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Основни подаци о школи 

 

 

 

Назив школе 

 

„Војвода Живојин Мишић“ Рајковић 

 

Издвојена одељења 

Издвојена одељења у Брежђу, Осеченици, Кључу, Буковцу, 

Крчмару, Планиници, Толићу и Ђурђевцу 

 

Телефон школе 

 

014/68-469 

 

Дан школе 

 

01.новембар 

 

Број ученика 

 

206 

Број ученика у 

издвојеним одељењима 

 

114 

 

Број запоселних 

 

49 

 

Е- mail школе 

 

rajskola@ptt.rs  

 

Сајт школе 

 

www.osvojvodazivojinmisic.edu.rs 

 

Број смена 

 

Једна – прва 

 

Број језика који се уче 

 

Два- енглески и француски језик 
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Реч директора 

 

Осврт на протеклу школску годину 

 

  Школска 2016/2017. година протекла је без већих проблема, али могу рећи да  ће ова 

година остати упамћена као једна од најбитнијих у постојању школе у Рајковићу. Наиме, 

након дугогодишњих напора да пронађемо средства за реконструкцију и адаптацију школске 

зграде матичне школе, писања бројних пројеката, одазивања на јавне позиве и конкурсе 

расписиване од стране различитих министрстава, фондова, амбасада, обраћа бројним 

организацијама, коначно, уз велику помоћ и подршку локалне самоуправе, Канцеларија за 

јавна улагања Владе Републике Србије, одобрила је преко 30 милиона динара за потпуну 

реконструкцију ОШ  „Војвода Живојин Мишић” у Рајковићу.  

Настава у реновираној школи почела се крајем новембра 2016. године. Поред реновирања 

матичне школе, свечано смо отворили и вишенаменску салу у ИО Брежђе представама наших 

ученика у оквиру Дечје недеље. У школској 2016/17. години направљен је велики помак у 

укључивању наших ученика у културни живот општине Мионица кроз активности у оквиру 

Новогодишњих празника и обележавања Светог Саве.  

Наставни план и програм у целости је реализован осим једног наставног дана који је остао 

нереализован због организације једнодневне екскурзије за ученике нижих разреда. Највећи 

број наставних и ваннаставних активности био је усмерен на подизање квалитета наставе и 

подршке ученицима.  

У овој школској години, реализована је екскурзија за ученике, у организацији туристичке 

агенције „Балканик“. За ученике од I до IV  и од V и VI разреда разреда организована је 

једнодневна екскурзија, а за ученике VII и VIII разреда дводневна екскурзија. Поред 

екскурзије, у протеклој години смо организовали једнодневни излет у Бранковину са посетом 

најзначајнијих локалитета града Ваљева за ученике нижих разреда 

Наши ученици су и у овој школској години учествовали на бројним такмичењима и постигли 

запажене резултате.  

Током школске године праћен је рад наставника кроз посету часовима и анализу педагошке 

документације  како у матичној школи тако и у издвојеним одељењима у складу са годишњим 

планом посете часовима. 

Наставници су током године благовремено обавештавани о новинама у области образовања и 

васпитања. Све новине презентоване су на седницама Наставничког већа од стране стручне 

службе. 

Током целе школске године школа је оставаривала сарадњу са родитељима ученика, 

локалном самоуправом, Школском управом, просветном инспекцијом, санитарном 

инспекцијом, СУП-ом, Домом здравља, Црвеним крстом, другим основним и средњим 

школама, матичном библиотеком, Ватрогасном јединицом Мионица, Сектором за ванредне 

ситуације и другим актерима из ужег и ширег окружења. 

Што се тиче финансирања, школа је током 2016/17. години имала успешну сарадњу са 

локалном самоуправом која је редовно обезбеђивала новац планиран активностима из 

финансијског плана.  
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Приоритети у овој школској години 

 

У школској 2017/2018. години намеравамо да створимо услове за унапређење наставе и 

учења у складу са образовним и другим, специфичним потребама ученика као и да 

успоставимо начине за подстицање атмосфере учења у којој ученици постављају сопствене 

циљеве учења и прате сопствени напредак. Велика пажња ће поред редовне, бити усмерена и 

посвећена допунској, додатној и припремној настави као виду додатне образовне подршке 

ученицима.Намеравамо да кроз различите начине и приступе подстакнемо културу и значај 

учења код ученика. 

Такође, један од приоритета у овој школској години је и побљшање услова за боравак 

ученика у издвојеним одељењима. Како су школске зграде, првенствено столарија и фасада, у  

лошем стању, намеравамо да кроз различите пројекте покушамо да дођемо до финансијских 

средстава која су потребна за реконструкцију. Очекујемо да ће у наредном периоду бити 

реализоване активности на изградњи спортског терена у ИО Осеченица. 

 

 

Мисија и визија школе 

 

Мисија: 

 

Основна мисија наше школе је да подстиче развој личности наших ученика, њихове 

индивидуалности, креативности, такмичарског духа, критичког мишљења, као и њихово 

оспособљавање за формирање вредносних ставова у циљу сналажења у друштвеном 

окружењу. 
 

 

Визија: 

 

Желимо ефикасну школу у чијем је средишту ученик, школу у којој ученик и наставник 

остварују сталну интеракцију. Желимо школу у којој ученици активно конструишу нова и 

реконструишу претходна знања и преузимају одговорност за сопствено учење. Желимо да 

наставни процес учинимо квалитетнијим, садржајнијим и примереним узрасту ученика. 

Желимо да школа буде пријатна и подстицајна средина за развој когнитивног, афективног и 

социјалног аспекта личности ученика. Желимо отворену школу! 
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Сви закони, подзаконска акта, правилници, интерна акта, протоколи, извештаји, 

пословници 

 

Полазне основе рада школе за школску 2017/2018.годину засноване су на циљевима и 

задацима васпитања који произилазе из следећих докумената: 

 

1. Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ – бр. 72/09, 

52/11,55/2013, 35/2015-аутентично тумачење, 68/2015, 62/2016- одлука УС); 

 

2. Закона о основном образовању и васпитању („Сл. гласник РС“ – бр. 72/09, 52/11, 

55/2013); 

3. Правилника о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног 

образовања и васпитања и наставном програму за први, други, трећи и четврти 

разредосновног образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ – Просветни гласник бр. 

1/05,15/06, 2/08, 2/10, 7/10, 3/11, 7/11, 1/13) 

4. Правилника о наставном плану за други циклус основног образовања и наставном 

програму за пети разред основног образовања и васпитања („Сл.гласник РС– Просветни 

гласник“ бр. 6/07, 2/10, 3/11, 1/13, 4/13, 11/16, 6/7 

5. Правилника о наставном плану за други циклус основног образовања и наставном 

програму за пети, шести, седми и осми разред основног образовања и 

васпитања(„Сл.гласник РС“– Просветни гласник бр. 6/07, 5/08, 6/09, 2/10,7/10, 3/11, 

1/13, 4/13) 

6. Правилника о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, стручних 

сарадника и васпитача у основној школи („ Сл. гласник РС„– Просветни гласник 

бр.2/2000) 

7. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама 

идомовима ученика („Сл. гласник РС“ бр.21/2015) 

8. Уредбе о организовању и остваривању верске наставе и наставе алтернативног 

предметау основној и средњој школи („ Сл. гласник РС“ – Просветни гласник 

46/2001) 

9. Правилника о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални 

образовниплан, његову примену и вредновање („Сл.гласник РС“ 76/10) 

10. Правилника о календару васпитно-образовног рада основне школе, за 

школску2017/2018. годину („Сл. гласник РС - Просветни гласник („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 

– УС и 44/14)) 

11. Правилника о наставном програму за VI, VII и VIII разред основног образовања 

иваспитања („Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 5/08, 6/09) 

12. Школског развојног плана ОШ „Војвода Живојин Мишић“ Рајковћ '' за период 

2013/2014- 2018/2019. 

13. Осталих упутстава и подзаконских аката. 
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МАТЕРИЈАЛНИ  И  КАДРОВСКИ  РЕСУРСИ  ШКОЛЕ 
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МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ  РЕСУРСИ 

 

Школски објекти и простор 

 

 

Матична школа у Рајковићу адаптирана је 1970. gодине од бившег задружног дома и делимично прилагођена 

потребама школе.  У 2016. години школа је реновирана и простор је у већој мери прилагођен потребама ученика, наставе и 

запослених. Простире се на 1500 м2, а и састоји се из три целине. Једну целину чини учионички простор, наставничка 

канцеларија, библиотека, медијатека, информатичка учионица, радионица за техничко и санитарни чворови. Другу целину 

чине три кабинета, сала за физичко васпитање, кухиња,оставе и санитарни чворови. Трећу целину чини канцеларијски 

простор, архива, простор месне заједнице, школски стан и санитарни чворови.  

Наша школа остварује образовно-васпитни рад у 8 издвојених одељења чија је укупна површина 2741 м2. То су 

четворогодишње школе: Толић, Кључ, Планиница, Крчмар, Ђурђевац, Буковац, Осеченица и једна осмогодишња школа у 

Брежђу. 

 

 Школске 

зграде 

Учионице Библиотека, 

Медијатека 
Радионица Фискултурна 

сала 

Кабинети Шк. Кухиња Шк. Простор 

који школа не 

користи 

Бр. P у 

m2 

Бр. P у 

m2 

Бр. P у 

m2 

Бр. P у 

m2 

Бр. P у m2 Бр. P у 

m2 

Бр. P у 

m2 

Бр. P у m2 

У 

матичмој 

школи 

1 1500 6 291 2 90 1 60 1 150 5 180 1 30 0 0 

У 

издвојеним 

одељењима 

12 2741 22 1014 1 20 0 0 1 200 0 0 8 292 11 462 

УКУПНО 13 4241 28 1305 3 110 1 60 2 350 5 180 9 322 11 462 

 

Све школе имају велика дворишта али без спортских терена, осим у матичној школи и ИО Брежђе. Фискултирну салу 

има матична школа али опремљену опремом за гимнастику и стони тенис, без могућства одржавања часова игара са лоптом 

због саме конструкције просторије. Настава физичког васпитања која обрађује елементе фудбала, кошарке, рукомета и 

одбојке се изводи на спољашњем спортском терену.  
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У ИО Брежђе постоји реновирана сала за физичко васпитање али није опремљена наставним средствима потребним за 

извођење редовне наставе. У сали се налазе реквизити за ученике млађих разреда који се користе у оквиру пројекта МОС 

„Спорт у школе“.  Остала издвојена одељења немају фискултурне сале. 

 

 

Објекти ван школске зграде 

 

            Матична школа осим 8 издвојених одељења нема више објеката ван ње. 
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Наставна средства и опрема 

 

Наставно средство количина Наставно средство Количина 

графоскоп 1 сто за стони тенис 1 

рачунари 18 Гол 2 

колор телевизор 1 Кош 2 

Двд 1 Коњ 1 

касетофон 2 Вијаче 7 

музичка линија 1 букварчић- словарчић 5 

видео пројектор 1 математичка играоница 6 

штампач 3 акција – реакција 7 

Факс 1 зелени пакет 1 

географске карте 12 Интеративна физика 6 1 

истријске карте 2 Интеративна физика 7 1 

Глобус 2 Интеративна физика 8 1 

географски атлас 1 микрофон са сталком 1 

микроскоп 1 рачунаљка са таблом 3 

анатомске карте 1 моделар бројева до милијарду 3 

модел срца 2 лењир 2 

торзо човека 1 троугао 2 

модек људског мозга 1 цд за наставу географија 5 

модел људског бубрега 1 модел атома и молекула 2 

Козлић јуниор 1 зидне карте за хемију 5 

Лопте 5 математичке рачунаљке 2 

струњаче 2 шестар 4 

обручеви 4 жичани модели геометријских тела 11 

Чуњеви 4 словарице 2 

шведска клупа 2 орфов инструментариј 2 

рипстол 10 атлас људског тела 2 

Пројекционо платно 1 Вакум шестар 2 

Пианино  1 Штафелај сликарски  3 
Периодни систем елемената слика 1 Модел молекула и атома 1 

Шпиритусна лампа 1 Динанометри комплет 1 

Њутнова цев 1 Електроекоп за ученике 1 
Конструкција за скок у вис са 
доскочиштем 

1 Модел правоуглог координатног система 1 

Модел међусобног положаја праве и равни 1 Модел Питагорине теореме 1 

Ројтер даска 1 Козлић сениор  1 

Шведски сандук 1 Ниска греда 1 
Констр.са два конопца за пењаење 1 Конопац за надвлачење 2 
Констр.са морнарским лествама 1 Вијача на штеловање  10 

Сто за стони тенис 2 Чуњеви, мердевине, обручи комплет 1 

Лопте медицинке 4 Струњача 7 
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ИЗДВОЈЕНА ОДЕЉЕЊА: 

 

         Сва издвојена одељења имају савремену информатичку опрему добијену кроз пројекат 

«Дигитална школа» и « Теленор» која се састоји од: 

 лап-топа и пројектора, а ИО Брежђе има и 5+1 рачунар у дигиталној учионици и 

један штампач. 

 географску карту Србије, 

 словарице, дрвени  математички прибор, 

 моделар бројева до милијарду, 

 рачунаљке са таблом, 

 комплет лектире, 

 музичке збирке, 

 жичане моделе геометријских фигура. 
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Закључак о расположивим материјално-техничким ресурсима школе 

 

            Школа је физички безбедно место а школски простор задовољава здравствено-хигијенске 

услове. 

           Школски простор  и наставна средства се користе према плану коришћења. Наставна 

средства се користе у циљу постизања квалитетне наставе. Материјално-технички ресурси ван 

школе користе се у функцији остварења циљева наставе. 

 

 

 

Ресурси локалне средине 

 

             За релизацију  образовно- васпитног рада поред живе речи наставника у школским 

просторијама користиће се још неки објекти у месту и околини или пак објекти који су 

планирани приликом извођења екскурзија и излета. 

То су: 

 Библиотека „Љубомир Ненадовић“ у Ваљеву; 

 Библиотека „Милован Глишић“ у Мионици у циљу коришћења литературе и књижевних 

дела (којих нема у школској библиотеци) за све узрасте; 

 Музеј града Ваљева; 

 Културни центар у Мионици; 

 Истраживачка станица Петница; 

 Локални медији; 

 Основна школа „Милан Ракић“ Мионица; 

 Средња школа Мионица; 

 Фабрике и привредни објекти у окружењу (фабрике воде, пољопривредна газдинства, 

предузећа за експолатацију и прераду камена…); 

 Родна кућа Војводе Живојина Мишића у Струганику; 

 Родна кућа Десанке Максимовић у Бранковини 

 Основне и средње школе у Ваљеву; 

 Црвени крст Мионица; 

 Дом здравља Мионица; 

 Полицијска станица Мионица; 

 Завод за јавно здравље Ваљево… 
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КАДРОВСКИ РЕСУРСИ 

 

 

Руководство школе 

 
 

Рб 

Име и 

презиме 

Врста стручне 

спреме 

Послови на 

којима ради 

Године 

р.стажа 

Лиценца % ангажовања у 

школи 

% ангажовања 

у другој школи 
1. Олга 

Петровић 

Проф. Разредне 

наставе` 

Директор 27 г  3м ДА 100% - 

 

 

Наставни кадар 

 

 

а) Разредна настава 

 
 

Рб 

Име и 

презиме 

наставника 

Врста стручне 

спреме 

Радно место Године 

радног 

стажа 

Лиценца % ангажовања у 

школи 

% ангажовања 

у другој школи 

(којој) 
2. Савић 

Јасмина 

Наст. Разредне 

наставе 

Матична школа 33 г 10 м ДА 100 % 0 % 

3. Наташа 

 Ђурић 

Проф. Разредне 

Наставе 

Матична школа 7 г  3 м ДА 100 % 0 % 

4. Вучић 

Ивица 

Наст.разредне 

наставе 

ИО Брежђе 26 г 10 м ДА 100 % 0 % 

5. Гордана 

Гавриловић 

Проф. Разредне 

.наставе 

ИО Брежђе 8 г  10м ДА 100 % 0 % 

6. Бранка 

Миливојевић 

Проф. Разредне 

.наставе 

ИО Брежђе 7 г 10 м НЕ 100 % 0 % 

7. Виолета 

Петровић 

Проф. разредне 

.наставе 

ИО Осеченица 9 г 2м ДА 100 % 0 % 

8. Јовановић 

Душица 

Проф. разредне 

.наставе 

ИО Осеченица 21 г ДА 100 % 0 % 

9. Кандић  

Живорад 

Наст.разредне 

наставе 

ИО Буковац 31 г 7м ДА 100 % 0 % 

10. Кандић  

Раденка 

Наст.разредне 

наставе 

ИО Буковац 28 г  ДА 100 % 0 % 

11. Марија 

Филиповић 

Наст.разредне 

наставе 

ИО Кључ 8 г 10 м ДА 100 % 0 % 

12. Александра 

Ђорђевић 

Проф. разредне 

Наставе 

ИО Крчмар - НЕ 100 % 0 % 

13. Петронић 

Драгана 

Проф. разредне 

.наставе 

ИО Ђурђевац 13 г 5м ДА 100 % 0 % 

14. Павловић 

Биљана 

Проф. разредне 

.наставе 

ИО Толић 15 г 1м ДА 100 % 0 % 

15. Ускоковић 

Јованка 

Наст.разредне 

наставе 

ИО Планиница 30 г 10 м ДА 100 % 0 % 
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б) Предметна настава 

 
 

Рб 

Име и 

презиме 

наставника 

Врста стручне 

спреме 

Предмет који 

предаје 

Године 

радног 

стажа 

Лицен

ца 

% 

ангажо

вања у 

школи 

% ангажовања у другој 

школи (којој) 

16. Данијела 

Алексић 

Проф. српског ј. Српски ј. 

Грађансков. 

15г  9м ДА 100 % 0 % 

17. Гордана 

Јаоковљевић 

Проф. француског 

ј. 

Франц. ј. 

Енглески ј. 

14 г 11м ДА 100 % 0 % 

18. Жељко 

Виторовић 

Академски сликар Ликовна 

култура- 

5 г ДА 50% 25 % 
(ОШ „Андра Савчић“ Ваљево) 

19. Марија 

Којић 

Мастер музичке 

теорије и 

педагогије 

Музичка 

култура 

16 г НЕ 50% По 25  % у: 
(ОШ „Драгољуб Илић“ Драчић) 

(ОШ„М.Марковић“,Д.Лесковице) 

20 Светлана 

Ђуковић Матић 

Проф. историје Историја 11 г 1 м ДА 70% 0 % 

21. Јасмина Илић Проф. географије Географија 

Грађанско в. 

11 г ДА 70% 10 % Економска школа 

Ваљево, ИО у Осечини 

22. Зоран 

Николов 

Проф. техничког  

образовања 

Тех. и инф. 

Tех. И техн. 

Физика 

15 г 11м ДА 100 % 0 % 

23. Михаило 

Вујић 

Проф. математике Математика 9 г 2м ДА 90 % 0 % 

24. Славица 

Туловић 

Проф. биологије Биологија; 

Чувари пр. 

18 г 5м ДА 85 % 0 % 

25. Данијела 

Лаловић 

Проф. хемије Хемија 6 г 9м ДА 10% 80 % 
(ОШ „Милован Глишић“ 

В.Каменица; ОШ „Миле 

Дубљевић“ Лајковац) 

26. Слађана 

Голубовић 

Проф. хемије Хемија 3г 7м НЕ 30% 65% (ОШ „Драгољуб Илић“ 

Драчић) 

27. Светомир 

Јовановић 

Наставник 

физичког васп. 

Физичко 

васпитање 

22 г  ДА 40% 60 % 
(ОШ„М.Марковић“,Д.Лесковице) 

28. Неда Шарчевић 

Самарџић 

Проф. 

енглеског ј. 

Енглески језик 6г  9м НЕ 100 % 0 % 

29. Неда Поповић Проф. Енгл. Језика Енглески језик - НЕ 100 % 0 % 

30. Сања 

Гњато 

Инж.орган.наука 

 

Информатка и 

рачунарство 

6 г 11м ДА 35 % 65% 
( ОШ „М. Глишић“ В. Каменица, 

Ваљевска гимназија) 

31. Бојана 

Марковић 

Проф. Физичког 

васпитања 

Физичко в. 

Изаб. Спорт 

9 г 11м ДА 80 % 20 % 

(ОШ „Свети Сава“ Попучке) 

32. Марија 

Маринковић 

Проф. Српског ј. Српски језик 

Грађанско в. 

8г  3м ДА 100 % 0 % 

33. Владимир 

Радовић 

Инжењер 

електротехнике 

Математика 

Физика 

6г 6м НЕ 100 % 0 % 

35. Радивоје 

Милутиновић 

Машински ин еж. Физика 1г НЕ 30% 0% 

34. Радован 

Радивојевић 

Вероучитељ Верска настава 11 м НЕ 95 % 0 % 
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Ваннаставни кадар 

 
 

Рб 

Име и презиме Врста стручне 

спреме 

Послови на 

којима ради 

Године 

р.стажа 

Лиценца % ангажовања у 

школи 

% ангажовања 

у другој школи 
35. Јасмина 

Палавестрић 

Дипл. педагог Стручни 

сарадник 

6 г 11 м НЕ 100% - 

 

Административно-финансијско особље 

 
 

Рб 

Име и 

презиме 

Врста стручне 

спреме 

Послови на 

којима ради 

Године 

р.стажа 

Лиценца % ангажовања у 

школи 

% ангажовања 

у другој школи 
36. Татјана Ђурић Дипл. Правник Секретар 2г 9м ДА 100% - 

37. Драган 

Лугоња 

Економиста Рачуновођа 11 г 11м - 100% - 

 

Помоћно-техничко особље 

 

Бр. Име и презиме Посао Год.  стажа 

38. Горица Томашевић Помоћни радник -Рајковић 17 г 7 м 

39. Миодраг Суботић Домар, ложач, мајстор одржавања-издвојена одељења 2 г 

40. Бабић Михаило Домар, ложач, мајстор одржавања-матична школа 4г 1 м 

41. Драга Јелић Помоћни радник -Брежђе 2 г 

42. Негован Суботић  Домар, ложач, мајстор одржавања - Брежђе 24г 6м 

43. Радиша Војиновић Помоћни радник-Осеченица  85%,  Рајковић  15% 22г 10м 
44. Милан Јовановић Помоћни радник-Буковац 11м 

45. Видинка Секулић Помоћни радник-Кључ  70% , Рајковић  30% 21г 4м 
46. Негован Суботић Помоћни радник-Крчмар 55% , Брежђе  45% 24г 6м 

47. Милена Милетић Помоћни радник-Толић  90%,  Брежђе  10% 25г 5 м 

48. Милица Ускоковић Помоћни радник-Планиница  70%,  Брежђе  30% 13 г 11м 
49. Јелена Суботић Помоћни радник -Рајковић 2 г 

 

Наставни кадар на трудничком и породиљском одсуству 

 
Име и презиме 

наставника 

Врста стручне спреме Предмет који 

предаје 

Год. рад. 

Стажа 

лиценца % ангаж. 

у школи 

% ангажовања 

у другој школи 
Софија Јолачић Проф. енглеског језика Енглески језик 5г 8 м НЕ 100% 0% 
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Наставни кадар на боловању или другом одсуству одсуству 

 
Име и презиме 

наставника 

Врста стручне спреме Предмет који 

предаје 

Год. рад. 

Стажа 

лиценца % ангаж. 

у школи 

% ангажовања 

у другој школи 
Наталија Челекетић Психолог Струча служба 13г  НЕ 100% 0 % 

Дејан Богојевић Проф.разредне наставе Разредна 

настава 

23г  1м ДА 100% 0% 

 

 

 

 

Закључак о саставу и квалификационој структури запослених: 

 

 

У односу на стручну спрему: 

 

 

o 29 радника са високом стручном спремом 

 

o 8 радника са вишом стручном спремом 

 

o 12  радника са нижом стручном спремом 

 

 

 

У односу на године радног стажа структура је следећа: 

 

 

До 6 година радног стажа  10  

Од 6 до 10 година радног стажа 14  

Од 11 до 20 година радног стажа 12  

Од 21 до 30 година радног стажа 10  

Од 31 до 35 година радног стажа   3  

Од 35 до 40 година радног стажа   0 
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ПОДАЦИ О УЧЕНИЦИМА 

 

 

1) Бројно стање по одељењима 

 

Школа I II III IV СВЕГА V VI VII VIII СВЕГА УКУПНО 

Рајковић 4 1 9 2 16 15 12 24 25 76 92 

Брежђе 11 3 9 8 31 8 3 10 6 27 58 

Осеченица 5 6 6 4 21       

Буковац 1 1 3 4 9       

Крчмар - - - 1 1       

Кључ 5 3 - 3 11       

Ђурђевац 1 - - 2 3       

Планиница 1 - 3 1 5       

Толић 2 1 1 2 6       

УКУПНО 30 15 31 27 103 23 15 34 31 103 206 

 

 

Укупан број ученика, одељења и ученика по одељењима 

 

 

 

 

 

 

 

ШКОЛА 

 

 

 

Чиста 

одељења 

 

 

Комбинована одељења 

 

Неподељ. 

школа 

I IV I и II II  и  III III и IV I и III II и IV I и  IV  

Рајковић - - 1 - 1 - - - - 

Брежђе 1 1 - 1 - - - - - 

Осеченица  - - - - 1 1 - - 

Буковац - - - 1 - - - 1 - 

Крчмар  1 - - - - - -  

Кључ - - - - - - - - 1 (3 р.) 

Ђурђевац - - - - - - - 1 - 

Планиница - - - - - - - - 1 (3 р.) 

Толић - - - - - - - - 1 (4 р.) 

УКУПНО 

 
1 2 1 2 1 1 1 2 3 

Укупно одељења разредне наставе 

14 
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Разред Пети разред Шести разред Седми разред Осми разред 

школа број 

ученика 

број 

одељења 

број 

ученика 

број 

одељења 

број 

ученика 

број 

одељења 

број 

ученика 

број 

одељења 

Рајковић 15 1 12 1 24 1 25 1 

Брежђе 8 1 3 1 10 1 6 1 

УКУПНО 23 2 15 2 34 2 31 2 

Укупан број ученика у предметној настави је 103 

Укупан број одељења у предметној настави је 8 

 

 

 

Број ученика у издвојеним одељењима укупно и по одељењима 

 

 

ШКОЛА I II III IV СВЕГА 

I-IV 

V VI VII VIII СВЕГА 

V-VIII 

УКУПНО 

Брежђе 11 3 9 8 31 8 3 10 6 27 58 

Осеченица 5 6 6 4 21       

Буковац 1 1 3 4 9       

Крчмар - - - 1 1       

Кључ 5 3 - 3 11       

Ђурђевац 1 - - 2 3       

Планиница 1 - 3 1 5       

Толић 2 1 1 2 6       

УКУПНО 26 15 22 25 88       

 

 

 

Број ученика према учењу страних језика и изборне наставе 

 

СТРАНИ ЈЕЗИК Информатика 

и рачунарство 

као обавезни 

предмет 

ИЗБОРНА НАСТАВА 
Енглески 

језик 

Француск

и језик 

Верска 

настава 

Грађанско 

васпитање 

Чувари 

Природе 

Информатика 

и рачунарство 

Народна 

традиција 

Домаћинство 

206 103 23 185 21 3 63 103 14 
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Број ученика припадника етничких група 

 

 

РАЗРЕД БРОЈ УЧЕНИКА НАЦИОНАЛНОСТ 

ПРВИ 2 РОМ 

ДРУГИ 1 РОМ 

ТРЕЋИ 1 РОМ 

ЧЕТВРТИ 2 РОМ 

УКУПНО 6 СВИ РОМИ 

 

 

 

 

Број ученика путника 

 

 

РЕЛАЦИЈА БРОЈ УЧЕНИКА 

Царине – Рајковић 7 

Крчмар- Рајковић 7 

Ћајинац- Рајковић 2 

Живабовића брдо-Рајкповић 3 

Богдановића брдо- Рајковић 8 

Осеченица-Рајковић 27 

Живановића брдо- школа Осеченица 4 

Богдановића брдо- школа Осеченица 3 

Осеченица (језеро)- Рајковић 2 

Буковац (школа)- Рајковић 10 

Буковац (плоче)- Рајковић 1 

УКУПНО 74 
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Социјална структура ученика 

 

РАТРЕД I II III IV V VI VII VIII 

БРОЈ УЧЕНИКА 30 15 31 27 23 15 34 31 

 

ПОРОДИЦА 

 

Комплетна 29 15 29 26 22 14 30 27 

Без оца 1 0 1 1 0 0 2 2 

Без мајке 0 0 1 0 1 1 2 2 

Без оца и мајке 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

ОБРАЗОВНА СТРУКТУРА РОДИТЕЉА 

 

НЕМА ОСНОВНУ ШКОЛИ         

-отац 1 0 2 3 1 1 2 2 

-мајка 0 1 3 4 0 1 1 2 

ОСНОВНА ШКОЛА         

-отац 15 9 17 13 13 7 16 20 

-мајка 10 7 12 11 15 6 17 9 

СРЕДЊА ШКОЛА         

-отац 14 6 12 11 9 7 16 9 

-мајка 18 6 15 11 8 8 13 19 

ВИША СПРЕМА         

-отац 0 0 0 0 0 0 0 0 

-мајка 2 1 1 0 0 0 2 0 

ВИСОКА СПРЕМА         

-отац 0 0 0 0 0 0 0 0 

-мајка 0 0 0 1 0 0 1 1 

 

СТАМБЕНИ УСЛОВИ 

 

        

Без стана (приватно) 0 1 0 1 0 2 0 1 

Кућа (властита) 30 15 31 29 23 26 34 30 

Стан (властит) 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Породична структура ученика 

 

 

 
 

 

 

Образовна структура родитеља ученика 
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Стамбени услови ученика 

 

 

 
 

 

 

Ученички парламент 

 

   У оквиру ваннаставних активности ученика у плану школе је формирање ученичког 

парламента кога сачињавају по два ученика из седмог и осмог разреда. С обзиром на мали број 

одељења у нашој школи планирано је да се тај број  чланова парламента повећа. 

 

  Ђачки парламент има саветодавну функцију, и бави се питањима: 

 Давања мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету родитеља и 

директору о правилима понашања у шкoли 

 Годишњем плану рада, школском развојном плану, слободним и ваннаставним 

активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација 

ученика у школи и ван ње 

 Разматрања односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника. 

 Обавештавања  ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање. 

 

       Парламент чине по два представника седмог и осмог разреда. Бира се сваке школске године 

и има председника, тако да ученички парламент наше школе броји 8 чланова. 

  Програм рада парламента саставни је део годишњег програма рада школе. 
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Ученици који у школској 2017/18. години предтављају Ученички парламент су: 

 

 

ИМЕ И 

ПРЕЗИМЕ 

УЧЕНИКА 

Р А З Р Е Д 

VII-1 VII-2 VIII-1 VIII-2 

Маја Лукић Емилија Бучић Данка Јовановић Андреа 

Урошевић 

Александар 

Петровић 

Кристина 

Урошевић 

Милица Јовановић Јована Марчић 

 

 

УКУПНО 

 

2 2     2 2 

 

8 

 

Координатор Ученичког парламента је педагог школе, Jaсмина Палавестрић 

 

 

Дечје и ученичке организације у школи 

 

 

Дечји савез 

 

              Дечји савез је васпитна организација у којој деца остварују своје потребе за дружењем, 

игром, стваралаштвом и забавом, односно бави се оргнизовањем ваннаставних активности 

ученика. 

              Дечји савез је организација која обухвата ученике од првог до осмог разреда. Сви 

ученици школе су чланови савеза. Почетком школске године, у првој недељи октобра ученици 

првог разреда бивају примљени у савез. 

Циљ рада савеза је да допринесе складном развоју личности, срећном детињству и припремама 

за самосталан и креативан живот и рад у школи и друштву, а у духу демократије, солидарности 

и толеранције. 

 

             Задаци рада савеза су: 

1. Омогућити да се на занимљив и забаван начин проведе део слободног времена у школи; 

2. Допринесе развоју дечје личности проценом различитих могућностии потреба деце у 

здравственој, социјалној, културној, научно-техничкој, спортско-рекреативној и друштвено 

забавној области живота; 

3. Стварање равноправне, васпитне ситуације у којој се остварује активност детета кроз коју 

стиче конструктивно искуство и богати свој емотивни живот. 

 

             Програм рада дечјег савеза покушава да слободно време ученика квалитетним и 

разноврсни садржајима. Програмска подручја и садржаји рада обухвата: 

1. Игра као основна дечја активност, комуникација, дружење деце, друштвено-забавни живот; 

2. Упознавање и усвајање здравих стилова живота, еколошко васпитање; 

3. Подстицање радозналости за достигнућима науке, технике, културе, уметности и 

истраживачке игре; 
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4. Упознавање са културом, историјом, уметношћу и етичким вредностима и традицијама свог и 

других народа. 
 

 

Начин организовања 

 
 

           Дечја заједница је основни колектив Дечјег савеза у школи. Обухвата децу једног 

одељења која учествују у раду заједнице. Групе и дружине се оснивају на основу избора деце 

ради развијања и задовољења њихових пореба. Повремене групе се оснивају поводом 

остваривања одређене активности која се организује у краћем временском периоду. 

 

 

 

Закључак о преовлађујућим карактеристикама ученика школе или 

специфичностима које утичу на активности школе 

 

Рајковић је сеоско насеље у северозападној Србији. Припада Општини Мионица, а од 

Београда, главног града Републике Србије, удаљено је око 110 км. Село је смештено на обалама 

реке Лепенице, на северним падинама Маљена и заузима изразито брдовит терен. 

Рајковић је мало, питомо и веома живописно насеље. Својим природним потенцијалима (бројни 

извори минералне воде, потоци, реке, вртаче, јаме, пећине, разноврсна флора и фауна), као и 

гостољубивошћу мештана представља добру основу за развој сеоског туризма. 

Житељи овог села углавном се баве пољопривредом (производња житарица, малина, шљива и 

других култура) и гајењем стоке. Ретки мештани се баве и разним занатима (лимарски, 

грађевински, стругарски), трговином и другим услужним делатностима. 

ОШ ”Војвода Живојин Мишић” у Рајковићу је једна од најстаријих основних школа у 

мионичкој општини. Школа је започела своју делатност 1888.године као непотпуна 

четвороразредна школа и тада се налазила на месту данашње поште. Од тада, прилагођавала се 

условима који су настајали, трајали и владали током минулог времена. 

Ученици наше школе живе у сеоској средини, већином у потпуним породицама (93,2 %) 

у породичним кућама (97,6%). Родитељи ученика немају висок ниво образовања. Велики 

прценат очева скоро 60% има непотпуну основну школу односно основну школу,  док мајке у 

највећем проценту имају завршену основну (42 %) и средњу школу (47%). Услови у којима 

наши ученици живе, недоступност културних, спортских и других садржаја, нижи ниво 

образованости родитеља, не утичу на постигнућа наших ученика. 

Велика предност како матичне школе у Рајковићу, тако и осталих издвојених одељења, у 

односу на друге, нарочито градске школе, огледа се у томе што егзистирају у здравој животној 

средини, окружене бројним разноврсним природним лепотама, па као такве чувају и негују 

здраве традиционалне вредности. Ученици наше школе одрастају у средини која је, на срећу, 

још увек заштићена од бројних негативних социјалних утицаја. Школа у Рајковћу се налази у 

здравој животној средини. Она подстиче и развија слободу духа, креативност, жељу за 

образовањем, међусобно разумевање и уважавање свих ученика и наставника (као и осталих 

чланова заједнице). Стручан наставни кадар својом посвећеношћу, упорношћу и залагањем, 

истински се труди да ученицима ове школе пренесе сва своја знања и способности, која ће им 

бити неопходна за разумевање природе, друштва, а понајвише себе и света у коме живе. 
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ОШ “Војвода Живојин Мишић” у Рајковићу, са свим својим подручним одељењима, по 

својим резултатима  не заостаје за другим школама у мионичкој општини. То се нарочито 

огледа у укупном успеху као и достигнућима наших ученика на разним такмичењима. Бројни 

упеси ученика на разним такмичењима уједно говоре о великој професионалности, 

ангажованости и посвећености наставника ове школе. Позитивна атмосфера у школи, као и 

одлични међуљудски односи у наставном колективу  (наше школе) је оно чиме се наша школа 

посебно може похвалити. То је изузетно битно јер добри односи међу запосленима могу само 

позитивно утицати на одржавање читавог васпитно-образовног процеса у школи и побољшање 

квалитета наставног процеса. 
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ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. 

ГОДИНИ 
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ОПШТА ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

Графички приказ организационе структуре школе 
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Визуелни приказ матичне школе са издвојеним одељењима са подацима о удаљености 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЈКОВИЋ 
ИО БРЕЖЂЕ 

11КМ 

ИО 
ОСЕЧЕНИЦА 

5КМ 

ИО БУКОВАЦ 

5,5КМ 

ИО  КРЧМАР 

11,5КМ 

ИО КЉУЧ 

10КМ 

ИО 
ЂУРЂЕВАЦ 

20КМ 

ИО 
ПЛАНИНИЦА 

23КМ 

ИП ТОЛИЋ 

16КМ 



Годишњи план рада основне школе „Војвода Живојин Мишић“ Рајковић за 

школску 2017/2018. годину 

34 
 

Графичка шема образовно-васпитног процеса у школи 
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Финансирање рада школе 

 

 

 Средства за финансирање делатности ОШ „Војвода Живојин Мишић“ Рајковић (установа 

чији је оснивач Република Србија) обезбеђују се у буџету Републике Србије и јединице локалне 

самоуправе. 

     Установа остварује и сопствене приходе по основу донацијау складу са законом. 

У буџету јединице локалне самоуправе обезбеђују се средства и за: 

1. стручно усавршавање запослених; 

2. јубиларне награде запосленима; 

3. превоз ученика основне школе на удаљености већој од четири километра од седишта 

школе; 

4. превоз запослених; 

5. капиталне издатке; 

6. заштиту и безбедност деце и ученика, 

7. друге текуће расходе, осим оних за које се средства обезбеђују у буџету Републике 

Србије. 

