећи план за наредни период.  

Стандарди компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја 

К1 - KОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА НАСТАВНУ ОБЛАСТ, ПРЕДМЕТ И МЕТОДИКУ НАСТАВЕ 

К2 - КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ПОУЧАВАЊЕ И УЧЕЊЕ 

К3 - КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ПОДРШКУ РАЗВОЈУ ЛИЧНОСТИ УЧЕНИКА 

К4 - КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА КОМУНИКАЦИЈУ И САРАДЊУ 

Приоритетне области које је одредило Министарство просвете:  

П1-Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-

комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса 

 П2-Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из 

осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...) 

П3-Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на 

исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области) 

П4-Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, 

дискриминације, злостављања и занемаривања 

 

 

План Стручног већа природних наука о стручном усавршавању    шк. 2020/2021. год. 

 

 

Oблик 
стручног 
усавршавања 

Назив стручног 
усавршавања 

Презиме и име 

Начин 
учествовања 

 

Време  Број сати 

Документ  

који доказује 
реализацију 

С
тр

уч
н

о
 

ус
ав

р
ш

ав
ањ

е 
 

в
ан

 
ус

та
н

о
в

е 

 

 

Одобрени 
програми 
стручног 
усавршавања 

„Дигитална учионица“ 
Слађан Игњатовић, 
Смиљана Павловић 

присуство, 
излагање, 
дискусија, 

3 
недеље 

19,5 

број 
сертификата 
(потврде, 
уверења) и ко га 
је издао 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/all&poblast=3
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/all&poblast=3
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/all&poblast=4
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/all&poblast=4
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Одобрени 
програми 
стручног 
усавршавања 

 

„ Еволуциона теорија 
у пракси“,  (кат.бр. 
785, К1, П3) 

Ивана Глувић, 
Мирјана Стојковић 
Шуштершић, 
Слађана Шћеповић 

присуство, 
излагање, 
дискусија, 

2 дана 16 

број 
сертификата 
(потврде, 
уверења) и ко га 
је издао 

 

Одобрени 
програми 
стручног 
усавршавања 

 

 

„Хидробиолошки 
практикум“ 
(кат.бр.802, К1, П3) 

Ивана Глувић, 
Мирјана Стојковић 
Шуштершић, 
Слађана Шћеповић 

присуство, 
излагање, 
дискусија, 

2 дана 16 

број 
сертификата 
(потврде, 
уверења) и ко га 
је издао 

 

Одобрени 
програми 
стручног 
усавршавања 

„Психичко и социјално 
вршњачко насиље: 
препознавање, 
интервенција и 
превенција“ 
(кат.бр.74, К3, П4) 

Ивана Глувић, 
Слађан Игњатовић 

присуство, 
излагање, 
дискусија, 

1 дан 8 

број 
сертификата 
(потврде, 
уверења) и ко га 
је издао 

Одобрени 
програми 
стручног 
усавршавања 

„Смиље и босиље – 
инспирација за 
мултидисциплинарне 
часове“ (кат.бр. 819, 
К2, П3) 

Смиљана Павловић, 
Никола Вучковић 

присуство, 
излагање, 
дискусија, 

1 дан 8 

број 
сертификата 
(потврде, 
уверења) и ко га 
је издао 

Одобрени 
програми 
стручног 
усавршавања 

Априлски дани о 
настави хемије 

Смиљана Павловић, 
Никола Вучковић 

присуство, 
излагање, 
дискусија, 

2 дана  

број 
сертификата 
(потврде, 
уверења) и ко га 
је издао 

Одобрени 
програми 
стручног 
усавршавања 

Примена старих 
заната у хемији 

Смиљана Павловић, 
Никола Вучковић 

присуство, 
излагање, 
дискусија, 

  број 
сертификата 
(потврде, 
уверења) и ко га 
је издао 

Одобрени 
програми 
стручног 
усавршавања 

3Д-хемија 
Смиљана Павловић, 
Никола Вучковић 

присуство, 
излагање, 
дискусија, 

  број 
сертификата 
(потврде, 
уверења) и ко га 
је издао 

Одобрени 
програми 
стручног 
усавршавања 

 

„Демонстрациони 
огледи и 
екперименталне 
вежбе из физике за 
наставнике у 
основним и средњим 
школама „  
(кат.бр. 783, К1, П3) 

Слађан Игњатовић, 
Зоран Дивац 

присуство, 
излагање, 
дискусија, 

1 дан 8 

број 
сертификата 
(потврде, 
уверења) и ко га 
је издао 
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План Већа историје и географије о стручном усавршавању    шк. 2020/2021. год. 

 

 

Oблик стручног 
усавршавања 

Назив 
стручног 
усавршавања 

Име и 
презиме  

Начин 
учествовања 

 

 

Ниво 

 

Време  Број сати 

Документ у 
установи 
који доказује 
реализацију 

С
тр

уч
н

о
 у

са
в

р
ш

ав
ањ

е 
у 

ус
та

н
о

в
и

 

Извођење 
угледног 
часа/активности 
(са дискусијом и 
анализом)уј 

Одређено на 
нивоу 
предмета 

-Угледни час 
из географије - 
пети разред-
„Вулкани и 
земљотреси“ 
(Ј.Ј.) 

-Угледни час 
из историје 
(шести 
разред)  
„Путовања 
Светог Саве“ 
(Н.Б.) 

-Угледни час 
из историје 
„Моравска 
Србија; 
Косовски бој-
легенда“- 
(М.М.Ц.) 

-Угледни час 
из географије 
(седми 
разред) 
“Бразил“ 
(М.М.) 

Мирослава 
Марковић 

Јасмина 
Јовановић 

Маја Медар-
Цигановић 

Наталија 
Буквић        

Организовање и 
реализовање 
угледног часа, 
односно 
активности; 
обезбеђивање 
доказа; Пружање 
помоћи и подршке 
у припреми и 
реализацији; 
Присуствовање, 
дискусија и 
анализа 

стручна 
већа 
предмета, 
одељенска 
заједница 

30 
мин. 

