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На основу члана 29. Закона о основном образовању и васпитању, члана 89. Закона о 
основама система образовања и васпитања и члана 25. Статута основне школе "Змај 
Јова Јовановић" у Руми, Школски одбор је на седници oдржаној 14.09.2021. донео 
 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ  
ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

 
 

УВОД 
 

 ОШ "Змај Јова Јовановић" из Руме је школа са традицијом која негује знање, 
културу, хуманост, толеранцију, спортски и такмичарски дух и пријатељство. На тим 
основама желимо да развијамо нашу школу и организујемо образовно-васпитни рад у 
текућој школској години. 
 

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 
 

Годишњи план рада представља основни радни инструмент којим се обезбеђује 
синхронизована, рационална и ефикасна организациона делатности свих учесника у 
раду на релацији образовно-васпитног рада у току школске године. Њиме се 
оставарује организација и динамика остваривања образовно-васпитне активности. 
Одређују се и носиоци тих активности. Омогућује се унапређење образовно-васпитног 
рада. Обезбеђује се праћење оставаривања циљева и задатака, као и евалуација 
стручних, руководећих и управних органа школе.  
У току израде  програма користили смо следеће полазне основе: 

- Закон о основама система образовања и васпитања „ Службени гласник РС“ бр. 
72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015, 68/2015,  62/2016, 88/2017, 27/2018, 10/2019. и 
6/2020. 

- Закон о основном образовању и васпитању (Службени гласник РС 27/2018 и 10/2019)   
- Правилник о школском календару за основне школе са седиштем на територији АП 

Војводине за школску 2021/22. ("Службени лист АП Војводине", бр. 37/14, 54/14-
др.одлука, 37/16, 29/17, 24/2019 и 66/20) 

- Правилник о стандардима квалитета рада установе (Службени гласник РС  бр.7/2011 и 
68/2012, 14/2018) 

- Правилник о стандардима компентенција за професију наставника и њиховог 
професионалног развоја („Службени гласник РС“ –„Просветни гласник“ бр. 5/2011) 

- Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („Слжбени 
гласник РС“ бр. 67/2013 и 10/2019) 

- Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника 
васпитача и стручних сарадника  („ Сл гласник  РС“, бр. 81/2017 и 48/2018) 

- Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног 
понашања и вређеања угледа, части или достојанства личности („СЛ. гласник РС“, 
бр.65/2018) 

- Правилник о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној 
школи („Сл гласниј РС“ , бр 30 од 25. априла 2019.) 

- Правилник о програму  свих облика рада стручних сарадника („Сл. Гласник РС-
Просветни гласник“, бр.5/2012 и 6/2021-др. Правилник) 



ОШ „Змај Јова Јовановић“ 

Годишњи план рада школе за школску 2021/22. годину 
 

7 
 

- Правилник о изменама Правилника о програму наставе и учења за осми разред 
основног образовања и васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 
5/21) 

- Правилник о измени Правилника о програму наставе и учења за седми разред 
основног образовања и васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 
5/21) 

- Правилник о допуни Правилника о програму наставе и учења за други разред основног 
образовања и васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 5/21) 

- Правилник о допуни Правилника о програму наставе и учења за четврти разред 
основног образовања и васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 
6/20) 

 
Поред тога, користили смо и школске документе, и то: 
 

- Школске програме, 
- Школски развојни план и остале планове, 
- Извештај о раду школе за претходну школску годину 

 
 

МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА 
 
 ОШ "Змај Јова Јовановић" организује образовни и васпитни рад у матичној 
школи у Руми, ул. Главна 177, и издвојеним одељењима у Малим Радинцима и 
Павловцима. 
 Школски простор се састоји од 11 учионица опште намене, 12 специјализованих 
кабинета и једне дигиталне учионице, продуженог боравка, библиотеке, фискултурне 
сале и отворених школских терена. Поред тога, школа има кухињу са трпезаријом, 
канцеларије, архивски простор и друге просторије које су у функцији образовања и 
васпитања деце. 
 У матичној школи за грејање у зимском периоду  се користи централно грејање, 
а енергент је гас, а у издвојеним одељењима у Малим Радинцима и Павловцима ће се 
користити пећи на гас. 
 У току школске године, наставници и ученици ће користити следећа   
н а с т а в н а   с р е д с т в а: 
 

 интерактивна табла                         9 
 телевизор       5 
 компјутери     19 
 видео- бим                                7 
 штампачи        7 
 фотокопирни апарат    1 
 лаптоп        10 
 хармонијум       1 
 хармоника       1 
 ЦД плејери       5 
 графоскоп       3 
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Интернет је доступан наставницима за стручно усавршавање и укључивање у 
мрежу информација. Ученици ће користити интернет у складу са потребама наставе, 
ваннаставних и изборних активности као и за потребе ученичких организација. 

У овој школској години наставићемо са опремањем  мултимедијалне 
(интерактивне) учионице која ће осим интерактивне табле садржати и друга 
савремена дигитална наставна средства и опрему. Циљ ове учинице је  да пре свега 
оснажи стручне компетенције за реализацију савремене наставе и развијање 
дигиталне писмености у функцији учења и развоја међупредметних компетенција 
ученика. 
 Матична школа и издвојена одељења су припремљена за почетак школске 
године. Школа је опремљена библиотекама (матична и подручна одељења) и 
адекватним фондом књига у складу са потребама ученика. 
 У Малим Радинцима и Павловцима школе имају наставна средства: графоскопе, 
рачунаре, видео-бим, лаптоп. 
 Целокупан културни, спортски и забавни живот у селима се заснива на учешћу 
деце из школе. Учитељице планирају, заједно са месном заједницом, обележавање 
свих државних и верских празника у селу, пригодним програмима и приредбама 
(школска слава Свети Сава, обележавање осмог марта, пријем првака у школу, ``мала 
матура`` ученика четвртог разреда итд.) 

 
КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 

 
 У току школске године, образовно-васпитне и остале послове у школи ће 
реализовати 73 радника, и то: 63 радника на неодређено време и 10 на одређено 
време. 

Број запослених радника на одређено време 
 

 Број 
извршилаца 

Степен стручне 
спреме 

Секретар 1 VII 
Вероучитељи 2 VII 
Наставник разредне наставе 2 VII 
Наставник физичког 
васпитања 2 VII 

Наставник технике и 
технологије 1 VI 

Наставник математике и 
информатике 1 IV 

Техничка служба  1 II 
Укупно 10  
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Број запослених радника на неодређено време 
 

  Број 
извршилаца 

Степен стручне 
спреме 

Управа Директор 1 VII 

Стручни сарадници 

Психолог 1 VII 

Педагог 1 VII 

Библиотекар 1 VII 

Наставно особље 

Наставник у прод. 
боравак 

2 VI-VII 

Професори 40 VII 
Наставници 4 VI 
Књиговођа 1 VII 
Административни 
радник 

1 IV 

Помоћно-техничко 
особље 

Домар-мајстор 1 III 
Куварице 1 IV 
Чистачице 9 III и IV 

 Укупно 63  
 
 

Број запослених радника према стручној спреми: 
 

  
 висока стручна спрема (VII степен)              53 
 виша стручна спрема (VI степен)                 6 
 четврти степен стручне спреме                 3         
 трећи степен                     1 
 други степен                                                               1 
 први степен                    9 

 Укупно:                            73   радника 
 
 

 
УСЛОВИ СРЕДИНЕ У КОЈОЈ ШКОЛА РАДИ 

 
 У току школске године школа ће сарађивати са културним, спортским, 
здравственим, образовним установама и привредним организацијама. У том смислу, 
остварићемо сарадњу са:  

 Културним центром,  
 Сремском телевизијом,  
 Радио Сремом,  
 Завичајним музејом,  
 Црвеним крстом,  
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 Центром за социјални рад, 
 Спортском халом,  
 Домом здравља, 
 Градском библиотеком, 
 Приватним предузећима, 
 Основним и средњим школама,  
 Предшколском установом „Полетарац“. 

 

Школа ће, као и претходних година, остварити добру сарадњу са локалном 
заједницом у обезбеђивању финансијских и других средстава значајних за рад школе. 
 Да бисмо остварили добре резултате и реализовали циљеве образовања и 
учења ученика, морамо обезбедити успешну сарадњу са породицом. 
 

 
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 

 
 
 Наставни процес у овој школској години ће бити организован у 28 одељења као 
и у издвојеним одељењима у Павловцима (комбинација I и III разреда и  једног 
одељења II и IV разреда ) и Малим Радинцима (комбинација I и III разредa једног 
одељења II и IV разреда)- приказ дат у табели са бројем одељења. Поред тога, у 
матичној школи ради и  продужени боравак. Школу ће похађати ученици из Руме, 
подручних одељења Малих Радинаца и  Павловаца, а придружиће им се и ђаци из 
околних села Жарковаца, Доњих Петроваца, Краљеваца... 
 
 

Број одељења у школској 2021/2022. 
 