Установа се финансира на основу финансијског плана. 
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ДИНАМИКА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА У ШКОЛСКОЈ 2017/18.ГОДИНИ 

 

Ритам радног дана у школи- смене, сатница звоњења, дежурства наставника и ученика, 

рад у издвојеним одељењима 

 

Смене 

Наставни процес се одвија искључиво у преподневној смени, како у матичној школи у 

Рајковићу тако и у свим издвојеним одељењима који су у саставу школе. 

Настава у матичној школи и издвојеним одељењима почиње у: 

 

Матична школа у Рајковићу 8.15 часова 

ИО Крчмар 8. 30 часова 

ИО Осеченица 8 .00 часова 

ИО Планиница 8.30 часова 

ИО Ђурђевац 8.30 часова 

ИО Кључ 8. 30 часова 

ИО Толић 8. 30 часова 

ИО Буковац 8. 30 часова 

ИО Брежђе 8.00 часова 

 

Распоред звоњења 

 

Матична школа Рајковић 

 
Р.б. 

Часа 

Почетак часа Крај часа 

1.               8.15 9.00 

2.               9.05 9.50 

ВЕЛИКИ ОДМОР 

3. 10.10 10.55 

4. 11.00 11.45 

5. 11.50 12.35 

6. 12.40 13.25 

 

Издвојена одељења Брежђе и Осеченица 

 
Р.б. 

Часа 

Почетак часа Крај часа 

1. 8.00 8.45 

2. 8.50 9.35 

ВЕЛИКИ ОДМОР 

3. 9.55 10.40 

4. 10.45 11.30 

5. 11.35 12.20 

6. 12.25 13.10 

* допунски додатна настава се организују у термину предчаса од 7.45 часова 
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Издвојена одељења Буковац, Ђурђевац, Кључ, Крчмар, Толић и Планиница 

 

 
Р.б. 

часа 

Почетак часа Крај часа 

1. 8.30 9.15 

2. 9.20 10.05 

ВЕЛИКИ ОДМОР 

3. 10.25 11.10 

4. 10.15 11.00 

5. 11.05 12.50 

 

 

 

Дежурство наставника и ученика 

 

Дежурни наставници у матичној школи 

Понедељак Данијела Алексић 

Гордана Јаковљевић 

Бојана Марковић 

Марија Којић 

Уторак Наташа Ђурић 

Јасмина Савић 

Јасмина Илић, Михаило Вујић 

Среда Слађана Голубовић, Светлана Ђуковић Матић 

Слађана Голубовић, Сања Гњато 

Данијела Алексић 

Наташа Ђурић 

Четвртак Гордана Јаковљевић 

Светомир Јовановић 

Радован Радивојевић 

Михаило Вујић 

Петак Славица Туловић 

Зоран Николов 

Јасмина Савић, Радивоје Милутиновић 

 

Настава почиње у 8.15 часова. Дежурни наставници дежурају од 7.45 -13:30  часова. 

Дежурни ученици 

Дежурају ученици VII и VIII разреда. Прво звоно је у 8.10 часова, а последње у 13.25 часова. 

Дежурство траје до 13.30 часова. 
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Дежурни наставници у ИО Брежђе 

Понедељак Ивица Вучић 

Славица Туловић 

Неда Шарчевић Самарџић 

Уторак Бранка Миливојевић 

Марија Маринковић 

Бојана Марковић 

Среда Гордана Гавриловић 

Марија Којић 

Јасмина Илић 

Четвртак Бранка Миливојевић 

Владимир Радовић 

Светлана Ђуковић Матић, Зоран Николов 

Петак Марија Маринковић 

Владимир Радовић 

Жељко Виторовић 

Ивица Вучић-р. 

 

 

Настава почиње у 8.00 часова. Дежурни наставници дежурају од 7.45 -13.30 часова. 

Дежурни ученици 

Дежурају ученици VII иVIII разреда. Прво звоно је у 8.30 часова, а последње у 13.15 часова. 

Дежурство траје до 13.30 часова. 

 

Дежурство у осталим издвојеним одељењима: 

 

У осталим издвојеним одељењима дежурни наставници су учитељи 

 

 

 
Целодневни/продужени боравак/предшколска настава 

 

Школа не остварује активности целодневног/продуженог боравка ни предшколске наставе. 
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Динамика рада у току године- класификациони периоди, полугодиште, распусти, испити, 

седнице, завршетак школске године 

 

 

 

 

Трајање рада и распусти 

Датум 

од До 

Образовно-васпитни рад у првом полугодишту 01.09.2017. 31.01.2018. 

 

Школски распуст, ненаставни или нерадни дани 

09.11.2017. 13.11.2017. 

29.12.2017. 09.01.2018. 

 

Образовно-васпитни рад у другом полугодишту 

12.02.2018. 14.06.2018. 

12.02.2018. 31.05.2018. 
за ученике осмог разреда 

 

Школски распуст, ненаставни или нерадни дани 

01.02.2018. 12.02.2018. 

15.02.2018. 20.02.2018. 

30.03.2018. 10.04.2018. 

 

 

Класификациони периоди 

Датум 

од До 

Први класификациони период 01.09.2017. 08.11.2017. 

Други класификациони период 13.11.2017. 31.01.2018. 

Трећи класификациони период 12.02.2018. 13.04.2018. 

Четврти класификациони период 16.04.2018. 14.06.2018. 

Крај школске године 31.05.2018. за VIII разред 

14.06.2018. за I - VII разред 

 

Oријентациони распоред одржавања 

одељењских већа 

Датум 

од До 

Први класификациони период 08.11.2017. 14.11.2017. 

Други класификациони период 31.01.2018. 02.02.2018. 

Трећи класификациони период 13.04.2018. 17.04.2018. 

Четврти класификациони период 01.06.2018. за VIII разред 

13.06.2018. 

05.06.2018. за VIII разред 

15.06.2018. 

 

Oријентациони распоред одржавања Наставничког већа Датум 

Први класификациони период 14.11.2017.- 17.11.2017. 

Други класификациони период 02.02.2018.- 07.02.2018. 

Трећи класификациони период 17.04.2018.- 20.04.2018. 

Четврти класификациони период 05.06.- 08.06.2018. за VIII разред 

22.06.2018.  за I - VII разред 
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Поправни испити Датум 

од До 

За ученике VIII разреда 

-припремна настава 

-полагање попрваних испита 

 

01.06.2018. 

04.06.2018. 

 

15.06.2018. 

08.06.2018. 

За ученике IV- VII разреда 

-припремна настава 

-полагање попрваних испита 

 

13.08.2018. 

20.08.2018. 

 

17.08.2018. 

24.08.2018. 

 

 

Календар важних догађаја и активности у школи 

 

 

Активност Датум 

Почетак школске године 01.09.2017. 

Пријем првака 01.09.2017. 

Родитељски састанци од 04.09.2017. 

Дечја недеља Прва недеља октобра 2017. 

Крај првог класификационог периода 08.11.2017. 

Дан школе 01.11.2017. 

Одељењска и Наставничко веће 08.11.- 17.11.2017. 

Недеља школског спорта 13.11.-24.11.2017. 

Дан просветних радника 08.11.2017. 

Крај првог полугодишта 31.01.2018. 

Одељењска и Наставничко веће 31.01.-07.02.2018. 

Свети Сава 27.01.2018. 

Државни празник 15.-17.02.2018. 

Крај трећег класификационог периода 13.04.2018. 

Одељењска и Наставничко веће 13.04.-20. 04.2018. 

Недеља школског спорта Последња недеља марта 2018. 

Државни празник – празник рада 01.-02. мај 2018. 

Екскурзије ученика Мај, јун  2018. 

Завршетак школске године за ученике VIII разреда 31.05.2018. 

Одељењско и Наставничко веће за ученике VIII разреда 01.06..-08.06.2018. 

Припремна настава за ученике VIII разреда 01.06.-15.06.2018. 

Полагање поправног испита за ученике VIII разреда 04.06.-08.06.2018. 

Крај наставе за ученике I - VII разреда 14.06.2018. 

Одељењска и Наставничко веће за ученике I - VII разреда 13.-22.06.2018. 

Завршни испит за ученике VIII разреда 18. 19 и 20. јун 2018. 

Подела ђачких књижица и сведочанстава за ученике 28.06.2018. 
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ОРГАНИЗАЦИЈА ВАННАСТАВНИХ ПОСЛОВА ШКОЛЕ 

 

 

Распоред рада стручних сарадника 

 

У школи ради један стручни сарадник ( педагог) у преподневној смени свих пет радних дана 

у седмици. 

 

Организација екскурзија, излета, наставе у природи 

 

Екскурзија је ваннаставни облик образовно васпитног рада. Њен циљ је савладавање дела 

наставног програма непосредним упознавањем садржаја наставних предмета, појава и односа у 

природној друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа која су 

везана за делатност школе. 

 

Реализатори екскурзије су предметни наставници, одељенске старешине и стручни 

сарадници.ове активности се реализују у складу са Праравилником о реализацији екскурзија. 

 

Циљ је: 

- савлађивање и усвајање наставног плана непосредним упознавањем појава и односа у 

природној и друштвеној средини 

- упознавање културног наслеђа 

- упознавање привредних достигнућа 

- рекреативно - здравствене активности ученика. 

- Задаци који се остварују реализацијом програма екскурзије су: 

- проучавање објеката и феномена у природи и уочавање узрочно-последичких односа у 

конкретним природним и друштвеним условима; 

- стицање нових сазнања; 

- развијање интересовања за природу и развијање еколошких наука; 

- познавање занимања људи која су карактеристична за поједине крајеве; 

- развијање позитивног односа према националним, уметничким и културним 

вредностима; 

- изграђивање екстетских, културних и спортских навика; 

- развијање позитивних социјалних односа међу ученицима инаставницима. 

 

Реализатори екскурзије су предметни наставници, одељењске старешине и директор и 

стручни сарадник.  Ове активности се реализују у складу са Правилником о реализацији излета 

и екскурзија. 

 

У школској 2017/18. години планиран је излет ученика нижих разреда на релацији: 

- Рајковић - Струганик- Рајковић у првој недељи октобра, и излет на релацији 

- Рајковић – Дивчибаре - Рајковић у другом полугодишту, у зависности од временских 

прилика. 
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Екскурзије у школској 2017/18. године 

 
 

РАЗРЕД 

 

МАРШУТА 

 

ВРЕМЕ 

 

ТРАЈАЊЕ 

ВОЂА 

ПУТА 

I-IV РАЈКОВИЋ – пећина Рисовача – Топола и 

Опленац- Крагујевац –РАЈКОВИЋ 

 

мај- јун 

 

једнодневна 

Гордана 

Гавриловић 

Наст.разр.наст. 

V-VI РАЈКОВИЋ- БЕОГРАД – РАЈКОВИЋ  

мај- јун 

 

једнодневна 

Марија 

Маринковић 

Наст.срп.језике 

VII-VIII РАЈКОВИЋ- Фрушкогорски манастири- 

Суботица- Палић – Зобнатица - Нови Сад  – 

РАЈКОВИЋ 

 

мај 

 

дводневна 

 

Илић Јасмина 

Наст.географије 

 

 

 

Рад школске библиотеке 

 

У школској 2017/18. години ради се на формирању књижног фонда, пописују се књиге и 

уносе инвентарни бројеви. На овим пословима су ангажована два лица, наставнице српског 

језика које су на пословима библиотекара ангажоване по 5 % радног времена.  

 

 

 

Распоред рада секретара, административне и рачуноводствене службе 

 

Секретар школе и шеф рачуноводства раде у преподневној смени свих пет радних дана у 

седмици. У школи не постоји лице ангажовано на пословима административног радника. 

 

 

 

Распоред пријема родитеља 

 

Пријем родитеља у матичну школу и издвојена одељења обавља се свакодневно, у периоду 

од 08.00 до 13.00 часова. Дан отворених врата организује се у поседњој недељи у месецу, а 

тачан датум биће истакнут на огласној табли за родитеље. 

 

 

 

Рад школске кухиње 

 

У матичној школи као и у издојеним одељењима не постоје услови за рад школске кухиње. 
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ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ У ШКОЛСКОЈ 2017/18.ГОДИНИ 

 

Годишњи фонд обавезне, изборне, допунске и додатне наставе 

 

ПРВИ ЦИКЛУС 

 

Ред. 

број 

А. ОБАВЕЗНИ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Српски језик 5 180 5 180 5 180 5 180 

3. Енглески језик 2 72 2 72 2 72 2 72 

4. Математика 5 180 5 180 5 180 5 180 

5. Свет око нас 2 72 2 72 - - - - 

6. Природа и 

друштво 

- - - - 2 72 2 72 

7. Ликовна култура 1 36 2 72 2 72 2 72 

8. Музичка култура 1 36 1 36 1 36 1 36 

9. Физичко 

васпитање 

3 108 3 108 3 108 3 108 

УКУПНО: А 19 684 20 720 20 720 20 720 

Ред. 

број 

Б. ИЗБОРНИ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ3 

        

1. Верска 

настава/Грађанско 

васпитање 

1 36 1 36 1 36 1 36 

2. Народна традиција 1 36 1 36 1 36 1 36 

УКУПНО: Б 2 72 2 72 2 72 2 72 

УКУПНО: А + Б 21 756 22 792 23 828 23 828 

 

 

р

Р.б. 

В. ОБЛИК 

ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ 

РАДА 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Редовна настава 21 756 22 792 22 792 22 792 

2. Допунска настава 1 36 1 36 1 36 1 36 

3. Додатни рад - - - - - - 1 36 
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ДРУГИ  ЦИКЛУС 

 
Ред. 

број 

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

ПЕТИ 

РАЗРЕД 

ШЕСТИ 

РАЗРЕД 

СЕДМИ 

РАЗРЕД 

ОСМИ 

РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Српски језик 

 

5 180 4 144 4 144 4 136 

2. Енглески језик 2 72 2 72 2 72 2 68 

3. Ликовна култура 2 72 1 36 1 36 1 34 

4. Музичка култура 2 72 1 36 1 36 1 34 

5. Историја 1 36 2 72 2 72 2 68 

6. Географија 1 36 2 72 2 72 2 68 

7. Физика - - 2 72 2 72 2 68 

8. Математика 4 144 4 144 4 144 4 136 

9. Биологија 2 72 2 72 2 72 2 68 

10. Хемија - - - - 2 72 2 68 

11. Техничко и технологија 2 72 - -     

12.  Техничко и информатичко 

образовање 

- - 2 72 2 72 2 68 

13. Информатика и рачунарство 1 36 - - - - - - 

14. Физичко и здравствено 

васпитање 

2 72+54³ - - - - - - 

15. Физичко васпитање - - 2 72 2 72 2 68 

УКУПНО: А 24 918 24 864 26 936 26 884 

 

Ред. 

број 

Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

ПЕТИ 

РАЗРЕД 

ШЕСТИ 

РАЗРЕД 

СЕДМИ 

РАЗРЕД 

ОСМИ 

РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Верска настава/ Грађанско 

васпитање 

1 36 1 36 1 36 1 34 

2. Француски језик 2 72 2 72 2 72 2 68 

3. Изабрани спорт - - 1 36 1 36 1 34 

УКУПНО: Б 3 108 4 144 4 144 4 136 

УКУПНО: А + Б 27 1026 28 1008 30 1080 30 1020 

Ред. 

број 

В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ6 

        

1. Чувари природе - - 1 36 -  -  

2. Информатика и рачунарство - - 1 36 1 36 1 34 

3. Домаћинство - - - - 1 36 1 34 

 УКУПНО: В - - 1 36 1 36 1 34 

 УКУПНО: А + Б + В - - 29 1044 31 1116 31 1054 
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Ред. 

број 

В. ОБЛИК ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

ПЕТИ 

РАЗРЕД 

ШЕСТИ 

РАЗРЕД 

СЕДМИ 

РАЗРЕД 

ОСМИ 

РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Редовна настава 27 1026 29 1044 31 1116 31 1054 

2. Допунска настава 1 36 1 36 1 36 1 34 

3. Додатни рад 1 36 1 36 1 36 1 34 

4. Слободне активности 1 36 - - - - - - 

 

 

 

 

Страни језици 

 

Страни 

језик 

Први 

разред 

Други 

разред 

Трећи 

разред 

Четврти 

разред 

Пети 

разред 

Шести 

разред 

Седми 

разред 

Осми 

разред 

нед год нед год нед год нед год нед год нед год нед год нед год 

Енглески 

језик 

2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 68 

Француски 

језик 

- - - - - - - - 2 72 2 72 2 72 2 68 

 

 

Број ученика по страном језику 

 

Страни 

језик 

Први 

разред 

Други 

разред 

Трећи 

разред 

Четврти 

разред 

Пети 

разред 

Шести 

разред 

Седми 

разред 

Осми 

разред 

Број уч. Број уч. Број уч. Број уч. Број уч. Број уч. Број уч. Број уч. 

Енглески 

језик 

30 15 31 27 23 15 34 31 

Француски 

језик 

- - - - 23 15 34 31 
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Понуда изборних предмета и број ученика по изборном предмету 

 

Изборни 

предмет 

Први 

разред 

Други 

разред 

Трећи 

разред 

Четврти 

разред 

Пети 

разред 

Шести 

разред 

Седми 

разред 

Осми 

разред 

Број уч. Број уч. Број уч. Број уч. Број уч. Број уч. Број уч. Број уч. 

Верска 

настава 

30 15 31 27 21 10 26 25 

Грађанско 

васпитање 

- - - - 2 5 8 6 

Народна 

традиција 

30 15 31 27 - - - - 

Чувари 

природе 

- - - - - 3 - - 

Информатика 

и 

Рачунарство 

- - - - - 12 28 23 

Домаћинство 

 

- - - - - - 6 8 

 

 

Годишњи фонд осталих обавезних видова образовно-васпитног рада 

 

ПРВИ  ЦИКЛУС 

 
Рб

. 
Г. ОСТАЛИ 

ОБЛИЦИ  

ОБРАЗОВНО

-

ВАСПИТНО

Г РАДА 

ПРВИ 

РАЗРЕД 

ДРУГИ 

РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Час 

одељењског 

старешине 

1 36 1 36 1 36 1 36 

2. Друштвене, 

техничке, 

хуманитарне, 

спортске и 

културне 

активности 

1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 

3. Екскурзија 1-3 дана 

годишње 

1-3 дана 

годишње 

1-3 дана 

годишње 

1-3 дана годишње 
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ДРУГИ ЦИКЛУС 

 

Рб

. 

ОСТАЛИ 

ОБЛИЦИ 

ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ 

РАДА 

ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД СЕДМИ РАЗРЕД ОСМИ РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Обавезне 

ваннаставне 

активности 

        

 Час 

одељењског 

старешине 

1 36 1 36 1 36 1 34 

2. Слободне 

активности- 

1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 34-68 

 Друштвене, 

техничке, 

хуманитарн

е, спортске 

и културне 

активности 

        

 Екскурзија До 2 дана 

годишње 

До 2 дана 

годишње 

До 2 дана 

годишње 

До 3 дана 

годишње 
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Фонд часова припремне наставе за завршни испит 

 

Наставни предмет Предметни 

наставник 

Динамика 

реализације 

Укупан број часова 

Српски језик Данијела Алексић 

Марија 

Маринковић 

друго 

полугодиште 

15 часова 

Математика Михаило Вујић 

Владимир Радовић 

друго 

полугодиште 

15 часова 

Историја Светлана Ђуковић 

Матић 

друго 

полугодиште 

3 часа 

Биологија Славица Туловић 

 

друго 

полугодиште 

3 часа 

Географија Јасмина Илић 

 

друго 

полугодиште 

3 часа 

Физика Владимир Радовић 

Радивоје 

Милутиновић 

друго 

полугодиште 

3 часа 

Хемија Слађана 

Голубовић 

Данијела Лаловић 

друго 

полугодиште 

3 часа 
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РАСПОРЕД ЗАДУЖЕЊА ЗАПОСЛЕНИХ 

 

Подела предмета на наставнике и одељења на наставнике 

 

 

Наставни предмет 

 

Име наставника 

Одељење у којем 

изводи наставу 

Проценат 

ангажовања 

Српски језик Данијела Алексић V-1, VI-1, VII-1, VIII-1 95% 

Марија Маринковић V-2, VI-2, VII-2, VIII-2 95% 

 

 

 

Енглески језик 

Неда Шарчевић 

Самарџић 

V-2, VI-2, VII-2, VIII-2 
II, III, IV  у ИО Брежђе, 

Осеченица, Крчмар, 

Планиница  

 

100 % 

Неда Поповић V-1, VI-1, VII-1, VIII-1 
Нижи разреди у матичној 

школи, ИО Буковац,  

Кључ, Толић и Ђурђевац 

 

100 % 

Гордана Јаковљевић I-2 10 % 

Ликовна култура Жељко Виторовић V-1, VI-1, VII-1, VIII-1 

V-2, VI-2, VII-2, VIII-2 

50 % 

Музичка култура Марија Којић V-1, VI-1, VII-1, VIII-1 

V-2, VI-2, VII-2, VIII-2 

50 % 

Историја Светлана Ђуковић 

Матић 

V-1, VI-1, VII-1, VIII-1 

V-2, VI-2, VII-2, VIII-2 

70 % 

Географија Јасмина Илић V-1, VI-1, VII-1, VIII-1 

V-2, VI-2, VII-2, VIII-2 

70% 

 

Физика 

Радивоје 

Милутиновић 

VI-1, VII-1, VIII-1 30 % 

Зоран Николов VI-2, VII-2 20 % 

Владимир Радовић VIII-2 10 % 

Математика Михаило Вујић V-1, VI-1, VII-1, VIII-1 90 % 

Владимир Радовић V-2, VI-2, VII-2, VIII-2 90 % 

Биологија Славица Туловић V-1, VI-1, VII-1, VIII-1 

V-2, VI-2, VII-2, VIII-2 

80 % 

Хемија Слађана Голубовић VII-1, VIII-1, VII-2 30 % 

Данијела Лаловић VIII-2 10% 

Техника и технологија/ 

Техничко и 

информатичко 

образовање 

Зоран Николов V-1, VI-1, VII-1, VIII-1 

V-2, VI-2, VII-2, VIII-2 

80 % 

Физичко и здравствено 

васпитање/Физичко 

васпитање 

Светомир  Јовановић V-1, VI-1, VII-1, VIII-1 40 % 

Бојана Марковић V-2, VI-2, VII-2, VIII-2 40 % 

Француски језик Гордана Јаковљевић V-1, VI-1, VII-1, VIII-1 

V-2, VI-2, VII-2, VIII-2 

90 % 

Изабрани спорт/физичке 

активности 

Бојана Марковић V-1, VI-1, VII-1, VIII-1 

V-2, VI-2, VII-2, VIII-2 

40 % 



Годишњи план рада основне школе „Војвода Живојин Мишић“ Рајковић за 

школску 2017/2018. годину 

51 
 

Верска настава Радован Радивојевић Сва одељења 

19 група 

95 % 

Грађанско васпитање Јасмина Илић 

 

 

VI-1 и VII-1, 1 група 

VIII-2, 1 група 

10 % 

 

 

Информатика и 

рачунарство 

Сања Гњато V-1, VI-1, VII-1, VIII-1 

V-2, VI-2 и VII-2, 

VIII-2 

Седам  група 

35 % 

Слободне 

активности/Чувари 

природе 

Славица Туловић V-1,VI-1, 10 % 

Слободне активности Светлана Ђуковић 

Матић 

V-2 5 % 

Домаћинство Славица Туловић VII-1 и  VIII-1 5 % 

Библиотека Марија Маринковић 

Данијела Алексић 

 5 % 

5 % 
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40-часовна радна недеља- разредна настава 

 

  

   Непосредан рад са ученицима  

Р. Б. Наставник Школа 
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Укупно 

1. Савић Јасмина Рајковић           1. 

и  2. 
18 1 1 0 2 1 0 23 9 1 2 2 1 1 0 1 17 40 100% 

2. Наташа Ђурић Рајковић                 

3.  и   4.    
18 1 1 1 2 1 0 24 9 1 2 1 1 1 0 1 16 40 100% 

3. Гордана Гавриловић Брежђе,  

2. и  3. 
18 1 1 0 2 1 0 23 9 1 1 1 1 2 1 1 17 40 100% 

4. Вучић Ивица Брежђе,  

4. 
18 1 1 1 2 1 0 24 9 1 2 1 1 1 0 1 16 40 100% 

5. Бранка Миливојевић Брежђе 

1.` 
17 1 1 0 2 1 0 22 9 1 2 2 1 1 0 2 18 40 100% 

5. Јовановић Душица Осеченица   

1.и 3. 
18 1 1 0 2 1 0 23 9 1 1 2 1 2 0 1 17 40 100% 

6. Петровић Виолета Осеченица  

2.и 4. 
18 1 1 1 2 1 0 24 9 1 1 1 1 2 0 1 16 40 100% 

7. Кандић Жиоврад Буковац, 

1.  и  4. 
18 1 1 1 2 1 0 24 9 1 1 2 1 1 0 1 16 40 100% 

8. Кандић Раденка Буковац,  

2.и 3. 
18 1 1 0 2 1 0 23 9 1 2 1 1 2 0 1 17 40 100% 

9. Павловић Биљана  Толић  

1, 2, 3,4 
18 1 1 1 2 1 0 24 10 1 1 2 1 1 0 0 16 40 100% 

10. Марија Филиповић Кључ,  

1, 2, 4 
18 1 1 1 2 1 0 24 9 1 1 2 1 1 0 1 16 40 100% 

11. Александра Ђорђевић Крчмар 

 4. 
18 1 1 1 2 1 0 24 9 1 2 1 1 1 0 1 16 40 100% 

12. Драгана Петронић 

 

Ђурђевац 

1.и 4. 
18 1 1 1 2 1 0 24 9 1 1 2 1 1 0 1 16 40 100% 

13. Јованка Ускоковић 

 

Планиница,  

1, 3, 4. 
18 1 1 1 2 1 0 24 9 1 1 2 1 1 0 1 16 40 100% 
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1. 

 

Марија Маринковић 

Српски  језик 

Брежђе 5,6,7,8 

Библиотека Рајк. 5% 

 

17 0 2 1 0 1 1 1 0 0 1 24 11 1 2 1 1 0 0 16 40 

100%      

 

2. 

 

Данијела Алексић 

Српски  језик 

Рајковић 5,6,7,8 

Библиотека Рајк 5% 

 

17 0 2 1 0 1 1 1 0 0 1 24 11 1 2 1 1 0 0 16 40     

100% 

 

3. 

 

Михаило Вујић 

Математика  

Рајковић:  5,6,7,8 
16 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 20 11 0 2 1 1 0 1 16 36   

90% 

 

4. 

 

Владимир Радовић 

математика Б : 5,6,7,8 и 

физика, 8. разред Брежђе  
18 0 2 1 0 1 1 1 0 0 0 24 11 1 2 1 1 0 0 16 40 

100% 

 

5. 

Светлана Ђуковић 

Матић 

Историја 

Рајковић и Брежђе:  

5,6,7,8 

14 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 17 7 0 2 1 1 0 0 11 28 

70% 

 

6. 

 

Николов Зоран 

Техничко и технологија 

5.раз. Рајковић, Брежђе 

Техничко и инф.образ. 

6.7.8. Рајк. Брежђе 

Физика, 6. И 7. Брежђе 

20 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 24 10 1 2 1 1 0 1 16 40 

100% 

 

7. 

Слађана Голубовић хемија  

Рајковић: 7,8, Брежђе 7 
6 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 8 2 0 1 1 0 0 0 4 12     

30% 

 

8. 

Данијела Лаловић Хемија,  

Брежђе 8. 
2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 4 

10% 

 

9. 

 

Неда Шарчевић 

Самарџић 

Енглески језик 

Брежђе 2-8, 

Осеченица1-4,Крчмар, 

Планиница 

20 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 24 12 0 1 1 1 1 0 16 40 

100% 

 

10. 

 

Жељко Виторовић 

ликовна к .Р Б : 5,6,7,8 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 12 5 0 1 1 0 0 1 8 20 

50 % 

 

11. 

 

Сања Гњато 

Информатика и 

рачунарство 5р. Рајк. и 

Брежђе 

Информатика и 

рачунарство- 5 група 

2 5 0 0 0 1 1 0 0 0 0 9 3 0 1 1 0 0 0 5 14 

35% 

 

12. 

 

Славица Туловић 

 

биологија Р,Б: 5,6,7,8 

 чув. п- 6 Рајковић 

домаћин. 7,8. р. Рајковић 

слоб.акт. ч.прир. 5 Рајк 

16 2 2 1 0 1 1 0 0 0 0 23 9 1 2 1 1 0 1 15 38 

95 % 

 

13. 

 

Неда Поповић 

Енглески језик 

Рајковић,  1.-8.р. 

Толић, Ђурђевац, Кључ, 

Буковац 

22 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 26 12 1 0 1 0 0 0 14  

40 

100% 
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14. 

 

Марија Којић 

 

Музичка култура  

Рајковић и Брежђе  

5 - 8. Разред 

10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 12 5 0 2 1 0 0 0 8 20 

50% 

 

15. 

 

Јовановић Светомир 

Физичко и здрав.васп. 

5.раз.Рајковић 

Физичко васпитање 

Рајковић :6,7,8 

8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 10 4 0 0 1 1 0 0 6 16 

40 % 

 

16. 

 

Јаковљевић Гордана 

Француски језик  

Рајковић, Брежђе 5-8р. 

Енглески ј. Брежђе 

1..разред 

2 16 2 1 0 1 1 0 0 0 1 24 11 1 2 1 1 0 0 16 40     

100% 

 

17. 

 

Радован Радивојевић 

Веронаука 

Сва одељења 
0 19 0 2 0 0 0 0 0 0 2 23 10 0 1 1 1 0 2 15 38 

95% 

 

18. 

 

Марковић Бојана 

Физичко и здрав.васпитање 

Брежђе: 5раз. 

Физичко васп. 6,7,8 Бреж. 

Спортске активности  

Рајковић, Брежђе 5-8. Р. 

10 6 0 1 2 0 0 0 0 0 1 20 8 0 2 1 1 0 0 12 32 

80% 

 

19. 

 

Илић Јасмина 

Географија 

Рајковић  и Брежђе: 

5,6,7. и 8 

Грађ.8. р. Брежђе, 6. и 7. 

Рајковић 

  14 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 20 7     1 2 1     1 0    0 12    32 

  80% 

 

20. 

Радивоје 

Милутиновић 

Физика, 6,7,8 разред 

Рајковић 
6 0 0 

 

0 1 1 0  0 0 0 0 8 2 0 1 1 0 0 0 4 12 

30% 
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Конкретна ваннаставна задужења наставника 

 

Рб. Име наставника                      Задужење 

1

1. 

Савић Јасмина Члан тима за заштиту ученика од 

насиља, злостављања и занемаривања 

Члан актива првог и другогразреда 

Члан стручног већа разредне наставе 

Члан тима за уређење школског 

простора 

2

2. 

  Вучић Ивица Члан стручног актива за развојно 

планирање 

Члан актива четвртог разреда 

Члан стручног већа разредне наставе 

Члан тима за заштиту ученика од 

насиља, злостављања и занемаривања 

3

3. 

Јовановић Душица Члан тима за превенцију и заштиту 

животне средине 

Члан атива првог и другог  разреда 

Члан стручног већа разредне наставе 

Члан тима за инклузивно образовање 

4

4. 

Виолета Петровић Члан тима за бригу о деци и подршку 

талентованој деци 

Члан стрчног актива за развој 

школског програма  

Члан актива другог и четвртог разреда 

Члан стручног већа разредне наставе 

5

5. 

Кандић Живорад Члан тима за праћење оцењивања и 

напредовања ученика и примену 

образовних стандарда у настави 

Члан актива првог  и четвртог разреда 

Члан стручног већа разредне наставе 

6

6. 

Кандић Раденка Члан тима за уређење школског 

простора 

Члан актива другог и трећег разреда 

Члан стручног већа разредне наставе 

7

7. 

            Павловић Биљана Члан стручног актива за развојно 

планирање 

Члан стручног већа разредне наставе 

Члан актива првог, другог ,трећег  и 

четвртог разреда 

Члан тима за инклузивно образовање 

Члан педагошког колегијума 

 

8

8. 

 Марија Филиповић Члан тима за стручно усавршавање 

Члан тима за праћење оцењивања и 

напредовања ученика и примену 

образовних стандарда у настави 

Члан актива првог, другог  и четвртог 

разреда 

Члан стручног већа разредне наставе 
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9

9. 

Драгана Петронић Члан тима за уређење школског 

простора 

Члан актива првог и четвртог разреда 

Члан стручног већа разредне наставе 

1

10. 

Јованка Ускоковић Члан актива  првог, трећег и четвртог  

разреда 

Члан тима за превенцију и заштиту 

животне средине 

Члан стручног већа разредне наставе 

1

11. 

Гордана Гавриловић Члан тима за уређење школског 

простора 

Члан актива  другог и трећег  разрда 

Члан стручног већа разредне наставе 

1

12. 

Марија Маринковић Члан стручног актива за развојно 

планирање 

Вођење летописа школе 

Члан стручног већа друштвених наука 

Члан тима за бригу и подршку 

талентованој деци 

Члан Тима за стручно усавршавање 

1

13. 

Данијела Алексић Члан тима за инклузивно образовање 

Члан стручног већа друштвених наука 

Члан тима за самовредновање 

Вођење летописа школе 

1

14. 

Михаило Вујић Члан тима за инклузивно образовање 

Члан стручног већа природних  наука 

Члан тима за праћење оцењивања и 

напредовања ученика и примену 

образовних стандарда у настави 

1

15. 

Владмир Радовић Члан тима за СУ 

Члан стручног већа природних  наука 

Члан педагошког колегијума 

1

16. 

Николов Зоран Тим за самовредновање 

Члан тима за професионалну 

оријентацију 

Члан стручног већа природних наука 

и вештина 

Послови  везани за завршни испит 

1

17. 

Виторвић Жељко Члан тима за уређење школског 

простора 

Члан стручног већа вештина 

1

18. 

Сања Гњато Члан тима за СУ 

Члан стручног већа природних наука 

 

Задужења везана за креирање и 

ажурирање сајта школе 

 

1

19. 

Славица Туловић Члан тима за превенцију и заштиту 

животне средине 

Члан стручног већа природних наука 
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2

20. 

Неда Шарчевић Самарџић 

 

Члан стручног актива за развојно 

планирање 

Члан тима за професионалну 

оријентацију 

Члан стручног већа друштвених  

наука 

2

21. 

Марија Којић Члан стручног већа вештина 

Задужења која се односе на културни 

развој школе (приредбе током године) 

Члан педагошког колегијума 

2

22. 

Светомир Јовановић Члан стручног већа вештина 

Задужења везана за недељу спорта 

2

23. 

Гордана Јаковљевић Члан стручног већа друштвених  

наука 

Члан тима за заштиту ученика од 

насиља, злостављања и занемаривања 

Члан тима за професионалну 

оријентацију 

2

24. 

Радован Радивојевић Задужења везана за обележавање 

Светог Саве и других великих верских 

празника 

2

25. 

Бојана Марковић 

 

Члан стручног већа вештина 

Задужења везана за недељу спорта 

Члан тима за праћење оцењивања и 

напредовања ученика и примену 

образовних стандарда у настави 

2

26. 

Јасмина Илић Члан стручног већа друштвених  

наука 

Члан тима за самовредновање 

2

27. 

Светлана Ђуковић Матић Члан стручног већа друштвених наука 

наука  наука 

Члан стручног актива за развој 

школског програма 

Члан тима за самовредновање 

2

28. 

Наташа Ђурић Члан актива трећег и четвртог разреда 

Члан стручног већа разредне наставе 

Стручни актив за развој школског 

програма 

Члан тима за заштиту ученика од 

насиља, злостављања и занемаривања 

29. Слађана Голубовић Члан стручног већа природних наука 

3

30. 

Александра Ђорђевић Члан актива четвртог разреда 

Члан стручног већа разредне наставе 

31. Софија Јолачић,  

Неда Поповић 

Члан стручног већа друштвених наука 

Члан тима за бригу и подршку 

талентованој деци 

32. Бранка Миливојевић Члан актива првог разреда 

Члан стручног већа разредне наставе 

Члан тима за уређење школског 

простора 
3

33. 

Радивоје Милутиновић Члан стручног већа природних наука 
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Одељењска старешинств 

 

Рб. Одељење Разред Одељењски старешина 

1. Рајковић III и IV Наташа Ђурић 

2. Рајковић I и II Јасмина Савић 

3. Рајковић V Славица Туловић 

4. Рајковић VI Неда Поповић 

5. Рајковић VII Гордана Јаковљевић 

6. Рајковић VIII Данијела Алексић 

7. Брежђе I Бранка Миливојевић 

8. Брежђе II и III   Гордана Гавриловић 

9. Брежђе IV Ивица Вучић 

10. Брежђе V Зоран Николов 

11. Брежђе VI Марија Маринковић 

12. Брежђе VII Владимир Радовић 

13. Брежђе VIII Јасмина Илић 

14. Осеченица II и IV Виолета Петровић 

16. Осеченица I и III Душица Јовановић 

17. Буковац I и IV Живорад Кандић 

18. Буковац II и III Раденка Кандић 

19. Кључ I, II, IV Марија Филиповић 

20. Крчмар IV Александар Ђорђевић 

21. Ђурђевац I  и  IV Драгана Петронић 

22. Толић I, II, III и  IV Биљана Павловић 

23. Планиница I, III и IV Јованка Ускоковић 
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Стручни активи 

 

Р.б. Стручни актив Чланови актива 

В

11. 

Стручни актив за развојно планирање 

 

 

 

 

 

 

Неда Шарчевић Самарџић 

Биљана Павловић, Ивица Вучић 

Јасмина Илић 

Марија Маринковић 

Jасмина Палавестрић 

Маја Лукић 
Влајко Марковић- локална заједница 

Наташа Спасојевић 

Представник родитеља ученика 

2

2. 