20 по 
реализатору 

Припрема за 
час/активност 

Попуњене 
евалуационе 
листе 

Извештај о 
реализацији 
са списком 
учесника 

-        

Излагање о 
савладаном 
програму/обуци 

 

„Формативно 
оцњивање“ 

Наталија 
Буквић 

присуство, 
излагање, 
извођење, 
организовање, 
вођење, анализа, 
дискусија, приказ 

стручна 
већа 
предмета, 
стручни 
активи, 
тимови, 
педагошки 
колегијум, 
одељенско 
веће, 
наставничко 
веће 

90 мин  Сценарио за 
радионицу 

Попуњене 
евалуационе 
листе 

Извештај о 
реализацији 
са списком 
учесника, 
фотографије 

Облик стручног 
усавршавања 
који је 
припремљен и 
остварен у 
установи у 

Одређује се на 
основу 
потреба 
запослених 

Представници 

стручних 

тимова 

Присуство, 
дискусија 

стручни 
активи, 
тимови 

  Потврда 
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складу са 
потребама 
запослених 

Остваривање 
истраживања (ad 
hoc) 

Одређује се на 
основу 
потреба 

Мирослава 
Марковић 

Јасмина 
Јовановић 

Маја Медар-
Цигановић 

Наталија 

Буквић        

 

 

организовање, 
координисање, 
вођење, анализа, 
дискусија, приказ 

стручна 
већа 
предмета, 
стручни 
активи, 
тимови, 
педагошки 
колегијум, 
одељенско 
веће, 
наставничко 
веће, савет 
родитеља, 
школски 
одбор, 
ученички 
парламент, 
одељенска 
заједница, 
вршњачки 
тим, 

  Припрема, 
презентације, 
извештај 

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Oблик стручног 
усавршавања 

Назив стручног 
усавршавања 

Презиме и име 

Начин 
учествовања 

 

Време  
Број 
сати 

Документ  

који доказује 
реализацију 

С
тр

уч
н

о
 

ус
ав

р
ш

ав
ањ

е 
 

в
ан

 
ус

та
н

о
в

е 

 

 

Одобрени 
програми 
стручног 
усавршавања 

„Дигитална учионица“ Маја Медар-
Цигановић 

присуство, 
излагање, 
дискусија, 

3 недеље 19,5 број 
сертификата, 
потврде, 
уверења и ко га 
је издао 
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Одобрени 
програми 
стручног 
усавршавања 

„Мултимедијални 
садржаји у функцији 
образовања“ 
(кат.бр.339, К4,П1) 

Наталија Буквић 

Маја Медар-
Цигановић 

Јасмина Јовановић 

Мирослава Марковић 

присуство, 
излагање, 
дискусија, 

3 дана 24 број 
сертификата, 
потврде, 
уверења и ко га 
је издао 

 

Одобрени 
програми 
стручног 
усавршавања 

„Пројектна настава- 
више од учионице 
(кат.бр.560, К2, П3) 

Наталија Буквић 

Маја Медар-
Цигановић 

присуство, 
излагање, 
дискусија, 

1 дан 8 број 
сертификата, 
потврде, 
уверења и ко га 
је издао 

 

Одобрени 
програми 
стручног 
савршавања 

„Дигитални атлас“ 
(кат.бр.784, К1, П1) 

Јасмина Јовановић 

Мирослава Марковић 

присуство, 
излагање, 
дискусија, 

 

Електронски, 
4 недеље 

32 број 
сертификата, 
потврде, 
уверења и ко га 
је издао 

Одобрени 
програми 
стручног 
усавршавања 

„Тестови знања- водич 
за израду и примену“ 
(кат.бр. 581, К2, П3) 

 

Наталија Буквић 

Маја Медар-
Цигановић 

Јасмина Јовановић 

Мирослава Марковић 

присуство, 
излагање, 
дискусија, 

 

2 дана 

 

 

 

16 

 

 

 

број 
сертификата, 
потврде, 
уверења и ко га 
је издао 

 

Одобрени 
програми 
стручног 
усавршавања 

„Како приступити теми 
страдања Рома током 
Другог сбестког рата и 
антициганизму у 
данашњем друштву“  
симпозијум 

Наталија Буквић 

Маја Медар-
Цигановић 

 

присуство, 
излагање, 
дискусија, 

1 дан 8 број 
сертификата, 
потврде, 
уверења и ко га 
је издао 

Одобрени 
програми 
стручног 
усавршавања 

„Како до инклузивног 
друштва- Креирајмо 
бољу будућност“, 
трибина 

Наталија Буквић 

Маја Медар-
Цигановић 

Јасмина Јовановић 

Мирослава Марковић 

присуство, 
излагање, 
дискусија, 

1 дан 8 број 
сертификата, 
потврде, 
уверења и ко га 
је издао 

Одобрени 
програми 
стручног 
усавршавања 

 

Коридори Србије-
Географски институт Ј. 
Цвијић САНУ 
(кат.бр.792, К1, П3) 

Јасмина Јовановић 

Мирослава Марковић 

присуство, 
излагање, 
дискусија, 

2 дана 16 број 
сертификата, 
потврде, 
уверења и ко га 
је издао 

Одобрени 
програми 
стручног 
усавршавања 

 

Буди промена коју 
желиш да видиш у 
свету- Махатма Ганди 

Наталија Буквић 

Маја Медар-
Цигановић 

Јасмина Јовановић 

Мирослава Марковић 

присуство, 
излагање, 
дискусија, 

1 дан 8 број 
сертификата, 
потврде, 
уверења и ко га 
је издао 

Одобрени 
програми 
стручног 
усавршавања 

Формативно 
оцењивање и његова 
примена у дигиталном 
окружењу 

Наталија Буквић 

Маја Медар-
Цигановић 

присуство, 
излагање, 
дискусија, 

1 дан 8 број 
сертификата, 
потврде, 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=175
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 Јасмина Јовановић 

Мирослава Марковић 

уверења и ко га 
је издао 

 

 

Одобрени 
програми 
стручног 
усавршавања 

 

Кључни појмови као 
инструмент за 
остваривање исхода 
учења у настави 
предмета Историја 

 

 

Наталија Буквић 

Маја Медар-
Цигановић 

 

 

присуство, 
излагање, 
дискусија, 

 

 

1 дан 

 

 

 

8 

 

 

број 
сертификата, 
потврде, 
уверења и ко га 
је изда 

 

 

Одобрени 
програми 
стручног 
усавршавања 

Нова историографска 
истраживања и 
насрава 
историје.Методички 
приступ 

 

Наталија Буквић 

Маја Медар-
Цигановић 

 

присуство, 
излагање, 
дискусија, 

 

1 дан 

 

8 

 

број 
сертификата, 
потврде, 
уверења и ко га 
је издао 

 

 

ПЛАН СТУЧНОГ УСАВРШАВАЊА АКТИВА МАТЕМАТИКЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. 