Разред I II III IV V VI VII VIII Свега 
Матична 
школа 

4 4 3 3 4 3 4 3 28 

Мали 
Радинци 

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

Павловци 1-3 2-4 1-3 2-4 - - - - 2 
УКУПНО 4+  

(1-3)+ 
      (1-3) 

4+ 
(2-4) + 

   (2-4) 

3+ 
(1-3)+ 

   (1-3) 

3+ 
(2-4)+ 
 (2-4) 

 
4 

 
3 

 
4 

 
3 

 
32 

 
Број ученика у току школске године се мењао, тако да је на почетку школске 

године евидентирано 666   ученика, као што је приказано у табели, што указује на 
благи пораст у односу на крај претходне школске године: 
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Број ученика у последњих 5 година 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Бројно стање ученика у школској 2021/2022. 

 
Разред I II III IV V VI VII VIII Свега 

Матична школа 88 100 68 81 96 71 84 57 645 
Мали Радинци 3 3 3 3 - - - - 12 
Павловци 1 1 3 4 - - - - 9 
УКУПНО 92 104 74 88 96 71 84 57 666 

 
Просечан број ученика у одељењима у матичној школи је у незнатном порасту у 

односу на претходну школску годину и износи 23,67 ученика.    
 

 
Полна структура ученика 

 
Разред I II III IV V VI VII VIII Свега 

М 50 50 37 47 48 40 41 29 342 
Ж 42 54 37 41 48 31 43 28 324 

УКУПНО 92 104 74 88 96 71 84 57 666 
 
 

Бројно стање ученика у изборним предметима 
 

Обавезни изборни наставни 
предмети 

I II III IV V VI VII VIII 

Верска настава 61 74 22 59 69 50 64 29 
Грађанско васпитање 31 30 52 29 27 21 20 28 
Руски језик  - - - 62 21 52 34 
Француски језик  - - - 34 50 32 21 
Немачки језик  - - - - - - 2 

Слободне активности I  II III IV V VI VII VIII 
Свакодневни живот у прошлости - - - - 96 71 47 - 

Шк. година Број ученика 

2015/2016. 602 

2016/2017.  607 

2017/2018. 629 

2018/19. 639 

2019/20. 632 

2020/21. 655 
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Цртање сликање и вајање - - - - - - - 57 
Чувари природе - - - - - - 39 - 

УКУПНО ученика:664 - - - - - - - - 
 

 
Образовни ниво родитеља 

 

Образовни ниво Разреди УКУПНО I II III IV V VI VII VIII 
ОШ 4 1 2 1 0 4 3 1 16 

III степен 11 13 12 13 12 11 12 13 97 
IV степен 42 43 24 39 42 30 30 29 279 
VI степен 8 19 10 15 11 10 11 7 91 
VII степен 27 28 26 20 31 16 28 7 183 
УКУПНО 92 104 74 88 95 71 84 56 666 

 
 

Дефицијентност породице 
 

 Разреди 
I II III IV V VI VII VIII 

Без оца/мајке 0 3 0 0 0 1 4 0 
Растављени родитељи 14 13 10 9 6 10 5 2 
Ванбрачна заједница 9 8 8 7 5 8 2 3 
УКУПНО 23 24 18 16 11 19 11 5 

 
   

На почетку школске године школа је добила инструкције о организовању 
наставе од стране надлежног Министарства. Наша школа наставни процес врши 
према првом моделу организације образовно-васпитног рада. У зависности од 
епидемиолошке ситуације у школи, односно граду модел ће бити подложан 
променама. Директор школе ће континуирано сарађивати са надлежном Школском 
управом и прилагођавати начин рада.  
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Распоред звоњења  
 
 

ПРЕ ПОДНЕ 
I-VIII 

ЧАСОВИ ПОСЛЕ ПОДНЕ 
I-III 

ПОСЛЕ ПОДНЕ 
V-VIII 

8.00 – 8.45 1.час 13.30 – 14.15 
 

13.00 – 13.45 

8.50 – 9.35 
 

2.час 14.20 –15.05 13.50 –14.35 

  9.55 – 10.40 
 

3.час 15.25 – 16.10 14.55 – 15.40 

10.45 – 11.30 
 

4.час 16.15 – 17.00 15.45– 16.30 

11.35 – 12.20 
 

5.час 17.05 – 17.50 16.35 – 17.20 

12.25 – 13.10 
 

6.час 17.55- 18.40 17.25- 18.10 

13.15-14.00 7.час 18.45-19.30 18.55-19.00 

 
 

  Ученици  наставу похађају по сменама и то тако што се смењују на недељном 
нивоу. Ученици четвртог разреда укључени су у пројекат „Обогаћеног једносменског 
рада“  и наставу похађају пре подне, од осам часова.                                  
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Динамика тока школске године 
 
 
 Школска година ће се одвијати 4 квартала. На крају сваког квартала  ће се 
одржати седнице Стручних органа школе. На крају првог класификационог периода 
после 8 наставних недеља ће се анализирати резултати образовно-васпитног рада. 
Седнице Одељенских већа ће се одржати последње недеље октобра (27-29.10.2021.). 
На крају другог класификационог периода, после 17 наставних недеља, седнице 
Одељенских већа ће се одржати у интервалу од 24.12.2021. до 27.12.2021. године. На 
крају трећег класификационог периода, после 28 наставних недеља седнице 
Одељенских већа ће се одржати у интервалу од 1.4.2022. до 4.4.2022. године. На крају 
четвртог класификационог периода, после 37 наставне недеље, седница Одељенског 
већа осмог разреда ће се одржати у интервалу од 8.6.2022. до 10.6.2022. године. За 
ученике од првог до седмог разреда седнице Одељенских већа ће се одржати у 
интервалу од 21-27.6.2022. године. 

 
 

ГОДИШЊИ ФОНД РЕДОВНЕ, ИЗБОРНЕ, ФАКУЛТАТИВНЕ 
 НАСТАВЕ У ШКОЛИ 

 
Разредна настава 

 
 

Рб 
 

Обавезни наставни предмети 
Први разред Други разред Треће разред Четврти 

разред 
Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. 

1. Српски језик 5 180 5 180 5 180 5 180 
2. Страни језик-Енглески језик 2 72 2 72 2 72 2 72 
3. Математика 5 180 5 180 5 180 5 180 
4. Свет око нас 2 72 2 72 - - - - 
5. Природа и друштво - - - - 2 72 2 72 
6. Ликовна култура 1 36 2 72 2 72 2 72 
7. Музичка култура 1 36 1 36 1 36 1 36 
8. Физичко и здравствено 

васпитање 3 108  
3 

 
108 3 108 3 108 

9. Дигитални свет 1 36 1 36 - - - - 
УКУПНО: 20-

22* 
720-
792* 

21-
23* 

756-
828* 20 720 20 720 

Рб Изборни наставни предмети         
1. Верска настава/ Грађ. васпитање 1 36 1 36 1 36 1 36 

УКУПНО: 2 72 2 72 2 72 2 72 
Рб Облик образовно-васпитног 

рада         

1. Редовна настава 21 756 22 792 21 792 21 792 
2. Допунска настава 1 36 1 36 1 36 1 36 
3. Додатни рад - - - - - - 1 36 
4.  Пројектна настава - - - - 1 36 1 36 
Рб Остали облици образ.-васп. 

рада         

1. ЧОС 1 36 1 36 1 36 1 36 
2. Друштвене, тех., 

спорт...активности 2 72 2 72 2 72 2 72 

3. Екскурзија 1 дан 
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Предметна настава 
 

 
Верска настава ће се реализовати од првог до осмог разреда према Наставном 

плану и програму који је усвојила Српска православна црква и Католичка црква. 
Наставу у Руми у млађим разредима и подручним школама ће реализовати Милош 
Гудовић, а Биљана Видаковић Гудовић наставу у старијим разредима.  
 Грађанско васпитање ће се реализовати према Наставном плану и програму. 
Реализоваће га у првом, другом, трећем и четвртом разреду учитељице, а у вишим 
разредима реализатор ће бити наставник Душан Проданов. 
 Обавезни изборни програм другог страног језика (руски и француски) у 
предметној настави реализоваће: Марица Тадић (руски језик) и Душан Проданов 
(француски језик). 

 
Рб 

 
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. Страни језик-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. Техника и технологија 2 72 2 72 2 72 2 68 
12. Физичко и здравствено васпитање 3 72+54³ 3 72+54³ 3       108 3 108 
13. Информатика и рачунарство 1 36 1 36 1 36 1 36 
УКУПНО: 25 864-918* 26 900-

954* 
28-
31* 

1008-
1116* 

28-
30* 

952-
1020* 

Рб Обавезни изборни наст. 
Предмети 

        

1. Верска нстава/Грађанско 
васпитање 

1 36 1 36 1 36 1 34 

2.  Страни језик (Руски/Француски) 2 72 2 72 2 72 2 68 
УКУПНО: 3 108 3 108 3 108 3 102 
Рб Облик образовног-васпитног 

рада 
        

1. Редовна настава 28 1026 29 1062 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 
Рб Остали облици образовно-

васпитног рада 
        

1. Обавезне ваннаставне 
активности 

        

 ЧОС 1 36 1 36 1 36 1 34 
2. Слободне активности 1 36 1 36 1 36 1 34 
 Друштвене, техничке, 

хуманитарне, спортске и културне 
активности 

2 72 2 72 2 72 2 68 

 Екскурзија 1 дан 1 дан 2 дана 2 дана  
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Списак наставника у разредној настави 
 

У разредној настави реализатори ће бити: 
 Први разред: Вера Патковић, Љиљана Бабић, Весна Чолаковић и Јасмина Грбић 
           други разред: Весна Јанковић, Душанка Кокиновић, Марија Војновић и Татјана 
Вајагић 

трећи разред: Анка Веселиновић, Љиља Маричић и Љиљана Ђенић 
четврти разред: Марица Петровић, Биљана Војчанин и Биљана Кесеровић 

 
 У издвојеним одељењима у Павловцима наставу ће изводити Милка Рауш (II-
IV разред) и Ивана Калуђер (I-III разред), а у Малим Радинцима Катарина 
Крстоношић (II-IV разред)  и Весна Црномарковић  (I - III).  
  