Стручни актив за развој школског 

програма 

Наташа Ђурић 

Светлана Ђуковић Матић 

Јасмина Палавестрић 

Виолета Петровић 

3

3. 

Стручни актив првог разреда Јасмина Савић 

Бранка Миливојевић 

Душица Јовановић 

Живорад Кандић 

Марија Филиповић 

Биљана Павловић 

Драгана Петронић 

Јованка Ускоковић 

4

4. 

Стручни актив другог разреда Јасмина Савић 

Гордана Гавриловић 

Виолета Петровић 

Раденка Кандић 

Марија Филиповић 

Биљана Павловић 

5

5. 

Стручни актив трећег разреда Наташа Ђурић 

Раденка Кандић 

Јованка Ускоковић 

Душица Јовановић 

Гордана Гавриловић 

Биљана Павловић 

6

6. 

Стручни актив четвртог разреда Наташа Ђурић 

Ивица Вучић 

Марија Филиповић 

Живорад  Кандић 

Александра Ђорђевић 

Виолета Петровић 

Биљана Павловић 

Јованка Ускоковић 

Драгана Петронић 
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Школски тимови 

 

Р.б. Школски тим Чланови тима 

1

1. 

Тим за заштиту ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања 

Гордана Јаковљевић 

Марија Којић 

Јасмина Савић 

Ивица Вучић 

Наташа Ђурић 

Јасмина Палавестрић 

Жељко Средојевић 

Представник Савета родитеља 

2

2. 

Тим за инклузивно образовање Данијела Алексић 

Михаило Вујић 

Биљана Павловић 

Јасмина Палавестрић 

Душица Јовановић 

Марија Јаковљевић 

Представник Савета родитеља 

3

3. 

Тим за самовредновање 

 

 

 

 

Јасмина Илић 

Светлана Ђуковић Матић 

Јасмина Палавестрић 

Зоран Николов 

Данијела Алексић 

Славица Урошевић 

Представник Савета родитеља 

4

4. 

Тим за уређење школског простора Жељко Виторовић 

Раденка Кандић 

Јасмина Савић 

Драгана Петронић 

Гордана Гавриловић 

Бранка Миливојевић 

5

5. 

Тим за стручно усавршавање Сања Гњато 

Марија Филиповић 

Владимир Радовић 

6

6. 

Тим за превенцију и заштиту животне 

средине 

Славица Туловић 

Душица Јовановић 

Слађана Голубовић 

Данијела Лаловић 

Јованка Ускоковић 

7

7. 

Тим за праћење оцењивања и 

напредовања ученика и примену 

образовних стандарда у настави 

Марија Филиповић 

Михаило Вујић 

Живорад Кандић 

Бојана Марковић 

8

8. 

Тим за професионалну оријентацију Гордана Јаковљевић 

Данијела Алексић 

Неда Шарчевић Самарџић 

Зоран Николов 

8

9. 

Тим за бригу о деци и подршку 

талентованој деци 

Марија Маринковић 

Виолета Петровић 

Софија Јолачић, Неда Поповић 
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Руководиоци стручних већа 

 

 

Р.б. 

 

Стручно веће Чланови већа Руководилац већа 

1. Стручно веће разредне 

наставе 

Јасмина Савић Биљана Павловић 

Ивица Вучић 

Живорад Кандић 

Раденка Кандић 

Јованка Ускоковић 

Бранка Миливојевић 

Александра Ђорђевић 

Душица Јовановић 

Биљана Павловић 

Драгана Петронић 

Гордана Гавриловић 

Марија Филиповић 

Виолета Петровић 

Наташа Ђурић 

2. Стручно веће друштвених 

наука 

Данијела Алексић Гордана Јаковљевић 

 

 

Марија Маринковић 

Неда Шарчевић 

Гордана Јаковљевић 

Светлана Ђуковић Матић 

Јасмина Илић 

Софија Јолачић 

3. Стручно веће природних 

наука 

Михаило Вујић Радовић Владимир 

Владимир Радовић 

Сања Гњато 

Зоран Николов 

Данијела Лаловић/Слађана 

Голубовић 

4. Стручно веће вештина Марија Којић Марија Којић 

Бојана Марковић 

Светомир Јовановић 

Жељко Виторовић 

Зоран Николов 
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Комисије 

 

Р.б. Назив комисије Чланови комисије 

1. Педагошки колегијум Олга Петровић 

Биљана Павловић 

Владимир Радовић 

Марија Којић 

Гордана Јаковљевић 

Јасмина Палавестрић 

Jaсмина Савић 

Ивица Вучић 

Наташа Ђурић 

Раднека Кандић 

Марија Маринковић 

Виолета Петровић 
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ПЛАНИРАЊЕ АКТИВНОСТИ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ 
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ПЛАНОВИ СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ, УПРАВНИХ И САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

 

План рада стручних органа 
 

План рада Наставничког већа 

 

Предлагач плана: Наставничко веће 

Одговорно лице: Директор 

Остали чланови тима: чланови Наставничког већа 

Сарадници у реализацији плана:директор школе, Школски одбор 

Делокруг рада:унапређење квалитета рада,евалуација и мониторинг,вредновање рада директора, наставника, ученика 

Циљеви:старање о осигурању и унапређењу квалитета образовно-васпитног рада школе, праћење остваривања програма образовања и 

васпитања, старање о остваривању циљева и стандарда постигнућа, вредновање резултата рада наставника, стручног сарадника, 

ученика, решавање других стручних питања. 

 

Садржај рада 

Оријентационо 

време 

реализације 

или 

учесталост 

Носиоци посла Циљна група 

 

Очекивани ефекти плана 

и предлог 

критеријума успешности 

за план 

Особа или 

тим који 

врши 

евалуацију 

плана 
 

Планиране активности 
Утврђивање предлога годишњег 

извештаја и годишњег плана рада 

Август, септембар Директор, педагог Наставници 

 

Поднет извештај о раду 

школе за школску 2017/2018. 

годину 

 

Утврђен предлог годишњег 

плана рада 

Урађена анализа реализације 

наставног плана 

 

Урађена анализа укупних 

резултата ученика 

 

Урађен распоред дежурства 

наставника 

 

 

Наставничко 

веће 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учествовање у организацији образовно-

васпитног рада 

Током године Директор Наставници 

Разрада и реализација наставног плана 
Током године Представници 

стручних већа 

наставници 

Разматрање распореда часова редовне 

наставе и осталих видова образовног 

рада на предлог директора 

Август, септембар Директор наставници 

Разматрање укупних резултата 

образовно-васпитног рада 

Август, септембар Представници 

стручних већа, 

директор 

наставници 

Дежурство наставника и поштовање 

кућног реда 

Октобар Представници 

стручних већа 

Наставници 
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Утврђивање мера за унапређење 

образовно-васпитног рада 

Током године Представници 

стручних већа 

наставници  

Донешене мере/ предлози за 

унапређење образовно 

васпитног рада 

 

Предложен план стручног 

усавршавања наставника 

 

 

Урађена анализа рада 

одељењских старешина 

 

 

Припрема ученика 8. разреда 

за послагање завршног 

испита и упис у средњу 

школу 

 

 

Поднет извештај о 

самовредновању рада школе 

 

Утврђен предлог програма за 

извођење екскурзије 

 

Урађена анализа 

напредовања ученика као и 

начин награђивања и 

похваљивања 

 

Утврђене мере за васпитно- 

дисциплинске начине 

деловања Већа 

 

Разатран извештај о раду 

школе и раду директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставничко 

веће 

Праћење рада и постигнућа ученика на 

крају класификационих периода 

Током године Представници 

стручних већа, 

педагог 

наставници 

Предлагање плана стручног 

усавршавања наставника и стручног 

сарадника 

Јун, август Представници 

стручних већа, 

директор 

наставници 

Предлагање распореда задужења 

наставника и стручног сарадника у 

извршавању појединих задатака и 

одељењских старешинстава 

Август, септембар директор наставници 

Организовање припреме ученика 8. 

разреда за полагање завршног испита 

Мај Стручна већа наставници 

Припрема за упис ученика 8. разреда у 

средње школе 

Мај Директор, педагог, 

одељенске 

старешине 

наставници 

Сарадња са породицом 
Током године Одељењске 

старешине 

наставници 

Самовредновање рада школе 

Јун Чланови тима за 

самовредновање, 

педагог 

наставници 

Утврђивање предлога програма 

извођења екскурзија 

август Стручна већа наставници 

Похваљивање и награђивање ученика и 

одлучивање о васпитно-дисциплинским 

мерама у надлежности већа 

Током године Директор, педагог, 

одељењске 

старешине 

наставници 

Одобравање употребе уџбеника и друге 

литературе у школи 

Током године Директор, стручна 

већа 

наставници 

Утврђивање календара школских 

такмичења 

Август Стручна већа наставници 

Разматрање и вредновање рада 

одељењских већа, одељењских 

старешина, стручних актива, наставника 

и стручног сарадника 

Током године Директор наставници 

Разматрање извештаја о раду школе Август, септембар Директор наставници 

Разматрање извештаја о раду директора Август, септембар Директор наставници 

Извршавање других послова одређених 

законом 

Током године Директор наставници 
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Планови рада стручних већа 
 

План рада стручног већа разредне наставе 

 
 

Предлагач плана: Биљана Павловић 

Одговорно лице: Биљана Павловић  

Остали чланови тима: сви разредни учитељи 

Сарадници у реализацији плана: директор школе и школски педагог 

 

Делокруг рада  

- доноси  годишњи план рада стручног већа; 

- даје предлог уџбеника, приручника и друге литературе Наставничком већу да одобри њихову употребу; 

- планирају стручно, педагошко-психолошко и методичко усавршавање и образовање наставника и прате учешће у раду стручних друштава и 

удружења;  

- остварују координацију и корелацију наставе међу предметима; 

- оперативно разрађују критеријуме оцењивања и раде на уједначавању критеријума оцењивања и развијању различитих модела и техника 

оцењивања; 

- усклађује индивидуалне планове рада наставника, 

- пружају помоћ у раду наставницима-приправницима; 

- разматрају стручна питања васпитно-образовног рада и предлажу Наставничком већу доношење одговарајућих одлука ради предузимања мера  

унапређивања рада побољшањем организације, увођењем иновација и др;  

- информишу своје чланове о савременим облицима, методама и средствима образовно-васпитног рада и примењују их у раду;  

- остварују увид у реализацију образовно-васпитних задатака и предузимају мере за доследније и успешније савладавање наставног  

плана и програма; 

- анализирају успех ученика из појединих предмета и предузимају мере за пружање помоћи ученицима који заостају у раду, као и стимулисање 

ученика који брже напредују; 

- утврђују тематске садржаје допунског додатног, индивидуалног рада и слободних активности и анализирају резултате тог рада; 

- даје мишљење директору о одређивању ментора за наставнике-приправнике; 

- размењују искуства о примени савремених метода и облика рада у наставним и ваннаставним облицима рада кроз отворене часове 

- развијају облике активног учења (учења кроз праксу) и облике кооперативног учења 

- припрема наставне програме, 

 

Циљеви: Планирање, спровођење и анализа васпитно образовног рада у школи, унапређивање наставне праксе кроз различите облике и методе 

васпитно образовног рада . 
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Садржај рада 
Оријентационо 

време 

реализације 

или  

учесталост 

 

Носиоци посла 

 

Циљна група 

(са киме се 

ради) 

 

Очекивани ефекти 

плана 

и предлог 

критеријума 

успешности за план 

Особа или 

тим који 

врши 

евалуацију 

плана 

Области рада 

 

Планиране 

активности 

1. Програмирање, 

планирање и 

организовање рада 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Праћење 

напредовање 

ученика 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Стручно 

усавршавање 

наставника 

 

 

 

Израда предлога 

плана рада стручних 

већа 

септембар 2017. 
сви чланови 

стручног већа 
учитељи 

-прихваћен план 

Стручног већа 

 

-урађени сви месечни 

планови који су и 

реализовани 

 

 

 

 

 

 

-израђени тестови са 

наставним стандардима 

 

-побољшан успех 

ученика за 10 процената 

у односу на почетак 

школске године 

 

 

-сви учитељи похађали 

семинаре стручног 

усавршавања у складу са 

својим потребама 

 

-одржано 12 угледних 

часова 

С
т
р

у
ч

н
о
 в

ећ
е 

р
а
зр

ед
н

е 
н

а
ст

а
в

е
 

Израда и усвајање 

глобалних 

оријентационих 

планова за све 

обавезне наставне, 

допунски и додатни 

рад     

 

 

септембар - јун 

сви чланови 

стручног већа 

учитељи 

 

    

Усаглашавање 

критеријума за 

оцењевање ученика 

септембар - јун 
сви чланови 

стручног већа 
учитељи 

Анализа успеха 

ученика  и дати 

предлози за 

побољшање 

 

 

 

4 пута у току 

школске године 

директор школе, 

сви чланови 

стручног 

већа,педагог  учитељи 

Похађање семинара од 

стране наставника 

како би унапредили 

свој рад са ученицима 

током школске  

године 

директор школе, 

сви чланови 

стручног већ 

учитељи 

Одржавање угледних 

часова 

новембар2017., 

март 2018. 

директор школе, 

сви чланови 

стручног 

већа,педагог 
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План рада стручног већа друштвених наука 

 

Предлагач плана: Светлана Ђуковић- Матић, наставник историје 

Одговорно лице: Светлана Ђуковић- Матић, наставник историје 

Остали чланови тима: Данијела Алексић, наставник српског језика; Марија Маринковић, наставник српског језика; Гордана 

Јаковљевић, наставник француског језика; Неда Шарчевић Самарџић, наставник енглеског језика; Неда Поповић, наставник енглеског 

језика; Јасмина Илић, наставник географије. 

Циљеви: Анализа успеха ученика у оквиру друштвене групе предмета, развијање интересовања код ученика за друштвене науке, 

учешће наставника у програмима стручног усавршавања. 

 

Садржај рада 

Оријентационо 

време 

реализације 

или 

учесталост 

Носиоци посла Циљна група 

 

Очекивани ефекти плана 

и предлог 

критеријума успешности 

за план 

Особа или 

тим који 

врши 

евалуацију 

плана 
 

Планиране активности 
- Усвајање годишњег плана и 

програма актива. 

- Избор руководства стручног 

већа 

Август Чланови актива Чланови актива -Усвајени годишњи план и 

програм. 

Изабран руководилац већа 

 

- Сарадња са учитиљима у циљу 

бољег рада и упознавања 

5.разреда 

 

-  Израда глобалних и 

оперативних планова 

 

- Организовање додатне и 

допунске наставе 

 

-  Корелација међу предметима 

 

- Договор око обележаваља 

Дечије недеље 

Септембар 

 

Чланови актива 

 

Чланови актива 

 

-Успешно остваривање 

сарадње са ученицима и боље 

упознавање ученика 5. 

разреда. 

 

-Урађени годишњи и 

оперативни планови  

-Редовно организовање 

додатне и допунске наставе  

 

-Корелација међу 

предметима у оквиру 

различитих наставних 

подручја 

-Договор око организовања 

Дечје недеље 
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- Праћење рада секција и 

додатних активности ученика 

Током целе године Чланови актива Чланови актива -Редовно вођење и праћење 

рада секција и додатних 

активности ученика 

 

- Стручно усавршавање 

наставника 

 

- Актуелне теме и питања 

 

- Инклузија у настави 

 

Током целе године 

 

 

Чланови актива 

 

 

Чланови актива 

 

-Стално усавршавање 

наставника, учешће на 

семинарима 

 

-Разговор о актуелним 

темема и питањима. 

-Рад са ученицима који раде 

по ИОП-у  

- Планирање писмених  задатака 

 

- Координација наставе сродних 

предмета 

 

- Организација Дечије недење 

 

- Договор око просаве Дана 

школе 

Октобар 

 

Чланови актива 

 

Чланови актива 

 

Израда плана писмених 

задатака 
 

Остваривање координасије 

сродних наставни предмета 

Организовање активности у 

оквиру Дејчје недеље 

(припрема представа, 

изложби, маскенбал, 

предавања, радионице...) 

Припрема за организовање 

дана школе 

- Анализа успеха ученика у 

првом тромесечју 

 

- Мере за постизање бољег 

успеха 

 

- Извештај о раду секција 

додатне и допунске наставе 

Новембар  

  

Чланови актива 

 

Чланови актива 

 

Анализа успеха и владања 

ученика на томесечју 
 

Предлагање мера за 

постизање боњег успеха 

Поднети извештаји о раду 

секција,  додатне и допунске 

наставе  

- Планирање школских 

такмичења 

 

- Договор око прославе школске 

славе 

Децембар   

 

Чланови актива 

 

Чланови актива 

 

Планирање и припрема за 

школска такмичења 
 

Договор око огранизовања 

прославе Светог Саве 

- Прослава Светог Саве-школске 

славе 

 

- Припрема ученика за 

такмичења 

Јануар  

  

Чланови актива 

 

Чланови актива 

 

Прослава Светог Саве; 

сечење колача 
 

Организовање додатне 

наставе, за припрему ученика 

за такмичење 



Годишњи план рада основне школе „Војвода Живојин Мишић“ Рајковић за школску 2017/2018. годину 

70 
 

 

- Анализа успеха на крају првог 

полугодишта 

Анализа успеха и владања 

ученика  

- Организовање школских 

такмичења 

 

- Утврђивање мера за 

побољшање успеха ученика у 

другом полугодишту 

 

- Предлог уџбеника за следећу 

школску годину 

 

- Планирање припрема за 

општинско такмичење 

Фебруар  

  

Чланови актива 

 

Чланови актива 

 

Огранизовање школских 

такмичења 
 

Утврђене мере за побољшање 

успеха ученика 

Изабрати уџбенике који ће се 

користити у следећој 

школској години 

Планирање часова припреме 

за општинско такмичење 

- Професионална оријентација 

ученика 

 

- Анализа успеха са такмичења 

 

- Планирање рада са ученицима 

за окружно такмичење 

Март  

  

Чланови актива 

 

Чланови актива 

 

Професиона орјентација за 

ученике 7. и 8. разреда 
 

Извршити анализу успеха 

ученика на такмичењима 

Организовање часова 

додатне наставе за припрему 

ученика за окружно 

такмичење 

- Анализа успеха на крају трећег 

тромесечја 

 

- Припрема екскурзија 

 

- Припреме за полагање 

завршних испита 

Април  

  

Чланови актива 

 

 

Чланови актива 

 

Извршена анализа успеха 

ученика на крају трећег 

тромесечја 

 

Припрема за екскурзију, 

организовање родитељских 

састанака 

Организовање часова 

припреме за полагање 

завршног испита 

- Извештај са екскурзија 

 

- Анализа одржаних часова, 

негативних оцена  и мере за 

њихово поправљање 

Мај  

 

Чланови актива 

 

Чланови актива 

 

Подмнети извештаје са 

екскурзија 
 

Извршити анализу одржаних 

часова, негативних оцена и 

дати предлог мера за њихово 

поправљање. 

- Анализа успеха ученика на 

крају школске године 

Јун  Чланови актива Чланови актива Извршити анализу успеха и 

владања ученика на крају 
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школске године 

- Анализа реализације годишњег 

плана и програма 

 

- Извештај о раду актива у 

протеклој школској години 

 

- Предлог ученика за посебне 

дипломе 

 

- Извештај о постигнутим 

резултатима на такмичењима  и 

конкурсима 

Јун  

  

Чланови актива 

 

Чланови актива 

 

Извршити анализу 

реализације годишњег плана 

и програма 

 

Поднети извештај о раду 

актива за протеклу школску 

годину 

Дати предлог ученика за 

посебне дипломе 

Урадити извештај о 

постигнућима ученика на 

такмичењима и конкурсима 
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План рада стручног већа природних наука 

 

Предлагач плана: Владимир Радовић-наставник математике и физике 

Одговорно лице:  Владимир Радовић- наставник математике и физике 

Остали чланови тима: Михаило Вујић- наставник математике, Зоран Николов-наставник техничког и информатичког образовања и 

физике, Сања Гњато-наставник информатике  и рачунарства 

Циљеви: Анализа успеха ученика у оквиру природне групе предмета , развијање интересовања код ученика за природне науке , 

организовање такмичења на школском нивоу, учешће наставника у програмима стручног усавршавања 
 

Садржај рада 

 

Оријентационо 

време 

реализације 

или 

учесталост 

 

 

Носиоци посла 

 

Циљна 

група 

(са киме се 

ради) 

 

 

Очекивани ефекти плана 

И предлог 

критеријума успешности 

за план 

 

Особа или тим који 

врши евалуацију 

плана 

Области рада 

 

Планиране 

активности 

Математика,физика 

информатика,хемија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дефинисање 

јединственог става 

према питању 

критеријума 

оцењивања групе 

предмета природних 

наука 

септембар чланови актива чланови 

актива 

Број донетих закључака 

 

 

 

 

 

 

Проценат побољшања 

успеха ученика који су 

учествовали у том виду 

наставе 

 

 

 

 

 

 

Број реализованих 

иновација у настави 

 

Тим за екстерну 

евалуацију 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Израда програма и 

планова допунске и 

додатне наставе и 

слободних активности 

септембар чланови актива чланови 

актива 

Израда плана набавке 

наставних средстава и 

помагала 

септембар чланови актива чланови 

актива 

Унапређење 

информатичке 

оспособљености 

предметних 

наставника у оквиру 

стручног већа 

октобар чланови актива чланови 

актива 
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Израда плана рада 

припреме ученика 

осмог разреда за 

полагање завршног 

испита 

новембар чланови актива чланови 

актива 

Резултати ученика на 

завршном испиту 

Математика,физика 

информатика,хемија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усклађивање 

наставног рада и 

оцењивања ученика са 

образовним 

стандардима за крај 

обавезног образовања 

које је прописало 

Министарство 

просвете и Завод за 

вредновање 

образовања и 

васпитања 

новембар чланови актива чланови 

актива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Број семинара којима су 

наставници присуствовали 

 

 

 

Успешност реализације 

такмичења 

 

 

 

 

 

Успешност реализације 

Такмичења 

Тим за екстерну 

евалуацију 

 

 

 

 

 

Укључивање 

наставника у 

акредитоване 

програме стручног 

усавршавања у оквиру 

програма 

Министарства 

просвете 

децембар чланови актива чланови 

актива 

Организација и 

спровођење 

такмичења предмета 

природне групе на 

школском нивоу 

јануар чланови актива чланови 

актива 

Одабир уџбеника и 

уџбеничких комплета 

за наредну школску 

годину 

фебруар чланови актива чланови 

актива 

Спровођење 

такмичења природне 

групе предмета на 

општинском нивоу 

 

март чланови актива чланови 

актива 
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Предлагач плана:   Радовић Владимир 

 

 

 

 

 

Математика,физика 

информатика,хемија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализа резултата 

ученика остварених 

на одржаним 

такмичењима 

април чланови актива чланови 

актива 

Број ученика на 

такмичењима 

 

 

 

Број реализованих програма 

Тим за екстерну 

евалуацију 

Анализа учешћа 

наставника у 

програмима стручног 

усавршавања 

мај чланови актива чланови 

актива 

Анализа успеха 

ученика на крају 

другог полугодишта и 

анализа резултата 

ученика на завршном 

испиту 

јун чланови актива чланови 

актива 

Конституисање већа и 

избор председника 

већа,анализа рада 

стручног већа у 

претходној школској 

години 

 

август чланови актива чланови 

актива 

Израда и усвајање 

годишњег плана рада 

већа за предстојећу 

школску 

годину,израда 

глобалних и 

оперативних планова 

и израда извештаја о 

реализацији 

програмских садржаја 

рада стручног већа 

август чланови актива чланови 

актива 
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План рада стручног већа вештина 

 
Предлагач плана: Марија Којић, професор музичке културе 

 

Остали чланови тима: Жељко Виторовић, професор ликовне културе, Бојана Марковић, професор физичког васпитања, Светомир Јовановић, 

професор физичког васпитања, Зоран Николов, наставник техничког образовања 

 

Општи васпитно-образовни циљеви Стручног Већа су: 
- развијање уметничког и спортског сензибилитета,   
- развијање интересовања за уметност и спорт,  

- развијање осећања за форму,склад,ритам,равнотежу и прецизност,  

- оспособљавање ученика за уметничко изражавање и спортске активности ,  
 
- неговање индивидуалности и различитости , особености и изражавања ученика,  

 
- укључивање деце којима је потребна подршка и ИОП у редовне школске активности  

Садржаји рада:  
- креира садржаје рада за редовну и додатну наставу ова три предмета на глобалном и оперативном нивоу ,   
- планира слободне активности за ученике –секције,  

- утврђује облике,методе и средства за реализацију наставних садржаја,   
- предлаже примену нових начина интерпретације наставних садржаја,   
- учествује у изради ИОП  

 
- прати реализацију програма и даје предлоге за њихово иновирање,измену и допуну,   
- прати уџбеничку и другу стручну литературу и даје предлоге Наставничком већу за њено коришћење,   
- планира облике усавршавања наставе ова три предмета,  

- током године усклађује индивидуалне планове рада наставника,   
- сарађује са другим стручним активима   
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Садржај рада 

Оријентационо 

време реализације 

или  

учесталост 

 

 

Носиоци посла 

Циљна група 

(са киме се ради) 

 

Очекивани ефекти 

плана и предлог 

критеријума 

успешности за план 

Особа или 

тим који 

врши 

евалуацију 

плана 
Планиране активности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Израда планова и програма за школску 2017/2018. 

годину  

 Избор председника и записничара 

 Стручно усавршавање и израда личног плана 

стручног усавршавања 

 Договор око расподеле спортских тачмичења у 

оквиру школе 

 Договор око рада ликовне и музичке секције 

 Ликовна изложба поводом Дечије недеље 

АВГУСТ, 

СЕПТЕМБАР 

ОКТОБАР 

-Чланови Већа 
-Чланови Већа 

-Ученици 
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П
ед
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о
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 В
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 Анализа реализације образовно-васпитног рада на 

крају 1. кл.периода 

 Презентација часа ТО , музичке културе, ликовне 

културе и физичког васпитања у четвртом разреду 

 Ваннаставне активности  

 Учешће ученика на ликовним конкурсима 

 Спортска одељенска такмичења 

НОВЕМБАР 

ДЕЦЕМБАР 
-Чланови Већа 

-Чланови Већа 

-Ученици 

 Сарадња са другим стручним већем  

 Анализа просечне оцене  разреда по предметима на 

крају 2. кл.периода 

 Анализа рада секција 

ЈАНУАР 

ФЕБРУАР 
-Чланови Већа 

-Чланови Већа 

-Ученици 

 Спортска тамичења у оквиру школе и спортски 

сусрети са другим школама 

 Планирање и реализација спортских такмичења 

 Анализа просечне оцене  разреда по предметима на 

крају 3. кл.периода 

МАРТ 

АПРИЛ 
-Чланови Већа 

-Чланови Већа 

-Ученици 

 Презентација часа ТО , музичке културе, ликовне 

културе и физичког васпитања у четвртом разреду 

 Анализа успеха-просечна оцена разреда по 

предметима на крају 4. кл.периода 

 Анализа рада стручног Већа –извештај о раду 

 Предлози и примедбе  

МАЈЈУН -Чланови Већа 
-Чланови Већа-

Ученици 

*Услед различитог фонда часова, распореда и рада наставника у више школа, тј. немогућности присуства свих наставника на састанцима тима, неке активности 

предвиђене овим планом Стручних већа за област предмета ће бити појединачно реализоване.                                                                 Предлагач план, Марија Којић 
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План рада одељењског већа нижих разреда 

 

Предлагач плана: Биљана Павловић, наставник разредне наставе 

Одговорно лице:  Биљана Павловић, наставник разредне наставе 

Остали чланови тима: сви разредни учитељи 

Сарадници у реализацији плана:директор школе и школски педагог 
Делокруг рада  

- Изучава   потребе, интересовања , наклоности  и индивидуалне  особености  ученика 

- Разматра  оптерећеност  ученика  у  свим  областима 

- Утврђује   распоред   писмених  задатака  и  писмених  вежби 

- Анализира    и   утврђује  успех  ученика 

- Утврђује   резултате  рада  наставника 

- Утврђује  оцене  на  крају  класификационог периода 

- Усклађује  рад  свих  наставника   у  већу 

- Изриче  васпитно-дисциплинске  мере  ученицима 

- Утврђује   предлог плана за   извођење  ученичких  екскурзија,   излета  и   наставе  у  природи 

- Упознаје  услове  рада  и  живота  ученика 

- Планира и  организује  професионална информисања  ученика  и родитеља 

- Помаже  одељењским заједницама  у  раду 

- Разматра владања ученика, изриче похвале, награде и дисциплинске мере из своје надлежности 

- Усклађује рад свих наставника у одељењу да јединствено делују на ученике ради постизања бољих резултата 

- Учествује и изради и реализацији ИОП-а 

 

Циљеви:  

Прилагодити наставни процес потребама ученика и њиховим особеностима како би се наставни садржаји најбоље усвојили и ученици напредовали 

у склаладу са својим могућностима;  
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Садржај рада 

 

Оријентационо 

време 

реализације 

или  

учесталост 

 

 

Носиоци посла 

 

Циљна група 

(са киме се ради) 

 

 

Очекивани ефекти 

плана 

И предлог 

критеријума 

успешности за план 

 

Особа или 

тим који 

врши 

евалуацију 

плана 

Области рада 

 

Планиране 

активности 

1.Планирање 

и реализација 

наставе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Праћење 

напредовање 

ученика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Владање 

ученика 

 

-израда иницијалних 

тестова за почетак 

школске године 

(српски језик, 

матеамтика, СОН/ПД) 

почетак 

септембра 2017. 

учитељи ученици -ученици показали исти 

успех на тестовима као на 

крају претходне школске 

године 

 

 

.урађени планови и 

програми у складу са 

правилницима и настава 

реализована 

 

 

 

-одржано четири седнице 

Одељенског већа на 

којима је извршена 

анализа успеха ученика 

 

-уочена деца којима је 

потребна додатна 

подршка у учењу, 

формирани тимови за 

свако дете  и израђени 

ИОП-и 

 

 

-похваљени и награђени 

ученици који су постигли 

изванредне резултате 

 

-израда наставних 

планова и програма, 

њихова реализација и 

подела задужења међу 

учитељима 

 

септембар-јун учитељи учитељи 

    

-анализа успеха 

ученика 

на крају сваког 

тромесечја 

учитељи, директор 

школе и школски 

педагог 

учитељи 

-идентификовање 

ученика којима је 

потребна додатна 

подршка у учењу и 

израда ИОП-а за те 

ученике 

септембар-јун учитељи, директор 

школе,  школски 

педагог, родитељи 

ученика 

 

 

 

учитељи, 

родитељи, 

школски педагог 

-именовани ученици 

које је потребно 

посебно наградити и 

похвалити 

 

јун 2018. учитељи, директор 

школе и школски 

педагог 

 

 

-извршена анализа 

владања ученика 

на крају сваког 

тромесечја 

учитељи, директор 

школе и школски 
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4.Евалуација 

рада 

Одељенског 

већа 

педагог 

 

 

 

- одржано четири седнице 

Одељенског већа на 

којима је извршена 

анализа владања ученика 

 

-изречене одређене 

дисциплинске мере у 

складу са законом 

 

 

-написани извештаји 

Одељенског већа на крају 

сваког тромесечја 

-именовани ученици 

којима је потребно 

изрицање одређених 

дисциплинских  мера 

на крају сваког 

тромесечја 

учитељи, директор 

школе и школски 

педагог 

 

 

 

 

-анализиран рад 

Одељенског већа 

на крају сваког 

тромесечја 

учитељи, директор 

школе и школски 

педагог 

 

 

 

Предлагач плана: Биљана Павловић 
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План рада одељењског већа виших разреда 

 

Предлагач плана: Данијела Лаловић, наставник хемије 

Одговорно лице: Данијела Лаловић, наставник хемије 

Остали чланови тима: сви предметни наставници 

Сарадници у реализацији плана: директор школе и школски педагог 

 

Делокруг рада: 

- Прати и анализира оптерећенос ученика у свим областима у наставном процесу 

-Истражује потребе, интересовања, наклоности и индивидуалне предиспозиције ученика 

-Утврђује и анализира успех ученика 

-Утврђује оцене на крају сваког класификационог периода 

-Предлаже и потврђује распоред писмених задатака и писмених вежби 

-Доноси и изриче васпитно-дисциплинске мере ученицима 

-Упознаје услове живота и рада ученика 

-Разматра  владање ученика , изриче похвале, награде и дисциплинске мере из своје надлежности 

-Утврђује резултате рада наставника 

-Усклађује  рад свих наставника у одељенском већу 

-Усклађује рад свих наставника у одељењу да јединствено делују на ученике ради остваривања бољих резултата у учењу 

-Утврђује  предлог плана за извођење ученичких екскурзија, излета и наставе у природи 

-Планира и организује професионална информисања ученика и родитеља 

-Учествује у изради и реализацији ИОП-а 

-Помаже одељенским заједницама у раду 
 
Циљеви:    Прилагодити образовно –наставни процес потребама ученика и њиховим особеностима како би се наставни садржаји 

најбоље усвојили и ученици напредовали у складу са својим властитим могућностима. 
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Садржај рада 

 

Оријентационо 

време 

реализације 

или 

учесталост 

 

 

Носиоци посла 

 

Циљна група 

(са киме се ради) 

 

 

Очекивани ефекти плана 

и предлог 

критеријума успешностиза 

план 

 

Особа или 

тим који 

врши 

евалуацију 

плана 

Области рада 

 
Планиране активности 

1.Планирање и 

реализација наставе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

израда иницијалних 

тестова за почетак 

школске године из 

наставних предмета 

почетак септембра 

2017. године 

предметни 

наставници 

ученици да ученици остваре и покажу 

исте резултате на тестовима 

као на крају предходне 

школске године 

 

израда наставних 

планова и 

програма,њихова 

реализација као и 

подела задужења међу  

предметним 

наставницима 

сепрембар-јун предметни 

наставници 

предметни 

наставници 

урађени планови и програми у 

складу са правилницима и 

настави реализована 

избор уџбеника за 

наредну школску годину 

март 2018. година предметни 

наставници 

предметни 

наставници 

изабрани адекватни уџбеници 

2.Праћење 

напредовања ученика 

анализа успеха ученика 

 

на крају сваког 

тромесечја 

предметни 

наставници , 

директор школе и 

школски педагог 

предметни 

наставници 

одржане четири седнице 

Одељенског већа на којима је 

извршена анализа успеха 

ученика 

 идентификовање 

ученика  којима је 

потрбна додатна 

подршка у учењу и 

израда ИОП-а за те 

ученике 

септембар-јун 

 

предметни 

наставници, 

директор школе, 

школски педагог, 

родитељи ученика 

предметни 

наставници, 

родитељи, школски 

педагог 

уочена деца којима је 

потребна додатна подршка у 

учењу, формирани тимови за 

свако дете и израђени ИОП-и 

именовани ученици које 

је потребно посебно 

похвалити и наградити 

јун 2017. година предметни 

наставници, 

директор школе, 

школски педагог 

предметни 

наставници 

похваљени  и награђени 

ученици који су постигли 

изванредне резултате у раду 
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3.Владање ученика извршити  анализу  

владања ученика 

на крају сваког 

тромесечја 

предметни 

наставници, 

директор школе, 

школски педагог 

 одржане четири седнице 

Одељенског већа на којима је 

извршена анализа владања 

ученика 

именовати ученике 

којима је потребно 

изрицање одређених 

дисциплинских мера 

на крају сваког 

тромесечја 

предметни 

наставници, 

директор школе, 

школски педагог 

 изречене одређене 

дисциплинске мере у  складу 

са законом 

4.Планирање , 

организовање 

професионалног 

информисања 

ученика и родитеља 

предавања, публикације-

брошуре, 

анализе кретања на 

тржишту рада и 

дефицитарних занимања 

март-јун спољни сарадници, 

предметни 

наставници, 

школски педагог 

ученици и 

родитељи 

благовремена информисаност, 

у циљу избора будућег 

професионалног опредељења 

5.Евалуација 

радаОдељенског већа 

анализа рада 

Одељенског већа 

на крају сваког 

тромесечја 

предметни 

наставници, 

директор школе , 

школски педагог 

 написани извештаји 

Одељенског већа на крају 

свако тромесечја 

 

Предлагач плана: Данијела Лаловић 
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План рада стручних актива 
 

Стручни актив првог разреда 

 

Предлагач плана: Душица Јовановић 

Одговорно лице: Душица Јовановић 

Остали чланови тима: чланови Актива првог разреда 

Сарадници у реализацији плана: чланови Актива првог разреда, стручни сарадник 

Делокруг рада  

Настава; образовање и васпитање; безбедност; планирање 

Циљеви: 

Унапредити наставни процес; ускладити критеријуме вредновања; развијање креативности и ученичког стваралаштва 

 
 

Садржај рада  

Оријентационо 

време реализације 

или  

учесталост 

 

Носиоци посла 

Циљна група (са 

киме се ради) 

 

Очекивани 

ефекти плана 

И предлог 

критеријума 

успешности за 

план 

Особа или тим који 

врши евалуацију 

плана 
Области рада 

 

Планиране 

активности 

 

- Планирање и 

програмирање 

(планови, 

уџбеници, 

литература) 

 

 

-Унапређење 

наставе 

(иновације) 

 

-Сарадња са 

родитељима 

 

-

 

Свечани пријем  

првака  

август-септембар Чланови актива 1.р., 

директор, педагог 

Чланови актива 1.р., 

педагог 

Усклађени 

глобални и 

оперативни 

планова 

 

Реализација 

родитељских 

састанака и 

њихова 

посећеност 

 

Читаност дечје 

штампе 

 

Упознавање 

нових предела; 

Педагог 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

 

 

 

Савет родитеља, 

директор 

 

 

 

Планирање наставних и 

ваннаставних 

активности 

август - јун Чланови актива 1.р., 

директор, педагог 

Чланови актива 1.р., 

педагог 

 

Организација 

родитељских састанака 

септембар Чланови актива 1.р. Чланови актива 1.р. 