 

1) Интернет учионица ОКЦ Бор  

каталошки број 630 –  К4    32 бода ( електронски ) 

2)  

Интеракцијом до пројектне наставе у алгебри МАТЕМАТИСКОП каталошки број 373 –  К2     8 бодова 

 

 

План стручног усавршавања Стручног већа музичке културе за школску 2020/2021. годину 

Из области Уметности: 

- бр. 955 „Присуство и примена музике у медијима“   К1, П3 

- бр. 948  „Музика уз помоћ рачунара“ – дигитални семинар,  К1, П1 

- обука за дигиталну учионицу/ он лајн - ЗУОВ 

 

Из области Васпитног рада: 

- бр. 11  „Успешно управљање одељењем – принципи и примери добре праксе“  К2, П4 

- бр. 52 „Одељењски старешина – носилац остваривања васпитне улоге у савременој школи“ К3, П4 

- примена дигиталних платформи за учење на даљину  

 

 

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА ЗА 2020/21. ГОДИНУ 
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Акредитовани семинари према каталогу: 

 

807  K3 
Праћење физичког развоја и развоја моторичких способности ученика у функцији циља и 
задатака наставе физичког васпитања 
Факултет спорта и физичког васпитања, Београд  

дана: 2 
бодова: 12  

 

 

План стручног усавршавања Стручног већа технике и технологије 2020/21. годину 

290 К1 П1 Гимп слободан софтвер за обраду слика 

Удружење прфесора информатике Србије 

Електронски 

недеља:4 

бодова: 24 

296 К1 П1 Нова е-школа 

ОШ Прва војвођанска бригада 

Електронски 

недеља:4 

бодова: 25 

 

План стручног усавршавања  наставника српског језика и књижевности 

за школску 2020/2021. годину 

 

1. Предвиђени угледни часови: 

Светлана Дробњак 

8. разред   - мај 

Тања Ручнов 

 6. разред  -  јануар 

Гордана Каитовић 

 5. разред  - април 

Душица Милосављевић 

 7. разред – март 

 

2. План похађања стручних семинара: 

802  K1 

 

Усавршавање наставника за реализацију програма обуке скијања 
Факултет спорта и физичког васпитања, Београд  

дана: 4 
бодова: 20  

http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=807&godina=2014/2015
http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=807&godina=2014/2015
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=716
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1018
http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=802&godina=2014/2015
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  Републички зимски семинар 
Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд 

 Дигитална учионица 
 Ка савременој настави српског језика и књижевности 

Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд 

 

 Регионална конференција најбољих наставника бивше Југославије  

 Семинари у организацији школе због епидемиолошке ситуације 

 

 

3. Организација свечаних академија и књижевних вечери, обележавање празника и јубилеја:  

4. Сарадња са локалним установама културе  

5. Сарадња са институцијама културе: 

Организован одлазак на представе у „Народном позоришту“, „Југословенском драмском позоришту“ и „Атељеу 212“ у 

Београду;  

Организован одлазак на представе  

Организован одлазак на Сајам књига у Београду;  

Креативна чаролија; 

Дечји културни центар.  

 

6. Учешће и организација културно-образовних  манифестација: 

Учешће на Сајму књига у оквиру наше школе;  

Организација и учешће на Позоришним сусретима ПДНБГД 

 

7. Припрема и организација такмичења:  

Припрема ученика за Књижевну олимпијаду;  

Припрема ученика за „Креативну чаролију”;  

Припрема ученика за такмичење из језика. 

 

8. Приказ књиге, приручника, дидактичког материјала, стручног чланка, мултимедијалних садржаја, 

истраживања и нових достигнућа Стручном већу и Наставничком већу: 

Професионални напредак кроз ауторство уџбеника 

Објављивање научних радова у стручним часописима 

 

http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=665&godina=2014/2015
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План стручног усавршавања за стручно веће страних језика у школској 2020/21. години  

План стручног усавршавања  за професоре енглеског језика   - шк 2020-2021.год. 

 

рб Компетенције Назив Трајање 

 

857 К1 П3 English in action 
Дата Дидакта 

дана: 1 
бодова: 8 

859 К1 П3 TEAM – Together Everyone Achieves More 
Дата Дидакта 

дана: 1 
бодова: 8 

868 К1 П3 Од учионице до причаонице – контекстуално усвајање 
страног језика 
Дата Дидакта 

дана: 1 
бодова: 8 

885 К2 П3 Подстицање и развој мисаоних вештина ученика кроз 
наставу страног језика 
Удружење наставника енглеског језика - ЕЛТА 

дана: 1 

бодова: 8 

 

 ---OXFORD DAY ---КОНГРЕС у Сава центру (октобар) 

----ELTA CONFERENCE---Удружење наставника енглеског језика (мај) 

----Нове технологије у образовању (фебруар или јун)---British Council---Belexpo centar 

------HIPPO COMPETITION ( март ) 

 

ВАСПИТНИ РАД 

11 К2 П4 Успешно управљање одељењем – принципи и примери добре праксе 

Стеван Сремац, Београд 

дана: 1 
бодова:  

26 К3 П4 Ефикасно дисциплиновање – између жеља и могућности 

Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар 

дана: 1 

бодова: 8 

 

ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=166
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=318
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=164
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=164
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=469
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=469
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=127
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=67
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405 К2 П1 10 дигиталних вештина за наставнике 21. века 

Fakultet za medije i komunikacije 

дана: 1 
бодова: 8 

 

 

435 К2 П3 Драмске игре у настави 

БАЗААР 

дана: 2 
бодова 

636 К4 П1 Настава у облаку 

Образовно креативни центар 

Електронски 

недеља: 5 

бодо 

 

План стручног усавршавања професора немачког језика за школску 2020- 2021. годину 