Наставу енглеског језика у матичној школи и издвојеним одељењима ће 
изводити Драгана Јовановић, Маја Хупик, Јелена Видаковић и Светлана Божић. 

 
Списак наставника у предметној настави 

 
 
 У предметној настави, наставу српског језика ће реализовати: Сања Дражић, 
Драгана Видаковић, Весна Швоња и Тамара Илић; настава математике: Бранка 
Андрић, Гордана Кокиновић и Нена Марин; енглески језик: Драгана Јовановић,  
Јелена Видаковић, Маја Хупик и Светлана Божић; ликовна култура: Владислава 
Шкондрић; музичка култура: Тина Проданов, Марија Згоњанин  и Зорка Ухрик; 
географија: Гордана Обрадовић и Зоран Дробац; историја: Милица Тодоровић и 
Александар Поповић; физика: Марија Савић, Гордана Грбић-Нађђерђ; хемија: 
Гордана Грбић-Нађђерђ; биологија: Љиља Маравић-Васић и Јелкица Славујевић; 
техника и технологија: Драгана Бањац, Давид Суба физичко и здравствено 
васпитање: Драган Ника, Владимир Милићевић, Нада Петровић, Горан Жугић  и 
Ненад Ђорић; информатика и рачунарство: Драгана Бањац и Гордана Кокиновић. 
 

Број часова осталих активности у школи 

Облици рада Укупан фонд 
часова 

Слободне активности 1260 
Додатни рад 930 
Екскурзије 144 
Хор и оркестар  144 
Допунска настава 1398 
Корективно-педагошки 
рад 

684 
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Припремна настава 260 
Културне, друштвене, 
спортске, техничке, 
хуманитарне активности 

 
 

972 
ЧОС 1144 
УКУПНО: 6936 

 
 

Списак одељенских старешина 
 

Рб. Разред Одељење Име разредног старешине 
1. први  1 Вера Патковић 
2. први  2 Љиљана Бабић 
3. први 3 Весна Чолаковић 
4. први 4 Јасмина Грбић 
5. други 1 Весна Јанковић 
6. други  2 Душанка Кокиновић 
7. други  3 Марија Војновић 
8. други  4 Татјана Вајагић 
9. трећи  1 Анка Веселиновић 

10. трећи  2 Љиља Маричић 
11. трећи  3 Љиља Ђенић 
12. четврти 1 Марица Петровић 
13. четврти 2 Биљана Војчанин 
14. четврти 3 Биљана Кесеровић 
15. I-III Павловци Ивана Костић 
16. II-IV Павловци Милка Рауш 
17. I-III Мали Радинци Весна Црномарковић 
18. II-IV Мали Радинци Катарина Крстоношић 
19. пети  1 Марија Савић 
20. пети  2 Драгана Бањац 
21. пети  3  Тамара Илић 
22. пети 4 Марица Тадић 
23. шести 1 Зоран Дробац 
24. шести  2 Маја Хупик 
25. шести 3 Весна Швоња 
26. седми  1 Драган Ника 
27. седми  2 Сања Дражић 
28. седми  3 Бранка Андрић 
29. седми  4 Драгана Видаковић 



ОШ „Змај Јова Јовановић“ 

Годишњи план рада школе за школску 2021/22. годину 
 

18 
 

30. осми 1 Гордана Грбић-Нађђерђ 
31. осми 2 Нена Марин 
32. осми  3 Љиља Маравић Васић 

 
Час одељенског старешине ће се реализовати у свим одељењима са једним 

часом недељно односно 36 часова годишње, тј. 34 часа у осмом разреду. 
 

 
Школски календар 

 
 Настава и други облици образовно - васпитног рада у основној школи се 
остварују у току два полугодишта. Прво полугодиште почиње 1. септембра 2021. 
године, а завршава се 23. децембра 2021. године. Прво полугодиште има 80 
наставних дана. Друго полугодиште почиње 17. јануара 2022. године и завршава се 
07. јуна 2022. године, за ученике осмог разреда и има 90 наставних дана и 21. јуна 
2022. године, за ученике од првог до седмог разреда и има 100 наставних дана. 
Наставни план и програм за ученике од првог до седмог разреда остварује се у 36 
петодневних наставних недеља, односно 180 наставних дана. 

Наставни план и програм за ученике од првог до седмог разреда остварује се у 
36 петодневних наставних недеља, односно 180 наставних дана. Наставни план и 
програм за ученике осмог разреда остварује се у 34 петодневних наставних недеља, 
односно 170 наставних дана. У случају када због угрожености безбедности и здравља 
ученика и запослених није могуће да школе остваре обавезне облике образовно-
васпитног рада у пуном броју наставних седмица и наставних дана на годишњем 
нивоу, могуће је одступање у броју до 5% од утврђеног броја петодневних наставних 
седмица, односно наставних дана. 

Први квартал има 40, други 40, а трећи 50 наставних дана. Четврти квартал 
има 50 наставних данa за ученике од првог до седмог разреда, а 40 наставних дана за 
ученике осмог разреда, изузев у случају када због угрожености безбедности и 
здравља ученика и запослених није могуће да дани у седмици, који су распоређени 
годишњим планом рада, буду равномерно распоређени.  

У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст. 
Зимски распуст почиње 24. децембра 2021. године, а завршава се 16. јануара 2022. 
године. Пролећни распуст почиње 15. априла 2022. године, а завршава се 25. априла 
2022. године. За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње 22. јуна 
2022. године, а завршава се 31. августа 2022. године. За ученике осмог разреда летњи 
распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се 31. августа 2022. 
године. 

За време зимског распуста школа ће планирати  и  реализовати додатни и 
допунски рада са ученицима.  
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 Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 25.03.2022. 
године и у суботу, 26.03.2022. године, а завршни испит у среду, 22.06.2022. године, 
четвртак, 23.06.2022. године и петак, 24.06.2022. године.  
 Годишњим планом рада школа је испланирала два радна дана на нивоу 
школске године (18. септембра 2021. године у првом полугодишту – aктивности из 
области екологије и субота 14. мај 2022. године у другом полугодишту за 
реализовање активности из области спортских активности). 

 У среду, 06. октобра 2021. године настава се изводи према распореду часова 
за петак. У суботу, 02. априла 2022. године настава се изводи према распореду часова 
за понедељак. 

 
ПЛАН РАДА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ 

 
 

 У школској 2021/2022. години у продуженом боравку ће се радити по 
утврђеном плану и програму који је саставни део Годишњег програма школе.  
Учитељи у продуженом боравку су Драгана Радивојевић и Снежана Живчић. 
 У месецу септембру биће формирана група продуженог боравка од ученика 
првог, другог, трећег и четвртог разреда. Ученици ће бити упознати са дужностима, 
обавезама и понашашањем у школи. Од ове школске године у одељење продуженог 
боравка укључиће се ученици који похађају програм по индивидуалном образовном 
плану и којима ће бити неопходан појачан надзор. 
 Током године радиће се на утврђивању, обнављању и продубљивању 
усвојеног градива, изради домаћих задатака, описмењавању ученика, читању 
одабраних књига и одговарајуће штампе, праћењу образовног ТВ програма... 
 Слободно време биће испуњено друштвеним играма, гледањем цртаних 
филмова, играњем игрица на рачунару...  Детаљан годишњи и месечни план рада у 
продуженом боравку чини анекс Годишњег плана рада школе. 
 С обзиром на здравствену ситуацију у земљи (ковид 19) боравак ће свој рад 
прилагодити с акцентом на рад у мањим групама ученика, појачане хигијенске мере... 

Циљеви реализације садржаја у продуженом боравку у складу су са општим 
циљевима основног образовања 

 Уколико се стање по питању епидемиолошке ситуације промени боравак ће 
радити на уобичајен начин.  
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Остваривање циљева,стандарда и исхода образовања 
 

Наставничке компентенције обезбеђују стандарде учења, његове циљеве и 
исходе. Компентенције представљају скуп неопходних знања, вештина и вредносних 
ставова наставника.  
 Да би остварио компентенције у настави наставник треба да познаје систем 
образовања и васпитања, принципе и циљеве, исходе предмета који предаје и 
стандарде образовања. На почетку школске године наставник иницијалним тестом 
проверава ниво постигнућа ученика и планира стандарде које ће остварити у 
разреду. Поред иницијалних тестова које ће реализовати наставници, и 
Министарство просвете ће, као и сваке године, школама проследити своје инициалне 
тестове (почев од септембра). 
  Општи стандарди постигнућа (у области успеха ученика) описују шта ученик 
уме и зна на основном, средњем и напредном нивоу.  