 

Избор дечје штампе 

септембар Чланови актива 1.р. Чланови актива 1.р., 

родитељи 

Усвајање предлога 

реализације екскурзије 

и излета ученика нижих 

разреда 

 

септембар Чланови актива 1.р., 

директор, педагог 

Чланови актива 1.р., 

директор, педагог, 

родитељи 
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Стручно 

усавршавње 

 

-Евалуација 

 

 

 

 

 

 

 

Обележавање Дечје 

недеље 

октобар Чланови актива 1.р., 

директор, педагог, 

ученици 

Чланови актива 1.р., 

директор, педагог, 

ученици 

кул.-

ист.споменика 

 

 

Креативност 

ученика 

 

 

 

Праћење 

напредовања 

ученика 

 

Адекватно 

укључивање 

свих у 

обележавање 

Дана школе 

 

Забавили смо се 

и забавили сте се 

 

Закључци за 

побољшање 

успеха и 

владања ученик 

 

 

Проширивање 

знања о Светом 

Сави 

 

Побољшање 

успеха ученика 

 

 

Адекватан 

одабир уџбеника 

 

 

 

Директор, педагог 

 

 

 

 

 

 

Директор, педагог, 

родитељи 

 

 

Савет родитеља 

 

 

 

 

Директор, педагог, 

родитељи 

 

 

 

 

 

Родитељи, ученици 

 

 

 

 

Савет родитеља 

 

 

 

 

Актив 1.р. 

 

 

 

 

 

Припрема за прославу 

Дана школе 

октобар Чланови актива 1.р., 

директор, педагог, 

ученици 

Чланови актива 1.р., 

директор, педагог, 

ученици 

Праћење напредовања 

на крају првог 

класификационог 

периода 

новембар Чланови актива 1.р., 

директор, педагог 

Чланови актива 1.р., 

директор, педагог 

Прослава Дана школе новембар Учитељи,дирактор, 

педагог, ученици, 

родитељи 

Учитељи,дирактор, 

педагог, ученици, 

родитељи 

Прослава Нове године децембар Чланови актива 1.р., 

директор, педагог 

Чланови актива 1.р., 

директор, педагог 

Припрема програма за 

Савиндан 

децембар Ученици, учитељи Ученици, учитељи 

Организација прославе 

школске славе – Свети 

Сава 

јануар Учитељи, ученици Ученици, учитељи 

Анализа реализације 

наставног плана и 

програма, напредовање 

ученика на крају првог 

полугодишта 

шк.2017/2018. 

јануар Учитељи, ученици, 

родитељи 

Учитељи, ученици, 

родитељи 

Анализа праћења  

развоја и  

напредовања ученика  

у остваривању  

наставно образовног  

рада 

фебруар Чланови актива 1.р., 

директор, педагог 

Чланови актива 1.р., 

директор, педагог 

Предлог уџбеника за 

наредну школску 

2018/2019. 

март Чланови актива 1.р., 

директор, педагог 

Чланови актива 1.р., 

директор, педагог 

Анализа напредовања  

и владања ученика на  

карају трећег  

класификационог  

периода 

април Чланови актива 1.р., 

директор, педагог 

Чланови актива 1.р., 

директор, педагог 
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Припрема и извођење 

једнодневне екскурзије 

мај, јун Чланови актива 1.р., 

директор, педагог 

Чланови актива 1.р., 

директор, педагог 

Закључци за 

побољшање 

успеха и вадања 

ученика 

 

Адекватна помоћ 

ученицима који 

спорије 

напредују 

 

 

Закључци за 

побољшање 

успеха 

 

 

Упознавање 

нових предела; 

кул.-ист. 

Споменика 

 

 

Адекватно 

вредновање и 

награђивање 

успеха и 

владања 

 

 

Успешан рад 

актива 1.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актив  1.р. 

 

 

 

 

Директор, педагог, 

родитељи 

 

 

Актив 1.р. 

 

 

 

 

 

 

Актив 1.р., 

педагог,директор 

 

 

 

Савет родитеља 

 

 

Родитељи, директор, 

педагог 

 

 

Актив 1.р.,директор, 

педагог 

 

 

Предлагач плана                                                                                                                                                 

Душица Јовановић 

 

Анализа реализације 

наставног плана и 

програма и нивоа 

постигнућа и владања 

ученика на крају 

школске 2017/2018. 

јун Чланови актива 1.р., 

директор, педагог 

Чланови актива 1.р., 

директор, педагог 

Анализа рада актива у 

протеклом 

периоду;планирање 

рада за наредну годину; 

избор руководиоца 

актива 

 

јун Чланови актива 1.р., 

директор, педагог 

Чланови актива 1.р., 

директор, педагог 

Усвајање Годишњег 

плана рада актива 

 за 2017/2018. 

 

 

август Чланови актива 1.р., 

директор, педагог 

Чланови актива 1.р., 

директор, педагог 

Упознавање календара 

образовно-васпитног 

рада за школску 

2018/2019.  

 

август Чланови актива 1.р., 

директор, педагог 

Чланови актива 1.р., 

директор, педагог 

Усвајање уџбеника, 

школског прибора и 

спортске опреме за 

школску 2018/2019. 

 

август Чланови актива 1.р., 

директор, педагог 

Чланови актива 1.р., 

директор, педагог 

Усвајање 40-часовне 

радне недеље 

 

август Чланови актива 1.р., 

директор, педагог 

Чланови актива 1.р., 

директор, педагог 
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Стручни актив другог разред 
 

Предлагач плана:  Актив другог разреда 

Одговорно лице:  Виолета Петровић 

Остали чланови тима:  чланови актива другог разреда 

Сарадници у реализацији плана: Директор, педагог, родитељи 

Делокруг рада: Васпитно образовни рад са ученицима другог разреда 

Циљеви:  Унапредити наставни процес, ускладити критеријуме вредновања, развијање креативности и ученичког стваралаштва 

 
 

 

Садржај рада 

Оријентационо 

време 

реализације 

или 

учесталост 

Носиоци посла Циљна група 

(са киме се ради) 

 

Очекивани ефекти 

плана 

и предлог 

критеријума 

успешности за план 

Особа или тим који врши 

евалуацију плана 

Области рада Планиране активности 

Планирање и 

програмирање 

(планови, 

уџбеници, 

литература) 

Унапређивање 

наставе 

(иновације) 

 

-Сарадња са 

родитељима 

 

-Сарадња са 

средином 

 

-Евалуација 

 

-Стручно 

усавршавање 

 

 Писање годишњих, 

оперативних планова и 

планова ученика који раде по 

ИОП-у 

 

IX, X, XI, XII, I, 

II, III, IV, V, VI 

актив 2. разреда, 

педагог, родитељи 

 

актив  2. разреда, 

педагог,  родитељи 

усаглашени годишњи  

и оперативни планови 

Педагог, директор 

 

 Организација наставе, израда 

распореда 

 

септембар актив  2. разреда актив 2. разреда усклађени распореди 

часова 

 

 

Педагог, директор 

 

Планирање и реализација 

родитељских састанака 

 

септембар 

јануар 

април 

јун 

актив  2. разреда, 

родитељи 

актив 2. разреда, 

родитељи 

планирање и избор 

тема за родитељске 

састанке 

 

Педагог, директор 

 

 

Усаглашавање контролних 

вежби и критеријума за 

оцењивање 

септембар 

новембар 

јануар 

април 

јун 

актив  2. разреда, 

педагог 

актив 2. разреда, 

родитељи 

критеријуми прате 

постигнућа у одељењу 

 

 

Педагог, директор 

 

 

Дечја недеља 

 

октобар 

 

актив 2. разреда 

 

ученици, родитељи креативност програма Педагог, директор 

 

Вођење школске 

документације 

септембар - јун 

 

актив 2. разреда, 

педагог 

учитељи 

 

ефикасно вођење 

документације 

Педагог, директор 

Одељенско веће 

 

новембар 

јануар 

чланови 

одељенског већа 

чланови 

одељенског већа 

закључци за 

побољшање успеха и 

актив 2. разреда, педагог, 

директор 
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април 

јун 
 владања 

 

Дан школе 

 

новембар 

 

педагог, директор 

чланови 

колектива, 

ученици, локална 

самоуправа 

педагог, директор 

чланови колектива, 

ученици, локална 

самоуправа 

адекватно укључивање 

свих у обележавање 

Дана школе 

 

Педагог, директор 

 

 Анализа постигнутих 

резултата на крају првог 

класификационог периода 

новембар 

 

Наставничко веће, 

педагог, директор 

Наставничко веће, 

педагог, директор 

 

Закључци за 

побољшање успеха и 

владања 

педагог, директор, 

актив 2. разреда 

 

Новогодишњи програм 

 

 

децембар 

 

 

учитељи, ученици, 

родитељи 

учитељи, ученици, 

родитељи 

Забавили смо се и 

забавили госте 

педагог, директор, 

актив 2. Разреда 

Свети Сава – школска слава 

 

јануар 

 

учитељи, 

вероучитељ, 

ученици, 

родитељи 

учитељи, 

вероучитељ, 

ученици, родитељи 

проширивање знања о 

Светом Сави 

 

педагог, директор, 

актив 2. разреда 

 

Анализа успеха и владања 

ученика на крају првог  

полугодишта  и  оствареност 

стандарда 

јануар 

 

Наставничко веће, 

педагог, директор 

Наставничко веће, 

педагог, директор 

 

Закључци за 

побољшање успеха и 

владања, иновативност 

у раду 

педагог, директор, 

актив 2. разреда 

 

Анализа успеха и владања 

ученика на крају трећег 

класификационог периода и 

оствареност стандарда 

април 

 

Наставничко веће, 

педагог, директор 

Наставничко веће, 

педагог, директор 

 

Закључци за 

побољшање успеха и 

владања, иновативност 

у раду 

педагог, директор, 

актив 2. разреда 

 

Крос РТС-а – учешће 

 

мај Учитељи, ученици ученици Развијање љубави 

према спорту 

педагог, директор, 

актив 2. Разреда 

Екскурзија – реализација 

 

мај учитељи, 

тур. агенција, 

директор, 

ученици 

учитељи, 

ученици, директор 

 

Упознавање нових 

предела, кул. ист. 

споменика 

педагог, директор, 

актив 2. разреда 

 

 Анализа успеха и владања 

ученика на крају школске 

године – оствареност 

стандарда 

јун Наставничко веће, 

педагог, директор 

Наставничко веће, 

педагог, директор 

 

Адекватна анализа и 

заључци о успеху и 

владању ученика на 

крају школске године 

 

педагог, директор, 

актив 2. разреда 

 

Стручно организационе 

припреме за почетак школске 

2016/2017. године 

јул 

август 

Актив,педагог, 

директор 

Актив,педагог, 

директор 

Закључци о 

побољшању успеха и 

владања 

педагог, директор, 

актив 2. разреда 

 

Предлагач плана: Виолета Петровић 
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Стручни актив трећег разреда 
 

Предлагач плана: Гордана Гавриловић 

Одговорно лице: Гордана Гавриловић 

 Остали чланови тима: чланови Актива трећег разреда 

Сарадници у реализацији плана:чланови Актива трећег разреда, стручни сарадник 

Делокруг рада  

Настава,образовање и васпитање,безбедност ,планирање. 

Циљеви:Унапредити наставни процес;ускладити критеријуме вредновања;развијање креативности и ученичког стваралаштва. 
 

Садржај рада 

 

Оријентационо 

време 

реализације 

или  

учесталост 

 

 

Носиоци посла 

 

Циљна група 

(са киме се ради) 

 

Очекивани ефекти 

плана И предлог 

критеријума 

успешности за план 

Особа или 

тим који 

врши 

евалуацију 

плана 
Области рада 

 

Планиране 

активности 

Планирање и 

програмирање 

(планови, 

Уџбеници, 

Литература). 

Унапређивање 

наставе 

(иновације) 

 

-Сарадња са 

родитељима 

 

-Сарадња са 

средином 

 

-Евалуација 

 

-Стручно 

усавршавање 

 

-Израда глобалног и 

оперативног плана 

рада по предметима. 

-Израда глобалног 

плана за ученике који 

слабије напредују. 

август Чланови актива,педагог Наставници,ученици -Израда глобалних и 

оперативних планова и 

глобалних планова за 

ученике који слабије 

напредују 

 

-Рад слободних 

активности 

септембар Чланови актива,педагог  -Извештај рада 

слободних активности 
 

-Учешће ученика у 

Дечијој недељи 

-Сарадња са 

родитељима 

 -Извештај о раду 

актива 

октобар Чланови 

актива,педагог,директор 

Школе,родитељи 

 -Осмишљавање 

активности у оквиру 

Дечије недеље 

-Сарадња са родитељима 

ученика 

 -Извештај актива 

 

-Анализа рада и 

проблеми у настави 

-Анализа постигнућа 

рада на превенцији и 

сузбијању насиља-

Школа без насиља 

   

новембар 

Чланови актива,педагог  -Извештај, досијеи о раду 

-Организовање 

предавања и радионица 

на тему „Насиље“ 
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-Прослава Нове 

године 

   

децембар 

Чланови актива,педагог  -Новогодишња журка  

-Прослава Светог 

Саве 

-Анализа успеха и 

владања 

-Унапредити сарадњу 

са родитељима 

-Извештај о раду 

актива 

 јануар Чланови актива,педагог, 

директор 

 -Прослава Светог Саве 

-Анализа успеха и 

владања 

-Остварити успешну 

сарадњу са родитељима 

-Извештај о раду актива 

 

Мере за побољшљње 

успеха 

фебруар Чланови актива,педагог  -анализа успеха ученика 

и предлагање мере за 

његово побољшање 

 

-Програм поводом 8. 

Марта 

-Сарадња са 

родитељима 

март Чланови актива,педагог 

 

 -Прослава 8. Марта 

-Сарадња са родитељима 

-Сарадња са родитеаима 

-Анализа рада наставних 

и ваннаставних 

активности 

-Извештај актива 

-Припрема екскурзије 

 

-Сарадња са 

родитељима 

-Анализа рада 

наставних и 

ваннаставних 

активности 

-Извештај о раду 

актива 

-Припрема за 

извођење екскурзије 

април Чланови актива,педагог 

-Реализација 

екскурзије 

-Сарадња са 

родитељима 

 мај Чланови актива,педагог  Извештај са екскурзије  

-Извештај о раду 

актива 

-Анализа успеха и 

владања 

-Предлог активности 

за израду школског 

прогарама 

јун Чланови актива,педагог, 

Директор школе 

 -Извештај о раду актива 

-Анализа успеха и 

владања 

-Давање предлога за 

израду школског 

програма 

 

  Предлагач плана,  Гордана Гавриловић 
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План актива четвртог разреда 
 

Предлагач плана: Драгана Петронић 

Одговорно лице: Драгана Петронић 

Остали чланови тима: чланови Актива четвртог разреда 

Сарадници у реализацији плана: чланови Актива четвртог разреда, стручни сарадник 

Делокруг рада:  

Настава; образовање и васпитање; безбедност; планирање 

Циљеви: Унапредити наставни процес; ускладити критеријуме вредновања; развијање креативности и ученичког стваралаштва 

 

 

Садржај рада 

 

Оријентационо 

време 

реализације 

или  

учесталост 

 

Носиоци посла 

Циљна група 

(са киме се 

ради) 

 

Очекивани 

ефекти плана 

И предлог 

критеријума 

успешности за 

план 

Особа или тим који 

врши евалуацију 

плана 

Области рада 

 

Планиране 

активности 

 

- Планирање и 

програмирање 

(планови, 

уџбеници, 

литература) 

 

 

 

-Унапређење 

наставе 

(иновације) 

 

 

 

 

 

 

 

Планирање наставних 

и ваннаставних 

активности 

август-јун Чланови актива 

4.р., директор, 

педагог 

Чланови актива 

4.р., педагог 

Усклађени 

глобални и 

оперативни 

планова 

 

Реализација 

родитељских 

састанака и 

њихова 

посећеност 

Читаност дечје 

штампе 

 

Упознавање 

нових предела; 

кул.-

ист.споменика 

Креативност 

Педагог 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

 

 

 

Савет 

родитеља,директор 

 

 

 

 

Директор, педагог 

 

Организација 

родитељских 

састанака 

септембар Чланови актива 

4.р. 

Чланови актива 

4.р. 

 

Избор дечје штампе 

септембар Чланови актива 

4.р. 

Чланови актива 

4.р., родитељи 

Усвајање предлога 

реализације екскур 

зије ученика нижих 

раздаре 

септембар Чланови актива 

4.р., директор, 

педагог 

Чланови актива 

4.р., директор, 

педагог, 

родитељи 

Обележавање Дечје 

недеље 

 

 

октобар Чланови актива 

4.р., директор, 

педагог, ученици 

Чланови актива 

4.р., директор, 

педагог, ученици 
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-Сарадња са 

родитељима 

 

-Стручно 

усавршавње 

 

-Евалуација 

 

 

 

 

 

 

 

Припрема за прославу 

Дана школе 

 

Септембар, 

октобар 

Чланови актива 

4.р., директор, 

педагог, ученици 

 

 

 

Чланови актива 

4.р., директор, 

педагог, ученици 

 

 

 

ученика 

 

 

 

Праћење 

напредовања 

ученика 

 

Адекватно 

укључивање 

свих у 

обележавање 

Дана школе 

 

Закључци за 

побољшање 

успеха и 

владања 

ученика 

 

 

Забавили смо се 

и забавили сте 

се 

 

 

Проширивање 

знања о Светом 

Сави 

 

 

 

Адекватна 

припрема  

ученика за 

такмичење 

 

 

 

 

 

 

 

Директор, педагог, 

родитељи 

 

 

Савет родитеља 

 

 

 

 

Директор, педагог, 

родитељи 

 

 

 

 

 

Родитељи, ученици 

 

 

 

Савет родитеља 

 

 

 

Актив 4.р. 

 

 

 

Актив  4.р. 

 

 

Прослава Дана школе 

 

новембар Чланови актива 

4.р., директор, 

педагог, ученици 

 

 

 

Сви чланови 

колектива, 

локална 

самоупрва 

Анализа успеха и 

владања ученика у 

протеклом периоду 

 

новембар Чланови актива 

4.р., директор, 

педагог 

 

 

 

Чланови актива 

4.р., директор, 

педагог, ученици 

 

 

 

Прослава Нове године децембар Чланови актива 

4.р., директор, 

педагог, ученици 

 

 

 

Ученици, 

учитељи 

Припрема програма 

школске славе – Свети 

Сава 

Јануар Учитељи, 

вероучитељ, 

ученци 

 

 

 

Ученици, 

учитељи, 

Вероучитељ 

Организаија прославе 

школске славе – Свети 

Сава 

јануар Учитељи, 

вероучитељ, 

ученци, родитељи 

 

 

 

Учитељи, 

вероучитељ, 

ученци, 

родитељи 
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Анализа реализације 

наставног плана и 

програма, успеха и 

владање ученика на 

крају првог 

полугодишта школске 

2017/2018. 

 

јануар Учитељи, 

директор, педагог 

Учитељи, 

директор, 

педагог 

 

 

 

 

 

 

 

Адекватан 

одабир 

уџбеника 

 

 

Закључци за 

побољшање 

успеха и вадања 

ученика 

 

Адекватна 

помоћ 

ученицима који 

спорије 

напредују 

 

 

Закључци за 

побољшање 

успеха 

 

Упознавање 

нових предела; 

кул.-ист. 

Споменика 

 

 

Адекватно 

вредновање и 

награђивање 

 

Директор, педагог, 

родитељи 

 

Актив 4.р. 

 

 

 

 

 

Актив 4.р., 

педагог,директор 

 

 

Савет родитеља 

 

 

 

 

Родитељи, директор, 

педагог 

 

 

 

 

Актив 4.р.,директор, 

педагог 

 

 

 

 

Родитељи, 

директор, педагог 

 

 

 

 

Организација 

такмичења из 

математике 

фебруар Чланови актива 

4.р., ученици, 

директор, педагог 

Учитељи, 

директор, 

педагог 

Реализација 

такмичења из 

математике 

март Чланови актива 

4.р., ученици, 

директор, педагог 

Учитељи, 

директор, 

педагог 

Такмичење 

рецитатора 

март Учитељи, ученици Учитељи, 

ученици 

Предлог уџбеника за 

наредну школску 

2018/2019. 

март Учитељи, 

директор, педагог 

Учитељи, 

директор, 

педагог 

Анализа успеха и 

владања ученика у 

претходном периоду 

април Учитељи, 

директор, педагог 

Учитељи, 

директор, 

педагог 

Анализа о допунској и 

додатној настави 

април Учитељи, педагог Учитељи, едагог 

Припрема и извођење 

једнодневне 

екскурзије 

мај Учитељи, 

директор, педагог 

Учитељи, 

директор, 

педагог 

Анализа реализације 

наставног плана и 

програма, успеха и 

владање ученика на 

крају школске 

2017/2018. 

јун Учитељи, 

директор, педагог 

Учитељи, 

директор, 

педагог 

Анализа рада актива у 

протеклом 

периоду;планирање 

рада за наредну 

јун Чланови актива 

4.р. 

Чланови актива 

4.р. 
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годину; избор 

руководиоца актива 

 

успеха и 

владања 

 

 

 

Успешан рад 

актива 4.р. 

 

 

 

 

Адекватна 

припрема 

ученика и 

родитеља за 

пети разред 

 

Успешан рад у 

наредној 

школској 

години 

 

Адекватно 

планирање 

активности 

 

Квалитетнији 

васпитно-

образовни рад 

 

Леп почетак 

школовања 

 

 

 

Актив 4.р. 

 

 

 

Актив4.р. 

 

 

 

 

 

Актив 4.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици,родитељи 

Припрема ученика и 

родитеља за полазак у 

пети разред 

 

јун Чланови актива 

4.р., директор, 

педагог 

Чланови актива 

4.р., директор, 

педагог, ученици, 

родитељи 

Анализа успеха и 

владања ученика на 

крају школске 

2017/2018. 

август Чланови актива 

4.р., директор, 

педагог 

Чланови актива 

4.р., директор, 

педагог 

Усвајање Годишњег 

плана рада актива 

 за 2018/2019. 

 

август Чланови актива 

4.р., директор, 

педагог 

Чланови актива 

4.р., директор, 

педагог 

Упознавање календара 

образовно-васпитног 

рада за школску 

2018/2019. 

август Чланови актива 

4.р., директор, 

педагог 

Чланови актива 

4.р., директор, 

педагог 

Усвајање уџбеника, 

школског прибора и 

спортске опреме за 

школску 2018/2019. 

август Чланови актива 

4.р., директор, 

педагог 

Чланови актива 

4.р., директор, 

педагог 

Усвајање 40-часовне 

радне недеље 

 

август Чланови актива 

4.р., директор, 

педагог 

Чланови актива 

4.р., директор, 

педагог 

Договор о 

организацији  пријема 

првака 

 

август Чланови актива 

4.р., директор, 

педагог 

Чланови актива 

4.р., директор, 

педагог 

                                                                                                     Предлагач плана: Драгана Петронић 
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План рада стручног актива за развојно планирање 

 

Предлагач плана: Јасмина Палавестрић 

Одговорно лице: Јасмина Палавестрић 

Остали чланови актива: Неда Шарчевић Самарџић, Биљана Павловић, Ивица Вучић, Марија Маринковић, Јасмина Илић,  

представник Ученичког парламента, Жељко Средојевић- представник родитеља. 

Сарадници у реализацији плана: директор, наставници, ученици, родитељи, актери из локалне заједнице 

Делокруг рада: образовање и васпитање 

Циљеви: унапређење квалитета рада школе 

 

Садржај рада 
Оријентационо 

време 

реализације 

или 

учесталост 

 

 

Носиоци посла 

 

Циљна група 

 

Очекивани ефекти 

плана 

и предлог 

критеријума 

успешности за план 

Особа или тим 

који врши 

евалуацију 

плана 

 

Области рада 

 
Планиране активности 

Настава и учење, 

Ресурси, Годишњи 

план и Школски 

програм 

На основу личног развојног 

плана наставници узимају 

учешће на стручним скуповима, 

семинарима... 

Током године 

Тим за стручно 

усавршавање 

запослених. 
наставници 

Број наставника који 

су похађали 

различите облике 

стручног 

усавршавања и који у 

свом раду користе 

савремене наставне 

системе се повећао. У 

наставним плановима 

видљиво је постојање 

корелације међу 

наставним 

предметима и 

повезаност са 

свакодневним 

животом  ученика. 

Наставници 

успешније решавају 

проблеме настале 

јављањем разлчитих 

обика непожељног 

понашања. 

Стручни актив за 

развојно 

планирање, 

наставничко веће 
Одржавање и посета угледним 

часова Током године 
Директор, 

Педагог, 

Наставници. 
наставници 

Заједнички рад у изради 

планова. 
Током године 

Стручна већа 
Наставници 

Усаглашавање наставних 

јединица које су у корелацији Током године 
Наставници 

Наставници 

Одржавање и посета 

корелацијских часова 
Током године 

Наставници 
Наставници 

Организовање састанака 

актива, стручних већа и 

школских тимова 
Током године 

Руководиоци 

актива, већа, 

координатори 

тимова 

Наставници 

Посете културно-историјским 

установама из окружења 

(Струганик, Бранковина..) 
Октобар, март, 

април, мај 

Директор 

Одељенске 

старешине 

 
Ученици 
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 Организовање једнодневних 

екскурзија до различитих места у 

Србији од културно-историјског 

значаја. 

Септембар, октобар, 

април, мај 
 

Директор 

Одељенске 

старешине 

ученици 

  

Организовање посета објектима 

који се баве различитим 

привредним делатностима 

(фабрика воде, фабрика 

стиропора, посета 

пољоп.газдинству) 

октобар, март, април Директор 

Одељенске 

старешине 

Тим за 

професионалну 

оријентацију 

ученици 

Организовати предавања од 

стране стручњака из различитих 

области (медицина, економија, 

образовање, култура, спорт, 

уметност, безбедност, социјални 

рад...). 

октобар, децембар Директор 

Одељенске 

старешине 

Тим за 

професионалну 

оријентацију 

ученици 

Препознати код деце одступања у 

понашању и упутити их на 

индивидуалне разговоре са 

стручним сарадницима у школи. 

Током године Директор 

Стручни сарадник 

школе 
ученици 

Организовати радионице са 

децом које се баве сузбијањем 

непожељних облика понашања и 

како решавати конфликте. 

Током године Одељенске 

старешине 
ученици 

Настава и учење, 

Подршка 

ученицима, 

Образовна 

постигнућа 

ученика, Етос 

 

 

 

 

 

 

Спровести мини истарживање 

о интересовањима ученика. 

октобар, новембар Стручни сарадник 

школе 

Одељенске 

старешине 

 
 

ученици Настава и ваннаставне 

активности прилагођене 

су интересовањима и 

потребама свих ученика. 
Ученици укључени у 

тематске радионице. 

Формиран тим  за 

праћење, аплицирање, 

писање и реализацију 

различитих пројеката. 

Ученици показују бољи 

успех на завршном 

испиту. 
 

 

 

 

Стручни актив за 

развојно 

планирање, 

наставничко веће 

 

 

 

 

 

Формиране секције укључити 

у већој мери у живот школе. 

Током године. -Директор 

-Чланови тима за 

развојно 

планирање 

- предметни 

наставници 

 

Ученици 
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Идентификовати талентоване 

ученике и области у којима 

даровити ученици постижу 

успех и за њих урадити 

идивидуално-образовне 

планове. 

октобар, децембар - Директор 

- Школски одбор 

- Савет родитеља 

- стручни сарадник 

- Тим за развојно 

планирање 

- Ученички 

парламент 

Ученици  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подстицати ученике да узму 

учешће у различитим 

секцијама, манифестацијама и 

такмичењима како у својој 

школи, тако и ван ње 

Током године -тим за развојно 

планирање 

-стручни сарадник 

-одељењске 

старешине 

-предметни 

наставници 

Ученици 

На крају сваког тромесечја  

истаћи најбоље ученике  по 

успеху и понашању. 

На крају сваког 

тромесечја 

-одељењске 

старешине 

-предметни 

наставници 

-наставници 

задужени за секције 

-тим за бригу о деци 

и подршку 

талентованој деци 

Ученици 

На родитељским састанцима 

и Савету родитеља истаћи 

посебно успешне ученике 

На крају сваког 

тромесечја 

-одељењске 

старешине 

-предметни 

наставници 

родитељи 

Најуспешније ученике 

наградити на  на крају године. 

Крај школске 

године. 

-одељењски 

стрешина 

- педагог 

Ученици 

На школским приредбама 

(Дан школе, Свети Сава и др.) 

посебно скренути пажњу на 

успешне ученике и њихова 

постигнућа. 

Током године -Одељењски 

старешина, 

-директор 

Ученици 
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Омогућити ученицима да 

заједно раде  на решавању 

задатака (групни рад, рад у 

паровима, рада на пројекту). 

 

Током године -организатор 

приредбе, 

-одељењски 

старешина 

Тим за бригу о 

деци и подршку 

талентованој деци 

Ученици 

Развијати комуникациjске 

вештина и сарадњу међу 

ученицима. 

 

Током године - наставници, 

- педагог 

Ученици 

Користити разлике међу 

ученицима као ресурс за 

подршку у учењу.. 

Током године - наставници, 

- педагог 

Ученици 

Организовати програме и 

активности за развијање 

социјалних вештина 

(конструктивно решавање 

проблема, ненасилна 

комуникација...) 

Током године - наставници ученици 

Промовисати здраве стилове 

живота, заштиту животне 

средине, хуманитарне 

активности. 

Током године - наставници 

-педагог 
Ученици 

Користити одговарајућа 

наставна средства, методе, 

облике рада у зависности од 

врсте сметње са којом се 

ученик среће (прилагођене 

материјале, 

индивидуализована, 

Током године - наставници 

-педагог 
Ученици 
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диференцирана настава, 

индивидуални облик 

рада...) 

Укључити ученике који 

постижу добре резултате у 

подршку слабијим ученицима 

(рад у пару). 

Током године - наставници, 

-тим за 

инклузивно 

образовање. 

ученици  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радити са остатком одељења 

на развијању толеранције и 

подршке слабијим ученицима 

(похвалу, подршку, помоћ не 

пружа само учитељ, већ 

читаво одељење. 

Током године - наставници, 

-тим за 

инклузивно 

образовање. 

ученици 

Пратити конкурсе за 

националне и међународне 

пројекте 

Током године - наставници, 

-тим за 

инклузивно 

образовање. 

конкурси 

Информисати наставнике о 

актуелним пројектима. 

Током године - директор 

- пројектни тим 
наставници 

Створити услове за учешће у 

пројектима (прикупити 

потребну документацију, 

оформити тимове за 

спровођење пројекта...). 

Током године - директор 

- пројектни тим 

Радна група 

Информисати наставничко 

веће о програмима, циљевима, 

задацима пројекта. 

Током године - директор 

- пројектни тим 
наставници 
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Анализирати резултате 

ученика на завршном испиту. 

Почетак школске 

године. 
- директор 

- пројектни тим 
наставници   

Уочити предмет/област где су 

постизани најслабији 

резултати, нпр. 

математика/геометрија. 

Почетак школске 

године. 

- предметни 

наставници 

- педагог 

наставници 

Организовати припремну 

наставу. 

Друго полугодиште - предметни 

наставници 

- педагог 

ученици 

Организовати допунску 

наставу за ученике којима је 

то потребно. 

Током године - предметни 

наставници 

- педагог 

ученици 

Организовати пробни 

завршни тест. 

Током године - предметни 

наставници 

 

ученици 

На крају разреда организовати 

тестове по узору на завршни, 

примерене узрасту ученика 

(са циљем навикавања на 

такву врсту провера). 

Крај 

школскегодине 
Директор 

Пред. наставници 

ученици 

 

Организација рада и 

руковођење, Етос, 

Подршка 

ученицима, 

Годишњи план рада 

и Школски програм. 

Редовно информисање родитеља 

о напредовању, могућностима , 

интересовањима и социјалној 

интеракцији њихове деце. 

Током године -директор школе 

- пегагог 

-разредне 

старешине 

-Савет родитеља 

- остали родитељи 

родитељи Повећана 

информисаност и 

укљученост родитеља 

у живот и рад школе. 

Организоване 

међусобне посете са 

другим школама и 

установама (спортске 

и културне 

активности, 

професионална 

Стручни актив за 

развојно 

планирање, 

наставничко веће 

 

 
Редовно информисање родитеља 

о школским документима, актима 

, правилницима и прописима 

везаним за школу. 

Током године директор школе 

- пегагог 

-разредне 

старешине- 

секретар школе 

родитељи 
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Заједничко учествовање школе и 

родитеља у планирању и 

реализацији појединих 

ваншколских активности. 

Током године -директор школе 

- пегагог 

-разредне 

старешине 

-Савет родитеља 

- остали родитељи 

родитељи оријентација, 

ученички парламент, 

тематска 

предавања...). Између 

тимова, већа, 

руководства, 

наставног кадра  

постоји стална 

сардња. 

Омогућити родитељима да 

присуствују поједим часовима 

како би дали одређене 

примедбе и сугестије. 

 
 

Током године директор школе 

- пегагог 

-разредне 

старешине 

-родитељи 

ученика 

родитељи 

Прављење родитељског кутка 

(кутије) за пријем њихових 

захтева, молби, сугестија, 

предлога. 

 

Током године -директор 

-разредне 

старешине 

-педагог школе 

родитељи 

Укључити родитеље да 

учествују у изради Годишњег 

плана рада школе и других 

докумената (примедбе, 

сугестије 

Током године -директор школе 

- пегагог 

-разредне 

старешине 

-Савет родитеља 

- остали родитељи 

-секретар школе 

Родитељи 

Организовати посете наших 

ученика виших разреда 

средњим школама ради 

професионалне оријентације. 

Током године -директор школе 

- пегагог 

-разредне 

старешине 

-Ђачки парламент 

 

Ученици 

Организовати разговоре  и 

предавања ученицима виших 

разреда од стране професора 

средњих школа. 

Током године директор школе 

- пегагог 

-разредне 

старешине 

-Ђачки парламент 

-професори 

средњих школа 

Ученици 
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Организовати разна спортска 

такмичења ученика наше 

школе и ученика други 

основних школа (Мионица, 

Ваљево). 

Током године -директор школе 

- пегагог 

-разредне 

старешине 

-Ђачки парламент 

-директори и 

професори других 

школа 

Ученици 

Упознавати ученике са 

програмским садржајима 

разних културних установа у 

Мионици и Ваљеву. 

 

Током године -директор школе 

- пегагог 

-разредне 

старешине 

 

Ученици 

Организовати посете ученика 

разним културним и 

административним  

установама у окружењу ради 

упознавања са њиховим 

радом, значајем и улогом у 

друштву. 

Током године -директор школе 

- пегагог 

-разредне 

старешине 

-Ђачки парламент 

 

Ученици 
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План рада стручног актива за развој школског програма 

 

Предлагач плана: Наташа Ђурић 

Одговорно лице: Наташа Ђурић 

Остали чланови актива:Виолета Петровић, Светлана Ђуковић Матић, Јасмина Палавестрић 

Сарадници у реализацији плана: директор, наставници 

Делокруг рада: - доноси план рада и подноси извештај о његовој реализацији 

- израђује предлог школског програма 

- израђује пројекте који су у вези са школским програмом 

- праћење развоја и реализације школског програма 

Циљеви: обезбеђивање самосталности и флексибилности наставника у приступу наставном процесу и доношењу професионалних 

одлука; 

припремање нацрта  школског програма на основу наставног плана и програма; 

процењивање и вредновање постигнутих резултата у односу на дефинисане циљеве и задатке и општих и посебних стандарда знања; 

учествовање у унапређивању школског програма руководећи се резултатима процеса евалуације и властите процене своје образовне 

праксе; 

утврђивање посебних програма, садржаја и активности (пројеката школе) којима школа пружа могућности да ученици додатно 

унапреде своја знања, задовоље интересе, интересовања и потребе; 

праћење потребе и могућности локалне заједнице као и конкретне услове рада школе. 
 

 

Садржај рада Оријентаци

оно време 

реализације 

или 

учесталост 

Носиоци 

посла 

Циљна група 

 

Очекивани ефекти плана 

И предлог критеријума 

успешности за план 

Особа или 

тим који 

врши 

евалуацију 

плана 

Области рада 

 

Планиране 

активности 

Планирање Усвајање 

годишњег плана 

актива 

Август, 

септембар 
актив 

Чланови 

актива 

Усвојен годишњи план 

актива; подељена задужења 

међу члановима, 

наставници обавештени о 

законским захтевима у 

изради наставних планова и 

 

 

 

 

 

 

Подела задужења 

међу члановима 

тима 

Август, 

септембар 
актив 

Чланови 

актива 
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Примена 

законских захтева 

у изради 

наставних планова 

и програма 

Август, 

септембар 
актив наставници 

програма; испланиран 

начин реализације 

допунске, додатне и 

припремне наставе. 