 

рб Компетенција Назив Трајање 

858 К1 
Rückwärtsplanung – пут од циља и исхода до вежби и задатака                       
Дата Дидакта 

дана: 1 
бодова: 8 

860 К1  Вредновање и евалуација у настави страних језика,  
 
Друштво за стране језике и књижевности Србије 

дана: 1 
бодова: 8 

866 К1 Немачки за адолесценте 
 
Удружење наставника немачког језика Србије 

дана: 1 
бодова: 8 

868 К1 Од учионице до причаонице- контекстуално усвајањње страног језика 
 
Дата Дидакта 

дана: 1 
бодова: 8 

869 К1 Стандарди постигнућа и наставни програм ако главне смернице за 
обликовање наставе страног језика 
 
Друштво за стране језике и књижевности Србије 

дана: 1 
бодова: 8 

873 К2 Дигиталне компетенције у настави страног језика 
Центар за стално образовање и евалуацију Филолошки факултет 
Универзитета у Београду 
 

дана: 1 
бодова: 8 

 

- Семинари у организацији немачког културног центра Goethe-Institut 

- Семинари у организацији издавачке куће Клет 

- Нове технологије у обазовању ( фебруар или јун) British Council, Belexpo centar 

 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1358
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1046
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=50
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=739


192 
 
 

ВАСПИТНИ РАД 

11 К2 Успешно управљање одељењем-принвипи и примери добре праксе 

Стеван Сремац, Београд 

дана: 1 
бодова: 8 

26 К3 Ефикасно дисциплиновање- између жеља и могућности 

Удружење за унапређење вапитања и образовања, Креативни центар 

дана: 1 
бодова: 8 

 

ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ 

405 К2 10 наставних вештина за наставнике 21. века 

Факултет за медије и комуникације 

дана: 1 
бодова: 8 

435 К2 Драмске игре у настави 

БАЗААРТ 

дана :2 

636 К4 Настава у облацима  

Образовно креативни центар 

Електронски 

недеља :5 

 

План стручног усавршавања наставника руског језика за школску 2020./21. годину                                                            

 

870 К1 П3 Унапређивање професионалних компетенција и организације наставе руског 

језика 

Славистичко друштво Србије, Београд 

281 К3 П4 Грађанским васпитањем градимо позитивне вредности 

Удружење за унапређивање образовања и васпитања „Креативни центар“ 

 

 Предметни наставник: 

 Љиљана Вјештица 
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План похађања семинара професора разредне наставе за школску 2020/2021. годину 

 

 

Ред. 
број 

Тема  
Кат. 
број 

Компетенција/ 
приоритети/ бодови 

Организатор 
Професори који 
похађају 

1.  “Методологија и 
садржаји рада на 
часовима одељењске 
заједнице/одељењског 
старешине: шта, како и 
зашто?” 

39 К3 
П4 
16 бодова  
 

Друштво учитеља 
Београда 

Професори 
разредне наставе 

2.  “Алтернатива насиљу” 95 К4 
П4 
16 бодова 
 

Друштво учитеља 
Београда 

Професори 
разредне наставе 

3.  “Кад је лака геометрија 
и мерење прија” 

375 К2 
П3 
8 бодова  

Друштво учитеља 
Београда 

Професори 
разредне наставе 

4.  “Пројектна настава у 
савременом 
технолошком 
окружењу” 

383 К2 
П3 
8 бодова 

Друштво учитеља 
Београда 

Професори 
разредне наставе 

5.  “Програмирање је 
лако, научити га може 
свако” 

565 К2 
П1 
8 бодова 

Друштво учитеља 
Београда 

Професори 
разредне наставе 

6.  “Учење у амбијенту је 
најпродуктивније на 
свету” 

596 К2 
П3 
8 бодова 

Друштво учитеља 
Београда 

Професори 
разредне наставе 

7.  “Методички поступци 
при реализацији 
наставе музичке 
културе у разредној 
настави” 

970 К2 
П3 
8 бодова 

Друштво учитеља 
Београда 

Професори 
разредне наставе 

8.  “Инклузивно 
образовање и 
индивидуални 
образовни план” 

286 К2 
П1 
16 бодова 

Удружење група 
Мост 

Професори 
разредне наставе 

9.  “Зимски сусрети 
учитеља” 

  Савез учитеља 
републике Србије 

Професори 
разредне наставе 

10.  “Учим, да учим” 189 К2 
П2 
8 бодова 

ОШ “Антон Скала “ Професори 
разредне наставе 

11.  “Аутистични спектар, 
хиперактивност, 
дислексија и друге 
сметње – стратегије  
прилагођавања 
приступа и наставе” 

175 К2 
П2 
16 бодова 

Удружење  
група Мост 

Професори 
разредне наставе 
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План стручног усавршавања педагога за школску 2020/2021. годину  

 

-Семинари: 

 

1. „Деца са сметњама у развоју и препоруке за рад са њима“; Школа за основно и средње 

образовање Милан Петровић са домом ученика, К3, П2; каталошки број 196, 16 бодова 

2. „Како помоћи ученицима са сметњама у развоју“, К3, П4; Регионални центар за 

професионални развој запослених у образовању; каталошки број 31, 8 бодова 

-Проучавање стручне литературе и законске регулативе 

-Сарадња са секцијом стручних сарадника Новог Београда и Педагошким друштвом Србије 

 

 

VII УЏБЕНИЦИ 

 

ПРВИ РАЗРЕД 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

Писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра 

'' Едука'' 

Нови буквар -уџбеника 

за први разред 

Нови буквар – 

наставни листови уз 

Буквар 

Бранка Матијевић, 

Љиљана Вдовић, 

Ранка Јанаћковић 

 

 

МАТЕМАТИКА 
 

„Едука” 

Математика 1а и 

Матеметика 1б 

,уџбеник за први разред 

основне школе; 

 

 

Љиљана Вдовић, 

Бранка Матијевић,  

Ранка Јанаћковић 

 

 

 

 

СТРАНИ ЈЕЗИК 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

Писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра 
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„АКРОНОЛО” OUR DISCOVERY 

ISLAND STARTER 

A,енглески језик  за 

први разред основне 

школе; 

уџбеник са 

електронским 

додатком 

Tessa Lochowski 
650-02-00024/2018-07 од 

27.4.2018. 