У годишњим плановима наставних предмета наставници проверавају 
реализацију образовних стандарда, исхода циљева и задатака учења,  врше избор 
метода, облика рада, средстава и проверавају оствареност образовних стандарда. 
Због тога је важно да се наставници баве стандардима и исходима суштински, а не 
формално.  
 Уношење стандарда  и исхода у годишњи  план рада: 

 наставник обележава стандарде и исходе чијем ће остварењу посветити 
посебну пажњу у одређеном разреду, 

 наставник  додаје  одређене напомене у вези са остваривањем стандарда и 
исхода, 

 уписује шифру стандарда и исхода ако постоји директна веза са неком темом, 
 ако се неки стандарди односе на више тема могу се бележити на једном месту. 

 У месечним плановима наставника наставник бележи стандарде којим ће се 
највише бавити у том месецу. У дневним припремама бележе стандарде које ће 
остварити тога дана на часовима. 
 На крају школске године наставник проверава (тестом) реализацију 
образовних стандарда које је планирао у одељењу или разреду. 
 

Структура 40-часовне радне недеље 
 

 Педагошка норма свих облика образовно-васпитног рада наставника и 
стручних сарадника утврдиће се у складу са општим и посебним основама школског 
програма и програма образовања и васпитања. 

Наставник изводи наставу 20 часова и четири часа других облика непосредног 
образовно-васпитног рада са ученицима (допунски, додатни, индивидуализовани, 
припремни рад и други облици рада, у складу са посебним законом) - 60 одсто 
радног времена.  
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 Активности обухваћене нормом непосредног рада са ученицима планираће се 
као непосредан рад наставника и то:  
РАЗРЕД    I II III IV V VI VII VIII      

- обавезни предмети  19 20 20 20 23 24 26 26 

- обавезни изборни предмет - - - -  4 4 4 4 

- изборни премети  2 2 2 2  1 1 1 1 

- факултативни предмет - - - - 1 1 1 1 

- ЧОС    1 1 1 1  1 1 1 1 

- екскурзије и настава у пр. 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

- културне активности  0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

- стручни органи  0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

- стручни активи  0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

- стручно усавршавање  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

- додатни рад   - - - 1  1 1 1 1 

- допунска настава  1 1 1 1  1 1 1 1 

- сарадња са родитељима 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

- сарадња са стр. сарадницима 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

- вођење евиденције  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

- дежурство    1 1 1 1  1 1 1 1 

- слободне активности   - - - 1 1 1 1 1 

- рад на реализацији ИОП-а  1 1 1 1 1 1 1 1 

- остали послови 

 Остале обавезе наставника и распоредиће се у складу са школским програмом 
и Годишњим планом рада школе. Остали послови обухватају: рад у кабинету, 
радионици, вођење летописа, уређење ђачког листа, менторски рад, испите, 
распоред часова итд. 
 Директор школе ће, на почетку школске године, донети решење о распореду 
активности наставника и сарадника у оквиру четрдесеточасовне радне недеље. У 
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прилогу овог документа се налази преглед структуре 40-часовне недеље за све 
наставнике и стручне сараднике. 
 

 
Испити 

 
 У овој школској години школа ће организовати разредни, поправни, испит из 
страног језика и завршни испит. Један ученик полагаће разредни испит из немачког 
језика  на крају школске године, јер га не похађа у школи (прешла из друге школе). 
Испит ће се полагати пред испитном комисијом од три члана од којих су најмање два 
стручна за предмет. Испитну комисију образује директор школе. 

Поправни испит ће полагати ученици од четвртог до осмог разреда који на 
крају другог полугодишта имају до две недовољне закључне бројчане оцене из 
наставних предмета. 

Ученици од четвртог до седмог разреда полажу поправни испит у 
августовском испитном року. 

Ученици осмог разреда ће полагати завршни испит по програму завршног 
испита за школску годину у којој је завршио осми разред, писаним путем – 
решавањем тестова. Регуларност завршног испита ће обезбедити директор школе. 

Резултати завршног испита служе школи за утврђивање квалитета рада 
наставника и школе, ослонац су за развојно планирање и унапређивање свеукупног 
рада школе. Завршни испити ће се полагати у јуну 2022. године према распореду који 
одреди Министарство просвете. 

 
 

ПРОГРАМСКЕ ОСНОВЕ РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 
 

Стручни органи школе су: Наставничко веће, Одељењско веће, стручно веће за 
разредну наставу, стручно веће за области предмета, стручни активи за развојно 
планирање и за развој школског програма и други стручни активи и тимови, у 
складу са статутом школе.  

Стручно веће за разредну наставу чине наставници који изводе наставу у 
првом циклусу образовања. 

Стручно веће за области предмета чине наставници који изводе наставу из 
групе сродних предмета.  

Стручни актив за развојно планирање чине представници наставника,  
стручних сарадника, јединице локалне самоуправе, Ученичког парламента и Савета 
родитеља.  

Стручни актив за развој школског програма чине представници наставника и 
стручних сарадника.  

Педагошки колегијум чине председници стручних већа и стручних актива и 
представник стручних сарадника. 
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План рада Наставничког већа 
 

У току школске године Наставничко веће ће одржати најмање шест седница на 
којима ће се бавити следећим питањима: усвајање Извештаја о раду и Годишњег 
плана школе, подела предмета на наставнике и одељ. старешинства, додела 
сведочанстава, диплома, похвала, изрицање васпитно-дисциплинских мера и 
верификација успеха и владања ученика, праћење уписа ученика у средње школе, 
имплементација образовних стандарда и стандарда постигнућа ученика, анализира 
остварења програмираних задатака у ИОП-у, као и другим питањима организације 
образовно-васпитног рада. 
 

Садржаји активности Носилац реализације Време 
реализације 

- Усвајање Извештаја о раду и 
ГПРШ 

- Усвајање ГПРШ за шк. 
2021/2022. 

-Формирање комисија 
наставничког већа 

-Стручно усавршавање 
наставника 

-Планирање реализације 
Школског програма у складу 
са Анексом 

Директор и ППС 

 

 

 

Тим за стручно 
усавршавање 

 

Одељ. старешине и ППС 

 

 

 

 

Септембар 

-Припрема и организовање 
дежурства ученика и 
наставника 

-Припреме за прославу Дана 
школе 

-Утврђивање и усвајање 
анализа о напредовању 
ученика на крају првог 
квартала, 

Директор, одељењске 
старешине 

 

Тим за културну 
делатности 

Савет родитеља, 
комисија 

 

Септембар-
октобар 

 

 

 

Новембар 
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ППС и директор 

Одељ. старешине и ППС 

Усвајање и  верификација 
успеха и владања ученика на 
полугодишту 

-Реализација планираног 
фонда часова наставе и 
осталих активности, 

-Доношење одлуке о додели 
светосавске повеље, 

-Припреме за обележавање 
школске славе Светог Саве 

-Ефикасност допунске наставе 

Директор и ППС 

 

Одељењске  старешине 

 

 

Одељењске старешине 
осмог разреда 

Тим за културну 
делатности 

Предметни наставници 

Децембар-
Јануар 

 

 

 

Јануар 

-Анализа рада стручних 
актива, 

-Резултати такмичења и 
афирмација школе 

-Усвајање извештаја о раду 
школе у природи, 

-Ефикасност додатне наставе 

-Усвајање и верификација 
анализа успеха ученика на 
крају трећег квартала 

Председници тимова 

 

Предметни наставници 

Вође екскурзија 

Предметни наставници 

ППС и директор 

 

 

Март 

 

Април 

- Припрема ученика осмог 
разреда за средње школе и 
проф.оријентација 

-Похваљивање и награђивање 
ученика и избор ученика 
генерације, 

Предметни наставници и 
одељењске старешине 
осмог разреда 
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-Анализа уписа ученика у први 
разред, 

-Усвајање извештаја са 
екскурзија 

-Стручно усавршавање 
наставника 

ППС 

 

Вође екскурзија 

Директор, тим 

Мај 

Реализација програмских 
задатака и верификација 
успеха и владања ученика на 
крају школске године, 

-Доношење одлуке о 
организовању разредног и 
поправних испита, 

-Спровођење завршног испита, 

-Усвајање извештаја 
директора о остварености 
стандарда постигнућа ученика 

 

 

 

Директор 

 

 

 

Јун 

Подела предмета на 
наставнике и додела 
разредних старешинстава 

-Усвајање распореда часова за 
следећу школску годину 

-Организационе припреме за 
наредну школску годину 

 

 

Директор 

 

 

Август  

 
 Наставничко веће ће пратити остваривање свих програма и анализирати 
постигнуте резултате. Аналитичко-студијски рад, припремање анализа и извештаја 
ће реализовати директор, педагошко-психолошка служба и вође стручних тимова. 
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План Одељењског већа 
 
 

 Одељењска већа чине наставници који изводе наставу у одељењу. Састајаће се 
најмање 4 пута годишње и анализирати следећа питања: анализа успеха и владања 
ученика, предузимање мера за побољшање успеха и владања ученика, понашање и 
активности ученика у одељењу, сарадња са родитељима. Бавиће се и другим 
питањима организације наставе и васпитања у одељењу. 