Актив 

Планирање и 

програмирање 

допунске, додатне 

и припремне 

наставе 

Август, 

септембар 
актив наставници 

Планирање и 

распоред 

писмених – 

контролних 

задатака 

Септембар, 

октобар 

наставници наставници 

План посете 

часовима 

Током 

године 

Директор, 

педагог 
наставници 

Организација 

активности 

Слободне 

активности и 

секције 

Током 

године 
Секције, 

тимови, 
ученици 

Реализоване слободне 

активности, активности 

секција, спортске 

активности, хуманитарне и 

културне активности 

планиране школским 

програмом и годишњим 

планом рада 

 

 

 

 

 

 

Актив 

Такмичења Друго 

полугодишт

е 

 

наставници ученици 

Спортске 

активности 

Током 

године 

 

Наставници 
ученици 

Хуманитарне 

активности 

Током 

године 

 

Наставници 
ученици 

Културне 

активности 

Током 

године 

 

Наставници 
ученици 

Екскурзије и 

излети у природи 

Током 

године 

наставници 
ученици 

 

 

Анализа 

остварености 

На крају 

класификаци

 

актив 

наставници Урађене анализе примене 

школског програма и 
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Анализа 

Школског 

програма за први 

и други циклус 

оних 

периода 

реализације оперативних 

наставних планова и 

ваннаставних активности 

 

 

Актив 

Анализа 

реализације 

оперативних 

наставних планова 

Јануар, мај актив наставници 

Анализа 

реализације 

ваннаставних 

активности 

Јануар, јун  

актив 

наставници 

Извештај о раду 

актива 

фебруар, јун актив наставници 

Избор нових 

чланова и 

руководства 

актива, измене у 

плану рада 

август Директор, 

педагог 

наставници 

 

Предлагач плана, Наташа Ђурић  
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План рада педагошког колегијума 

 

Педагошки колегијум је највиши стручни орган у школи.Чине га: директор школе, помоћник 

директора, стручни сарадници, руководиоци свих разредних и стручних већа, руководиоци тимова и комисија Наставничког већа. 

Формиран је у циљу што боље организације рада у школи као и брже и ефикасније комуникације и обављања различитих послова у 

школи. Задаци Педагошког колегијума су да остварује што ефикаснију комуникацију на релацији руководство школе – запослени, 

затим да учествује у подели часова по предметима и наставницима, учествује у избору уџбеника и стручних часописа, у опремању 

кабинета, набавци наставних  средстава и потрошног материјала. Педагошки колегијум учествује и у предлагању мера за 

осавремењавање наставе и отклањање евентуалних пропуста у реализацији часова, затим у  уједначавању критеријума оцењивања. 

Овај стручни орган се бави и сагледавањем успеха који су ученици постигли и предлагањем мера за побољшање истог.Неке од 

активности су израда и проучавање различитих правилника о раду у школи као и предлагање мера за побољшање квалитета рада и 

организације у школи.Реализацију предвиђених задатака сви чланови Педагошког колегијума остварују на основу Плана и програма 

педагошког колегијума за школску годину. 

Педагошки колегијум разматра питања: 

- планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности школе;

- стара се о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда и постигнућа и унапређивању образовно-васпитног 

рада; 

- стара се о остваривању развојног плана школе; 

- сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима; 

- организује и врши педагошко-инструктивни увид и прати квалитет образовно-васпитног рада и педагошке праксе и предузима 

мере за унапређивање и усавршавање рада наставника и стручних сарадника; 

- планира и прати стручно усавршавање запослених. 
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Садржај рада 
Оријентационо 

време 

реализације 

или 

учесталост 

 

 

Носиоци посла 

 

Циљна група 

 

Очекивани ефекти плана 

И предлог 

критеријума успешности 

за план 

Особа или тим 

који врши 

евалуацију плана 
Области рада 

 

Планиране 

активности 

Разматрање 

школских документа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разматрање Годишњег 

извештаја о раду 

школе 

Август, септембар директор Педагошки 

колегијум 

Размотрена школска 

документа у циљу 

побољшања квалитета 

рада установе 

Педагошки 

колегијум 

Разматрање годишњег 

плана рада школе 
Август, септембар директор 

Педагошки 

колегијум 
Упознавање са 

активностима из 

акционог плана 

Развојног плана школе 

септембар 
Актив за развојно 

планирање школе 

Педагошки 

колегијум 

Упознавање са 

активностима из 

Школског програма 
септембар 

Актив за развој 

школског 

програма 

Педагошки 

колегијум 

Планирање и 

приптремање 
Договор о 

организацији рада 

Август, септембар Чланови 

педагошког 

колегијума 

Педагошки 

колегијум 

Договор 

 

Реализоване активности у 

оквиру планирања и 

припремања у циљу 

унапређења наставних 

активности 

Педагошки 

колегијум 

 

Планирање стручног 

усавршавања 

наставника 

Септембар Наставници, 

стручни сарадник 

Педагошки 

колегијум 

План додатне, 

допунске и припремне 

наставе 

Септембар 
Наставници, 

стручни сарадник 

Педагошки 

колегијум 

Распоред контролних 

вежби и писмених 

задатака 

септембар Наставници, 

стручни сарадник 

Педагошки 

колегијум 

План школских 

такмичења 

септембар Наставници, 

стручни сарадник 

Педагошки 

колегијум 
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План педагошког-

инструктивног рада 

септембар Директор, 

стручни сарадник 

Педагошки 

колегијум 
План израде ИОПа и 

праћење његове 

реализације 

септембар Тим за 

инклузивно 

образовање 

Педагошки 

колегијум 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализа 

Анализа релизованих 

огледних часова 

Током године реализатори Педагошки 

колегијум 
 

Урађена аналииза 

активности реализованих 

током школске године у 

циљу припреме за идућу 

школску годину 

 

 

 

 

 

Педагошки 

колегијум 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализа реализованих 

угледних часова 

Током године релизатори Педагошки 

колегијум 

Анализа реализованих 

активности у оквиру 

Дечје недеље 

октобар Директор, 

секције, стручна 

већа 

Педагошки 

колегијум 

Анализа реализованих 

активности у оквиру 

недеље школског 

спорта 

Октобар, април Наставници 

физичког 

васпитања, 

стручно веће 

разредне наставе 

Педагошки 

колегијум 

Анализа реализованих 

активности у оквиру  

школских програма и 

пројекта 

Током године директор Педагошки 

колегијум 

Анализа реализованих 

активности у оквиру 

професионалне 

оријентације ученика 

Током године Тим за 

професионалну 

оријентацију 

Педагошки 

колегијум 

Анализа релизованих  

активности у склопу 

завршног испита 

Друго 

полугодиште 

Испитна комисија Педагошки 

колегијум 

Анализа успеха и 

дисциплине ученике 

на класификационим 

периодима 

Током године Стручна већа, тим 

за праћење 

напредовања 

ученика 

Педагошки 

колегијум 

Анализа реализације 

рада са ученицима 

који имају додатну 

образовну подршку – 

ИОП-1 и ИОП-2 као и 

са талентованим 

ученицима 

Током године 

 

 

 

 

 

 

Тим за 

инклузвивно 

образовање и тим 

за бригу о 

подршку 

талентиваној деци 

 

Педагошки 

колегијум 
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-Анализа извештаја 

директора и стручног 

сарадника о 

посећеним часовима 

 

Новембар, 

децембар, март, 

април 

 

Директор, педагог 

Педагошки 

колегијум 

Анализа успеха 

ученика на 

такмичењима 

Друго 

полугодиште 

Стручна већа Педагошки 

колегијум 

Анализа посећених 

часова 

Током године Директор, 

стручни сарадник 

Педагошки 

колегијум 
Анализа активности 

реализованих кроз 

акционе планове 

Током године Тимови и активи Педагошки 

колегијум 

Анализа успеха 

ученика на завршном 

испиту 

Јун, август 2018. Испитна комисија Педагошки 

колегијум 
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Плана рада руководећих органа школе 
 

 

План рада директора 

 

Директор школе садржаје рада заснива на: 
- Закону о основама система образовања и васпитања у основној школи, а посебно на члан 62. 

-     На основу развојног плана 

- На основу Годишњег плана рада школе 

Директор школе ће  радити на следећим пословима: 
- примена Закона о основама система образовања и васпитања, Правилника, упутстава и других прописа 

- програмирање рада школе 

- организација васпитно-образовног рада у школи 

- педагошко-инструктивни и саветодавни рад са наставницима 

- аналитичко студијски рад 

- рад у стручним и другим органима школе 

- рад на педагошкој документацији и 

- остали послови 

 

Садржај рада 
Оријентационо 

време 

реализације 

или 

учесталост 

 

 

Носиоци посла 

 

Циљна група 

 

Особа или тим 

који врши 

евалуацију плана 
Области рада 

 
Планиране активности 

 

 

 

 

 

РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО- 

ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ У 

ШКОЛИ 

Развијање и промовисање 

вредности учења и развија школу 

као заједницу 

целоживотног учења. 

континуирано директор ученици 

 

Директор, школски 

одбор 

Стварање безбедног радног и 

здравог окружење у коме ученици 

могу квалитетно да уче и 

да се развијају. 

континуирано директор 

ученици 

Обезбеђивање и унапређење 

квалитетног наставног и васпитног 

процеса. 

континуирано директор 
ученици 
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Стварање услова и подстицање 

процеса квалитетног образовања и 

васпитања за све 

ученике. 

континуирано директор 

ученици 

Праћење и подстицање  ученика на 

рад и резултате. 

континуирано директор 
ученици 

ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ 

И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 

Обезбеђивање доношења и 

спровођење планова рада установе. 

континуирано директор 
наставници 

Директор, школски 

одбор 

Обезбеђивање ефикасне 

организацие установе 

континуирано директор наставници, 

ученици, помоћно 

особље 

Обезбеђивање праћења, 

извештавања, анализе резултата 

рада установе и предузимање 

корективних мера. 

континуирано директор 

наставници 

Обезбеђивање ефикасног 

управљања информацијама у 

сарадњи са школском управом и 

локалном самоуправом. 

континуирано директор 
наставници, 

ученици, помоћно 

особље 

Развијање и реализовање система 

осигурања квалитета рада установе. 

континуирано директор наставници, 

ученици, помоћно 

особље 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ 

РАДА ЗАПОСЛЕНИХ 

Обезбеђивање потребног броја и 

одговарајуће структуре запослених 

у установи 

континуирано директор наставници  

 

 

 

Директор, школски 

одбор 

Обезбеђивање услова и подстицање 

професионалног развоја запослених 

континуирано директор наставници 

Стварање позитивне и 

подржавајуће радне атмосфере 

континуирано директор наставници 

Систематско праћење и вредновање 

рада запослених, мотивисање 

запослених и награђивање за 

постигнуте резултате. 

континуирано директор наставници 

 

 

 

РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА 

Развијање конструктивних односа 

са родитељима/старатељима и 

пружање  подршке у раду 

савета родитеља. 

континуирано директор родитељи  
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РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА, 

ОРГАНОМ 

УПРАВЉАЊА, 

РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ 

СИНДИКАТОМ И ШИРОМ 

ЗАЈЕДНИЦОМ 

Пружање подршке раду органа 

управљања и репрезентативном 

синдикату. 

континуирано директор  

Орган управљања 

 

 

Остваривање конструктивне 

сарадње са органима државне 

управе и локалне 

самоуправе. 

континуирано директор Органи државне 

управе и локалне 

самоуправе 

Промовисање сарадње са 

установама на националном, 

регионалном и међународном 

нивоу. 

континуирано директор установе на 

националном, 

регионалном и 

међународном 

нивоу. 

 

ФИНАНСИЈСКО И 

АДМИНИСТРАТИВНО 

УПРАВЉАЊЕ РАДОМ 

УСТАНОВЕ 

Ефикасно управљање финансијским 

ресурсима 

континуирано директор шеф 

рачуноводства, 

локална самоупрва 

Директор, школски 

одбор 

Ефикасно управљање материјалним 

ресурсима 

континуирано директор шеф 

рачуноводства, 

локална самоупрва 
Ефикасно управљање 

административним пословима и 

документацијом 

континуирано директор шеф 

рачуноводства, 

локална самоупрва 
 

 

 

 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ 

РАДА УСТАНОВЕ 

Познавање, разумевање и праћење 

релевантних прописа 

континуирано директор Министрство 

просвете 

Директор, школски 

одбор 

Обезбеђивање израде општих аката 

и документације која је у складу са 

законом и 

другим прописима 

континуирано директор Министрство 

просвете 

Обезбеђивање поштовања и 

примене прописа, општих аката и 

документације установе 

континуирано директор Министрство 

просвете 
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План рада Школског одбора 

 

Садржај рада 
Оријентационо 

време 

реализације 

или 

учесталост 

 

 

Носиоци посла 

 

Циљна група 

 

Особа или 

тим који 

врши 

евалуацију 

плана 

Области рада 

 
Планиране активности 

 

 

 

 

 

 

Управљање радом 

школе 

Доношење општих аката и давање сагласности на 

акт о организацији и систематизацији послова 
Током године 

Школски одбор, 

директор 
Директор, секретар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школски 

одбор 

Доношење годишпњег плана рада, усвајање 

извештаја о раду школе и директора 
септембар 

Школски одбор, 

директор 
директор 

Усвајање извештаја о самовредновању рада школе 
јун 

Школски одбор, 

директор 
Тим за 

самовредновање 

Утврђивање предлога финансијског плана 
јануар 

Школски одбор, 

директор 
Шеф рачуноводства, 

дирктор 

Доношење финансијског плана јануар Школски одбор, 

директор 
Шеф рачуноводства, 

дирктор 
Усвајање финансијског плана јануар Школски одбор, 

директор 
Шеф рачуноводства, 

дирктор 
Усвајање извештаја о пословању , годишњег 

обрачуна,  и извештаја о извођењу екскурзије 

ученика 

Јануар, март Школски одбор, 

директор 
Шеф рачуноводства, 

дирктор 

Разматрање поштовања општих принципа, 

остваривање 

циљева образовања и васпитања, стандарда 

постигнућа и предузимање мера за побољшање 

услова рада. 

Током године Школски одбор, 

директор 
Директор, педагог 

Доношење плана стручног усавршавања 

запослених и усвајање извештаја о његовом 

остваривању 

септембар Школски одбор, 

директор директор 

Обављање других послова у складу са законом Током године Школски одбор, 

директор 
секретар 
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Плана рада Савета родитеља 

 

 

Садржај рада 
Оријентационо 

време 

реализације 

или 

учесталост 

 

 

Носиоци посла 

 

Циљна група 

 

Особа или тим који 

врши евалуацију 

плана 
Области рада 

 
Планиране активности 

 

Праћење рада школе 

Формирање савета родитеља- избор нових 

чланова 
септембар 

Савет родитеља, 

директор 
Орган управљања 

 

 

 

 

 

Савет родитеља 

 

 

 

 

 

 

Предлагање свог представника  у стручни 

актив за развојно планирање и друге 

тимове у школи 

септембар 

Савет родитеља, 

директор Актив и тимови 

Анализа успеха ученика на 

класификационим периодима 

Класификациони 

периоди 

Педагог 
ученици 

Учествовње у поступкул предагања 

уџбеника и изборних предмета 

Друго 

полугодиште 

Савет родитеља, 

директор 
наставници 

Разматрање предлога годишњег плана рада 

и извештаја о раду директора и школе 
септембар 

Савет родитеља, 

директор 
директор 

Разматрање намене коришћења средстава 

од донација 

Током године, по 

потреби 

Савет родитеља, 

директор 
директор 

Разматрање и праћење услова за рад 

установе, услова за одрастање и учење, 

безбедност и заштиту ученика 

Током године Савет родитеља, 

директор 
ученици 

Двање сагласности на програм и 

организовање екскурзије ученика 

октобар Савет родитеља, 

директор 
Ученици, директор 
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ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНОГ САРАДНИКА, ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА И ТИМОВА 

 

 

План рада педагога 

 

 

Предлагач плана: Јасмина Палавестрић, стручни сарадник, педагог 

Одговорно лице: Јасмина Палавестрић, стручни сарадник, педагог 

Сарадници у реализацији плана: директор, одељењске старешине, наставници, ученици 

Делокруг рада:  

- Учешће у стварању оптималних услова за развој деце и ученика и остваривање образовно-васпитног рада, 

- Праћење и подстицање целовитог развоја детета и ученика, 

- Подршка васпитачима у креирању програма рада са децом, предлагање и организовање различитих видова активности, које 

доприносе дечјем развоју и напредовању, 

- Пружање подршке васпитачу, односно наставнику на унапређивању и осавремењивању васпитно-образовног рада, 

- Пружање подршке родитељима, односно старатељима на јачању њихових васпитних компетенција и развијању сарадње 

породице и установе по питањима значајним за васпитање и образовање деце и ученика, 

- Учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада, 

- Сарадња са институцијама, локалном самоуправом, стручним и струковним организацијама од значаја за успешан рад установе, 

- Самовредновање, стално стручно усавршавање и праћење развоја педагошке науке и праксе. 

Циљеви:  
Применом теоријских, практичних и истраживачких сазнања педагошке науке педагог доприноси остваривању и унапређивању 

образовно васпитног рада у установи, у складу са циљевима и принципима образовања и васпитања дефинисаних Законом о основама 

система образовања васпитања, као и посебним законима. 
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Садржај рада 
Оријентационо 

време 

реализације 

или 

учесталост 

Носиоци посла Циљна група 

 

 

Особа или тим који 

врши евалуацију 

плана 
Области рада 

 
Планиране активности 

П
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Р
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А
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Р

А
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Израда глобалног и оперативних 

планова рада педагога 

Током године педагог Школска документација Педагог 

Учествовање у изради делова 

Годишњег плана и школског 

програма, плана самовредновања 

август, септембар Педагог Школска документација 

Учешће у планирању и 

организовању појединих облика 

сарадње са другим институцијама 

август, септембар Тим за 

самовредновање 

Друге институције 

Учествовање у избору и 

конципирању разних 

факултативних активности 

ученика (учешће у планирању 

излета, екскурзија) 

август, септембар, 

мај, 

јун 

Педагог 

Стручна већа 

ученици 

Пружање помоћи наставницима у 

изради планова допунског, 

додатног рада, плана рада 

одељењског старешине, секција 

август, септембар педагог наставници 

Учествовање у изради плана и 

програма професионалне 

орјентације ученика, каи и 

њихове реализације 

Током године Педагог, 

наставници 

ученици 

Израда годишњег и месечних 

планова педагога 

Током године Педагог Школска документација 

П
Р
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Ћ

Е
Њ

Е
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Е
Д

Н
О
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Систематско праћење и 

вредновање васпитно-образовног 

процеса, развоја и напредовања 

ученика 

Септембар-јун педагог ученици Педагог 

Праћење реализације васпитно-

образовног рада 

Септембар-јун педагог ученици 
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Рад на развијању и примени 

инструмената за самовредновање 

различитих области и активности 

рада установе 

 

Октобар, 

новембар, 

фебруар, 

март 

Тим за 

самовредновање 

ученици 

Иницирање и учествовање у 

истраживањима васпитно-

образовне праксе које реализује 

установа 

 

Септембар, 

октобар, 

новембар 

педагог ученици 

Учешће у изради годишњег 

извештаја о раду установе у 

остваривању свих програма 

васпитно-образовног рада 

Мај 

Јун 

Радна група за 

израду извештаја, 

педагог 

Школска документација 

Праћење анализе успеха и 

дисциплине ученика на 

класификационим периодима као 

и предлагање мера за њихово 

побољшање 

Новембар, 

Децембар, 

Јануар, 

Март, 

април 

педагог ученици 

Праћење успеха ученика у 

факултативним активностима, 

такмичењима, завршним 

испитима 

Фебруар-јун Педагог, 

Стручна већа 

ученици 

Учествовање у усклађивању 

програмских захтева са 

индивидуалним  

карактеристикама ученика 

Септембар, 

Октобар, 

Новембар, 

децембар, 

Фебруар, 

Март,април, мај 

Предметни 

наставници, 

педагог 

ученици 

Праћење узрока школског 

неуспха ученика и предлагање 

решења за побољшање шклског 

успеха. 

 

Октобар-мај 

Педагог, одељењске 

старешине 

ученици 
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Праћење поступака и ефеката 

оцењивања ученика 

 

 

Септембар-мај Тим за праћење 

напредовања 

ученика, педагог 

ученици 

 

Стално системско праћење и 

вредновање свога рада 

Током године Педагог Школска документација  
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Пружање стручне помоћи 

наставницима на унапређивању 

квалитета васпитно-образовног 

рада, односно наставе увођењем 

иновација и иницирањем 

коришћења савремених метода и 

облика рада 

 

 

 

Септемба

р-мај 

педагог наставници Педагог 

Рад на процесу подизања 

квалитета нивоа ученичких знања 

и умења 

 

Септембар-мај 

 

Наставници, 

педагог 

ученици 

Мотивисање наставника на 

континуирано стручно 

усавршавање и израду плана 

професионалног развоја и 

напредовања у струци 

 

Август-октобар, 

Мај-јун 

Директор, стручна 

већа, педагог 

наставници 

Анализирање реализације 

праћених часова редовне наставе 

Октобар-мај Директор, педагог наставници 

Праћење начина вођења 

педагошке документације 

наставника 

Август, 

септембар, јануар, 

јун 

Директор, педагог наставници 

Иницирање и пружање стручне 

помоћи наставницима у 

коришћењу различитих 

метода, техника и инструмената 

оцењивања ученика 

 

 

 

Током целе 

године 

Директор, педагог наставници 

Пружање помоћи наставницима у 

осмишљавању рада са ученицима 

којима је потребна додатна 

подршка (даровитим ученицима, 

односно ученицима са тешкоћама 

у развоју) 

 

 

Септембар-јун 

Тим за инклузивно 

образовање, педагог 

наставници 
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Оснаживање наставника за рад са 

децом, односно ученицима из 

осетљивих друштвених група 

По потреби Педагог, одељењске 

старешине 

наставници 

Оснаживање наставника за 

тимски рад кроз њихово 

подстицање на реализацију 

заједничких задатака, кроз 

координацију активности 

стручних већа, тимова и комисија 

По потреби Директор, педагог наставници 

Пружање помоћи наставницима у 

остваривању задатака 

професионалне оријентације и 

унапређивање тога рада 

Септембар, 

октобар, 

децембар, март, 

април 

Тим за 

професионалну 

оријентацију, 

педагог 

наставници 

Пружање помоћи наставницима у 

реализацији угледних часова 

Септембар-јун Педагог, директор наставници 

Анализирање часова редовне 

наставе и других облика 

образовно-васпитног рада којима 

је присуствовао педагог и 

сагледавао њихоме дидактичко 

методичке заснованости 

Новембар-

децембар, 

Март-април 

Педагог, директор наставници 

Пружање помоћи наставницима у 

изради планова допунског, 

додатног рада, плана рада 

одељењског старешине, секција 

Август, 

септембар, 

октобар 

педагог наставници 

Упознавање одељењских 

старешина и одељењских већа са 

релевантним карактеристикама 

нових ученика 

Септембар, 

октобар 

педагог наставници 

Пружање помоћи одељењским 

старешинама у реализацији 

појединих садржаја часа 

одељењске заједнице 

Септембар, 

октобар, јануар, 

април, мај 

Педагог, одељењске 

старешине 

Одељењске старешине 

Пружање помоћи наставницима у 

остваривању свих форми сарадње 

са породицом 

Септембар-јун Педагог, одељењске 

старешине 

наставници 
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Упознавање учитеља првог 

разреда са предзнањем и осталим 

релевантним карактеристикама 

будућих првака, као и 

одељенских старешина петог 

разреда са карактеристикама тих 

одељења (уз помоћ њихових 

учитеља) 

Септембар Педагог Одељенске старешине 

Пружање помоћи приправницима 

у процесу увођења у посао, као и 

у припреми полагања испита за 

лиценцу 

По потреби Педагог,, директор приправници 

 

Р
А

Д
  

С
А

  
У

Ч
Е

Н
И

Ц
И

М
 

Прикупљање релевантних 

података значајних за рад 

педагога са ученицима 

Септембар, 

октобар, 

децембар, март, 

јун 

педагог ученици  

Педагог 

Праћење развоја и напредовања 

ученика 

Октобар-јун Педагог, одељењске 

старешине 

ученици 

Саветодавни рад са новим 

ученицима, ученицима који су 

поновили разред, рад са 

ученицима око преласка ученика 

између школа 

 

Септембар-

октобар 

Педагог, одељењске 

старешине 

ученици 

Пружање подршке и помоћи 

ученицима у раду ученичког 

парламента и других 

ученичких организација 

Септембар-јун Педагог, 

Ученички 

парламент 

ученици 

Идентификовање и рад на 

отклањању педагошких узрока 

проблема у учењу и понашању 

Септембар-јун Педагог, одељењске 

старешине 

ученици 

Рад на професионалној 

оријентацији ученика 

Септембар-јун Педагог, тим за 

професионалну 

оријентацију 

ученика 

ученици 

Испитивање детета пред полазак 

у школу 

Април Педагог ученици 
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Анализирање и предлагање мера 

за унапређивање факултативних 

активности 

 

Август, 

септембар, 

децембар, фебруар 

Стручна већа, 

педагог 

ученици 

Пружање помоћи на 

осмишљавању садржаја и 

организовању активности за 

креативно и конструктивно 

коришћење слободног времена 

Октобар, март Педагог, одељењске 

старешине 

ученици 

Промовисање, предлагање мера, 

учешће у активностима у циљу 

смањивања насиља, а повећања 

толеранције и конструктивног 

решавања конфликата 

Септембар-јун Педагог, одељењске 

старешине 

ученици 

Учествовање у изради 

педагошког профила ученика, за 

ученике којима је потребна 

додатна подршка израда 

индивидуалног образовног плана 

По потреби Педагог, тим за 

инклузивно 

образовање 

ученици 

Учествовање у појачаном 

васпитном раду за ученике који 

врше повреду правила 

понашања у школи или се не 

придржавају одлука директора и 

органа школе 

Септембар-јун Педагог, одељењске 

старешине, 

директор 

ученици 

 

Р
А

Д
 С

А
 

Р
О

Д
И

Т
Е

Љ
И

М
А

 И
 

С
Т

А
Р

А
Т

Е
Љ

И
М

А
 Прикупљање података о 

ученицима од родитеља, а који су 

значајни за рад са њима 

Септембар, 

октобар 

Педагог, одељењске 

старешине 

родитељи Педагог 

Организовање и учествовање на 

општим и групним родитељским 

састанцима у вези сa 

организацијом и остваривањем 

васпитно-образовног рада 

 

 

Новембар, април 

Педагог, директор, 

одељењске 

старешине 

родитељи 
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Пружање подршке родитељима, 

старатељима у раду са децом, 

односно ученицима са тешкоћама 

у учењу, проблемима у 

понашању, проблемима у развоју, 

професионалној оријентацији 

 

Септембар-мај 

Педагог, одељењске 

старешине 

родитељи 

Упознавање родитеља, старатеља 

са важећим законима, 

конвенцијама, протоколима о 

заштити ученика од 

занемаривања и злостављања 

септембар Одељењске 

старешине, педагог, 

директор, секретар 

родитељи 

Пружање подршке и помоћи 

родитељима у осмишљавању 

слободног времена ученика 

Новембар, април Одељењске 

старешине, педагог 

родитељи 

Сарадња са Саветом родитеља Током целе 

године 

Директор, педагог родитељи 

 

Р
А

Д
 С

А
 Д

И
Р

Е
К

Т
О

Р
О
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Сарадња са директором, на 

истраживању постојеће васпитно-

образовне праксе и специфичних 

проблема и потреба установе и 

предлагање мера за унапређење 

Октобар, 

новембар, 

децембар, март, 

април 

Директор, педагог директор Педагог 

Сарадња са директором у оквиру 

рада стручних тимова и комисија 

и редовна размена информација 

Током целе 

године 

Директор, педагог, 

стручни тимови 

директор 

Сарадња са директором на 

заједничком планирању 

активности, изради стратешких 

докумената установе, анализа и 

извештаја о раду школе 

Август, 

септембар, 

октобар, 

децембар, јануар, 

мај, јун 

директор директор 

Тимски рад на проналажењу 

најефикаснијих начина 

унапређивања вођења педагошке 

документације у установи 

Август, јун Директор, педагог директор 



Годишњи план рада основне школе „Војвода Живојин Мишић“ Рајковић за школску 2017/2018. годину 

122 
 

Сарадња са директором на 

планирању активности у циљу 

јачања наставничких и личних 

компетенција 

Септембар, 

октобар 

Директор, педагог директор 

Сарадња по питању приговора и 

жалби ученика и његових 

родитеља, односно старатеља на 

оцену из предмета и владања 

Август, мај, јун Одељењске 

старешине, 

директор, 

директор 

Р
А

Д
 У

 С
Т

Р
У

Ч
Н

И
М

 

О
Р

Г
А

Н
И

М
А

 И
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И
М

О
В

И
М

А
 Учествовање у раду 

Наставничког већа, Одељењских 

већа, Педагошког колегијума 

Септембар-јун директор наставници Педагог 

Учествовање у раду Тима за 

самовредновање, Тима 

инклузивно образовање, Тима за 

развојно планирање, Тима за 

безбедност и заштиту деце од 

насиља, Ученичког парламента 

По потреби Педагог, директор тимови 

Предлагање мера за 

унапређивање рада стручних 

органа установе 

По потреби Педагог, директор Стручни органи 

С
А

Р
А

Д
Њ

А
 С

А
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А
Д

Л
Е
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Н
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У
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А
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, 
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Р
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А
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И
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А

Ц
И

Ј
А
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, 

У
Д

Р
У

Ж
Е
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И
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Д
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Ц
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Л
О
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А
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Н
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А
М
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У

П
Р
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В
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Сарадња са образовним, 

здравственим, социјалним, 

научним, културним и другим 

установама које доприносе 

остваривању циљева и задатака 

васпитно-образовног рада 

установе 

Септембар-јун Директор, педагог Установе из локалне 

заједнице 

Педагог 

Активно учествовање у раду 

стручних друштава, органа и 

организација 

По потреби Директор, педагог Стручна друштва 

Сарадња са канцеларијом за 

младе и другим удружењима 

грађана и организацијама које се 

баве програмима за младе 

По потреби Директор, педагог, 

ученички 

парламент 

Организације за младе 
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Сарадња са националном 

службом за запошљавање 

По потреби Директор, педагог нсз 

Сарадња са средњим школама По потреби Директор, педагог Средње школе 
В

О
Ђ

Е
Њ

Е
 Д

О
К

У
М
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Н
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А
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А
В

Р
Ш

А
В

А
Њ
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Вођење евиденције о сопственом 

раду на дневном, месечном и 

годишњем нивоу 

Август-јун педагог педагошка документација  

Израда, припрема и чување 

посебних протокола, чек листа за 

праћење наставе и 

васпитних активности на нивоу 

школе 

Октобар, 

новембар, 

децембар,фебруар, 

март, април, мај 

педагог Школска документација 

Припрема за послове предвиђене 

годишњим програмом и 

оперативним плановима рада 

педагога 

Током године педагог Школска документација 

Припремање посета часова Новембар-

децембар, 

Март-април 

Директор, педагог наставници 

Прикупљање података о 

ученицима и чување материјала 

који садржи личне податке о деци 

односно ученицима у складу са 

етичким кодексом педагога 

Током године педагог ученици 

Пеипремање процеса 

самовредновања рада школе 

Током године педагог ученици 

Стручно усавршавање 

 

Током године директор наставници 
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План рада ученичког парламента 

 

 
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ Г ПАРЛАМЕНТА  

 

Вр. Caдpжaj, активности Носиоци и сарадници Начин и исходи 

 С
еп

те
м

б
ар

  
  

  
  

  
  

 

 Конституисање ученичког парламента. 

 Избор председника Ученичког парламента, заменика председника 

парламента и координатора. 

 Избор руководства ученичког парламента 

 Усвајање Програма рада ученичког парламента. 

председник 

парламента, 

чланови, 

тимови, 

педагог 

састанци, 

договори, 

записници 

  
О

к
то

б
ар

 

 Активности школе на реализацији инклузивног образовања 

 Слободне активности и секције 

 Припрема за активности у оквиру Дечје недеље 

 Припрема за такмичења 

 Припрема активности за недељу школског спорта 

председник 

парламента, 

чланови, 

тимови, 

педагог 

састанци, 

договори, 

записници 

  
Н

о
в
ем

б
ар

  
  

 Активности ученика у слободним активностима и секцијама 

 Степен укључености ученика у друштвеним, техничким, хуманитарним, 

спортским и културним активностима 

председник 

парламента, 

чланови, 

тимови, 

педагог 

састанци, 

договори, 

записници 

  
  

  
  

  
  

  
  
Д

ец
ем

б
р

 

 Анализа успеха ученика у првом полугодишту школске 2017/2018. године 

 Активности и мере против насиља, злостављања и занемаривања ученика, 

анализа ситуације у школи 

 Организација новогодишњег маскенбала 

 Организација прославе Дана Светог Саве 

 Извештај о раду Ученичког парламента у току првог полугодишта 

председник 

парламента, 

чланови, 

тимови, 

педагог 

састанци, 

договори, 

записници 
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Ф

еб
р

у
ар

  Активности и мере у борби против болести зависности 

 

председник 

парламента, 

чланови, 

тимови, 

педагог 

састанци, 

договори, 

записници 

  
 М

ар
т 

 Почетак еко акције прикупљања  отпада за рециклажу 

 Припрема и предлагање активности за недељу школског спорта 

председник 

парламента, 

чланови, 

тимови, 

педагог 

састанци, 

договори, 

записници 

  
  

  
  

А
п

р
и

л
 

 Анализа успеха и владања ученика на крају трећег тромесечја школске 

2017/2018. 

 Упознавање са резултатима  ученика са такмичења 

 Израда паноа професионалне оријентације и презентације образовних профила и 

средњих школа 

председник 

парламента, 

чланови, 

тимови, 

педагог 

састанци, 

договори, 

записници 

  
  

  
  

М
ај

 

 Припреме за упис у средње школе 

 Организација матурске прославе за ученике осмог разреда 

 Разматрање извештаја и запажања  са  реализованих екскурзија 

 Анализа рада Ученичког парламента у школској 2017/2018. 

председник 

парламента, 

чланови, 

тимови, 

педагог 

састанци, 

договори, 

записници 
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План рада библиотеке 

 

           
 

 

Садржај програма 

(активности) 

 

 

Оријентациони 

број 

активности 

 

 

Активности 

ученика 

 

 

Активности реализатора 

Поступци 

остваривања програма 

у међусоној 

интeракцији 

корисника 

библиотечких услуга 

 

 

Основни облици 

извођења 

програма 

 

 

Циљеви и задаци 

планираних 

активности 

 

Упис нових чланова, 

посебно првака у 

библиотеку 

 

2. 

Ученици ће нове 

чланове уписивати у 

компјутер и 

регистровати их у 

картотеку пратећи 

чланске карте 

Договарање посете,израда 

плана посете,упућивање 

учитељима захтева за 

реализацију активности. 

Припремити чланске карте 

са потребним подацима 

узети их из дневника рада 

 

Давање инструкција за 

рад, договарање, 

дискусија 

 

 

Групни рад 

Упознавање и 

укључивање ученика 

у организован начин 

коришћења 

библиотечких услуга 

као и упознавање 

ученика са правилима 

рада библиотеке, 

њиховим дужностима 

у коришћењу књига. 

 

Рад у маркетингу 

школе 

   

Свакоднево 

Дељење брошура о 

раду и учесницима 

библиотеке. 

Прављење сајта 

школе.Израда зидних 

новина. 

Свакодневна промоција 

значаја библиотеке као 

места за учење, стицање 

знања и вештина 

Промоција, 

презентација 

Истицање обавештења 

Рад на терену 

Сакупљачки рад 

Промоција 

библиотечких услуга. 

Оспособљавање 

ученика за 

самостално 

коришћење књижног 

фонда библиотеке 

 

Свакодневно 

Ученици који су већ 

упознати са фондом 

библиотеке своја 

искуства могу 

пренети новим 

корисницима 

библиотечких услуга 

Ученицима давати 

конкретне смернице 

усменим путем где се шта 

налази у библиотеци и 

читаоници 

 

Разговор, објашњавање, 

упућивање, коришћење 

истраживачке методе 

рада 

 

 

Индивидуални 

облик рада 

Упознавање ученика 

са правилима 

коришћења књижног 

фонда библиотеке. 
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Пружање помоћи 

ученицима при 

избору литературе и 

нове грађе 

 

Свакодневно  

Едукују друге 

ученике 

Упућивање ученика на 

правилан одабир оних 

садржаја који ће 

задовољити њихова 

интресовања и потребе. 

Анализа примера добре 

литературе. 

Давање инструкције за 

рад, разговор, 

објашњавање, 

коментарисање, 

дискусија 

Индивидуални 

облик рада, 

фронтални рад 

Пружање потребних 

услуга. 

                                   

Развијање навика за 

чување, заштиту и 

правилно руковање 

књижном грађом 

Свакодневно 

Доношење књига и 

богаћење књижног 

фонда. Санација 

оштећених књига 

Показати како се књига 

чува да дуже траје. 

Показати ученицима како 

се врши замена старе или 

изгубљене књиге 

Договарање, 

усмеравање, 

презентација 

Тимски рад 

Упознавање и 

развијање естетских 

вредности. 

Сарадња са 

наставницима и 

стручним 

сарадницима 

 

Периодично  

Рад на компјутреу, 

пружање помоћи 

ученицима који 

слабије пишу, читају, 

учествовање у 

приредбама, 

прославама и 

пројектима школе 

Укључивање 

информационе 

технологије у наставне 

програме. Припремање и 

реализовање програма 

читања и културних 

догађаја као и 

унапређивање наставних 

планова 

 

Сазнавање, читање и 

учење о теми, 

евалуација извора, 

информисање, 

презентација.Предлози 

мера и даљи кораци. 

Тимски рад 
Развијање међусобне 

сарадње. 

Планирање набавке 

књижне и не књижне 

грађе 

 

Један пут у 

седмици 

Сортирање књига и 

пребројавање 

књижне и не књижне 

грађе према броју 

корисника у 

школској библиотеци 

Праћење наставног плана 

и програма који ће 

омогућити увид у 

потребана број књижне и 

не књижне грађе 

Истраживачка метода. 

Сакупљање. 

Групни облик 

рада 

Неговање 

библиотичког фонда. 

Богаћење књижног 

фонда 

Један пут у 

седмици 

Сортирање 

набављених књига 

према распореду у 

библиотеци и 

читаоници 

Набвити књиге према 

потребама корисника 

библиотеке 

Прикупљање,одлагање, 

сортирање, чување и 

обогаћивање књижног 

фонда. 

Фронтални рад 
Набавка актуелних 

наслова. 