 

СВЕТ ОКО НАС 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

Писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра 

„Едука” 

СВЕТ ОКО НАС 1, за 

први разред основне 

школе, уџбеник за 

први разред 

 

Ивана Јухас  

 

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

Писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра 

„Едука” 

Музичка сликовница, 

уџбеник за први 

разред 

Мирјана Смрекар Станковић, 

Соња Цветковић 
 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

Писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра 

„Едука” 

Ликовна култура 

1,уџбеник за први 

разред основне школе; 

Мариа Бузаши Марганић  

 

ДРУГИ РАЗРЕД 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра/покрајинск

ог секретара 

„Едука” 

Читанка, уџбеник за други 

разред  

Марела Манојловић, 

Снежана Бабуновић 
 

Латиница, уџбениак за 

други разред 

Ивана Јухас 

Јасмина Игњатовић 
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Поуке о језику, уџбеник за 

српски језик за други разред 

Моња Јовић  

Ивана Јухас 

Радна свеска из српског 

језика за други разред   

Марела Манојловић 

Снежана Бабуновић 

 

СТРАНИ ЈЕЗИК 

 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра/покрајинск

ог секретара 

„АКРОНОЛО” 

Our Discovery Island 1, 

енглески језик за други 

разред основне школе 

Linnette Ansel Erocak, 

Jeanne Perrett 

650-02-00434/2018-07 

од 4.4.2019. 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра/покрајинск

ог секретара 

„Едука” 

Математика 2а и 

Математика 2б , уџбеник 

за други разред основне 

школе; 

Ивана Јухас  

 

СВЕТ ОКО НАС 

 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра/покрајинск

ог секретара 

„Едука” 

Свет око нас 2а и 2б,  

уџбеник за други разред 

основне школе; 

Марела Манојловић, 

Бранкица Ђурић 
 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра/покрајинск

ог секретара 

 

„Едука” 

Ликовна култура 2,уџбеник 

за други разред основне 

школе; 

Јелена Коштица 

Горан Ратковић 
 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра/покрајинск

ог секретара 
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ТРЕЋИ РАЗРЕД 

ИЗДАВАЧКА КУЋА „КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“ 

 

                                                             СРПСКИ ЈЕЗИК 

НАСЛОВ УЏБЕНИКА АУТОР/АУТОРИ 

Читанка  

за трећи разред основне школе 

Симеон Маринковић, Славица Марковић 

Српски језик  

за трећи разред основне школе 

Симеон Маринковић 

 

                                                              МАТЕМАТИКА 

НАСЛОВ УЏБЕНИКА АУТОР/АУТОРИ 

Математика 3, уџбеник за трећи разред основне 
школе 

др Јасмина Милинковић 

 

Математика 3,  

радна свеска  за трећи разред основне школе; 

уџбенички комплет 

др Јасмина Милинковић, 

др Милана Дабић Боричић 

 

                                                         ПРИРОДА И ДРУШТВО 

НАСЛОВ УЏБЕНИКА АУТОР/АУТОРИ 

Природа и друштво 3, уџбеник за трећи разред 

основне школе  

 

Симеон Маринковић, 

Славица Марковић, 

Зорица Нобл 

Природа и друштво 3, радна свеска за трећи 

разред основне школе; 

уџбенички комплет 

Симеон Маринковић, Славица Марковић, Зорица 
Нобл 

 

                                                        ЛИКОВНА КУЛТУРА 

НАСЛОВ УЏБЕНИКА АУТОР/АУТОРИ 

Ликовна култура 3, уџбеник за трећи разред 
основне школе 

Мирјана Живковић 

  

                                                         МУЗИЧКА КУЛТУРА 

НАСЛОВ УЏБЕНИКА АУТОР/АУТОРИ 

„Едука” 
Музичка култура 2 за други 

разред основне школе; 

Мирјана Смрекар 

Станковић, 

Соња Цветковић 
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Музичка култура 3, уџбеник за трећи разред 
основне школе 

Владица Илић 

 

                                                           ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

ИЗДАВАЧ „АКРОНОЛО” 

НАСЛОВ УЏБЕНИКА АУТОР/АУТОРИ 

Discover English Starter, енглески језик за трећи 

разред основне школе; 

уџбенички комплет (уџбеник, аудио компакт диск и 

радна свеска) 

Аутор уџбеника: 

 Jody Boyle; 

аутор радне свеске : Fiona Beddall. 

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

 

 

ПЕТИ РАЗРЕД 

 
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  
Писмо 

Име/имена аутора 
Број и датум решења 
министра 

„ГЕРУНДИЈУМ” 

Похвала,читанка са 
аудио записом  за пети 
разред основне школе, 
ћирилица 

Снежана Божић, 
Снежана Милосављевић 
Милић, Јелена  Јовановић, 
Мирјана Бојанић Ћирковић 

650-02-00157/2018-07 од 
12.4.2018. 
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Похвала 
језику,уџбеник српског 
језика за пети разред 
основне школе; 
ћирилица 

Маја Вукић, Сузана Петровић, 
Снежана Савић, Јулијана 
Ћоровић 

 
СТРАНИ ЈЕЗИК 

Назив издавача 
Наслов уџбеника 
писмо 

Име/имена аутора 
Број и датум решења 
министра 

„KLETT” 

КОНЕЧНО! 1,руски 
језик за пети разред 
разред основне, прва 
година учења, 
уџбенички комплет 
(уџбеник, радна свеска, 
аудио ЦД)  

Кристине Амштајм Баман, Улф 
Боргварт,  Моника Брош, Елена 
Денисова Шмит, Данута Генч, 
Петер Јакубов, Гизела Рајхерт 
Боровски, Евелин Валах, 
Драгана Керкез и Јелена Гинић 

650-02-00027/2018-07 од 
16.4.2018. 

„KLETT” 

MAGNET 1 , 
немачки језик за пети 
разред основне школе, 
уџбенички комплет 
(уџбеник, радна свеска, 
аудио ЦД) 

Ђорђо Мота, 
Весна Николовски 

650-02-00028/2018-07 од 
17.4.2018. 