  
 

РБ Садржај активности Носилац 
реализације 

Време 
реализације 

 1. - Припрема приредбе за прваке 
-Планирање наставних и 
ваннаставних активности, 
-Тематско планирање, 
-Доношење распореда часова, 
-Организовање родитељских 
састанака 

Учитељи четвртог 
разреда 
Веће разредне и 
предметне наставе 
 
Одељењске 
старешине 

 
 
Август, 
септембар 

2. -Планирање активности у Дечјој 
недељи 
-Распоред писмених задатака 
-Организовање рекреативне 
наставе, екскурзије 
-Стручно усавршавање 
наставника, 
- Припреме за прославу Дана 
школе 
- Заштита здравља ученика 

 
Тим за културну 
делатности 
Стручно веће за 
области предмета 
Одељенске 
старешине 
Директор 

 
 
 
Октобар 
 
 

3. - Успех и понашање ученика на 
крају првог квартала 
-Мере за побољшање успеха 
ученика, 
-Остварени резултати у допунској 
и додатној настави 
- Упознавање одељењског већа са 
напредовањем ученика са 
посебним потребама 

Одељењске 
старешине 
Стручно веће за 
области предмета 
 
 
Предметни 
наставници 

Новембар 
 
 
 
 
Квартално 

4. - Припрема приредбе за Светог 
Саву 
- Анализа и утврђивање успеха 

Тим за културну 
делатности 
Одељењске 

 
 
Децембар-
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ученика на полугодишту, 
- Рад ученика у слободним 
активностима и припрема за 
школска такмичења, 
- Предлог за Светосавску  повељу 

старешине 
Тим за  
Слободне 
активности 
Стручно веће осмог 
разреда 

јануар 
 

5. -Професионална оријентација 
ученика 
- Организовање школских 
такмичења, 

Стручно веће за 
област предмета 

У току године 
 
Фебруар – март 

6. - Анализа и утврђивање успеха на 
крају трећег квартала 
- Анализа посета настави у првом 
полугодишту 

Стручна већа 
разредне и 
предметне наставе 
ППС и директор 

Април  

7.  Утврђивање успеха и владања 
ученика на крају школске године 
-Предлози за похвале, награде и 
ученика генерације, 
-Анализа резултата поправних 
испита, 
-Доношење одлуке о избору 
уџбеника 

Стручна већа 
разредне и 
предметне наставе 
Одељењске 
старешине 
 
Стручна већа 
 

 
 
 
Мај-јун 

 
План стручног већа разредне наставе 

 
 

 У овој школској години руководилац стручног већа разредне наставе ће бити 
Весна Јанковић. Остали чланови стручног већа су: Вера Патковић, Љиљана Бабић, 
Весна Чолаковић, Јасмина Грбић, Душанка Кокиновић, Марија Војновић, Татјана 
Вајагић, Анка Веселиновић, Љиља Маричић, Љиља Ђенић, Марица Петровић, Биљана 
Војчанин, Биљана Кесеровић, Црномарковић Весна, Катарина Крстоношић, Милка 
Рауш и Ивана Калуђер. 

 

Активности – садржаји Носилац 
реализације 

Време 
реализације 

 
-Планирање распореда наставе и 
ваннаставних активности 
-Припрема приредбе за прваке 
-Органозовање јесењег школског 
кроса, 

Чланови стручног 
већа 
 
Учитељи четвртог 
разр. 
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-Избор дечје штампе 
- Израда распореда часова 
-Школско развојно планирање-
активности у школској години 
-Дечја недеља 
- Извођење рекреативне наставе 
-Израда Глобалних и оперативних 
планова, стандарда постигнућа 
ученика за први циклус 
-Тематско планирање 

Наставници 
физичког и 
здравственог 
васпитања 
Педагог 
Председник стручног 
већа 
Чланови тима за ШРП 
Чланови стручног 
већа 

 
Септембар 
 
 
Октобар 
 
 
 

-Анализа успеха и владања ученика 
на крају првог квартала 
-Провера знања из математике 
(листићи,тест знања) 
-Израда ИОП-а за ученике  
-Припрема приредбе за Дан школе 
-Провера знања из српског 
језика,природе и друштва, 
-Планирање одржавања угледних 
часова 
-Договор о изради паноа за Дан 
школе 
-Посета биоскопу 

Председник  
стручног већа 
 
Чланови стручног 
већа 
 
Члан стручног већа, 
психолог 
Учитељице IV 
разреда 
 
Тим за уређење 
школе 

 
 
 
Новембар 
 
 
 
Октобар 
 
 

-Анализа успеха и владања ученика 
на полугодишту 
-Припрема приредбе за Нову 
годину, израда честитки 
-Анализа одржаних угледних часова 
у разредној настави 
-Припрема допунске наставе на 
зимском распусту ученика, 
-Припрема приредбе за школску 
славу Светог Саву 
-Извештаји вођа рекреативне 
наставе 

Председник стручног 
већа 
 
Чланови стручног 
већа 
 
Председник стручног 
већа 
 
Вероучитељи 
 
Учитељице- вође 
пута    

 
 
 
 
Децембар 
 
 
Јануар 

-Систематски прегледи ученика 
-Припрема ученика за школска 
такмичења 
-Писмени задаци у II полугодишту 
-Самовредновање школе –задаци за 

Учитељице  
Учитељице IV 
разреда 
 
Тим за 

 
Фебруар-
март 
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План стручног већа за природне науке 
 

Стручно веће се организују са циљем осавремењавања и унапређења рада. 
Основни задатак стручног већа је стручно, методичко, дидактичко и педагошко 
усавршавање наставника. Облици рада стручног већа су састанци, консултације, 
огледни часови, предавања, семинари и праћење стручне литературе. 

Седнице стручног већа сазива руководилац стручног већа. Датуми састанака 
зависе од термина такмичења ученика, организовања седница Одељенског и 
Наставничког већа, термина семинара и осталих облика стручног усавршавања... 
За свој рад стручно веће одговара Наставничком већу. Председник актива: Марија 
Савић- наставник физике. Носиоци активности- чланови већа: Гордана Нађђерђ- 
настава физике и хемије, Јелкица Славујевић- настава биологије и  Љиља Маравић 
Васић- настава биологије. 

Садржај рада Време 
реализације 

 
• Договор о раду Стручног већа у току школске 2021/ 2022. године. 
• План реализације наставе у случају непосредне ратне опасности, 

ратног стања, ванредног стања или других ванредних ситуација и 
околности за основну школу 

• Израда годишњих и оперативних планова наставних и ваннаставних 
активности  
 

 
 
 
 
август 

 
• Извештај са претходног састанака 

 
 

текућу школску годину, 
-Анализа резултата такмичења 

самовредновање 
Председник стручног 
већа 

Април 

-Реализација екскурзија ученика 
-Прослава мале матуре ученика 4. 
разреда, 
-Успех и владање ученика на крају 
школске године, 
-Сарадња са родитељима,договор за 
следећу школску годину 

Вођа стручног већа 
 
 
Учитељице 

 
 
Мај – јуни 
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• Планирање додатне и допунске наставе, слободних активности, избор 
ученика 

• Праћење реализације наставе у складу са здравственом ситуацијом  
• Планирање контролних задатака и тестова, оцењивање 

 

септембар 

 
• Извештај са претходног састанака 
• Изваштај са састанка тима за школско развојно планирање 
• Праћење реализације наставе у складу са здравственом ситуацијом  
• Договор о одржавању припремних часова за  завршни  испит 
• Планирање стручног усавршавање наставника 

 

 
септембар/ 
октобар 
 

 
• Извештај са претходног састанака 
• Извештаји са састанка Педагошког колегијума 
• Праћење реализације наставе у складу са здравственом ситуацијом  
• Анализе успеха ученика на крају првог и осталих квартала 
• Учешће наставника на семинарима 

 

 
новембар/токо
м године 

 
• Извештај са претходног састанака 
• Праћење реализације наставе у складу са здравственом ситуацијом 
• Анализе успеха ученика на крају првог полугодишта 
• Анализа реализација програма допунске и додатне наставе, слободних 

активности 
 

 
децембар/ 
током године 

 
• Извештај са претходног састанака 
• Праћење реализације наставе у складу са здравственом ситуацијом 
• Припреме ученика за учешће на такмичењима  и календар такмичења 
• Учешће наставника на семинарима 
• Припрема и одржавање школских такмичења 

 
јануар/ 
фебруар 

 
• Извештај са претходног састанака. 
• Праћење реализације наставе у складу са здравственом ситуацијом 
• Припрема ,одржавање и извештај са општинских и окружних 

такмичења 

• Пробни завршни испит 

 
 
 
 
 
март/април 
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• Текућа питања- еколошке активности, републичка такмичења, 
припреме за завршни испит 
 

• Извештај са претходног састанака 
• Праћење реализације наставе у складу са здравственом ситуацијом 
• Успех ученика на крају школске 2021/2022.године у области 

природних наука. 
•  Анализа рада у текућој школској години 
• Текућа питања- еколошке активности, републичка такмичења, 

припреме за завршни испит. 