Сређивање књижног 

фонда 
Свакодневно   

Унос књига у 

компјутер. Санација 

оштећених књига 

Замена књига и њихаова 

евиденција у књигу 

набвке 

Давање предлога и 

инструкција за рад, 

разговор, презентација, 

систематизација, 

класификација 

Индивидуални 

рад, рад у  пару, 

фронтални рад 

Распоред књижног 

фонда према 

правилима. 
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Посета Сајму књига 
 

1. 

Давање предлога за 

набавку књига 

Набавка актуелних 

наслова на сајму књига 
Праћење  Рад на терену 

Стицање нових 

информација. 

Организовање 

посебне сарадње са 

учитељима из 

издвојеног одељења 

По потреби 
Едукују друге 

ученике 

Прати потребе и 

интресовања и пружа 

помоћ при одабиру 

књижне и не књижне 

грађе која ће задовољити 

савладавање наставних 

садржаја 

Разговор, праћене, 

усмеравање 
Тимски рад 

Упознавање и 

укључивање ученика 

из издвојеног 

одељења у живот и 

рад матичне школе. 

Едукација првака 
 

3. 

Ученици треба да 

презентују своја 

лична, позитина 

искуства у дружењу 

са књигом 

Одабир књига примерен 

узрасту корисника. 

Договарање 

посете ученика 

библиотеци са учитељима. 

Разговор, објашњавање, 

презентација 

Фронтални рад, 

појединачни 

приступ 

Развијање љубави 

према књизи. 

Евидентирање 

учесталости 

коришћења 

ученичког и 

наставничко – 

сарадничког фонда 

књига 

Свакодневно 

Истичу наслове 

актуелних књига 

ученичког 

интресовања 

Прате и усмеравају 

коришћење библиотечког 

фонда. Дају се предлози и 

мере за успешну сарадњу. 

Презентација 

 

Индивидуални 

рад 

 

Праћење протока 

књига и набавка 

потребних наслова у 

наставном и вам 

наставном процесу 

рада школе. 

Вођење евиденције о 

часописима у 

школској библиотеци 

 

Једном у 

седмици 

Провера уписаних 

часописа, 

класификација 

штампе, часописа и 

новина после 

коришћења у 

библиотеци и 

читаоници 

Праћење потреба 

корисника библитеке и 

набавка часописа како би 

успешно пратили 

свакодневни проток 

информација 

Евидентирање, праћење, 

набавка 

Индивидуални 

рад, рад у пару 

Развијање 

систематичности у 

раду. 

Вођење 

библиотечког 

пословања 

(инвентарисање, 

класификација...) 

 

 

Свакодневно 

  

Унос у компјутер 

потребних података 

из књиге 

Библиотечко особље треба 

да редовно врши ревизију 

књижне и не књижне 

грађе ради праћена 

потреба корисника 

библиотеке 

Писана метода 
Индивидуални 

рад, групни рад 

Упознавање са 

правилима и њихово 

спровођење. 
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Аксија у набавци 

књига 

 

 

Свакодневно 

Прикупљање књига 

за школску 

библиотеку 

Припремити прикладне 

поклоне за најактивније 

учеснике у акцији „ 

Година књиге“ 

Истраживачка метода, 

стваралачка метода, 

ркламирање, 

презентација 

Рад на терену 
Богаћење 

библиотичког фонда. 

Сарадња са Градском 

библиотеком Ужица 

и у другим 

градовима 

 

Један пут 

седмично 

 

Посета ученика 

јавној библиотеци 

било индивидуално 

или у оквору 

одељења 

Заједничка обука 

библиотечког особља, 

учешће у стручном 

усавршавању, заједничко 

реализовање програма, 

заједнички маркетинг 

библиотечких услуга 

усмерене на децу и младе 

Праћење, усмеравање Групни рад 

Размена искустава у 

раду библиотекара 

али и библиотечке 

секције. 

Стручно 

усавршавање 
Континуирано 

Ученици могу да 

попуњавају анкетне 

листиће, чек листе 

упитнике 

Учешће у семинарима и 

стручној обуци. 

Анализа извештаја, 

записника,упитника, 

чек листа и осталих 

инструмената. 

Праћење нових 

информативно – 

технолошких 

достигнућа 

Индивидуални 

рад, рад у пару, 

групни рад, 

тимски рад 

Праћење информација 

за реализацију рада у 

библиотеци. 

Праћење педагошке 

литературе, 

периодике, стручних 

приказа из области 

библиотекарства и 

наставе 

 

 

 

Свакодневно  

Разврставање 

литературе према већ 

утврђеном распореду 

Набавка литературе. 

Анализа примера добре 

литературе. 

Анализа информација и 

њихово коришћење за 

потребе библиотечких 

корисника 

Индивидуални и 

фронтални рад 

Циљеви и задаци 

планираних 

активности 

Праћење информација 

за реализацију рада у 

библиотеци. 

Учествовање у 

прикупљању прилога 

за школски лист 

 

3. 

Сачиниће 

чланак,извештај или 

осврт на библиотеку, 

али прикупљаће и 

текстове за школски 

лист 

 

Врши одабир прилога за 

школски лист 

 

Прикупљање, 

презентација 

 

 

Групни рад 

Укључивање ученика 

у школске 

активности. 

 

Организовање 

сусрета са познатим 

дечијим писцем или 

песником 

 

3. 

Илустровање и 

припремање 

рецитала или 

одломка текста и 

вршење презентације 

припремљеног 

Договарање посете,израда 

плана посете,договор са 

учитељима о реализаци 

активности. 

Врши одабир песме или 

текста 

 

Упућује, усмерава, 

коригује 

 

 

Тимски рад 

Неговање лепе речи. 

Учествовање у раду 

стручних органа 

Школе 

 

По потреби 

Дају своје 

предлоге и сугестије 

у вези наставних 

садржаја 

Учествује у реализацији 

наставног плана и 

програма и доприноси 

његовом побољшању 

 

Договарање, упућивање, 

дискусија 

 

 

Тимски рад 

Упознавање са 

правилима, 

дужностима и 

њиховим 
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спровођењем. 

Израда годишњег 

извештаја 

 

2. 

Уношење у 

компјутер свих 

активности у току 

школске 2017/18 

године 

Анализа и презентација 

активности и постигнутих 

резултата у шкоској 

2017/18 години 

Давање примедби 

сугестија, припремање 

активности по 

редоследу догађаја, 

излагање резултата, 

презентација 

 

 

Фронтални рад 

Направити извештај о 

активностима у току 

године. 
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ПЛАНОВИ НЕПОСРЕДНОГ-ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

Табеларни модел непопуњеног годишњег, оперативног плана и плана припреме за час 

 

 

Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А  Н А С Т А В Н И К А  

 

 

предмет: ____________________________________________  разред:_________ 

 

 

Ред. 

број 

Н. теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  

Стандарди  

(шифре) 

Време 

реализације теме 

(месеци) 

Број 

часова   

по теми 

Број часова за 

Обраду Утврђивање Проверу 

1.   
 

    

2.   
 

    

3.   
 

    

4.   
 

    

5.   
 

    

6.   
 

    

7.   
 

    

8.   
  

   

9.   
  

   

10.   
  

   

УКУПНО:     

 

 

                                                                                                                           наставник: ___________________________________ 
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ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА МЕСЕЦ  ______________,   школске 2016/2015. године 

 

ПРЕДМЕТ: _______Наставник: ___________________                 Разред:__________                        Недељни фонд часова: _________ 

 

Напомена:_____________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Потпис наставника 

_____________________________ 

 

НАСТАВНА ТЕМА : _____________________________________________________ 

 

Р
ед

н
и

. 

б
р

.  

Б
р
о
ј 

р
ад

н
е 

н
ед

ељ
е 

Р
ед

н
и

 б
р
о

ј 

Т
ем

е 
и

 ч
ас

а  

 
Наставна јединица 

 

 
Тип       часа 

 

Наставне/ а/ и 
 

Корелација 

 

 
 

Напомена 
 

методе 
 

средства 

 
облици 

 

1.  

 

1. 1. 1.        

2.  

 

1. 1.2. 

 
 

 

       

3.  

 

2. 1.3. 

 
       

4.  2. 1.4.        

5.  3. 1.5.        

6.  3. 1.6.        
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Образац писане припреме за час 

Наставник: Разред: 

 

Одељење: 

Писана припрема за час 

Наставна тема: 

 

Тип часа: 

Наставна јединица: 

 

 

Образовни стандарди: 

 

 

 

Облик рада: 

Циљ часа: 

 

 

 

Задаци часа: 

Наставна метода: 

Образовни Васпитни Функционални 
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Наставна средства: 

Нови појмови: 

 
Литература: 

 

Напомена: 

 

Корелација: 

Предвиђене активности ученика и наставника: 

 

Структура часа 

 

Уводни део часа Mотивација  

 

 

 

 

 

Главни део часа 

 

 

 

Обрада 
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Потпис наставника 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увежбавање 

 

 

 

 

 

Понављање 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завршни део часа провера 

усвојених 

појмова 

 

 

 

 

домаћи 

задатак 

 

 

 

 

Евалуација- 

провера 

усвојености 

стандарда 
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Планови допунске наставе 

 

Сви наставници имају урађене годишње планове допунске наставе ( од првог до осмог разреда) за наставне предмете: српски језик, 

математика, енглески језик, француски језик, биологија, географија, историја, физика, хемија. 

Годишњи планови ових наставних предмета се налазе у прилогу Годишњег плана рада школе. 

 

Образац годишњег плана допунске наставе: 

 

Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Д О П У Н С К Е  Н А С Т А В Е  

 

 

предмет  

разред  

р.бр. Теме 
Број часова 

за тему 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

Укупан број часова на годишњем нивоу 36 

                                                                                                                            Потпис наставника 

 _____________________ 
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Планови додатне наставе 

 

Сви наставници имају урађене годишње планове додатне  наставе ( од четвртог до осмог разреда) за наставне предмете: српски језик, 

математика, енглески језик, француски језик, биологија, географија, историја, физика, хемија. 

Годишњи планови ових наставних предмета се налазе у прилогу Годишњег плана рада школе. 

 

Образац годишњег плана додатне наставе: 

 

Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Д О Д А Т Н Е  Н А С Т А В Е  

 

 

предмет  

разред  

р.бр. Теме 
Број часова 

за тему 

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

Укупан број часова на годишњем нивоу 36 

 

                                                                                                                                                                     Потпис наставника 

                                                                                                                                _________________ 
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Реализација допунске и додатне наставе 

 

Допунска и додатна настава ће се реализовати у оквиру недељног распореда часова. У свим издвојеним одељењима ће допунска 

и додатна настава бити реализована као пети, шести или седми час, изузев матичне школе у којој се допунска и додтна настава 

реализују као предчаси због организованог превоза ученика. Допунска и додатна настава ће се реализовати у првој и последњој недељи 

у месецу по следећем распореду: 

 

ПРВА НЕДЕЉА: 
 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

Математика  6  5  

Српски језик  5/7 8   

Француски језик 5/8   7  

Енглески језик  8   5 

Физика 6/7     

Биологија   5  6 

Историја   6  7 

Географија    6 8 

Хемија   8  

наизменично 

7 
наизменично 

 

   7. нема доп/дод. 8. нема доп/дод.  

 

ПОСЛЕДЊА НЕДЕЉА: 
 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

Математика 7 5/8    

Српски језик 5                 6    

Француски језик 6   5  

Енглески језик  7   6 

Физика 8 6    

Биологија   8  7 

Историја   5  8 

Географија    6/7 5 

Хемија   8 7 
наизменично 

 

   7. нема доп/дод. 8. нема доп/дод.  
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ПЛАН ОБИЛАСКА РЕДОВНЕ НАСТАВЕ  

НОВЕМБАР  2017. ГОДИНЕ 

 

 
ИО БРЕЖЂЕ 

Р

рб.    

Име и презиме наставника Понедељак Уторак 

1.  Гордана Гавриловић 06.11. први час, 2. и 3. разред - 

2.  Радовић Владимир 06.11. други час, 8. разред - 

3.  Неда Шарчевић Самарџић 06.11. пети  час, 7.  разред - 

4.  Николов Зоран - 14.11. други час , 7. разред 

5.  Светлана Ђуковић Матић - 14.11. четврти час , 6. разред 

6.  Туловић Славица 06.11. четврти  час, 5.  разред - 

7.  Бранка Миливојевић - 14.11. први  час, 1. Разред 

УГЛЕДНИ 

 

МАТИЧНА ШКОЛА 

Р

рб.    

Име и презиме 

наставника 

Понедељак Уторак Среда Четвртак 

8

8. 

Алексић Данијела - - 15.11. први час, 7. 

разред 

- 

 

9. 

Гњато Сања - - 15.11. трећи час, 

5. разред 

- 

1

10. 

Виторовић Жељко - 28.11.  пети  час, 7. 

разред 

- - 

1

11. 

Поповић Неда 27.11.  други час, 

8.разред 

- - - 

1

12 

Јаковљевић Гордана - - - 16. 11. први час, 

7. разред 

1

13. 

Јовановић Светомир - - - 16.11. трећи час, 

6. разред 

1

14. 

Којић Марија 27.11.  први час, 

7.разред 

- - - 
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1

15 

Голубовић Слађана - - 15.11. четврти  

час, 8. разред 

- 

1

16. 

Савић Јасмина - - - 23.11. први час, 

1. и 2. разред 

1

17. 

Ђурић Наташа - - - 16.11. други час, 

3. и 4. . разред 

1

18. 

Радоје Милутиновић - 28.11.  први  час, 8. 

разред 

- - 

 

 

 

Р

рб.    

Име и презиме 

наставника 

Понедељак Уторак Среда Четвртак 

19. Марија 

Филиповић, ИО 

Кључ  

20.11. прва два часа 

први, други и 

четврти разред- 

УГЛЕДНИ 

- - - 

20. Александра 

Ђорђевић,  

ИО Крчмар 

- 21.11. прва два часа 

четврти разред 
- - 
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ПЛАН ОБИЛАСКА РЕДОВНЕ НАСТАВЕ 

МАРТ и АПРИЛУ 2017. ГОДИНЕ 
 

 

ИО БРЕЖЂЕ 

Р

рб.    

Име и презиме наставника Уторак Среда Четвртак 

1

1. 
Вучић Ивица - - 15.03. први и 

други час - 

УГЛЕДНИ 

2

2. 
Маринковић Марија 16.04. четврти 

час, 7.разред  

УГЛЕДНИ 

- - 

3

3. 

Данијела Лаловић - - 15.03. четврти час, 

8.разред 

 

 

 

МАТИЧНА ШКОЛА 

Рб.    Име и презиме наставника Понедељак Четвртак 

4. Радован Радивојевић - 22.03. пети час, 5 .разред 

5. Бојана Марковић 19.03. други час, сала 

УГЛЕДНИ 

- 

6. Илић Јасмина - 22.03. трећи час, 8.разред 

7. Михаило Вујић 19.03. трећи час, 7.разред 

 

- 
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Рб.   Име и презиме наставника Уторак Четвртак 

8. Живорад Кандић, ИО Буковац 20.03. - 

9. Раденка Кандић, ИО Буковац 20.03. - 

10. Душица Јовановић,  

ИО Осеченица 

27.03. 

УГЛЕДНИ 

- 

11 Виолета Петровић, ИО Осеченица 27.03. 

УГЛЕДНИ 

- 

12. Јованка Ускоковић, ИО Планиница 16.04. 

2 часа 

- 

13. Драгана Петронић, ИО Ђурђевац - 18.04. 2 часа 

14. Биљана Павловић, ИО Толић - 24.04. два часа 

УГЛЕДНИ ЧАС 
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План припреме за такмичења 

 

У другом тромесечју првог полугодишта школске 2017/2018. године наставници ће 

направити план припреме ученика за такмичења на основу интересовања ученика и успеха у 

наставним предметима. У другој половини јануара и првој половини фебруара биће одржана 

школска такмичења. На основу постигнућа ученика на школским такмичењима, даљи ток 

такмичења биће реализован на начин и у време прописаном од стране Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја. 

 

 

План израде ИОП-а 

 

Закон о основама система образовања и васпитања(„Службени гласник “РС , број 72/09, члан 

77. одређује да дете и ученик коме услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, 

инвалидитета и других разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању, 

установа, односно школа, обезбеђује отклањање физичких и комуникацијских препрека и 

доноси индивидуални образовни план. 

Циљ индивидуалног образовног плана јесте постизање оптималног укључивања детета у 

редован образовно – васпитни рад и његово осамостаљивање у вршњачком колективу. 

 

ИОП је документован план израђен за ученика са посебним образовним потребама ради 

обезбеђивања једнаких могућности приступа учењу,  постизања исхода учења и инклузије. 

 

ИОП је план за помоћ и обезбеђивање одговарајуће подршке детету потребне за постизање 

исхода учења и стандарда образовања и васпитања. 

 

ИОП обезбеђује: 

- постизање индивидуалних циљева учења 

- средства за постизање тих циљева 

- додатне услуге и начин њиховог пружања 

- одговорност за различите аспекте ИОПа. 
 
ИОП образац садржи: 

- А. Личне податке о детету/ученику 
- Б. Педагошки профил ученика/це 
- Ц. Процену потреба за подршком 
- Д. План активности по предметима/областима 

 

Предвиђена је јединствена методологија за израду ИОП-а и она обухвата више корака: 

- анализа ситуације и прикупљање података о детету 

- израда педагошког профила детета 

- одређивање приоритета у пружању подршке 

- развијање стратегије подршке, крајњих циљева пружања подршке и детаљног плана 

активности 

 

Стручни тим за инклузивно образовање доноси одлуку о изради ИОП-а и формира тим који 
ће израдити ИОП за одређено дете. 

- ИОП тим обавезно чине: 
- родитељ/старатељ 
- стручни сарадник 
- наставник разредне наставе / одељенски сарешина / предметни наставник/ци 
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ИОП тим прикупља потребне податке, анализира ситуацију и израђује педагошки профил 

детета/ученика 

Процена потреба за подршком и приоритетних области за које треба израдити ИОП, ради се 

тимски на заједничком састанку свих чланова ИОП тима. 

Разрада стратегија подршке и детаљног плана активности за поједине области/предмете раде 

појединачни чланови ИОП тима (стручњаци за ту област/предмет) уз обавезно учешће 

родитеља. 

Израђени ИОП одобрава Стручни тим за инклузивно образовање и по одобрењу шаље 

педагошком колегијуму на коначно усвајање 

Све школе  су биле у обавези да донесу и усвоје Школски план акције. У изради Акционог 

плана учествовали су чланови стручног тима за инклузивно образовање, који је формиран на 

нивоу наше школе. Чланови стручног тима за инклузивно образовање су: Јасмина 

Палавестрић, стручни сарадник/педагог, Михаило Вујић-професор математике, Данијела 

Алексић -професор српског језике, Биљана Павловић- професор разредне наставе и Душица 

Јовановић- професор разредне наставе. 
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План припреме за завршни испит 

 

 

 

 

 

Наставни предмет Предметни 

наставник 

Динамика 

реализације 

Укупан број часова 

Српски језик Данијела Алексић 

 

Марија 

Маринковић 

друго 

полугодиште 

15 часова 

Математика Михаило Вујић 

Владимир Радовић 

друго 

полугодиште 

15 часова 

Историја Светлана Ђуковић 

Матић 

друго 

полугодиште 

3 часа 

Биологија Славица Туловић 

 

друго 

полугодиште 

3 часа 

Географија Јасмина Илић 

 

друго 

полугодиште 

3 часа 

Физика  

Владимир Радовић 

друго 

полугодиште 

3 часа 

Хемија Данијела Лаловић 

Слађана 

Голубовић 

друго 

полугодиште 

3 часа 
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Планови секција и других слободних активности 

 

Ради јачања образовно-васпитне делатности школе, подстицања индивидуалних склоности и интересовања, садржајног и 

целисходног коришћења слободног времена, као и ради богаћења друштвеног живота и разоноде ученика, развијања и неговања 

другарства и пријатељства, школа реализује слободне активности ученика. Слободне активности организују се у области науке, 

технике, културе, уметности, медија и спорта. Школа посебну пажњу посвећује формирању музичке и драмске групе ученика и 

спортских секција. 

 

 

План рада музичке секције 

 

Предлагач плана: Марија Којић, професор музичке културе 

Одговорно лице: Марија Којић 

Циљеви (укратко): 

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

и других народа. 

Остали циљеви и задаци су: 

да код ученика развија музичке способности и жељу за активном музицирањем/певањем иучествовањем у школским ансамблима; 

да подстиче креативност и смисао за колективно музицирање; 

да развија навику слушања музике, подстиче доживљај и оспособљеност за разумевање музичких порука; 

да подстиче стваралачко ангажовање у свим музичким активностима (извођење, слушање,истраживање и стварање музике); 

да развија критичко мишљење. 

У оквиру секције вршиће се припреме за активности и приредбе као што су прослава Дана школе, прослава школске славе Светог 

Саве, и др. Са ученицима ће се радити на усвајању знања везаних за свирање блок-флаута. Са циљем да се украси и визуелно 

обогати простор у коме ученици проводе време у плану је такође и израда паноа са сликама инструмената, композитора, омиљених 

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

У оквиру секције са ученицима ће се разговарати о развоју забавне музике и новим трендовима, са циљем да се њихов музички укус 

обликује на најбољи могући начин. Ученици се кроз те  разговоре упознају са правим музичким вредностима и изграђују лични 

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

(концерте, шоу програме, фестивале и сл.) моћи ће да на секцији износе своје утиске и да дискутују о ономе што су чули и видели. 
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Наставник : Марија Којић 

 

 

 

 

 

Активности Време  Носиоци активности Начин праћења 

Пријем нових чланова септембар предметни наставник, 

ученици 

-записник 

-увид у Дневник Б 

Припремање и учествовање у 

школским приредбама  

октобар-март предметни наставник, 

ученици 

-записник 

-увид у Дневник Б 

Сарадња са драмском и рецитаторском 

секцијом 

јануар-март предметни наставник, 

ученици 

-записник 

-увид у Дневник Б 

Прикупљање новинских чланака о 

концертима, композиторима, 

извођачима.  

октобар- мај предметни наставник, 

ученици 

-записник,  

-увид у Дневник Б 

Слушање музике по избору 

ученика.  

октобар-мај предметни наставник, 

ученици 

-записник,  

-увид у Дневник Б 

Израда паноа са сликама и 

подацима из живота највећих 

звезда домаће забавне музике. 

фебруар-мај предметни наставник, 

ученици 

-записник,  

-увид у Дневник Б 

Гледање концерата путем  Ју – тјуба. октобар-јун предметни наставник, 

ученици 

-записник,  

-увид у Дневник Б 
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План рада слободнх активности 
 

Предлагач плана: Биљана Павловић 

Делокруг рада Програм обухвата различите области које су прилагођене дечијим интересовањима 

Циљеви:Ученици који су обухваћени слободним активностима исказују своја интересовања и изражавају своје способности 

 

Садржај рада 

 

Оријентационо 

време 

реализације 

или  

учесталост 

 

 

Носиоци посла 

 

Циљна група 

(са киме се ради) 

 

 

Очекивани ефекти 

плана 

и предлог 

критеријума успешности 

за план 

 

Особа или 

тим који 

врши 

евалуацију 

плана 

Области рада 

 

Планиране 

активности 

Музичке 

активности 

 

  

 

Ликовне 

активности 

 

 

 

 

Драмске 

активности  

 

 

 

Физичке 

активности 

-слушање дечјих 

песама 

-певање песама о 

различитим 

годишњим добима 

током године разредни учитељ и 

ученици 

ученици -научено пет дечјих 

песама 

 

 

 

направљена 3 тематска 

плаката-паноа 

 

 

 

изведене две представе и 

научене и рецитоване 

дечје песме 

 

 

 

сви ученици научили по 

две нове дечје игре 

учитељ 

 

 

 

 

 

учитељ 

 

 

 

 

 

учитељ 

 

 

 

 

учитељ 

-употреба различитих 

ликовних техника у 

изради слика 

-прављење тематских 

паноа 

током године разредни учитељ и 

ученици 

ученици 

-припремање 

приредбе за Нову 

годину и Осми март 

-рецитовање дечијих 

песама 

 

током године разредни учитељ и 

ученици 

ученици 

-упознавање ученика 

са играма за децу из 

прошлости 

-спортска надметања 

 

разредни учитељ 

и ученици 

ученици разредни учитељ и 

ученици 

 
Предлагач плана,  Биљана Павловић 
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Планови школских тимова 
 

План рада тима за бригу о деци и подршку талентованој деци 

 

Предлагач плана: Тим за бригу о деци и подршку талентованим ученицима 

Одговорно лице:Марија Маринковић, проф. српског језика у ИО Брежђе 

Остали чланови тима: Виолета Петровић, проф. разредне наставе у ИО Осеченица и Неда Поповић, проф. енглеског језика 

Сарадници у реализацији плана:директор школе, педагог, наставници, помоћни радници, Културни центар Мионице, Црвени крст, 

Матична библиотека, МУП Мионица, Здравствени центар Мионица 

Делокруг рада(укратко): свакодневна брига о деци свих запослених у школи, секције, такмичења, трибине и предавања у сарадњи са 

институцијама, професионална оријентација ученика завршних разреда и насиље у школи. 

Циљеви (укратко): Основни циљ овог тима садржан је у самом називу тима, али шире посматрано то је и развијање индивидуалности, 

креативности, маштовитости, оригиналности, тимског рада, такмичарског духа и здравог живота ученика, као и мотивација свих 

ученика школе да открију свој таленат и тако допринесу личном развоју и напретку заједнице у целини. 

Садржај рада  

Оријентационо 

време реализације 

или  

учесталост 

 

 

Носиоци посла 

Циљна група 

(са киме се ради) 

 

Очекивани ефекти плана 

И предлог 

критеријума успешности 

за план 

Особа или тим 

који врши 

евалуацију плана 
Области рада 

 

Планиране 

активности 

 

Музичко-драмско-

рецитаторска 

секција 

 

 

Реализација приредби 

током године уз 

учешће талентованих 

појединаца, хора, 

оркестра, рецитатора, 

глумаца 

Учешће на 

такмичењима 

Обележавање 

јубиларних годишњица 

од рођења/смрти 

познатих писаца и 

композитора 

Обележавање Светског 

дана поезије 

Обележавање Дана 

 

 

Дечја недеља 

Дан школе 

Свети Сава 

Дан жена 

крај школске године 

 

 

 

 

Током школске 

године 

 

 

 

 

Наставнице српског 

језика и музичке 

културе 

Чланови секције 

Јавни наступи, тимски рад, 

развијање индивидуалности, 

креативности, 

маштовитости, 

оригиналности, добро 

држање, правилно дисање, 

дикција.  

 

Број реализованих 

представа и наступа,  

награде, број чланова 

секције. 

 

 

 

 

Актив српског 

језика, наставница 

музичке културе 

 

 

 

 

 

 

 



Годишњи план рада основне школе „Војвода Живојин Мишић“ Рајковић за школску 2017/2018. годину 

150 
 

позоришта 

Обележавање Светског 

дана књиге 

 

 

21. март 

 

27. март 

 

 

23. април 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информатичко- литерарна 

секција 

Стално излагање 

најбољих литерарних 

радова на школским 

паноима. 

Учешће на конкурсима 

Прављење квизова и 

презентација секција 

или одређених 

наставних и 

ваннаставних тема 

Учешће у креирању 

сајта школе, писање 

извештаја о догађајима 

који су битни у 

школском календару 

(приредбе, екскурзије, 

предавања, посете...) 

Обележавање Светског 

дана поезије и Дана 

књиге 

 

 

 

 

 

 

Током школске 

године 

 

21. март 

23. април 

 

 

 

 

 

 

Наставнице српског 

језика и информатике 

и рачунарства 

 

 

 

 

 

 

 

Чланови секције 

 

 

 

 

Развијање индивидуалности, 

креативности, 

оригиналности, стваралачки 

порив, лепо писање, 

маштовитост... Коришћење 

рачунара  

 

 

Број изложених радова и 

радова послатих на конкурс. 

 

Број презентација, 

извештаја, паноа 

 

 

 

 

 

 

 

Актив српског 

језика и наставница 

информатике и 

рачунарства 

Ликовне активности 

Стално излагање 

најбољих радова на 

школским паноима 

Учешће на конкурсима 

Израда сценографије за 

школске представе 

Током школске 

године 

Наставник ликовне 

културе 
Чланови секције 

Индивидуалност, 

креативност, оригиналност, 

стваралачки порив, 

маштовитост, естетски 

доживљај. 

Број изложба и радова 

послатих на конкурсе 

Наставник ликовне 

културе 

Спортске активности 

Спортски дан 

Недеља школског 

спорта 

Утакмице  

Током школске 

године 

Наставница физичког 

васпитања 
Чланови секције 

Здрав живот, тимски рад 

 

Број утакмица 

Наставница 

физичког 

васпитања 

Активности у циљу 

подизања еколошке свести 

Акције Очистимо 

Србију. Дан планете 

Током школске 

године  
Наставница биологије Чланови секције 

Здрав живот, тимски рад, 

преузимање иницијативе у 

Наставница 

биологије 
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код ученика Земље, Дан без 

дуванског дима... 

решавању друштвених 

проблема. 

Чисто школско двориште и 

фудбалски терен. 

Шаховски турнири Шаховски турнири 
Током школске 

године 

Наставник 

математике 
Чланови секције 

Логичко размишљање, 

индивидуалност,  

креативност, такмичарски 

дух 

 

Број турнира 

Наставник 

математике 

Сарадња са Црвеним 

крстом 
Предавања 

Током школске 

године 

Одељењске 

старешине 
Сви ученици 

Упознавање ученика са 

делатношћу ове 

институције, освешћавање 

ученика о неким 

конкретним  проблемима. 

Учествовање ученика у 

хуманитарним акцијама. 

 

Број предавања и 

посећеност, број 

хуманитарних акција. 

Тим за бригу о 

деци и подршку 

талентованим 

ученицима 

Сарадња са Здравственим 

центром Мионица 

Систематски прегледи 

и вакцинације 

Током школске 

године 

Одељењске 

старешине 
Сви ученици 

Здравље ученика, праћење 

њиховог развоја. 

 

Редовност 

Тим за бригу о 

деци и подршку 

талентованим 

ученицима 

Сарадња са Културним 

центром Мионице 

Трибине и предавања, 

представе, концерти... 

Током школске 

године 

Тим за бригу о деци и 

подршку 

талентованим 

ученицима 

Сви ученици 

Упознавање ученика са 

делатношћу ове 

институције, укључивање 

ученика у културни живот 

општине.  

Број трибина и предавања и 

посећеност. 

Тим за бригу о 

деци и подршку 

талентованим 

ученицима 

Сарадња са Матичном 

библиотеком 

Посета библиотеци, 

донације за школску 

библиотеку 

Током школске 

године 

Наставнице српског 

језика, учитељи 
Сви ученици 

Развијање љубави према 

књизи и читању. 

 

Број посета, учлањења и 

донираних књига. 

Тим за бригу о 

деци и подршку 

талентованим 

ученицима 

Сарадња са МУП-ом 

Мионица 
Предавања 

Током школске 

године 

Одељењске 

старешине 
Сви ученици 

Упознавање ученика са 

делатношћу ове 

институције, освешћавање 

ученика о неким 

конкретним  проблемима. 

 

Број предавања и 

посећеност. 

Тим за бригу о 

деци и подршку 

талентованим 

ученицима 



Годишњи план рада основне школе „Војвода Живојин Мишић“ Рајковић за школску 2017/2018. годину 

152 
 

Професионална 

оријентација 

Посета средњим 

школама, презентације 

школа, радионице 

Током школске 

године 

Тим за 

Професионалну 

оријентацију 

Ученици VII и VIII 

разреда 

Упознавање ученика са 

могућностима које пружа 

даље школовање и помоћ 

при одабиру будуће 

професије. 

 

Број посета, презентација и 

реализованих радионица. 

Тим за 

Професионалну 

оријентацију 

Ученички парламент 

Састанци и 

презентације 

Организацији свих 

манифестација ученика 

у школи и ван ње 

Разматрања односа и 

сарадње ученика и 

наставника, васпитача 

или стручног 

сарадника; 

обавештавања  ученика 

о питањима од 

посебног значаја за 

њихово школовање. 

 

 

 

 

 

 

 

Током школске 

године 

 

 

 

 

 

 

Педагог школе и 

чланови парламента 

 

 

 

 

 

 

Чланови ученичког 

парламента 

Учешће ученика у 

доношењу одлука у вези са 

радом школе. Планирање 

прославе матуре. 

 

Број састанака и 

презентација, већа 

укљученост ученика у 

организацији манифестација 

у школи и ван ње. Боља 

сарадња ученика и 

наставника. 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог школе 

Такмичења  

Организовање 

школских и учешће на 

даљим нивоим 

такмичења из што 

већег броја предмета 

Током другог 

полугодишта 

Наставници 

предметне наставе 

Талентовани 

ученици 

Пласман великог броја 

ученика на окружно 

такмичење 

Наставници 

предметне наставе, 

педагог, директор 

школе 

 

Предлагач плана, Марија Маринковић 
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План рада тима за бригу о уређењу школског простора 

 

Предлагач плана: Драгана Петронић, проф. разредне наставе 

Одговорно лице: Драгана Петронић, проф. разредне наставе 

Остали чланови тима: Раденка Кандић наст.разредне наставе, Јасмина Савић наст.разредне наставе, Гордана Гавриловић 

проф.разредне наставе, Жељко Виторовић проф.ликовне културе, Бранка Миливојевић проф.разредне наставе 

Сарадници у реализацији плана: директор школе, разредне старешине, предметни наставници, помоћни радници 

Делокруг рада 

Естетско и функционално уређење школског простора 

Циљеви: Континуирано одржавање хигијене школскиг простора; несметано и безбедно спровођење наставе физичког васпитања и 

других активности корисних за децу; естетски стимулативан школски простор 
 
 

Садржај рада 

 

Оријентационо 

време 

реализације или  

учесталост 

 

 

Носиоци посла 

 

Циљна група 

(са киме се ради) 

 

 

Очекивани ефекти плана 

И предлог 

критеријума успешности 

за план 

 

Особа или 

тим који 

врши 

евалуацију 

плана 
Области рада 

 
Планиране активности 

Школски 

простор, под 

којим 

подразумевамо: 

сам објекат-

школу, школско 

двориште, 

игралиште 

- брисање и одржавање 

школског намештаја 

-уклањање отпадака и 

непотребних ствари 

-одржавање пода 

учионица 

-одржавање зидова и 

столарије 

 

 

 

Током целе 

школске године 

 

 

 

Помоћни радници, 

разредне старешине 

 

 

 

Ученици 

 

 

Чисте и уредне учионице 

које су безбедне за здравље 

ученика и угодне за стицање 

знања 

 

 

Уређено школско двориште 

са зеленом травнатом 

површином и цветном 

декорацијом 

Три изложбе дечијих радова 

у ходницима школе 

Пет израђених и изложених 

паноа, у учионицама или 

 

 

Чланови тима 

за бригу о 

уређењу 

школског 

простора 

-неговање и обнављање 

зелене травнате 

површине 

-одабир, набавка и садња 

цвећа у дворишту 

-уређење простора око 

школског дворишта 

уклањањем смећа и 

 

 

 

 

 

Пролеће  2018. 

године 

Помоћни радници, 

разредне старешине, 

чланови тима 

 

 

 

 

 

Ученици 
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отпадака 

-уређење канала око 

школског дворишта у 

Брежђу 

ходнику школе 

Обележавање и 

поштовање свих 

важнијих датума, било 

да су на државном, 

међународном или 

светском нивоу, уз 

израду и излагање паноа, 

изложбе дечијих радова, 

уз пригодне програме 

отвореног типа 

 

 

 

 

 

 

Током целе 

школске године 

 

 

Предметни 

наставници, разредне 

старешине, чланови 

тима 

 

 

 

Ученици 

                     Предлагач плана 

                                                                                                                                                                   Драгана Петронић 
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План рада тима за инклузивно образовање 

 

Предлагач плана: Јасмина Палаваестрић, педагог 

Одговорно лице: Јасмина Палаваестрић, педагог 

Остали чланови тима: Данијела Алексић, проф српског језика; Михаило Вујић- проф.математике; Биљана Павловић- 

прф.разр.наставе; Душица Јовановић- проф.разр.наставе 

Сарадници у реализацији плана: директор школе, одељењске  старешине, родитељи, ученици 

Делокруг рада: Додатнаобразовна подршлка ученицима 

Циљеви: Спровођење свих активности везаних за примену принципа инклузивног образовања утврђених законским и подзаконским 

актима. 

 

Садржај рада 

 

Оријентационо 

време 

реализације 

или 

учесталост 

 

 

Носиоци посла 

 

Циљна група 

(са киме се 

ради) 

 

 

Очекивани ефекти плана 

и предлог 

критеријума успешности 

за план 

 

Особа или тим 

који врши 

евалуацију плана 

Области рада 

 
Планиране активности 

Информисање о 

ученицима 

којима је 

потребна 

додатна помоћ у 

учењу, и 

понашању 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прикупљање података од 

одељењских већа и 

одељењских старешина о 

ученицима код којих 

постоји потреба за неким од 

видова специфичне 

подршке 

септембар Координатор 

тима, чланови 

тима, 

Одељњске 

старешине, 

предметни 

наставници 

 

Прикупљени потребни 

подаци о ученицима којима 

је потребна додатна помоћ у 

учењу и понашању. 

 

 

Чланови тима 

Разматрање случајева код 

којих је у току претходне 

школске године постојала 

потреба за пружењем 

додатне подршке ради 

евентуалног наставка 

активности 

 

 

септембар 

 

септембар 

Чланови тима, 

родитељи 

 

Чланови тима, 

одељењске 

старешине 

одељењске 

старешине, 

родитељи 

 

Родитељи 
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Предузимање 

неопходних 

мера 

Упућивање писама 

родитељима према Обрасцу 

4 Правилника 

 

Родитељи обавештени о 

начину спровођења наставе 

на основу ИОП-а. 