„НОВИ ЛОГОС” 

ENGLISH PLUS 
1,енглески језик за 
пети разред основне 
школе; уџбенички 
комплет (уџбеник, 
радна свеска, аудио 
ЦД) 

Ben Wetz, 
Janet Hardy Gould 
 

650-02-00031/2018-07 од 
27.4.2018. 

 
ИСТОРИЈА 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  
писмо 

Име/имена аутора 
Број и датум решења 
министра 

„ФРЕСКА” 

Историја 5 –уџбеник 
са одабраним 
историјским изворима 
за пети разред основне 
школе; 
ћирилица 

Данијела Стефановић, 
Снежана Ферјанчић, 
Зорица Недељковић 

650-02-00095/2018-07 од 
24.4.2018. 

 
ГЕОГРАФИЈА 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  
писмо 

Име/имена аутора 
Број и датум решења 
министра 

„НОВИ ЛОГОС” 

Географија 5, 
уџбеник за пети разред 
основне школе; 
ћирилица 

Марко Јоксимовић 
650-02-00122/2018-07 од 
27.4.2018. 

 
БИОЛОГИЈА 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  
писмо 

Име/имена аутора 
Број и датум решења 
министра 
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„BIGZ školstvo” 
Биологија 5,за пети 
разред основне школе; 
ћирилица 

Дејан Бошковић 
650-02-00132/2018-07 од 
27.4.2018. 

 
МАТЕМАТИКА 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  
писмо 

Име/имена аутора 
Број и датум решења 
министра 

„KLETT”  

Математика, уџбеник 
за пети разред основне 
школе; 
ћирилица 

Небојша Икодиновић, 
Слађана Димитријевић 

650-02-00170/2018-07 од 
27.4.2018 Математика, збирка 

задатака за пети 
разред основне школе; 
ћирилица 

Бранислав Поповић, 
Марија Станић, 
Ненад Вуловић, 
Сања Милојевић 

 
МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  
писмо 

Име/имена аутора 
Број и датум решења 
министра 

„KLETT” 

Музичка култура 5, 
уџбеникза пети разред 
основне школе; 
ћирилица 

Габријела Грујић, 
Маја Соколовић Игњачевић, 
Саша Кесић 

650-02-00179/2018-07 од 
27.4.2018. 

 
ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  
писмо 

Име/имена аутора 
Број и датум решења 
министра 

„KLETT” 

Ликовна култура 
5,уџбеник за пети 
разред основне школе; 
ћирилица 

Сања Филиповић 
650-02-00098/2018-07 од 
24.4.2018. 

 
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  
писмо 

Име/имена аутора 
Број и датум решења 
министра 

„KLETT” 

Техника и 
технологијаза пети 
разред основне школе, 
уџбенички комплет 
(уџбеник, материјал за 
конструкторско 
моделовање, 
електронски додатак); 
ћирилица 

Ненад Стаменовић, 
Алекса Вучићевић 

650-02-00060/2018-07 од 
24.4.2018. године 

 
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  
писмо 

Име/имена аутора 
Број и датум решења 
министра 

„BIGZ školstvo” 

Информатика и 
рачунарство 5, 
уџбеник за пети разред 
основне школе, 

Марина Петровић, 
Јелена Пријовић, 
Зорица Прокопић 

650-02-00172/2017-07 од 
30.1.2018. 
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ћирилица 

 
ШЕСТИ РАЗРЕД 
 

 
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 
 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  
писмо 

Име/имена аутора 
Број и датум решења 
министра/покрајинског 
секретара 

„Вулкан издаваштво” 

Граматика за српски језик и 
књижевност за шести резред 

Данијела Милићевић, 
Сунчица Ракоњац Николов 

 
 Читанка за српски језик и 
књижевност за шести разред 
основне школе 
 

Александар Јерков, 
Катарина Колаовић, 
Анђечка Петровић 
 

 
СТРАНИ ЈЕЗИК 
 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  
писмо 

Име/имена аутора 
Број и датум решења 
министра/покрајинског 
секретара 

„KLETT” 

Конечно 2, руски језик за 
шести разред основне школе, 
друга година учења; 
уџбенички комплет (уџбеник и 
радна свеска) 

Кристине Амштајм Баман,  
Улф Боргварт, Моника 
Брош,  
Данута Генч 

650-02-00008/2019-07  
од 18.3.2019. 

„KLETT” 

Magnet Neu 2, немачки језик за 
шести разред основне школе, 
друга година учења; 
уџбенички комплет (уџбеник, 
радна свеска, два ЦД-а) 

Ђорђо Мота, 
Весна Николовски 

650-02-00084/2019-07  
од 4.4.2019. 

„НОВИ ЛОГОС” 

English Plus 2, Second edition, 
енглески језик за шести 
разред основне школе, друга 
година учења; 
уџбенички комплет (уџбеник, 
радна свеска, аудио ЦД) 

Ben Wetc, 
Diana Rue, 
Janet Hardy Gould 

650-02-00029/2019-07  
од 15.4.2019. 

 
ЛИКОВНА КУЛТУРА 
 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  
писмо 

Име/имена аутора 
Број и датум решења 
министра/покрајинског 
секретара 

„KLETT” 

Ликовна култура 6, уџбеник 
за шести разред основне 
школе; 
ћирилица 

Сања Филиповић 
650-02-00086/2019-07  
од 11.4.2019. 

 
МУЗИЧКА КУЛТУРА 
 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  
писмо 

Име/имена аутора 
Број и датум решења 
министра/покрајинског 
секретара 
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„НОВИ ЛОГОС” 

Музичка култура 6, уџбеник 
за шести разред основне 
школе; 
ћирилица 

Александра Паладин, 
Драгана Михајловић Бокан 

650-02-00115/2019-07 
од 9.5.2019. 

 
ИСТОРИЈА 
 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  
писмо 

Име/имена аутора 
Број и датум решења 
министра/покрајинског 
секретара 

„Нови логос” 

Историја, уџбеник са 
одабраним историјским 
изворима за шести разред 
основне школе; 
 

Душко Лопадић, Ивана 
Петровић 

 

 
ГЕОГРАФИЈА 
 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  
Писмо 

Име/имена аутора 
Број и датум решења 
министра/покрајинског 
секретара 

„НОВИ ЛОГОС” 
Географија за шести разред 
основне школе; 
ћирилица 

Снежана Вујадиновић, 
Рајко Голић, 
Дејан Шабић 

650-02-00116/2019-07 
од 9.5.2019. 