 
 
мај/јун/август 

 
 
 

План стручног већа наставника математике 
 
 

У овој школској години руководилац стручног већа ће бити Нена Марин. 
Остали чланови стручног већа су: Бранка Андрић и Гордана Кокиновић. 

 
Годишњи план рада актива математике 

август-
септембар 

1. подела предмета и часова на наставнике 
2. израда оперативних планова 
3. критеријуми оцењивања 
4. иницијални тест-реализација и значај 

 
октобар 5. планирање  припрема за завршни испит 

6. усмеравање ученика на допунску и додатну 
наставу Припреме за такмичење 

7. анализа постигнућа на крају првог тромесечја, 
упоређивање и усаглашавање критеријума 
оцењивања 

новембар 8. планирање стручног усавршавања 
9. потешкоће на које наилазимо у пракси и начини 

превазилажења 
децембар 10. организовање школског такмичења из 

математике 
11. анализа школског такмичења 
12. анализа успеха из математике на крају првог 

полугодишта 
13. предлози и размена искустава за побољшање 

квалитета наставе математике 
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јануар 14. учешће на стручним семинарима, 
извештаји,размена искустава и идеја 

фебруар 15. такмичења из математике- припреме и резултати 
март 16. пробни завршни ипит- анализа резултата и 

предлози за даљи рад и унапређивање знања и 
умења ученика 

април 17. анализа успеха на крају другог тромесечја 
мај 18. размена искустава о раду, о потешкоћама у 

настави и њиховом  превазилажењу, разлке 
између очекиваних постигнућа и остварених 
постигнућа и знања 

јун 19. завршни испит: анализа и упоређивање 
постигнутих резултата са оценама и радом који су 
ученици показали у току осмог разреда 

20. анализа успеха и остварености исхода на крају 
године 

 
 

План стручног већа друштвених наука 
 
 

У овој школској години актив друштвених наука  чиниће активи географа  и 
историчара.  Чланови стручног већа ће бити: Гордана Обрадовић, Зоран Дробац 
(председник),  Александар Поповић и Милица Тодоровић. 
 

Садржаји активности Носилац 
реализације 

Динамика 
реализације 

-Израда глобалног плана за наставу историје у 
другом циклусу образовања, тематско планирање 
-Одређивање стандарда постигнућа ученика  

 
Чланови већа 

Август 

-Усаглашавање критеријума оцењивања према 
Правилнику о оцењивању 
-Израда плана за допунску и додатну наставу 
-Идентификација ученика за додатни рад, размена 
искустава, 
-Израда тестова знања, иницијалних тестова, 
контролних задатака 
-Анализа постигнућа ученика и остварених 
стандарда 

 
 
Чланови већа 
 
 
 
Веће и ППС 
 
 

Октобар 
 
 
 
 
Новембар 
 
Квартално 

-Припрема ученика за школско такмичење, 
организовање такмичења 

Чланови већа Јануар-
фебруар 
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-Стручно усавршавање наставника, извештавање 
са семинара 

Чланови већа У току 
године 

-Избор уџбеника за следећу школску годину  
-Анализа резултата са такмичења 
-Анализа рада стручног актива друштвених наука 

 
Представник 
већа 

 
Јуни 

 
 

План стручног већа из области уметности 
 

 
У овој школској години руководилац стручног већа ће бити Владислава 

Шкондрић. Остали чланови стручног већа су: Тина Проданов, Марија Згоњанин и 
Зорица Ухрик- музичка култура. 

 
 

Садржаји рада Носилац 
реализације Динамика 

-Доношење плана стручног веће уметности, 
-Избор ученика за креативне активности 

Стручно веће Август-
септембар 

-Уређење простора школе,ентеријера, 
-Припрема приредбе за Дан школе, избор 
песама, рад са оркестром 
-Постављање изложбе ликовних радова 
ученика 
-Креирање сценографије за школску приредбу 
-Сценске пробе са хором и оркестром 

Наставник 
ликовне културе 
 
 
Наставник 
музичке културе 
 
 

 
У току 
године 
 
 
Новембар 

-Уређење хола и новогодишње и божићне 
јелке, декорација, бадњак, 
-Припрема новогодишње приредбе,“Божићне 
чаролије“, 
-Припреме приредбе за школску славу Светог 
Саву, 
-Поставка изложбе у холу школе, 
-Посете изложбама у Завичајном музеју и 
Културном центру 
 

Наставник 
ликовне културе 
Наставник 
музичке културе, 
вероучитељ 
 
 
Наставник  
музичке културе 
 

 
 
 
 
Јануар-
фебруар 

-естетско уређење школе: постављање слика и 
репродукција, уређење врта испред школе, 
-дечје музичко стваралаштво, компоновање 
музике, 

Наставник 
ликовне културе 
 
Наставник 

 
 
Март-
април 
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-пролећна изложба ученичких ликовних 
радова, 
-формирање музичког састава 

музичке културе 
 
 
 

-Организовање излета и посета галерији Саве 
Шумановића у Шиду, 
 - завршетка школске године, 
-Постављање Завршне годишње изложбе 
ликовнх радова ученика у школском холу, 
-Завршни концерт 

Наставник 
ликовне култ 
 
Наставник  
музичке културе 
 

 
 
 
Мај -јун 

 
 
 

План стручног већа за технику и технологију и информатику 
 

 
Руководилац овог стручног већа је Драгана Бањац–настава технике и 

технологије и информатике. Остали чланови стручног већа су: Давид Суба- техника и 
технологија  и Гордана Кокиновић – информатика и рачунарство. 
 

Садржај рада 
 

Време 
реализације 

 

Носиоци 
активности 

 

 
Начин реализације 
 -Анализа 

опремљености 
кабинета наставним 
средствима 
-Набавка нових 
савремених 
дигиталних 
средстава за потребе 
наставе 

 
 
 

 
Август  

и током 
године   

Др
аг

ан
а 

Ба
њ

ац
 

Да
ви

д 
Су

ба
 

Го
рд

ан
а 

Ко
ки

но
ви

ћ 
 

-Израда анализе 
опремљености 
кабинета  
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 -Израда глобалних 
планова   -Израда 
оперативних планова 

-Израда плана 
секције -Израда 
педагошке 
документације за 
праћење напредовања 
ученика 
-Израда плана за 
тематске часове 
-Обука наставника за 
коришћење 
„Дигиталне учионице“ 
-Ажурирање сајта школе 
-Прављење плана 
реализације иновативних 
и угледних часова 
- Планирање стручног 
усавршавања  
-Планирање учешћа на 
конкурсима у области 
информатике 
-Планирање учешћа на 

  
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Септемба
р и током 

године 
 

  
Др

аг
ан

а 
Ба

њ
ац

 
Да

ви
д 

Су
ба

 
Го

рд
ан

а 
Ко

ки
но

ви
ћ 

     
 

-Реализацију активности 
извршити уз консултације 
са педагогом и директором 
школе. 
-Писање планова и 
припрема и евидентирање 
корекција (реализација до 
јуна месеца континуирано) 
-Формирање група 
наставника за обуку за 
коришћење дигиталне 
учионице 
- Реализација 
планираних семинара у 
установи и ван установе 
- Извештаји о 
реализованим 
пројектима 
 
 
 
 

 
-Планирање и корелација 
рада техничког и 
информатичког 
образовања и 
информатике и 
рачунарства 
- Недеља програмирања 
 
 
 

 
 
 

 
Октобар 

 

 
Др

аг
ан

а 
Ба

њ
ац

 
Да

ви
д 

Су
ба

 
Го

рд
ан

а 
Ко

ки
но

ви
ћ 

 

 
-Договор са члановима 
већа 
-Активности поводом 
недеље програмирања 
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-Учешће у активностима 
око организације 
приредбе поводом Дана 
школе 
-Анализа успеха ученика 
на крају првог 
класификационог периода 
-Интензивније 
коришћење наставних 
средстава(рачунар,видео
-бим) 
-Коришћење и 

  
 

   
   

   
 

 
 
 
 
 
 
 

Новембар 
  

Др
аг

ан
а 

Ба
њ

ац
 

Да
ви

д 
Су

ба
 

Го
рд

ан
а 

Ко
ки

но
ви

ћ 
 

 

-Направити анализу и 
поднети извештај 
-Примена постојећих 
софтвера 
-Договор са члановима 
већа 
-Ученицима саопштити 
време и место реализације 
и начин остваривања 
посете Фестивалу науке и 
технике 
  

-Фестивал науке и 
технике-организован 
одлазак 
-Подстицање 
радозналости 
интересовања ученика 
-Анализа успеха на 
крају првог 
полугодишта 
- Организација 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Децембар 
 

 
Др

аг
ан

а 
Ба

њ
ац

 
Да

ви
д 

Су
ба

 
Го

рд
ан

а 
Ко

ки
но

ви
ћ 

 
 

-Одлазак на Фестивал 
науке у организацији са 
другим школама 
-Направити анализу и 
поднети извештај 
-Извешај са школског 
такмичења „Дабар“ 
 