 

 

 

Формирани тимови додатне 

подршке за израду ИОП-а 

 

 

Израђени педагошки 

профили за ученике којима 

је потребна додатна 

подршка. 

 

 

 

Израђени ИОП-и ученика 

усвојени и верификовани. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чланови тима 

Формирање тимова додатне 

подршке за израду ИОП-а 

(према групама сметњи и 

тешкоћа у развоју и учењу). 

октобар Чланови тимова Наставници 

Израда педагошког  

профила ученика за које је 

потребна додатна подршка 

 

октобар Чланови тима Ученици 

Израда, усвајање и 

верификовање ИОП-а 

октобар Одељењске 

старешине, 

педагошки 

колегијум, 

чланови тима 

Ученици 

Имплементација ИОП-а 

Вођење евиденције 

Током школске 

године 

 

Тим, наставници, 

Ученици 

 

 

 

Анализа 

остварености 

ИОП-а 

Анализа постигнутих 

резултата ученика и 

модификација ИОП-а. 

На крају првог 

полугодишта 

Тим, педагошки 

колегијум 

Педагошки 

колегијум 
 

Поднети извештај о 

напредовању ученика. 

 

Ппуњени обрасци  о 

евалуацијиреализованог 

ИОП-а. 

 

Поднет предлог мера за 

школску годину. 

 

 

 

 

 

 

Чланови тима 

Извештавање Тимова ИОП 

о напретку ученика. 

На крају првог 

полугодишта 

Тим Наставничко 

веће 

Анализа и евалуација 

постигнућа ученика на крају 

школске године. 

јун Тим ученици 

Предлог мера за наредну 

школску годину 

Јун, август Тим Наставничко 

веће, родитељи 

Предлагач плана, Јасмина Палавестрић 
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План рада тима за стручно усавршавање 

 

Предлагач плана: Тим за СУ 

Одговорно лице: Сања Гњато 

Остали чланови тима: Марија Филиповић, Владимир Радовић  

Сарадници у реализацији плана: Наставници и стручни сарадник 

Делокруг рада: стручно усавршавање 

Циљеви: обезбеђивање и повећавање квалитета образовног- васпитног процеса у школи кроз континуирано стручно усавршавање 

наставника 

 

Садржај рада 
Оријентационо 

време 

реализације 

или 

учесталост 

Носиоци посла Циљна група 

(са киме се ради) 

 

Очекивани ефекти плана 

предлог 

критеријума успешности 

за план 

Особа или 

тим који 

врши 

евалуацију 

плана 

Области рада 

 
Планиране активности 

 

С
т
р

у
ч

н
о

 у
са

в
р

ш
а

в
а

њ
е 

за
п

о
сл

ен
и

х
 

Упознавање Тима са 

стручним усавршавањем 

учитеља, наставника и 

стручних сарадника у 

претходном периоду  

Септембар 
Тим за СУ 

 
Наставници 

 

Тим је на основу анализе 

прикупио податке о 

стручном усавршавању 

запослених  

 

Постоји план стручног 

усавршавања  

 

 

Тим за СУ и директор 

упознати са документом о 

вредновању сталног 

стручног усавршавања у 

установи. 

 

Документ укључује и 

специфичности наше 

школе 

 

 

Т
и

м
 з

а 
С

У
  

Д
и

р
ек

то
р
 

 

Прикупљање података 

од стручних већа и 

израда годишњег плана 

СУ на нивоу школе 

Септембар 

Тим за СУ 

Наставници 

Упознавање Тима за СУ 

и директора школе са 

документом о 

вредновању сталног 

стручног усавршавања у 

установи, који је усвојен 

као јединствен за све 

школе у оквиру ШУ 

Ваљево и уношење 

специфичности које се 

односе на нашу школу 

Октобар 

Тим за СУ 

Наставници 
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Упознавање 

Наставничког већа са 

Документом 

Усвајање Документа о 

вредновању СУ на 

Школском одбору 

 
Наставни кадар упознат са 

документом о вредновању 

сталног стручног 

усавршавања у установи 

 

ШО усвојио Правилнк о 

вредновању СУ у 

установи 

Усмеравање, помоћ у 

изради и прикупљање 

личних планова 

професионалног развоја 

У току школске 

године  

Тим за СУ 

Наставници  

 

 

Наставни кадар има израђен 

лични планпрофесионалног 

развоја 

Позивање аутора 

семинара и договор око 

организације и 

реализације семинара 

У току школске 

године 

Тим за СУ  

Реализатори 

семинара 

 

 

Организован бар један 

семинар 

Тим за СУ врши 

евалуацију и подноси 

извештај о осварености 

плана СУ 

Учитељи, наставници и 

стручни сарадник 

подносе извештај о 

остварености личног 

плана стручног 

усавршавања 

Мај-јун 

Тим за СУ 

 
Владимир Радовић 

Тим за СУ 
 

Поднет извештај о раду 

Тима за СУ 

                                                                                                                                                                                                  Предлагач тима: Сања Гњато 
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План рада тима за заштиту животне средине 
 

Предлагач плана: Душица Јовановић, професор разредне наставе 

Одговорно лице: Душица Јовановић, професор разредне наставе 

Остали чланови тима: Славица Туловић, наставник биологије, Јованка Ускоковић, наст.разредне наставе, Данијела Лалови, наставник хемије, 

Слађана Голубовић, наставник хемије 

Сарадници у реализацији плана: Јасмина Палавестрић, школски педагог  

Делокруг рада: екологија 

Циљеви: Подићи свест ученика о очувању и заштити животне средине; створити им навике здравог начина живота. 

 

Садржај рада 

 

Оријентационо 

време 

реализације 

или  

учесталост 

 

 

Носиоци посла 

 

Циљна група 

(са киме се 

ради) 

 

 

Очекивани ефекти 

плана 

И предлог 

критеријума 

успешности за план 

 

Особа или 

тим који 

врши 

евалуацију 

плана 

Областирада 

 

Планиране 

активности 

 

 

Екологија 

 

 

 

 

Светски дан 

чишћења олокине  

( 20. 09.)  

–одењењске 

старешине ће са 

својим ученицима 

организовати 

чишћење школског 

простора 

20.09.2017. Одељењске 

старешине 

-ученици Очекивани ефексти 

плана: 

 

-ученици више воде 

рачуна о чистоћи 

школског простора 

-ученици усвајају 

здравије навике у 

исхрани 

-ученици усвајају знања 

о начинима на које могу 

допринети очувању 

шума и вода 

-ученици усвајају знања 

о штетности дуванског 

дима 

 

 

Предлог критеријума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обележавање дана 

здраве хране (16.10.) 

-ученици доносе у 

школу искључиво 

здраве намирнице, а 

свака одељењска 

заједница припрема 

здрав оброк који ће 

ужинати 

 

16.10.2017. 

-трећа недеља 

октобра 

Стручни тим за 

превенцију и 

заштиту животне 

средине и 

одељењске 

старешине 

-ученици  
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-Свака одељењска 

заједница ће 

израдити по један 

пано на тему здраве 

исхране, а најбољи 

пано ће бити окачен 

   успешности 

-организовано чишћење 

школског простора 

 

-свака одељењска 

заједница израдила по 

један пано који се тиче 

здраве исхране 

 

-ученици 16.10.2014.  

донели у школу здраве 

намирнице од којих је 

свака одељењска 

заједница направила 

здрав оброк 

 

-80%ученика 

учествовало у прављењу 

украса од рецикилираног 

материјала и 

украшавању јелке 

30.12.2014. 

 

-свака одељењска 

заједница засадила по 

једну биљку 22.04.2014. 

 

-50% ученика написало 

литерарни рад на тему 

штетности дуванског 

дима 

-одржана трибина на 

тему штетности цигарета 

 

 

Стручни тим 

за превенцију 

и заштиту 

животне 

средине Украшавање јелки и 

прављење украса од 

рециклираног 

материјала 

30.12.2017. Стручни тим за 

превенцију и 

заштиту животне 

средине; 

Одељењске 

старешине 

-ученици 

Обележавање дана 

шума и вода (21.03. и 

22.03.) 

-одељењске 

старешине говоре о 

значају шума и вода 

 

21. 03.2018. 

Одељењске 

старешине 

-ученици 

 Дан планете Земље 

-одељењске 

старешине ће са 

својим ученицима 

засадити по једну 

биљку у школском 

дворишту 

22.04.2018. Одељењске 

старешине 

-ученици 

Очување 

здравља 

Светски дан без цигара 

(31.05.) 

-ученици ће урадити 

ликовни рад на тему 

штетности дуванског 

дима 

-старији ученици, у 

сарадњи са члановима 

стручног тима, ће 

одржати трибину на 

тему штетности 

дуванског дима 

28.05.2018. 

-последња недеља 

маја 

Стручни тим за 

превенцију и заштиту 

животне средине; 

Одељењске 

старешине; 

Наставник српског 

језика; 

Наставник ликовне 

културе; 

Ученици виших 

разреда 

-ученици 

                                                                                             Предлагач плана: Душица Јовановић 
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План рада тима за заштиту ученика од насиља, занемаривања и злостављања 

 

Предлагач плана: Гордана Јаковљевић- наставник француског језика, координатор тима 

Одговорно лице: Гордана Јаковљевић 

Остали чланови тима: Ивица Вучић- учитељ, Наташа Ђурић- учитељ, Јасмина Савић, учитељ, Марија Којић, наставник музичке 

културе, Јасмина Палавестрић- педагог, Жељко Средојевић, Савет родитеља, представник Ученичког парламента 

Сарадници у реализацији плана:директор, родитељи, ученици, представници полиције, центар за социјални рад, дом здравља 

Делокруг рада: безбедност 

Циљеви: Стварање услова за безбедан боравак ученика у школи , за безбедан превоз ученика . Стварање позитивне атмосфере у 

школи кроз развијање толеранције и поштовања ученика према вршњацима, старијима и ауторитетима. Сузбијање насиља и 

оснаживање ученика да препознају насиље и заштите се од истог. Подстицање и оспособљавање ученика на ненасилно решавање 

међусобних сукоба. 

 

    

Садржај рада 

 

Оријентационо 

време 

реализације 

или 

учесталост 

 

 

Носиоци посла 

 

Циљна група 

(са киме се 

ради) 

 

 

Очекивани ефекти плана 

И предлог 

критеријума успешности за план 

 

Особа или тим 

који врши 

евалуацију 

плана Област

и рада 

 

Планиране активности 

1.  
Формирање школског Тима за 

заштиту ученика 

Септембар Директор, 

Наставничко 

веће, 

Педагошки 

колегијум 

Наставници, 

чланови тима 

-Формирање тима и подела 

задужења у оквиру тима. 

 

 

-Упознавање наставничког већа и 

сваета родитеља  са правилником о 

Протоколу за заштиту деце од 

насиља, злостављања и 

занемаривања, са правилником о 

понашању у школи и саакционим 

планом застите ученика. 

 

 

 

 

Директор, 

педагог 

2. 

Наставничко веће – Упознавање са 

Правилником о Протоколу за 

заштиту ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања; 

улози Школског тима; задужењима 

сваког члана колектива 

Октобар Секретар школе Наставници, 

чланови тима 

3. 

Савет родитеља-  Упознавање са 

Правилником о Протоколу за 

заштиту ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања; 

Октобар Директор, 

педагошко- 

психолошка 

служба 

Чланови Савет 

родитеља 



Годишњи план рада основне школе „Војвода Живојин Мишић“ Рајковић за школску 2017/2018. годину 

162 
 

упознавање са правилима 

понашања у Школи; информисање 

о активностима Школе у овој 

области, упознавање са Акционим 

планом заштите ученика 

 

 

 

 

 

-На родитељским састанцима 

упознати родитеље са Протоколу 

за заштиту ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања; 

упознавање са правилима 

понашања у Школи 
4. 

Родитељски састанци- - 

Информисање родитеља у свим 

одељењима о Протоколу за 

заштиту ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања; 

упознавање са правилима 

понашања у Школи; информисање 

о активностима Школе у овој 

области, са Акцоним планом 

заштите ученика, укључивање 

родитеља у превентивне и 

интервентне мере активност 

Октобар Одељењски 

старешина, 

представник 

Савета 

родитеља 

Родитељи 

5. 

Aнкета ученика о деструктивном 

понашању. (извештај: Настав. веће, 

Савет родитеља, Учен.парламент) 

Новембар/децем

бар 

педагог Ученици  -Анкетирање ученика; Извештај 

поднети Наставничком већу, 

Савету родитеља и Ученичком 

парламенту 

-Учешће наставника на стручним 

семинарима; медијација ученика 

 

 

-Упознавање Ученичког 

парламента са Правилником о 

примени Протокола о заштити 

ученика од насиља, Упознавање са 

Акционим планом заштите ученик. 

Доношење правила понашања 

Директор, 

педагог 

6. 

Стручно усавршавање наставника 

 

Едукација ученика – медијација 

Током године 

друго 

полугодиште 

Директор, 

педагог, Тим за 

заштиту 

ученика 

Наставници, 

ученици 

7. 

Ученички парламент - Упознавање 

са Правилником о примени 

Протокола о заштити ученика од 

насиља... - Упознавање са 

Акционим планом заштите 

ученика... - Учешће у доношењу 

правила понашања на нивоу 

Школе, - Покретање и 

организовање креативних садржаја 

ученичког слободног 

времена.(игранке, литерарно- 

песнички сусрети, изложбе...) 

Октобар/јун Координатор 

ученичког 

парламента у 

сарадњи са 

наставницима 

Ученици  

8. 

Часови одељењске заједнице- -У 

свим одељењима организовати 

дискусију/радионицу на тему 

слободног времена и подстицање 

Септембар, 

октобар 

Одељењске 

старешине од 

првог до осмог 

разреда 

Наставници, 

ученици 

-На часовима одељенске заједнице 

организовати 

дискусију/радионицуна тему 

слободно време; укључивање 

Педагог  
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ученике на укључивање у школске 

секције и ваннаставне активности 

ученика у школске секције и 

ваннаставне активности 

9. 

Одељењска заједница- -у свим 

одељењима организовати 

дискусију/радионицу на тему 

конструктивног решавања сукоба; 

како избећи насилништво 

(препорука:књига ''Силеџије су 

прави гњаватори, „Конфликти и 

шта са њима“, „Учионица без 

насилништва“) 

Фебруар/март Одељењске 

старешине од 

првог до осмог 

разреда 

Ученици  -Организовање 

дискусија/радионица на тему 

конструктивно понашање ученика 

Педагог  

10. 

Одељењска заједница- - У 

одељењима млађих разреда 

организовати акцију ''Недеља 

лепих порука'' - Подстицање 

кооперативних активности међу 

ученицима једног одељења; уз 

изложбу на паноу у учионици - 

холу школе; - Стварање имиџа 

одељенске заједнице (знак ОЗ, 

химна, заклетва, правила...) 

Током године 

 

Одељењске 

старешине од 

првог до осмог 

разреда 

Ученици  -Организовање акције „Недеља 

лепих порука“.  Подстицање 

коперативних активности међу 

ученицимаодељења 

Чланови тима 

11. 

Разговор ученика са школским 

обезбеђењем, полицајцем 

задуженим за Школу, на тему 

безбедности , вршњачког насиља, 

безбедног понашања у саобраћају , 

злоупотребе алкохола, цигарета, 

дроге ... 

По договору у 

току школске 

године 

Директор,  

педагог, Тим за 

заштиту 

ученика 

 

Ученици  Организовати предавања 

представника полиција на тему: 

безбедност ученика, вршњачко 

насиље, безбедно понашање у 

саобраћају, злоупотреба алкохола, 

цигарета и дроге  

Педагог  

12. 
Информативни пано за родитеље и 

ученике о заштити ученика 

Током школске 

године 

Тим и Ученички 

парламент 

Ученици  Израда информативног паноа за 

родитеље и ученике о заштити 

ученика 

Чланови тима 

13. 

Информативни пано Заштита 

ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања за наставнике: 

Октобар/јун Тим за заштиту 

ученика 

 

Чланови тима, 

наставници 

Израда информативног 

паноа“Заштита ученика од насиља, 

злоставњаља и занемаривања“ 

Чланови тима 

14. 

Дом здравља Мионица за ученике 

7. и 8. разреда организовати 

предавање/радионице  на тему 

здравља и заштите ученика од 

Током школске 

године 

Директор,  

педагог, Тим за 

заштиту 

ученика 

Ученици  Дом здравља Мионица-

Организовање предавања за 

ученике 7. и 8. разреда на тему 

здравља и заштите ученика од 

Педагог  
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злоупотребе психоактивних 

супстанци 

 злоупотребе психоактивних 

супстанци 

15. 

Црвени крст Мионица - за ученике 

7. и 8. разреда организовати 

предавање/радионице  на тему  

трговине људима 

Током школске 

године 

Директор,  

педагог, Тим за 

заштиту 

ученика 

 

Ученици  Црвени крст Мионица- 

Организовање предавања за 

ученике 7. и 8. разреда на тему 

трговина људима  

Педагог  

16. 

Ваннаставне активности - 

Укључивање што већег броја 

ученика у ваннаставне активности 

и ученичке секције,које 

промовишу позитивне вредности и 

афирмацију стваралаштва, 

омогућити јавну презентацију 

резултата рада 

Октобар/јун Наставници 

задужени за рад 

секција, 

одељенске 

старешине 

Ученици  Промовисање позитивних 

вредности и афирмације 

стваралаштва кроз ваннаставне 

активности и ученичке секције.  

Јавно презентовати резултате рада. 

Наставници  

17. 

Сајт школе  - промоција ученичких 

достигнућа, радова ученика, 

активности , излета, екскурзија ... 

У току године Наставница 

информатике, 

Сања Гњато 

Ученици  Редовно објављивање активности 

на сајту школе: промоција 

ученичких достигнућа. Радова 

ученика. Активности, излета, 

екскурзија 

Наставник 

инфотматике 

18. 

Евалуација Информисање 

Наставничког већа и Савета 

родитеља о реализацији Акционог 

плана за заштиту ученика 

Јун Одељенске 

старешине од 

првог до осмог 

разреда и тим за 

заштиту 

ученика 

Наставници, 

родитељи 

Информисање Наставничког већа 

и Савета родитеља о реализацији 

Акционог плана за заштиту 

ученика 

Чланови тима 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                              Предлагач плана: Гордана Јаковљевић 
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План рада тима за праћење напредовања ученика 

 

Предлагач плана: Марија Филиповић 

Одговорно лице: Марија Филиповиоћ 

Остали чланови тима: Михаило Вујић, Живорад Кандић ,Бојана Марковић 

Сарадници у реализацији плана:одељењске старешине, педагог 

Делокруг рада: Праћење оцењивања и напредовања ученика 

Циљеви: Унапређивање планирања и припремања, и праћења напредовања ученика; Повећање нивоа школских постигнућа ; 

Унапредити извештавање и праћење свих интересних група о напредовању ученика; Јачање одговорности за учење и самосталан рад. 

 

 

Садржај рада 
Оријентационо 

време 

реализације 

или 

учесталост 

 

Носиоци посла 

 

Циљна група 

(са киме се ради) 

 

Очекивани ефекти плана 

и предлог 

критеријума успешности 

за план 

Особа или 

тим који 

врши 

евалуацију 

плана 

Области 

рада 

 

Планиране активности 

П
р

аћ
ењ

е 
н

ап
р

ед
о

в
ањ

а 
у

ч
ен

и
к
а
 

Доношење плана рада 

новоформираних тимова 

IX Координатор тима 

Представници 

новоформираних 

тимова 

Чланови тима Добра сарадња између 

чланова тима. 

 

Евалуација рада, реализације 

активности планираних за 

протеклу школску годину и 

подношење извештаја 

VIII, IX Координатор тима 

Чланови тима 

Чланови тима, 

евалуатор 

Уочавање добрих и лоших 

резултата рада и 

проналажење начина за 

отклањање лоших резултата. 

 

Упознавање Наставничког већа, 

Школског одбора и Савета 

родитеља са извештајем тима за 

протеклу школску годину 

IX Координатор тима, 

педагог 

Наставници, 

родитељи сарадници 

  

Израда глобалног плана за 

праћење оцењивања и 

напредовања ученика и примену 

образовних стандарда у настави 

за школску 2017/18. годину 

VIII, IX Координатор тима Ученици Стално праћење рада и 

напредовања ученика. 

 

Израда акционих планова по 

кључним областима 

 

током године Тимови Чланови тима   
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 Упознавање колектива са 

планом и програмом и истицање 

програма на видном месту 

IX Тим за праћење 

оцењивања и 

напредовања ученика 

и примену 

образовних стандарда 

у настави 

Наставници   

 Реализација консултативних 

састанака координатора и 

представника тимова 

месечно Координатор, 

представници тимова 

 Уочавање добрих и лоших 

резултата рада и 

проналажење начина за 

отклањање лоших резултата. 

 

 Анализа извештаја о оцењивању 

и напредовању ученика и 

примени образовних стандарда у 

настави на крају првог 

тромесечја, полугодишта, трећег 

тромесечја и на крају школске 

2017/2018. године 

XI, XII, III, VI Координатор, 

представници 

тимова, наставничко 

веће 

 Уочавање добрих и лоших 

резултата рада и 

проналажење начина за 

отклањање лоших резултата. 

 

 Анализа рада тима и 

реализованих активности 

XII, VI, VII Координатор, 

представници тимова 

   

 Eвалуација рада, степена 

остварености планираних 

задатака 

VI, VII, VIII Тим за праћење 

оцењивања и 

напредовања ученика 

и примену 

образовних стандарда 

у настави 

 Уочавање добрих и лоших 

резултата рада и 

проналажење начина за 

отклањање лоших резултата. 

 

 Упознавање колектива са 

степеном реализације задатака-

снагама и слабостима области 

праћења 

XII, VI Координатор, 

представници тимова 

Наставници,   

 

Предлагач плана, Марија Филиповић 
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План рада тима за професионалну оријентацију 

 

Предлагач плана: Гордана Јаковљевић 

Одговорно лице: Гордана Јаковљевић 

Остали чланови тима: Данијела Алексић, Неда Шарчевић Самарџић, Зоран Николов.  

Сарадници у реализацији плана:одељењске старешине 

Делокруг рада: Професионална оријентација ученика 

Циљеви: Систематско професионално усмеравање ученика кроз упознавање сопствених особина, жеља, способности и вештина , 

упознавање са светом рада, упознавање са начинима информисања о свету рада и додатној подршци у области пррофесионалне 

оријентације и избора средње школе/занимања, као и стицање свести о неопходности перманентног учења и стручног/професионалног 

усавршавања. 

 

СЕДМИ РАЗРЕД: 
Ред. 

број 

Н. 

теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  

Времереализацијетеме 

(месеци) 

Број 

часова 

по теми 

Бројчасоваза 

Обраду Утврђивање Проверу 

1. Представљање програма и 

портфолија 

Септембар  

1 

 

1 

 

0 

 

0 

2. ПО и кључне компетенције 

које она развија 

Септембар               1  

1 

 

0 

 

0 

3. Самоспознаја Октобар,новембар,децембар 12  

10 

 

2 

 

0 

4. Информисање и истраживање 

могућности школовања и 

каријере( Упознавање са 

понудом информација и 

њиховим прибављањем, 

селекцијом и обрадом) 

Фебруар,март,април 9  

 

 

 

7 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

0 

5. Реални сусрети Мај 2 2 0 0 

6. Евалуација програма ПО за 7. 

разред 

Мај  

1 

 

0 

 

0 

 

1 

УКУПНО: 26 21 4 1 
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ОСМИ РАЗРЕД: 
Ред. 

број 

Н. 

теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  
Времереализацијетеме (месеци) Број 

часова 

потеми 

Бројчасоваза 

Обраду Утврђивање Проверу 

1. Представљање 

програма и портфолија 

Септембар 1  

    1 

 

0 

 

0 

2. Самоспознаја Септембар,октобар, новембар  

6 

 

2 

 

4 

 

0 

3. Информисање и 

истраживање 

могућности 

школовања и каријере( 
Упознавање са понудом 

информација и њиховим 

прибављањем, селекцијом и 

обрадом) 

Новембар,децембар,Јануар,фебруар 13  

 

 

    

       

10 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

0 

4. Реални сусрети Март, април  

7 

 

5 

 

2 

 

0 

5. Одлука 

 

     Мај  

3 

 

2 

 

1 

 

0 

    

6. 
Евалуација програма                         Мај 1 0 0 1 

 УКУПНО: 31 20 10 1 
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План рада одељењског старешине 

 

План  је оперативно прилагођен узрасту ученика за сваки разред, исти се налазе у педагошкој документацији школе и саставни су део 

годишњег плана рада школе за школску 2017/2018.  

 

Рад одељењског старешине има следеће циљеве: 

а) У одељењу: формирање и неговање колективног духа, развијање другарства међу  ученицима,  формирање  односа  искрености  и  

сарадње  са  професорима, сузбијање  "лажне  солидарности",  развијање  радних  навика  и  одговорности, формирање  позитивног  

односа  према  школској  имовини,  развијање  свестраних  и разноврсних интересовања ученика, праћење њиховог  здравственог  

стања, помоћ у професионалном усмеравању и друго. 

б) У  одељењском већу: координација и  сарадња  са  члановима  већа  ради што успешније реализације свих предвиђених планова и 

побољшање квалитета васпитно образовног  рада,  налажење  и  заједничко  спровођење  ефикаснијих  мера  за побољшање  резултата  

рада,  уз  правоворемено  информисање  о  свим  значајним чињеницама  у  одељењу,  размена  искустава  путем  консултација  и  

посета  часова члановима већа и слично. 

в) Са родитељима: упознавање родитеља са проблемима и успесима у учењу и дисциплини њихове деце, прикупљање података о 

социјално–економским условима и  развојним  проблемима  ученика,  остваривању  сарадње  у  предузимању  и спровођењу 

заједничких мера ради постизања образовно васпитних циљева. 
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ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ ВАСПИТНОГ РАДА 
 

 

Заштита и превенција насиља 

 

У складу са Националном стратегијом за превенцију и заштиту деце од насиља и 

системским документима Министарства просвете и науке, као и на основу Правилника о 

протоколу пступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање, 

формирала тим за заштиту ученика од насиља, који је изградио овај Програм, као основни 

део Годишњег плана рада школе. 

Програм рада Тима је посебан документ којим се планира његов рад на остварењу 

заштите ученика од насиља. 

Програмом заштите ученика су дефинисане превентивне активности, као и кораци и 

процедуре у поступању у заштити ученика од насиља. Дефинисано је и шта се сматра 

насиљем, као и које врсте и облике обухвата. 

 

ПОЈАМ НАСИЉА 

 

Насиље се најчешће дефинише као учестало физичко и прихичко малтретирање друге особе 

( Olweus,1998). 

Насилништво или виктимизација- одређује се на следећи начин: ученик је злостављан или 

виктимизиран када је поновљено или трајно изложен негативним поступцима од стране 

једног или више ученика( Olweus,1998). 

Насилништво је свесна, жељена и намерна непријатељска активност, чија је сврха 

повредити, изазвати страх путем претњи или поновне агресије и створити осећај 

заплашености. 

Насилиштво се јавља када јача, моћнија особа повређује или застрашује мању, односно 

слабију особу, свесно (намерно) и чисто (Бин, 2004). 

 

ВРСТЕ НАСИЉА 

 

Физичко насиље се односи на понашање које доводи до стварног или потенцијалног 

телесног повређивања детета/ученика. Примери физичког насиља су: ударање, шутирање, 

гурање, шамарање, чупање, дављење, бацање, гађање, напад оружјем, тровање, паљење, 

посипање врућом водом, ускраћивање хране, сна и сл. 

 

Емоционално/психолошко насиље односи се на оно понашање које доводи до тренутног 

или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства ученика. Односи 

се и на ситуације у којима се пропушта обезбеђивање прикладне и подржавајуће средине за 

здрав емоционални и социјални развој у складу са потенцијалима ученика. Емоционално 

насиље и злостављање обухвата поступке којима се врши омаловажавање, етикетирање, 

игнорисање, вређање, уцењивање, називање погрдним именима, оговарање, подсмевање, 

исмејавање, неприхватање, изнуђивање, манипулисање, претња, застрашивање, 

ограничавање кретања ученика, као и други облици непријатељског понашања 

 

Искључивање из групе и дискриминација представљају социјално насиље. Односи се на 

следеће облике понашања: одвајање ученика од других на основу различитости, довођење у 

позицију неравноправности и неједнакости, изолацију, недружење, игнорисање и 

неприхватање по било ком основу. 
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Сексуално насиље и злоупотреба деце/ученика подразумева њихово укључивање у 

ексуалну активност коју она не схватају у потпуности, за коју нису развојно дорасла (не 

прихватају је, нису у стању да се са њом сагласе) и која има за циљ да задовољи потребе 

друге особе. 

Сексуалним насиљем сматра се : сексуално узнемиравање - ласцивно коментарисање, 

етикетирање, ширење прича; додиривање, упућивање порука, фотографисање, телефонски 

позиви и сл.; навођење или приморавање детета/ученика на учешће у сексуалним 

активностима, било да се ради о контактним (сексуални однос, сексуално додиривање и сл.) 

или неконтактним активностима (излагање погледу, егзибиционизам и сл.); коришћење 

деце/ученика за проституцију, порнографију и друге облике сексуалне експлоатације. 

 

Развој савремених комуникационих технологија доводи до појаве насиља коришћењем 

информационих технологија (електронско насиље): поруке послате електронском 

поштом,СМС-ом, ММС-ом, путем веб-сајта, четовањем, укључивањем у форуме и сл. 

 

Злоупотреба деце/ученика представља све што појединци и институције чине или не чине, а 

што директно утиче или индиректно шкоди деци/ученицима или им смањује могућност за 

безбедан и здрав развој и доводи их у немоћан, неравноправан и зависан положај у односу на 

појединце и установу. 

 

Занемаривање и немарно поступање представљају случајеве пропуштања установе или 

појединца да обезбеде услове за правилан развој детета/ученика у свим областима, што, у 

противном, може нарушити његово здравље, физички, ментални, духовни, морални И 

друштвени развој. Занемаривање представља и пропуст родитеља, усвојитеља или старатеља 

, да обезбеди услове за развој по питању: здравља, образовања, емоционалног развоја, 

исхране, смештаја и безбедних животних услова у оквиру разумно расположивих средстава 

породице или пружаоца неге, што изазива, или може, са великом вероватноћом, нарушити 

здравље детета или физички, ментални, духовни, морални и његов социјални развој. Ово 

обухвата и пропусте у обављању правилног надзора и заштите детета од повређивања у 

оноликој мери у којој је то изводљиво. 

 

Експлоатација деце/ученика односи се на њихов рад у корист других особа и/или установе. 

Она обухвата и киднаповање и продају деце у сврху радне или сексуалне експлоатације. Ове 

активности имају за последицу нарушавање физичког или менталног здравља, образовања, 

као и моралног, социјалног и емоционалног развоја детета/ученика. ученика у школи 

применом мера превенције, ради стварања безбедне средине, и мераинтервенције у 

ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и занемаривање ученика. 

Насиље  се пријављује члановима тима, и то - путем телефона, мејла, сандучета 

поверења, или лично.  Насиље се, такође, може пријавити одељенском старешини, 

другу/другарици, родитељима, или било којој особи од поверења, која ће о томе обавестити 

чланове Тима. 

 

Задаци Тима за заштиту су да : 

1. Припрема програм заштите 

2. Информише ученике, запослене и родитеље о планираним активностима и 

могућностима тражења подршке и помоћи од Тима; 

3. Учествује у обукама и пројектима за развијање компетенција потребних за превенцију 

насиља, злостављања и занемаривања; 
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4. Предлаже мере за превенцију и заштиту, организује консултације, учествује у процени 

ризика и доношењу одлука о поступцима у случајевима сумње или дешавања насиља, 

злостављања и занемаривања; 

5. Укључује родитеље у превентивне и интервентне мере и активности; 

6. Прати и процењује ефекте предузетих мера за заштиту ученика и даје одговарајуће 

предлоге директору; 

7. Сарађује са стручњацима из других надлежних органа, организација, служби и медија, 

ради свеобухватне заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања; 

8. Води и чува документацију; 

9. Извештава стручна тела и органе управљања. 

Програм заштите се односи на : 

А) Превентивне  и   Б) Интервентне активности. 

 

Предложене активности треба да обезбеде стварање атмосфере поверења, сигурности и 

поштовања дечјих права кроз јединствено деловање свих актера. 

 

1.   Образовно-васпитна установа је одговорна за: 

 

• успостављање превентивног рада на заштити ученика од насиља као редовне 

праксе у образовно-васпитном процесу; 

• непосредну укљученост вршњачких тимова и ученичкoг парламената у 

пружање подршке вршњацима при заштити од насиља и успешну реинтеграцију 

починилаца насиља у вршњачку заједницу; 

• увођење правила понашања и реституције као превентивних мера и вредности 

у живот заједнице, изградњу позитивне климе и конструктивне комуникације; 

• успостављање вршњачке медијације и вршњачке едукације као ефикасних 

механизама превенције са инструментима за праћење ефикасности; 

• укључивање у програме за превенцију насиља, осмишљавање програма за 

разне узрасте, умрежавање школа ради размене позитивних искустава и ширења 

мреже заштите; 

• примену Посебног протокола за заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања; 

• развијање подстицајне средине и укупно повећање атрактивности школе; 

• систематско праћење и унапређивање нивоа безбедности, заштите и подршке 

ученицима. 

 

ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ 

 према нивоима насиља, злостављања и занемаривања: 

 

- На првом нивоу активности преузима одељенски старешина, наставник, у сарадњи 

са родитељем, у смислу појачаног васпитног рада са одељенском заједницом, групом 

ученика и индивидуално. 

- На другом нивоу активности предузима одељенски старешина у сарадљи са 

педагогом, психологом, тимом за заштиту и директором, уз обавезно учешће 

родитеља, у смислу појачаног васпитног рада. Уколико појачан васпитни рад није 

делотворан, директор покреће васпитно-дисциплинки поступак и изриче меру, у 

складу са Законом. 
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- На трећем нивоу, активности предузима директор са тимом за заштиту, уз обавезно 

ангажовање родитеља и надлежних органа (центар за социјални рад, полиција...) Увек 

када је запослени починилац насиља, злостављања и занемаривања према ученику у 

установи, директор предузима мере према запосленом, у складу са законом, а према 

ученику мере за заштиту и подршку. На насиље се реагује одмах у циљу најбоље 

заштите детета. Реагује се одмах, без одлагања, и ако постоји сумња да се дешава 

насиље. 

 

Редослед поступања у интервенцији: 

 

1. Проверавање сумње или откривање насиља, злостављања и занемаривања. 

Откривање, сазнање о насиљу као први корак у заштити ученика.Улога професионалца и 

особе која ужива поверење ученика је веома важна. Реакције ученика који трпе насиље, 

посебно емоционално или социјално тешко је открити. Ученици различито реагују: повлаче 

се, раздражљиви су, агресивни, преосетљиви и сл. 

 

Знаци који указују да ученик можда трпи насиље 

На физичком или физиолошком плану: 

 

Трагови повреда, модрице, ожиљци, опекотине, посекотине, поцепана одећа, запуштен и 

неуредан изглед, поломљене, односно поцепане ствари, проблеми са исхраном, болови у 

стомаку, главобоље, повраћање, преломи, проблеми са сном (несанице или претерано дуго 

спавање), нестанак ствари (мобилни телефон, одевни предмети, торбе, свеске, новац...) 

 

На емоционалном плану: 

Плачљивост, повученост, претерана активност, раздражљивост, појава страхова, агресивно и 

аутодеструктивно понашање, ћутљивост, неуобичајена причљивост, гледање у „празно“, 

„ноћне море“, конзумирање алкохола, наркотика, лагање, страх од самоће, изражено 

грицкање ноктију, поремећај говора, сексуално понашање непримерено узрасту и др. 

 

У школи: 

Изненадни школски неупех, појава неоправданих изостанака, одсуство концентрације, 

кашњење, избегавање обављања обавеза, недоношење домаћих задатака, избегавање или 

неучествовање у разноврсним активностима, избегавање дружења са другом децом, 

одбијање уобичајених активности, неуобичајени начин играња, избегавање физичког додира 

(трзање), велики страх од одраслих, изражен страх од повратка кући и др. 

 

2. Прекидање, заустављање, насиља (обавеза свих који имају било какво сазнање или 

сумњу да се насиље догађа): 

Запослени су у обавези да зауставе насиље или обавесте надлежне у установи.  

Поједине ситуације физичког насиља захтевају хитно и истовремено реаговање, 

збрињавање учесника, обавештавање родитеља и неодложно укључивање релевантних 

институција (здравствена установа, полиција, центар за социјални рад);  Емоционално или 

социјално насиље такође треба зауставити што пре. Ученику који трпи насиље треба 

пружити разумевање, поверење и сигурност;  Ако постоји сумња на било који облик 

породичног насиља, наставник обавештава Тим, који даље предузима кораке уз 

консултације са Центром за социјални рад. 
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Смиривање ситуације (подразумева обезбеђивање сигурности за ученика, разговор 

са учесницима и посматрачима): 

Уколико се дешава физичко или снажно вербално насиље, у првом моменту је 

најважније: 

- да се актери након раздвајања умире; 

- да се обезбеди прикладан простор и време за разговор; 

- потражи помоћ колега, стручне службе или Тима ако је потребно; 

- објасни учесницима да је циљ да се сукоб реши и да ће обе стране имати прилику да 

испричају шта се догодило 

- договори са учесницима да се саслушају без прекидања, да не вређају . једни друге, да 

говоре искрено 

- Важно је да се делује синхронизовано, да се разговор са ученицима о истој 

ситуацији не обавља више пута од стране различитих запослених, већ да се у оквиру 

унутрашње заштитне мреже обезбеди проток информација важних за ефикасно 

реаговање. 

-  

3. Обавештавање родитеља и предузимање хитних акција по потреби (прва помоћ, 

лекарска помоћ, полиција, центар за социјални рад...) одмах након заустављања насиља. 