 
ФИЗИКА 
 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  
писмо 

Име/имена аутора 
Број и датум решења 
министра/покрајинског 
секретара 

„БИГЗ школство” 

Физика 6, уџбеник зашести 
разред основне школе; 
ћирилица 

Катарина Стевановић, 
Марија Крнета 

650-02-00063/2019-07 
од 21.5.2019. 

Физика 6, збирка задатака са 
лабораторијским вежбама и 
решењима зашести разред 
основне школе; 
ћирилица 

Катарина Стевановић, 
Марија Крнета, 
Радмила Тошовић 

 
МАТЕМАТИКА 
 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  
писмо 

Име/имена аутора 
Број и датум решења 
министра/покрајинског 
секретара 

„KLETT” 

Математика, уџбеник за 
шести разред основне школе; 
ћирилица 

Небојша Икодиновић, 
Слађана Димитријевић 

650-02-00120/2019-07  
од 10.5.2019. 

Математика, збирка 
задатака за шести разред 
основне школе; 
ћирилица; 
(уџбенички комплет) 

Бранислав Поповић, 
Марија Станић, 
Ненад Вуловић, 
Сања Милојевић 

 
БИОЛОГИЈА 
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Назив издавача 
Наслов уџбеника  
писмо 

Име/имена аутора 
Број и датум решења 
министра/покрајинског 
секретара 

„БИГЗ школство” 
Биологија за шести разред 
основне школе; 
ћирилица 

Дејан Бошковић 
650-02-00045/2019-07  
од 14.5.2019. 

 
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 
 

„KLETT” 

Техника и технологија 6, за 
шести  разред основне школе;   
уџбенички комплет (уџбеник и 
материјал за конструкторско 
моделовање);  
ћирилица 

Алекса Вучићевић, 
Ненад Стаменовић 

650-02-00080/2019-07  
од 20.5.2019. 

 
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 
 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  
писмо 

Име/имена аутора 
Број и датум решења 
министра/покрајинског 
секретара 

„БИГЗ школство” 

Информатика и 
рачунарство за шести 
разред основне школе; 
Ћирилица 

Марина Петровић, 
Јелена Пријовић, 
Зорица Прокопић 

650-02-00065/2019-07  
од 21.5.2019. 

 
 

   

 
 
ИЗБОР УЏБЕНИКА- СЕДМИ РАЗРЕД 
 
 
                                                             СРПСКИ ЈЕЗИК 
ИЗДАВАЧ „БИГЗ школство” 
 

НАСЛОВ УЏБЕНИКА АУТОР/АУТОРИ 

Читанка 7, 
Српски језик и књижевност за седми разред 
основне школе 

Зорана Бошковић, 
Милан Шиповац 

С речи на дела 7, 
Граматика српског језика за седми разред основне 
школе 

Слободан Новокмет, 
Весна Ђорђевић, 
Јасмина Станковић, 
Светлана Стевановић, 
Јоле Булатовић 

 
 
                                                           НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 
ИЗДАВАЧ „KLETT” 
 

НАСЛОВ УЏБЕНИКА АУТОР/АУТОРИ 

Magnet neu 3, 
Ђорђо Мота, 
Весна Николовски 
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немачки језик за седми разред основне школе, 
трећа  година учења; 
уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска) 

 
 
                                                             ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
ИЗДАВАЧ „НОВИ ЛОГОС“ 
 

НАСЛОВ УЏБЕНИКА АУТОР/АУТОРИ 

English Plus 3 – Secon Edition,  
енглески језик за седми разред основне школе, 
седма година учења; 
уџбенички комплет (уџбеник, радна свескa) 

Аутори уџбеника: 
Ben Wetz, 
Katrina Gormley. 
 
Аутор радне свеске: 
Kate Mellersh 

  
 
                                                            РУСКИ ЈЕЗИК 
ИЗДАВАЧ „KLETT” 
 

НАСЛОВ УЏБЕНИКА АУТОР/АУТОРИ 

Конечно! 3,  
руски језик  за седми разред основне школе, трећа 
година учења; 
уџбенички комплет (уџбеник, компакт диск и  радна  
свеска) 
 

Аутори уџбеника: 
Кристине Амштајм Баман, 
Улф Боргварт, Моника Брош, Данута Генч, Наталија 
Осипова Јос, Гизела Рајхерт Боровски,  Евелин 
Валах, Жаклин Ценкер, Драгана Керкез, Јелена 
Гинић. 
 
Аутори радне свеске: 
Кристине Амштајм Баман,  Моника Брош, Данута 
Генч, Гизела Рајхерт Боровски, Евелин Валах, 
Жаклин Ценкер, Драгана Керкез, Јелена Гинић. 

 
 
                                                         ЛИКОВНА КУЛТУРА 
ИЗДАВАЧ „KLETT” 
 

НАСЛОВ УЏБЕНИКА АУТОР/АУТОРИ 

Ликовна култура 7,  
уџбеник за седми разред основне школе 

Сања Филиповић 

 
 
                                                       МУЗИЧКА КУЛТУРА 
ИЗДАВАЧ „НОВИ ЛОГОС“ 
 

НАСЛОВ УЏБЕНИКА АУТОР/АУТОРИ 

Музичка култура 7, уџбеник за седми разред 
основне школе 

Александра Паладин, 
Драгана Михајловић Бокан 

 
 
                                                                  ИСТОРИЈА 
ИЗДАВАЧ „НОВИ ЛОГОС“ 
 

НАСЛОВ УЏБЕНИКА АУТОР/АУТОРИ 
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Историја 7,  
уџбеник са одабраним историјским изворима за 
седми разред основне школе 

Чедомир Антић, 
Мања Милиновић 

 
 
                                                                ГЕОГРАФИЈА 
ИЗДАВАЧ „НОВИ ЛОГОС“ 
 

НАСЛОВ УЏБЕНИКА АУТОР/АУТОРИ 

Географија 7,  
уџбеник за седми разред основне школе 

Дејан Шабић, 
Снежана Вујадиновић 

 
 