-Подстицање ученика 
на учешће на 
такмичењима -Учешће 
у активностима 
око организације 
приредбе поводом 
Савиндана 
 

 
 
 
 
 
 

Јануар 
 

 
Др

аг
ан

а 
Ба

њ
ац

 
Да

ви
д 

Су
ба

 
Го

рд
ан

а 
Ко

ки
но

ви
ћ 

 

-Анализа постигнућа око 
израде практичних радова 
за такмичење 
-Договор са Тимом за 
културу око рализације 
приредбе   
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-Припрема ученика 
за школско 
такмичење 
- Школско 
такмичење из 
програмирања 
-Обележавање 
Недеље посвећене 
безбедности на 
Интернету 

 
 
 

 
Фебруар 

 

  
Др

аг
ан

а 
Ба

њ
ац

 
Да

ви
д 

Су
ба

 
Го

рд
ан

а 
Ко

ки
но

ви
ћ 

 

 
-Припреме за 
организацију школског 
такмичења и одржавање 
овог такмичења из 
предмета техничко и 
информатичко 
образовање и 
информатике и 
рачунарства 
А   

  
 

 
 

 
-Договор око 
уџбеника,радних свесака 
и конструкторских 
комплета за наредну 
школску годину -Учешће 
ученика на општинским 
такмичењима 
-Школско такмичење 

 
 

 
 
 
 
 
 

Март 
 

 
Др

аг
ан

а 
Ба

њ
ац

 
Да

ви
д 

Су
ба

 
Го

рд
ан

а 
Ко

ки
но

ви
ћ 

 

 
 
 
 

-Извршити договор и 
одредити задужења 
-Припремити ученике за 
такмичења и њихово 
учешће 
 

 
 
-Анализа успеха и 
владања на крају трећег 
класификационог 
периода  
-Учешће ученика на 
окружним такмичењима 
 

 
 

 
 

Април 
  

Др
аг

ан
а 

Ба
њ

ац
 

Да
ви

д 
Су

ба
 

Го
рд

ан
а 

Ко
ки

но
ви

ћ 
 

 
 
-Направити анализу и 
поднети извештај 
-Извештај са окружних 
такмичења 
 

 
 
 



ОШ „Змај Јова Јовановић“ 

Годишњи план рада школе за школску 2021/22. годину 
 

38 
 

 
 

План стручног већа физичког и здравственог васпитања 
 
 

У овој школској години руководилац стручног већа ће бити Драган Ника.  
Остали чланови стручног већа су:  Владимир Милићевић, Ненад Ђорић, Горан Жугић 
и Нада Петровић..  

 

Садржаји рада Носилац 
реализације Динамика 

-Набавка и поправка наст. средстава и 
реквизита 
-Подела одељења 
-Договор око вођења секција 
-Договор и одржавање јесењег школског кроса 
-Општинско такмичење у пливању 

 
 
 
Чланови већа, 
Директор 
ППС 

 
 
 
 
Септембар 

-Договор око уличне трке-избор ученика 
-Усаглашавање критеријума за оцењивање 
ученика 

 
Чланови већа, 
 Савез спортова 

 
 
Октобар 

 
 
 
-Учешће ученика на 
републичким 
такмичењима 

 
 

 
 
 
 

Мај 
 

 
Др

аг
ан

а 
Ба

њ
ац

 
Да

ви
д 

Су
ба

 
Го

рд
ан

а 
Ко

ки
но

ви
ћ 

 

 
 
-Извештај са 
републичких 
такмичења 
 

 
 

 
 
-Извештај о раду актива 
 

 
 

 

 
 

Јун 
  

Др
аг

ан
а 

Ба
њ

ац
 

Да
ви

д 
Су

ба
 

Го
рд

ан
а 

Ко
ки

но
ви

ћ 
 

 
 
-Сумирање активности 
у току шк.године 
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-Рад секција 
-Усвајање календара општинског такмичења 
-Општинско такмичење у кошарци 
-Општинско такмичење у одбојци 
-Спортски сусрети поводом дана школе 

 
Чланови већа, 
 Савез спортова 

Новембар 

-Општинско такмичење у малом фудбалу 
-Општинско такмичење у рукомету 
-Анализа постигнутих резултата на 
општинским такмичењима 

 
Чланови већа, 
 Савез спортова 

Децембар 

-Излет са пешачењем до 5км и санкањем 
-Анализа успеха и владања после другог 
класификационог периода 
-Такмичење у скијању 
-Такмичење у рукомету 
-Анализа постигнутих резултата 

 
 
Чланови већа, 
 Савез спортова 

 
Јануар, 
фебруар 

-Стручно усавршавање наставника физичког и 
здравственог васпитања 
-Припрема и планирање пролећног школског 
кроса 
-Договор око уличне трке 

 
Чланови већа, 
 Савез спортова 

 
Март, 
април 

-Реализација  пролећног школског кроса 
-Анализа кроса и резултата 
-Организовање шк. такмичења из спортских 
игара 
-Школска такмичења 
-Закључивање оцена и усаглашавање 
оцењивања 
-Анализа рада актива 

 
 
Чланови већа, 
 Савез спортова 

 
 
Мај, јун 

 
 

План стручног већа српског језика 
 

 
У овој школској години руководилац стручног већа ће бити Весна Швоња. 

Остали чланови стручног већа су: Драгана Видаковић, Сања Дражић и Тамара Илић.  
 

Садржаји активности Носилац 
реализације 

Време 
реализације 

- Избор руководства већа и усвајање плана рада 
-Разматрање проблема планирања наставе за наредну 
школску годину 
-Глобалним планом предвидети обим коришћења 
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савремених облика, метода и средстава рада у настави, 
а оперативним предвидети динамику реализације. 
-Одређивање стандарда постигнућа ученика за други 
циклус 
-План реализације домаће лектире 
-Стручно усавршавање – семинари ОКЦ (образовно 
креативни центар) Бор семинар „Настава у облаку” 
-Креативна настава – садржаји, облици, методе 
-Договор и припреме за Дан школе 

 
Чланови већа 

 
Август-
септембар 

-Информације о раду слободних активности ученика 
-Драмско-рецитаторска секција   
-Лингвистичка секција ( 7. и 8. разред) и 
 (5. и 6. разред) 
-Књижевно-научна секција 
-Новинарска секција  
-Договор о изради часописа Школско срце 

 
Драгана 
Видаковић 
Тамара Илић 
Весна Швоња 
Сања Дражић 
 
 

 
 
 
Октобар  

-Приредба за Дан школе 
Завршне припреме и приредба 6.12. у Културном 
центру. 
-Састанак актива наставника српског језика румске 
општине 
-Стручно усавршавање наставника:компетенције  

 
 
Чланови већа 

 
 
Децембар 

-Стручно усавршавање – семинари 
Зимски семинар у Београду 
-Припрема часова за  матурски испит 

 
Чланови већа 

Децембар 
јануар 

-Припрема и одржавање школских такмичења 
-Школска такмичења у оквиру лингвистичке 
рецитаторске секције и нњижевно-научне секције.  
-Избор ученика за такмичење. 
-Компетенције наставника 

 
 
Вођа већа 

 
 
Фебруар 

-Општинска такмичења 
-Анализа резултата на општинским такмичењима 
-Припреме за матурски испит – анализа 

 
Чланови већа 

 
Март 

-Ново у стручној литератури 
-Школски час српског језика 
-Огледни час у дигиталној учионици 

 
Чланови већа 

Април 

-Анализа рада у текућој школској години 
-Анализа Матурског испита 

Вођа већа Мај, јун 
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План стручног већа страног језика 
 

 
У овој школској години руководилац стручног већа ће бити Јелена Видаковић. 

Остали чланови стручног већа су: Драгана Јовановић, Светлана Божић, Маја Хупик,  
Марица Тадић и  Душан Проданов. 

У школи се изучава енглески језик као обавезан предмет и француски и руски 
језик као обавезни изборни предмет. 

 

Садржај рада Носилац 
реализације 

Време 
реализације 

Израда глобалног плана рада за наставу енглеског 
језика у I, II, III, IV, V, VI, VII и VIII разреду 

Чланови већа Август 

Идентификовање ученика за допунску наставу и 
израда плана и програма за допунску наставу 

 
Чланови већа 

 
Септембар и 

током 
године 

Идентификовање ученика за додатну наставу и 
израда плана за додатни рад 

ППС Септембар 

Предлог плана за секције Чланови већа Септембар 
Планирање писмених задатака Чланови већа Септембар и 

јануар 
Састављање задатака за писмене задатке Чланови већа Новембар и 

април 
Припрема ученика за учешће на такмичењима Чланови већа Током 

године 
Учешће на семинарима Чланови већа 

 
Током 
године 

Анализа успеха на крају сваког квартала Вођа већа Октобар, 
Јануар, март, 

јун 
Договор о уџбеницима за наредну школску годину Чланови већа Фебруар 

 
 

Педагошки колегијум 
 

Педагошки колегијум чине председници стручних већа и стручног актива и  
стручни сарадници. Директор школе председава и руководи Педагошким 
колегијумом. Педагошки колегијум разматра питања и даје мишљење у вези са 
пословима директора који се односе на: планирање и организовање програма 
образовања и свих активности школе; самовредновање школе; остваривање 
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стандарда постигнућа ученика; унапређивање образовно-васпитног рада, 
остваривање развојног плана; сарадња са јединицом локалне самоуправе, 
организацијама и удружењима; педагошко инструктивни увид и праћење квалитета 
образовно-васпитног рада и педагошке праксе и предузимање мера за унапређивање 
и усавршавање рада наставника и стручних сарадника; планирање и праћење 
стручног усавршавања и спровођење поступка за стицање звања наставника и 
стручних сарадника. 
 