 

4. Консултације  унутар школе ради процене ризика и израда плана заштите за све 

учеснике. 

 

У овој фази Тим процењује степен ризика и одлучује на који начин ће решавати случај, да ли 

ће га самостално решавати или ће укључити друге релевантне институције. унутар школе 

ради процене ризика и израда плана заштите за све учеснике. У консултације се укључују 

одељенски старешина, дежурни наставник, психолог, педагог, тим за заштиту, директор, 

ученички парламент. Неопходно је водити рачуна о поверљивости података ,  заштити 

приватности и стављању интереса детета изнад интереса родитеља, школе, струке и др. 

Подаци до којих се дође поверљиви су и могу се ставити на располагање само службеним 

лицима ангажованим у поступцима заштите ученика од насиља. 

Активности треба да истовремено буду усмерене и према ученику који испољава насилно 

понашање и ученицима који су пасивни посматрачи . 

 

5. Мере и активности предузимају се за све нивое насиља и злостављања. План заштите се 

прави за конкретну ситуацију другог и трећег нивоа за све зучеснике насиља. 

План заштите садржи активности усмерене на промену понашања – појачан васпитни рад, 

рад са родитељњм, рад са одељенском заједницом, укључивањем ученичког парламента и 

савета родитеља, а по потреби и органа управљања; носиоце активности, временску 

динамику, начине укључивања свих учесника насиља у заједницу. Тим процењује да ли 

постоји сем потребе за појачаним васпитним радом, потреба прилагошавања образовног рада 

или припрема индивидуалног образовног плана.. Уколико је комуникација са медијима 

неопходна, одговоран је директор. 

 

6. Ефекте предузетих мера и активности прате одељенски старешина, тим за заштиту, 

психолог и педагог ради провере успешности предузетих заштитних мера и вредновања 

поступака и процедура који су примењени у односу на све учеснике насиља и даљег 

планирања заштите. 
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Документација, анализа, извештавање 

 

Сваки акт насиља мора се евидентирати у складу са договореним начином евидентирања у 

установи. 

Ко треба да води евиденцију насиља? 

 

Евиденцију о случајевима насиља води, пре свега, одељенски старешина, а Тим уколико се 

укључује у интервенисање. 

 

Школа: 

 

1. прати остваривање програма заштите; 

2. евидентира случајеве насиља, злостављања и занемаривања другог и трећег нивоа; 

3. прати остваривање конкретних планова заштите другог и трећег нивоа; 

4.    анализира стање и извештава. 

 

- Одељенски старешина бележи насиље на првом нивоу, прати ефекте 

предузетих мера и подноси извештај тиму за заштиту. 

- Укључивање тима за заштиту је на другом и трећем нивоу. Све службене 

белешке у вези са насиљем води, чува и анализира за потребе установе психолог или 

педагог. 

- Тим подноси извештај директору два пута годишње. 

- Директор извештава орган управљања, савет родитеља и ученички парламент. 

- Извештај о остваривању програма заштите је саставни део годишњег 

извештаја о раду школе и доставља се Министарству просвете. 

- Ради свеобухватног увида, потребно је анализирати укупне податке (број, 

облике насилног понашања и предузете мере) достављати стручној служби, Тиму и 

директору школе. 

- У обрасце се уписује: шта се догодило, ко су учесници, како је пријављено 

насиље, какве су последице, шта се предузело, на који начин су укључени родитељи, 

разредни старешина, стручна служба, професионалци из других институција, као и 

начини на који ће ситуација бити праћена итд. 

-  Документација треба да се чува код стручне службе или директора, 

поштујући принцип поверљивости података. 

 

СУГЕСТИЈЕ ЗА РАЗГОВОР СА УЧЕНИЦИМА: 

 

- СТРПЉИВО И ПАЖЉИВО САСЛУШАЈТЕ УЧЕСНИКЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И 

ПОСМАТРАЧЕ. 

- ПАЖЊУ УСМЕРИТЕ НА КОНКРЕТАН ПОСТУПАК И ПОНАШАЊЕ. 

- БЕЗ СУЂЕЊА, УМАЊИВАЊА ИЛИ ПРЕУВЕЛИЧАВАЊА САГЛЕДАЈТЕ 

СИТУАЦИЈУ. 

- ПАЖЉИВО СЛУШАЈТЕ ШТА ВАМ УЧЕНИЦИ ГОВОРЕ, НЕ САМО ОНИ КОЈИ 

ТРПЕ НАСИЉЕ, ВЕЋ И ОНИ КОЈИ СУ ПОСМАТРАЧИ. 

- НЕ ИНТЕРПРЕТИРАЈТЕ, НЕ МЕЊАЈТЕ, НЕ ТУМАЧИТЕ!!! 

- КОРИСТИТЕ РЕЧНИК КОЈИ УЧЕНИЦИ КОРИСТЕ КАДА ГОВОРЕ О НАСИЉУ,  

ЗЛОСТАВЉАЊУ И ЗАНЕМАРИВАЊУ. 
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- НЕ ПОДРАЗУМЕВАЈТЕ, НЕ ПРЕТПОСТАВЉАЈТЕ, ПИТАЈТЕ, А НЕ ТВРДИТЕ.  

ПРОВЕРИТЕ ДА ЛИ СТЕ ТАЧНО, ИСПРАВНО, РАЗУМЕЛИ ШТА ВАМ УЧЕНИК 

ГОВОРИ. 

- РАЗГОВАРАЈТЕ СМИРЕНО, НЕ РЕАГУЈТЕ ШОКОМ, НЕВЕРИЦОМ. 

- ПОКАЖИТЕ ДА ВЕРУЈЕТЕ У ТО ШТО УЧЕНИК ГОВОРИ ДА БИСТЕ ГА 

ОХРАБРИЛИ ДА ВАМ ИСПРИЧА ШТО ВИШЕ. 

- НЕ ОБЕЋАВАЈТЕ ДА ЋЕ ОДМАХ БИТИ СВЕ У РЕДУ, ТО НИЈЕ РЕАЛНО. 

- РЕЦИТЕ ШТА ПЛАНИРАТЕ, ШТА ЋЕТЕ УЧИНИТИ. 

- РЕЦИТЕ ДА ЋЕТЕ УРАДИТИ ОНО ШТО ЈЕ ЗАИСТА У ВАШОЈ МОЋИ ДА 

ПОМОГНЕТЕ. 

- НЕ ПРЕБАЦУЈТЕ ОДГОВОРНОСТ ЗА РЕАГОВАЊЕ НА ДРУГОГ. СВАКО ЈЕ У 

ОБАВЕЗИ ДА У СВОМ ДОМЕНУ РЕАГУЈЕ. 

 

План заштите и превенције насиља предлаже, реализује и евалуира школски тим за 

заштуту ученика од насиља, злостављања и занемаривања. 
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Професионална оријентација 

 

Професионална оријентација је једна од битних области ваннаставнограда у основној школи која у великој мери доприноси 

остваривању циљеваосновног образовања. У том смислу се пред основну школу као битан захтевпоставља рад на систематском и 

континуираном професионалном усмеравањуразвоја ученика. Полазећи од циља профеионалне оријентације икарактеристика узраста 

ученика   

 

Школа ће у овој школској години остварити  активности предвиђене планом Тима за професионалну оријентацију. 

 

 

Културна и јавна делатност школе 
 

 

Културне  активности обухватају: драмске представе, рецитале, изложбе ликовних радова, литерарне састанке и афирмисање 

дечјег књижевног стваралаштва, приредбе ученика, посета позоришту, музејима, организовање сусрета са познатим личностима из 

области науке и културе. Ученици виших и нижих разреда ће у сарадњи са своји наставницима и подршком локалне самоуправе 

посетити важнија културна дешавања у току године која се буду реализовала на територији Мионице и Ваљева. 

 

План културне и јавне делатности школе , реализује и евалуира школски тим за бригу о деци и подршку талентованој деци 

као и школске секције. 
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Школски спорт 

 
Школа у оквиру школског програма, реализује и програм школског спорта, којим су обухваћени сви ученици. 

Циљ школског спорта је развој и практиковања здравог начина живота, развој свести о важности сопственог здравља и безбедности, о потреби 

неговања и развоја физичких способности, као и превенција насиља, наркоманије, малолетничке делинквенције, 

Школа је организује недељу школског спорта најмање једном у току полугодишта. Недеља школског спорта обухвата такмичења свих ученика у 

спортским дисциплинама прилагођеним узрасту и могућностима ученика. 

У школској 2016/17. години биће организоване две недеље школског спорта. 

У току месерца маја ,школа и сви ђаци учествују у кросу РТС а . 

 

Предлагач плана: Бојана Марковић 

Одговорно лице: Бојана Марковић 

Остали чланови тима: Светомир Јовановић, учитељи 

Сарадници у реализацији плана:директор, педагог 

Делокруг рада: физичко васпитање ученика 

Циљеви:  Циљ спорта у школи је да се разноврсним моторичким активностима,  допринесе интегралном развоју детета, да се задовољи потреба 

деце за кретањем, да се развије здравствена култура у сврху очувања и унапређења личног здравља и здравља околине и стварању трајне новине да 

физичко вежбање и тренинг буде саставни део свакодневног живота. 

 
 
 
 

Садржај рада 

 

Оријентационо 

време реализације 

или 

учесталост 

 

 

Носиоци посла 

 

Циљна група 

(са киме се ради) 

 

 

Очекивани ефекти плана 

и предлог 

критеријума успешности за 

план 

 

Особа или тим 

који врши 

евалуацију плана 

 

Планиране активности 

 

Полигон 

Ходање, трчање 

Пузање, провлачење, пењање 

Новембар, април Наставници 

физичког 

васпитања и 

учитељи 

I -IV разред Задовољити потребу за игром, 

кретањем и уводити децу у 

организовани систем за игру и 

такмичење. Помагати оптималан 

раст и развој детета, утицати на 

развој моторичких способности 

са нагласком на координацију, 

снагу, брзину, равнотежу, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фудбал Новембар, април Наставници 

физичког 

васпитања и 

учитељи 

I -IV разред 
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Елементарне игре 

Новембар, април Наставници 

физичког 

васпитања и 

учитељи 

I -IV разред спретност, прецизност и 

издржљивост. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бојана Марковић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атлетика Новембар, април Наставници 

физичког 

васпитања 

V-VIII разред 

Гимнастика полигон Новембар, април Наставници 

физичког 

васпитања 

V-VIII разред 

Кошарка Новембар, април Наставници 

физичког 

васпитања 

V-VIII разред 

Фудбал Новембар, април Наставници 

физичког 

васпитања 

V-VIII разред 

Рукомет Новембар, април Наставници 

физичког 

васпитања 

V-VIII разред 

Крос РТС Мај Наставници 

физичког 

васпитања и 

учитељи 

I -VIII разред 

 



Годишњи план рада основне школе „Војвода Живојин Мишић“ Рајковић за школску 2017/2018. годину 

180 
 

 

Социјална заштита 

 

Циљ овог образовно-васпитног подручја је изграђивање личности оспособљене да брине за сопствено здравље, здравље своје 

породице, ближе околине и шире друштвене заједнице, развијање љубави и смисла за вредновање животне средине, подстицање 

младих на активно учешће у њеном очувању и унапређивању, усмеравање и оспособљавање ученика да схвате хуманизацију односа 

међу људима као пут ослобађања човека од свих предрасуда и као процес хуманизације укупних друштвених односа. 

Циљ програма социјалне заштите у школи је унапређивање социјалног и породичног статуса ученика како би се створили 

оптимални услови за раст, развој и напредовање ученика. Такође, потребно је код ученика развијати свест о солидарности, спремност 

да помогну другима, прихватању различитости. 

 

Програм социјалне заштите реализује се кроз акривности тимова као што су Тим за инклузивно образовање, Тим за бригу о 

деци и подршку талентованој деци. 

 

 

Заштита животне средине 

 

Заштита животне средине подразумева скуп различитих поступака и мера који спречавају угрожавање животне средине с 

циљем очувања биолошке равнотеже. Активности на заштити животне средине одвијаће се на нивоу одељења, разреда и школе. Циљ је 

да се код ученика развије правилан однос према животној средини, људима и смисао за лепо. Такође је битно и да ученици кроз 

стицање знања о разним природним појавама  схвате како се може угрозити животна средина ,да  развијају свест о складном односу 

човека и природе, као и да о изграде навике и  културу понашања која ће допринети да они сами постану активни учесници у очувању 

животне средине. 

Садржаји овог програма ће се реализовати кроз наставне предмете: свет око нас, природа и друштво, чувари природе и 

биологија, кроз часове одељенских заједница. 

План животне средине предлаже, реализује и евалуира школски тим за заштиту животне средине. 
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Сарадња са породицом 

 

Унапређивање циљева и задатака појединих аспеката васпитања у великом степену зависи од квалитета сарадње школе и родитеља. 

Посебно важну учпги има одељенски старешина, педагог и директор школе. Ова сарадња се углавно огледа у пружању помоћи 

родитељима за штп успешније остваривање програма васпитне улоге породице као иангажовању родитења у реализацији васпитних 

задатака школе. 

 

Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно старатељима ученика, заснован на принципима међусобног 

разумевања, поштовања и поверења. Програмом сарадње са породицом, школа дефинише области, садржај и облике сарадње са 

родитељима, односно старатељима деце и ученика, који обухватају детаљно информисање, саветовање, укључивање у наставне, и 

остале активности школе и консултовање у доношењу одлука око безбедносних, наставних, организационих и финансијских питања, с 

циљем унапређивања квалитета образовања и васпитања, као и обезбеђивања свеобухватности и трајности васпитно-образовних 

утицаја. 

 

Програм сарадње са породицом обухвата и организацију отвореног дана школе сваког месеца, када родитељи, односно 

старатељи могу да присуствују образовно-васпитном раду. 

Школа ће сарађивати са родитељима ради њиховог укључивања у системски васпитни рад школе, као и праћење и подстицање 

развоја њихове деце. 
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               Активност 

 

 

       Време реализације 

 

 

             Носиоци активности 

 
Редовно информисање родитеља о школским документима, актима, 

правилницима и прописима везаним за школу. 

Током године Директор 

Секретар 

Одељењске старешине 

Информисање родитеља о  здрављу, психофизичколм и социјалном 

развоју ученика, резултатима учења и понашања ученика, условима 

живота у породици, школи и друштвеној средини. 

Током године Педагог, 

Одељењске старешине 

Образовање родитеља за успешније остваривање васпитне улоге 

породице (здравствено васпитање, психолошко – педагошко 

образовање). 

Током године Педагог, 

Одељењске старешине 

Сарадња са родитељима у реализацији неких задатака и делова 

програма школе и то: програм професионалне орјентације, 

екскурзије, безбедност ученика, инклузивно образовање. 

Током године Директор 

Педагог, 

Одељењске старешине 

Укључивање родитеља у обезбеђивању услова за успешнији рад 

школе: у раду Савета родитеља школе, непосредно укључивање у 

акције уређења, реконструкције постојећих и изградњи нових 

школских објеката терена и сл. 

Током године Директор 

Сарадња родитеља на реализацији програма Школског развојног 

планирања и процеса Самовредновања у школи. 

Током године Актив за развојно планирање 

Сарадња са родитељима у процесу тестирања ученика за полазак у 

школу. 

Током године Педагог 

Укључивање родитеља у реализацију националног тестирања,  

пробних испита и завршног испита ученика 

Током године Директор, 

педагог 

Прављење родитељског кутка (кутије) за пријем њихових захтева, 

молби, сугестија, предлога. 

Током године Одељењске старешине 

Директор 

педагог 
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Сарадња са локалном заједницом 

 

Сарадња са локалном самоуправом реализује се на основу програма сарадње са локалном самоуправом, који чини део школског 

програма. Школа прати и укључује се у дешавања на територији јединице локалне самоуправе и заједно са њеним представницима 

планира садржај и начин сарадње, нарочито о питањима од којих зависи развитак школе. 

 
Задатак Критеријум успеха 

за задатак 

Активности Време реализације 

активности 

Носилац аактивности Извор верификације, 

инструменти еваалуације 

Развијати сарадњу 

са другим 

установама. 

Школа остварује 

сардању са 

културним и 

административним 

установама из 

окружења у циљу 

подршке 

ученицима. 

Упознавати ученике са 

програмским садржајима 

разних културних 

установа у Мионици и 

Ваљеву. 

(Струганик, Бранковина..) 

Организовати посете 

ученика разним културним 

и административним  

установама у окружењу 

ради упознавања са 

њиховим радом, значајем 

и улогом у друштву 

(фабрика воде, стиропора, 

пољ.газдинство) 

 

 

Током трајања плана. 

 

 

 

 

Током трајања плана. 

 

 

 

-директор школе 

- пегагог 

-разредне старешине 

 

 

 

-директор школе 

- пегагог 

-разредне старешине 

-Ђачки парламент 

 

-упитници за ученике 

 

 

 

 

 

-упитници за ученике 

- записници 

-фотографије 
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План опремања библиотеке 

 

 
Задаци Критеријум успеха 

за задатак 

Активности Време реализације 

активности 

Носилац 

аактивности 

Извор верификације, 

инструменти 

еваалуације 

 

 

Набавка књижног 

фонда са посебним 

нагласком на 

набавку лектире у 

што већем броју 

(за потребе матичне 

школе и издвојених 

одељења) 

 

 

 

 

Школа набавила 

око 500 нових 

наслова 

Створити услове за 

учешће у пројектима 

(прикупити потребну 

документацију, 

направити списак  

потребних књига...). 

Током године -директор 

-пројектни тим 

 

 

-документација 

Обратити се бројним 

установама са 

припремљеним 

подацима 

Током године -директор 

-пројектни тим 

Пратити конкурсе за 

националне и 

међународне пројекте. 

 

Током године -директор 

-пројектни тим 
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План опремања кабинета 

 

 
Задаци Критеријум успеха 

за задатак 

Активности Време реализације 

активности 

Носилац 

аактивности 

Извор верификације, 

инструменти 

еваалуације 

Набавка лап топ 

рачунара 

Набављена три лап 

топа за три 

кабинета. 

Створити услове за 

учешће у пројектима 

(прикупити потребну 

документацију, 

направити списак  

потребне опреме...). 

 

Обратити се бројним 

установама са 

припремљеним 

подацима 

 

Пратити конкурсе за 

националне и 

међународне пројекте. 

 

Током године -директор 

-пројектни тим 

 

 

-документација 

Набавка 

пројекционог 

платна 

Набављена три 

пројекциона платна  

за три кабинета. 

Током године -директор 

-пројектни тим 

Набавка наставних 

средстава 

потребних за 

одвијање наставе 

Набављено 

неколико 

настав.средстава 

Током године -директор 

-пројектни тим 
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План рада на текућим пројектима и укључивање у нове пројекте 

 

 
Задаци Критеријум успеха 

за задатак 

Активности Време реализације 

активности 

Носилац 

аактивности 

Извор верификације, 

инструменти 

еваалуације 

 

 

 

 

 

Пратити и 

учествовати у 

различитим 

националним и 

међународним 

развојним 

пројектима. 

 

 

 

 

 

 

Школа  учествовала 

на бар 5 различитих 

пројеката. 

Створити услове за 

учешће у пројектима 

(прикупити потребну 

документацију, 

оформити тимове за 

спровођење 

пројекта...). 

Током године -директор 

-пројектни тим 

-документација 

Информисати 

наставничко веће о 

програмима, 

циљевима, задацима 

пројекта. 

Током године -директор 

-пројектни тим 

-записник са 

Наставничког већа 

Пратити конкурсе за 

националне и 

међународне пројекте. 

 

Током године -директор 

-пројектни тим 

- конкурса 

Информисати 

наставнике о 

актуелним пројектима. 

 

Током године -директор 

-пројектни тим 

- записник са 

Наставничког већа 
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ПЛАНОВИ РАЗВОЈА И УНАПРЕЂЕЊА  КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ И ЗАПОСЛЕНИХ 

 

План унапређења образовно-васпитног рада и праћења остваривања принципа, циљева и исхода образовања 

 

Унапређење образовно-васпитног рада и праћење остваривања принципа, циљева и исхода образовања остварује се кроз планове 

стручног актива за развојно планирање, стручног актива за развој школског програма, планове школских тимова и посебне планове 

васпитног – образовног рада. 

 

Садржај рада Оријентационо 

време 

реализације 

или 

учесталост 

 

Носиоци посла 

Циљна група 

(са киме се ради) 

 

Очекивани ефекти плана 

и предлог 

критеријума успешности за 

план 

Особа или тим 

који врши 

евалуацију 

плана Планиране активности 

Преглед глобалних планова септембар Директор, педагог наставници Прегледани сви (100%) 

глобални планови као и 

оперативни, повезаност 

стандарда. 

 

Донет распоред држања 

угледних часова и распоред 

праћења редовне наставе. 

 

Прегледани сви дневници 

образовно-васпитног рада и све 

матичне књиге. 

 

Редовно се прате активности 

стручног усавршавања. 

 

Активности приправника 

уредно праћене и бележене. 

 

Урађена анализа оствареног 

педагошко-инструктивног 

надзора. 

 

 

 

 

 

 

 

директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

директор 

Преглед оперативних планова Септембар, 

децембар, март, јун 

Директор, педагог наставници 

Распоред држања угледних часова 

 

Септембар Директор, педагог наставници 

Праћење рада приправника Током године Директор, педагог наставници 
Праћење и реализација угледних часова 

 

Током године Директор, педагог наставници 

Увид у планове професионалног развоја 

запослених 

Током године Директор, педагог наставници 

Распоред праћења редовне, изборне 

допунске, додатне и припремне  наставе 

 

Септембар Директор, педагог наставници 

Преглед дневника васпитно-образовног 

рада 

Јануар, јун Директор, педагог наставници 

Преглед матичних књига Јун, јул Директор, педагог Наставници 

 
Праћење стручног усавршавања 

запослених 

Током године Директор, педагог наставници 

Евалуација оствареног образовно – 

васпитног рада упознавање стручних 

актива, одељењских већа и 

наставничког већа са резултатима 

анализа, испитивања, проучавања и 

истраживања, 

Јун, јул Директор, педагог наставници 
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План унапређења материјално-техничких услова 

 

Предлагач плана: Олга Петровић 

Одговорно лице:  Олга Петровић 

Остали чланови тима: директор 

Сарадници у реализацији плана: 

Делокруг рада: помагање и инструкција у решавању различитих тешкоћа и проблема у васпитно – образовном раду, и заједничко 

изналажење решења за унапређивање тог процеса 

Циљеви:  Циљ педагошко – инструктивног увида је да се на основу закључака увида планирају активности за наредну школску 

годину,  првенствено на пољу стручног усавршавња како би наставници увидом у  савременије приступе осавременили наставни 

процес. Педагошко – инструктивним увидом наставе, директор  и педагог школе ће у току године посетити најмање 50 часова редовне 

наставе и водиће белешке о обављеном разговору,  тако ће припремити и извештај о посећеним часовима и саопштити га стручним 

органима школе. У педагошко – инструктивном раду директора и педагога школе пажња ће се посветити педагошко – психлошкој 

заснованости  наставног рада,  сагледавању дидактичко – методичке заснованости часа (оствареност циљева и задатака, временска 

артикулација, ефикасност примењених метода, облика и средстава, увођењу иновација у наставни рад, активност ученика и наставника 

и сл. 

 

Садржај рада 
Оријентационо 

време реализације 

или 

учесталост 

 

Носиоци 

посла 

Циљна група 

(са киме се ради) 

 

Очекивани ефекти плана 

и предлог 

критеријума успешности за план 

Особа или тим 

који врши 

евалуацију 

плана Планиране активности 

Промена крова, попрака струје, уградња 

термофасаде у ИО Брежђе 

Друго полугодиште 

2017/18. 

Директор Извођачи радова Замењен кров, поправљена струја, 

уграђена термофасада 

 

Школски 

одбор 

 

Савет 

родитеља 

 

Директор 

Изградња игралишта у ИО Осеченица и 

уградња термофасаде 

Друго полугодиште 

2017/18. 
Директор Извођачи радова Изграђено игралиште, уграђена 

термофасада 

Замена столарије на школској згради у 

Буковцу и уградња термофасаде 

Друго полугодиште 

2017/18. 
Директор Извођачи радова Замењена столарија и уграђена 

термофасада 

Опремање кабинета наставним 

средствима 

Друго полугодиште 

2017/18. 
Директор Извођачи радова Кабинети опремљени наставним 

средствима 

Опремање сала на наставу физичког у  

ИО Брежђе 

Друго полугодиште 

2017/18. 
Директор Извођачи радова Опремљене сале реквизитима за 

потребе наставе физичког васпитања 

Постављање видео надзора у матичној 

школи 

Друго полугодиште 

2017/18. 
Директор Извођачи радова Постављен видео надзор  
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Напомена: Реализација активности планираних у оквиру унапређења материјално-техничких услова зависи од одобрења средстава у 

оквиру финансијског плана школе  од стране локалне самоуправе, као и од степена успешности школских пројеката на различитим 

конкурсима, јавним позивима и слично. 

 

Стручно усавршавање 

 
 

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

(„Службени гласник РС“, број  86/2015, 3/2016, 73/2016 и 80/2016))стручно усавршавање се остварује по посебним програмима који 

могу бити обавезни и изборни, а све у циљу професионалног развоја који подразумева развијање компетенција наставника, васпитача и 

стручног сарадника  ради квалитетнијег обављања посла и унапређивања развоја ученика и њиховог нивоа постигнућа. Део 

професионалног развоја је стручно усавршавање које подразумева стицање нових  и усавршавање постојећих компетенција важних за 

унапређивање васпитно – образовног, образовно – васпитног, васпитног, стручног рада и неге деце. Саставни део професионалног 

развоја јесте и развој каријере напредовањем у одређено звање. 

Наставник, васпитач и стручни сарадник може током рада да професионалног развоја да напредује стицањем звања: педагошки 

саветник, самостални педагошки саветник, виши педагошки саветник и високи педагошки саветник. 

Поступак за стицање  одговарајућег звања покреће наставник, васпитач и стручни сарадник подношењем захтева установи, са 

доказима о испуњености услова за стицање звања прописаних правилником о сталном стручном усавршавању. 

 

 

Приоритетне области стручног усавршавања од значаја за развој образовања и васпитања јесу: 

- превенција насиља, злостављања и занемаривања 

- превенција дискриминације 

- инклузија деце и ученика са сметњаама у развоју и из друштвено маргинализованих група 

- комуникацијске вештине 

- учење да се учи и развијање мотивације за учење 

- јачање професионалних капацитета запослених, нарочито у области иновативних метода наставе и управљања одељењем 

- сарадња са родитељима, ученицима и ученичким парламентом 

- информационо – комуникационе технологије 

Наставник и стручни сарадник на основу Правилника има право и дужност да сваке школске године учествује у оставривању 

различитих облика стручног усавршавања у установи, и то да: 

- прикаже поједини облик стручног усавршавања који је похађао; примену наученог са стручног усавршавања; резултате праћења 

развоја детета; стручну књигу, приручник, стручни чланак, дидактички материјал; резултате обављеног истраживања и сл. 

- одржи угледни час; активност; води радионицу 
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- присуствује активностима – учествује у анализи 

- учествује у истраживањима; пројектима образовно – васпитног карактера; програмима од националног значаја у установи; 

програмима огледа 

Потребе и приоритете стручног усавршавања установа ће планирати на основу исказаних личних планова професионалног развоја 

наставнника и стручног сарадника, резултата самовредновања и вредновања квалитета рада установе, извештаја о остварености 

стандарда постигнућа, задовољства ученика и родитеља и других показатеља квалитета образовно – васпитног рада. 

Стручно усавршавање обављаће се путем разноврсних семинара, симпозијума, предавања у оквиру школе и ван ње. 

Учешће и стручно усавршавање запослених огледаће се у одржавању угледних часова наставе , да  се прикаже активност, тема са 

новинама са састанака стручног усавршавања. 

На основу  Правилника о сталном стручном усавршавању – наставници су обавештени да припреме за школску 2013/2014. г., 

сопствени план стручног усавршавања. Такође, и стручна већа из области предмета сачиниће планове стручног усавршавања, којим ће 

се реализовати угледни часови, предавања, међусобне посете наставника ради размене искуства и узјамног учења, посебно у примени 

ефикаснијих метода и облика наставног рада, као и примени одговарајућих наставних средстава. Учествовање на семинарима ће имати 

ефекте ако у свом наставничком раду примене оно што су научили. 

За приправника, директор школе ће одредити ментора који ће пратити његов рад и давати неопходна упутства. 

Школа располаже са минимумом финансијских средстава за стручна усавршавања наставника, тако да су наставници предметне 

наставе са најмањим бројем сати  стручног усавршавања. 

Општи став школе: перманентно усавршавање наставника  је обавезно, као и осавремењивање образовно – васпитног рада. 

 

Тим за стручно усавршавање прати и евалуира усавршавање наставника а план тима за СУ је саставни део годишњег плана 

рада школе. 
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Самовредновање 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018.ГОДИНУ 

 

Тим за самовредновање именован одлуком директора за школску годину: август, 2017.година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Име и презиме Занимање представник Улога у тиму 

Јасмина Илић  наставник 

географије  

координатор 

Стручно веће 

друштвен. наука 

Руководилац 

тима  

Јасмина Палавестрић педагог Стручна служба  члан 

Зоран Николов наставник техничког 

и информатичког 

образовања 

Стручно веће 

вештина 

члан 

Светлана Ђуковић 

Матић 

наставник историје Стручно веће 

друштвен. наука 

члан 

Данијела Алексић наставник српског 

језика 

Стручно веће 

друштвен. наука 

члан 

Славица Урошевић родитељ Представник 

родитеља 

члан 

Маја Лукић ученик члан Ђачког 

парламента 

члан 
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Глобални план рада тима за самовредновање у школској години 2017/2018.г. 
 

Активности  Време Носиоци реализације 

 

Начин реализације Очекивани исход 

 

Евалуација рада, реализација 

активности планираних за 

протеклу школску годину и 

подношење извештаја 

- август - руководилац и 

чланови ТЗС 

- разговор, 

договор, 

извештавање; 

- евиденција 

тима, педагошка 

евиденција 

- остварена 

евалуација рада,  

- реализоване 

активности 

планиране за 

протеклу школску 

годину 

- поднет извештај за 

протеклу школску 

годину 

Упознавање Наставничког 

већа, Школског одбора  и 

Савета родитеља са извештајем 

ТЗС за протеклу школску 

годину 

- август, 

септемб

ар 

- руководилац и 

чланови ТЗС 

- разговор, 

договор, 

- извештавање и 

евиденција 

тима. 

- Наставничко веће, 

Школски одбор као 

и Савет родитеља, 

су упознати са 

извештајем ТЗС за 

протеклу шк.годину 

Формирање тима за 

самовредновање за наредну 

школску 2017/2018.годину. 

Избор координатора тима 

 

- август 

- директор, 

педагог, 

Наставничко 

веће 

 

- разговор, 

договор; 

- евиденција тима 

- Формиран тим за 

самовредновање за 

наредну школску 

2017/2018.годину. 

- изабран 

координатор ТЗС 

 

 

Израда глобалног плана 

самовредновања рада школе за 

нову школску 2017/18.год. 

 

 

 

- август 

 

- руководилац и 

чланови ТЗС 

        -     дискусија, 

договор; 

- извештавање и 

евиденција 

тима, педагошка 

евиденција 

Предложен глобални план 

рада тима за 

самовредновања рада 

школе за нову школску 

2017/18.год 
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Евалуација рада, реализација 

активности планираних за 

протеклу школску годину и 

подношење извештаја 

- август - руководилац и 

чланови ТЗС 

- разговор, 

договор, 

извештавање; 

- евиденција 

тима, педагошка 

евиденција 

- остварена 

евалуација рада,  

- реализоване 

активности 

планиране за 

протеклу школску 

годину 

- поднет извештај за 

протеклу школску 

годину 

Одабир кључних области 

самовредновања  

 

Подела активности у оквиру 

тима према областима и 

подручјима вредновања 

 

Упознавање колектива са 

планом и програмом рада и 

истицање програма на видно 

место 

 

Састанак са тимом за развојно 

планирање (размена 

информација и усклађивање 

планова) 

 

Упознавање Наставничког већа 

и Школског одбора и Савета 

родитеља са планом и 

програмом рада и истицање 

програма на видно место 

 

 

 

 

септембар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- чланови ТЗС и 

ТЗРП, 

- руководилац 

ТЗС,  

- педагог  

 

 

- разговор, 

договор, 

- извештавање и 

евиденција 

тима, огласна 

табла 

 

- одабране кључне 

области 

самовредновања у 

овој школској 

години 

- подељени задаци 

члановима тима 

- Колектив је упознат 

са планом и 

програмом рада 

који је истакнут на 

видно место. 

- одржан састанак са 

тимом за развојно 

планирање. 

- Наставичко веће, 

Школски одбор и 

Савет родитеља 

упознати са планом 

и програмом рада 

који је истакнут на 

видно место 
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 Вредновање кључне 

области  Подршка 

ученицима     

(припрема материјала, 

сакупљање информација 

и статистичка обрада и 

анализа података: 

документације, 

евиденције, дневника, 

записника, упитника, 

анкета,табела, 

белешки,..) 

 подношење извештаја о 

резултатима 

самовредновања, о јачим 

и слабијим странама 

кључне области. 

 израда акционог плана 

за дату кључну област 

септембар 

- мај 

 

 

 

- чланови ТЗС, 

- представници 

ученика, 

родитеља, 

- директор, 

- школски 

тимови 

 

- припрема 

материјала и 

сакупљање 

информација; 

- евиденција 

тима, извештаји 

о раду 

- статистичка 

обрада података 

( 

анкета,документ

ације, упитника, 

записника)   

- разговор, 

договор 

           дискусија; 

- евиденци тима и 

извештаји о раду   

 

- састављен план 

самовредновања  

- кључне области 

Подршка 

ученицима, 

извршена подела 

задужења у оквиру 

тима  

- сакупљен и обрађен 

сав потребан 

материјал, 

упитници и анкете 

подељени и 

обрађени 

- поднет извештај о 

раду 

- израђен акциони 

план за кључну 

област 

- вредновање кључне        

области Подршка 

ученицима 
извршена подела 

задужења у оквиру 

тима  

- сакупљен и обрађен 

сав потребан 

материјал 

- поднет извештај о 

раду 

- израђен акциони 

план за кључну 

област 
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 Анализа рада тима и 

реализованих 

активности 

Квартарно 

(новембар, 

фебруар, мај) 

- чланови и 

руководилац  

ТЗС 

- статистичка 

обрада података 

( 

анкета,документ

ације, упитника, 

записника)   

- разговор, 

договор        

дискусија; 

- евиденци тима и 

извештаји о раду   

 

- Координатор и 

чланови ТЗС су 

изврђили анализу 

резултата на крају 

самовредновања 

сваке од наведених 

кључних области. 

 Консултативни састанци 

координатора и 

представника тимова 

 

 

- квартар

но 

- чланови ТЗС,             - разговор, договор - Консултативни 

састанци 

координатора и 

представника 

тимова су одржани 

о чему сведоче 

записници са сваке 

од њих. 

 Анализа добијених 

резултата и упоређивање 

са раније добијеним 

резултатима 

самовредновања. 

- квартарн

о 

- чланови ТЗС,             - разговор, договор - анализирани 

резултати и 

упоређени са 

добијеним 

резултатима из 

претходних 

самовредновања. 

 

 Анализа рада тима и 

реализованих свих 

активности.  

 Eвалуација рада, степена 

остварености 

планираних задатака 

- мај, јун - чланови и 

руководилац ТЗС 

-  анализа, 

- извештавање       
- евиденција тима,  

-  извештаји о раду,  

- огласна табла 

- -остварена 

евалуација степена 

остварености 

планираних 

задатака, 

-  састављени 

извештаји;  
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 Упознавање колектива 

са степеном реализације 

задатака-снагама и 

слабостима области 

вредновања 

- упознат колектив, 

Наставичко веће, 

Школски одбор и 

Савет родитеља са 

добијеним 

резултатима 

самовредновања 

Напомена: динамика рада тимова биће одређена од стране самих чланова. Сваки део тима 

појединачно одговоран је за доношење месечних или двомесечних планова у складу са глобалним 

планом рада за текућу годину. 

 

 

 
 

Развојно планирање 

 

 

Развојни план школе донет је за период  2013/2014. – 2018/2019. године. Плана рада за школску 2017/2018. годину предложио је актив 

за развојно планирање, а план је саставни део Годишњег плана рада школе. 
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ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 

 

Током године, у оквиру праћења реализације Годишњег програма биће урађени следећи 

прегледи, анализе, извештаји и слично: 

- преглед успеха ученика на крају 1. класификационог периода; 

-  извештај о резултатима рада на крају 1. полугодишта; 

-  преглед успеха ученика на крају 3. класификационог периода; 

- преглед успеха ученика на крају 2. полугодишта; 

-  преглед успеха ученика на крају школске године; 

- реализација Акционог плана самовредновања; 

-  реализација планова рада школских тимова; 

-  информација о саставу ученика; 

-  информација о резултатима са такмичења ученика; 

-  анализа додатног и допунског рада са ученицима; 

-анализа рада ваннаставних активности; 

-  информација о професионалном опредељењу ученика завршног разреда; 

- анализа педагошко-инструктивног рада; 

- анализа проблема изостајања ученика са наставе; 

- анализа рада стручних органа и мере за унапређивање; 

-  анализа изречених васпитно-дисциплинских мера ученицима; 

-  извештај о резултатима истраживања; 

- анализа остварених резултата Развојног плана школе 

- информација о опредељењу ученика за изборну наставу (верска настава, грађанско 

васпитање, други изборни предмети). 

 



Годишњи план рада основне школе „Војвода Живојин Мишић“ Рајковић за 

школску 2017/2018. годину 

198 
 

 

 
 



Годишњи план рада основне школе „Војвода Живојин Мишић“ Рајковић за 

школску 2017/2018. годину 

199 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЗИ УЗ  ГОДИШЊИ  ПЛАН
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