                                                                    ФИЗИКА 
ИЗДАВАЧ „БИГЗ школство” 
 

НАСЛОВ УЏБЕНИКА АУТОР/АУТОРИ 

Физика 7,  
уџбеник за седми разред основне школе 

Катарина Стевановић, 
Марија Крнета, 
Јелена Радовановић 

Физика 7,  
 збирка задатака са лабораторијским вежбама и 
решењима  за седми разред основне школе; 
 

Катарина Стевановић, 
Марија Крнета, 
Радмила Тошовић 
 

 
 
                                                                МАТЕМАТИКА 
ИЗДАВАЧ „KLETT” 

НАСЛОВ УЏБЕНИКА АУТОР/АУТОРИ 

Математика,  
уџбеник за седми разред основне школе 

Небојша Икодиновић, 
Слађана Димитријевић 

Математика,  
збирка задатака за седми разред основне школе; 
 

Бранислав Поповић, 
Марија Станић, 
Сања Милојевић, 
Ненад Вуловић 

 
 
                                                                  БИОЛОГИЈА 
ИЗДАВАЧ  „БИГЗ школство“ 
 

НАСЛОВ УЏБЕНИКА АУТОР/АУТОРИ 

Биологија 7,  
уџбеник за седми разред основне школе 

Дејан Бошковић 

 
 
                                                                    ХЕМИЈА 
 
ИЗДАВАЧ „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” 
 

НАСЛОВ УЏБЕНИКА АУТОР/АУТОРИ 

Хемија 7,  
уџбеник за седми разред основне школе 
 

Маја Шумар Ристовић 

Хемија 7,  Маја Шумар Ристовић 
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збирка задатака са лабораторијским вежбама за 
седми разред основне школе 

 
                                                   ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 
ИЗДАВАЧ „KLETT” 
 

НАСЛОВ УЏБЕНИКА АУТОР/АУТОРИ 

Техника и технологија 7  
за седми разред основне школе; 
уџбенички комплет (уџбеник и материјал за 
конструкторско моделовање 

Ненад Стаменовић, 
Алекса Вучићевић 

 
 
                                               ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 
 
ИЗДАВАЧ „БИГЗ школство” 
 

НАСЛОВ УЏБЕНИКА АУТОР/АУТОРИ 

Информатика и рачунарство 7,  
уџбеник  за седми разред основне школе 

Зорица Прокопић, 
Јелена Пријовић 

 

ОСМИ РАЗРЕД 
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  VIII ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 

Директор школе, психолог и педагог ће пратити и анализирати реализацију Годишњег плана рада школе и то: 

- прегледом педагошке документације 

- константним увидима у рад свих задужених 

- обавештавањима Наставничког већа о реализацији Плана 

- сачињавањем извештаја. 

 

 

 

 

IX ПРOJEKTИ 

План и програм рада у спровођењу пројекта Еко-школа  

тема: Здрав живот 

Планирани пројекти: 

1. Посета домаћинском газдинству  

2. Излет мај 2021. кањон реке Рибнице 

3.  Посета Ади Међици и упознавање са еко системом  

4. Акција уређења школског дворишта и сађење зеленила – подршка и спонзорство ГЗБ  

5. Прављење Еко кутка у школи-атријум у великој згради-сађење зачинског биља, исцртавање дрвених 

табли са еко порукама од стране ученика... 

6. Предавање нутриционисте на тему здравог  живота и здраве исхране у нашој школи  

7.  Предавање офтамолога-утицај савремених информатичких средстава на вид деце и промене које са 

собом носе на здравље деце 

8. Позоришна представа за децу-гостовање у нашој школи са сличном тематиком-здрав живот 

9. Планинарско друштво-предавање и физичка активност неопходна за здравље 

10. Спортски дан – надметања ученика у различитим категоријама и спонзори који ће обезбедити храну и 

освежење 

11. Ликовна радионица- Прављење фигурица од свежег воћа и поврћа 

12. Акција скупљања , сортирања и одлагања смећа 

За спровођење Еко-програма заслужна је једна велика породица коју чине сви запослении у нашој школи, ученици и 
родитељи , локална заједница и донатори: 

Носиоци програма: 

1. Еко одбор школе 
2. Еко патрола  
3. Сви ученици и наставници 
4. Помоћно особље школе 
5. Спонзори: 

Еко одбор: 

ЕКО ШКОЛА 

Еко одбор: 

1.Сузана Липић-директор  

2.Тања Маљоковић –библиотекарка 

3.Весна Грегец-проф.енглеског ј. 

4. Слађана Шћеповић –проф. биологије 
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5.Ивана Глувић –проф. биологије 

6.Светлана Дробњак- проф.српског ј. 

7.Кристина Благојевић- учитељица 

8.Елијана Настасијевић- учитељица 

9.Бојана Матејић- учитељица 

10.Миљана Радосављевић –учитељица 

11.Домар школе 

12.Члан локалне заједнице 

13.Родитељ 

14.Ученик 

 

Еко патрола: 

Ученици наше школе 

Задаци-активности Носиоци активности Време реализације 

Еколошка радионица на тему 
рециклаже 

Наставници разредне наставе Јануар 2021. 

Презентација пројекта на 
Наставничком већу 

Координатор пројекта Март 2021. 

Састанак еко координатора са 
члановима Еко одбора –договор о 
теми и изради програма рада, 
почетним активностима, уређењу 
променљивог паноа, разговор о 
могућим спонзорима...  

Координатор ко школе и чланови 
Еко одбора: Тања Маљоковић, 
Драгана Веселиновић, Бранка 
Матијевић, Бојана Матејић, 
Кристина Благојевић 

април 2021. 

Уређење сталног и променљивог 
паноа 

 април 2021. 

Еко радионица-папирне кесе за 
рециклажу 

Проф.енг.језика Весна Грегец април 2021. 

Подела кеса за одлагање тетра 
пака 

Координатор пројекта април 2021. 

Акција сакупљања , селекције и 
одлагања отпада и утицај отпада 
на живот људи 

Наставници и ученици април 2021. 

Конкурс за ученике од 1. до 8. 
разреда за осмишљавање  логоа 
и пароле еко школе 

Наставници и ученици мај 2021. 
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