Глобални програм рада педагошког колегијума: 

Месец Програмски садржај Облик Реализатор 

IX 
- Договор о организацији рада 
-Разматрање питања и идеје којима 
ће се бавити педагошки колегијум 

- Договор 
- Договор 

-Чланови 
Педагошког 
колегијума 

 

X 

-Опремљеност школе наставним 
средствима 
-Услови рада школе 
- Самовредновање рада школе – 
извештај и израда акционог плана 
- Примена образовних стандарда и 
исхода 

- Извештај 
 

- Извештај 
- Извештај 
- Дискусија 

- Чланови стручних 
већа 

 
- Члан Педагошког 

колегијума 

XI 
-Анализа остварених резултата у 
настави у току првог 
класификационог периода 

- Извештај, 
дискусија 

- Извештај, 
Дискусија 

- Члан Педагошког 
колегијума 

XII 
-Учешће ученика школе на 
такмичењима 
-Стручно усавршавање наставника 

- Извештај, 
дискусија 
- Договор 

- Чланови стручних 
већа 

- Члан Педагошког 
колегијума 

I -Остваривање Развојног плана 
школе 

- Договор 
Анализа 

-Члан Педагошког 
колегијума 

II 

-Анализа остварених резултата у 
настави на крају првог полугодишта 
-припреме организације завршног 
испита 
-Здравствено васпитање ученика 

- Извештај, 
Дискусија 

- Члан Педагошког 
колегијума 

III -Професионална оријентација 
ученика 

- Договор 
- Извештај, 

- Члан Педагошког 
колегијума 
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-Самовредновање рада школе – шта 
смо урадили 

Дискусија 

IV 
-Анализа остварених резултата у 
настави у току трећег 
класификационог периода 

- извештај, 
дискусија 

 

- Члан Педагошког 
колегијума 

 

V 

-Израда школских програма 
-Успех и дисциплина ученика осмог 
разреда 
-Припреме за упис ученика осмог 
разреда у средње школе 

- Договор 
- Извештај, 
дискусија 
- Договор 
-Подела 

задужења 

- Чланови стручних 
већа 

- Члан Педагошког 
колегијума 

VI 

-Анализа реализације наставног 
плана и програма 
-Израда ГПРШ за наредну школску 
годину 
-Самовредновање рада школе – 
шта смо урадили 
-Евалуација тематске наставе 
-Извештаји о раду ПП службе, 
библиотекара, стручних већа, 
факултативних и ваннаставних 
активности,  
стручног усавршавања 

- Извештај, 
дискусија 
- Договор 

 

-Члан 
Педагошког 
колегијума 

 

 
 

Планови и програми стручних тимова 
 

  
 Сви планови и програми, који се раде на почетку школске године ће се радити у 
тимовима. Ове школске године радиће 18 стручних тимова и Ученички парламент. 
 

 
1. Стручна већа из области предмета: 

 
Српски језик    Весна Швоња 
Страни језик       Јелена Видаковић 
Математика    Нена Марин 
Физичко васпитање   Драган Ника 
Друштвене науке   Зоран Дробац 
Природне науке   Марија Савић 
Уметност                  Владислава Шкондрић 
Техничко и информатичко  
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образовање Драгана Бањац 
 

2. Стручни тим за развој школског програма: 
 

 Маријана Ристић-координатори 

Жаклина Неговановић 

Први разред Вера Патковић 

Други разред Весна Јанковић 

Трећи разред Анка Веселиновић 
Четврти разред Биљана Кесеровић 
Пети разред Тамара Илић 
Шести разред Зоран Дробац 
Седми разред Бранка Андрић 
Осми разред Гордана Нађђерђ 

 
 

 
3. Тим за инклузивно образовање: 
 
1. Маја Хупик-координатор 
2. Жаклина Неговановић 
3. Вера Репарски-Ника 
4. Маријана Ристић 
5. Биљана Кесеровић 
6. Зоран Дробац 
7. Ивана Калуђер 
8. Гордана Нађђерђ 
9. Вера Патковић 
10. Марија Војновић 
11. Јулијана Радаковић-представник родитеља 
Поменути чланови чине основни део тима, а по потреби ће се 
прикључивати и остали чланови 
 

4.Тим за превенцију насиља: 
 
1. Вера Репарски-Ника- координатор 
2. Жаклина Неговановић 
3. Маријана Ристић 
4. Биљана Војчанин 
5. Весна Швоња 
6. Гордана Кокиновић 
7. Вера Патковић 
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8. Татјана Вајагић 
9.  Давид Суба 
10. Владимир Милићевић 
11. -представник ученика: Ана Цветојевић 
12. -представник родитеља: Сања Кошутић 
12.  Радуловић Лидија-представник МУП-а 

 
5. Тим за самовредновање: 

 
1. Маријана Ристић-координатор 
2. Жаклина Неговановић 
3. Вера Репарски-Ника 
4. Бранка Андрић 
5. Љиља Маричић 
6. Љиља Бабић 
7. Марија Савић 
8. Марија Војновић 
9. -представник ученика: Павле Радишић 
10.  –представник родитеља: Петар Поповић 

 
6. Тим за школско развојно планирање: 

 
1. Тамара Илић- координатор 
2. 
 

Жаклина Неговановић 

3. Марица Петровић 
4. Сања Дражић 
5. Гордана Пантић 
6. Милица Тодоровић 
7. Драгана Видаковић 
8. Весна Црномарковић 
9. -представник ученика: Дуња Јовановић 

10. -представник родитеља: Бранкица Табак 
 

7. Тим за културну и јавну делатност: 
 

1. Драгана Видаковић- координатор 
2. Владислава Шкондрић 
3. Зорица Ухрик 
4. Драган Ника 
5. Драгана Бањац 
6. Вера Патковић 
7. Марија Војновић 
8. Љиља Ђенић 
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9. Биљана Војчанин 
 

8. Тим за подршку талената: 
 
1. Весна Швоња- координатор 
2. Жаклина Неговановић 
3. Гордана Нађђерђ 
4. Драгана Радивојевић 
5. Драган Ника 

 
9. Тим за професионалну оријентацију: 

 
1. Нена Марин- координатор 
2. Љиља Маравић- Васић 
3. Гордана Нађђерђ 
 
10. Тим  за уређење школе и одрживи развој (естетско и 
еколошко уређење): 
 
1. Љиља Маравић Васић- координатор 
2. Ивана Калуђер (Павловци) 
3. Катарина Крстоношић (Мали Радинци) 
4. Сања Дражић 
5. Владислава Шкондрић 
6. Весна Чолаковић 
7. Љиља Ђенић 
8. Драгана Бањац 
9. Марија Савић 
10. Јелкица Славујевић 

 
 

11. Тим за стручно усавршавање 
 

1. Гордана Пантић- координатор 
2. Јасмина Грбић 
3. Душанка Кокиновић 
4. Душан Проданов 
5. Александар Поповић 
6. Милка Рауш 
7. Снежана Живчић 
 

 
12. Тим за подршку ученицима у прилагођавању школском 

животу 
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1. Марица Петровић- координатор 
2. Вера Репарски-Ника 
3. Марија Војновић 
4. Зоран Дробац 
5. Светлана Божић 
6.  Јасмина Грбић 
7. Катарина Крстоношић 
8. Марија Савић 
9. Анка Веселиновић 

 
13. Тим за сарадњу са предшколцима 

 
1. Биљана Кесеровић- координатор 
2. Вера Репарски -Ника 
3. Маријана Ристић 
4. Марица петровић 
5. Биљана Војчанин 
6. Драгана Радивојевић 
7. Снежана Живчић 
 

14. Тима за пројектне активности/ E-Twinning тим 
 
1. Маја Хупик- координатор 
2. Жаклина Неговановић 
3. Гордана Кокиновић 
4. Анка Веселиновић 
5. Тамара Илић 
6. Маријана Ристић 

 
15. Тим за промоцију школе 

 
1. Жаклина Неговановић- координатор 
2. Вера Репарски-Ника 
3. Маријана Ристић 
4. Љиља Маричић 
5. Весна Швоња 
 

16. Тим за међупредметне компетенције и  
предузетништво 

 
1. Татјана Вајагић- координатор 
2. Давид Суба 
3. Јасмина Грбић 
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4. Тина Проданов 
5. Драгана Бањац 
6. Гордана Обрадовић 
7. Душанка Кокиновић 

 
17. Педагошки колегијум/Тим за обезбеђивање квалитета 

и развоја установе 
 

Тим чине представници стручних већа у области предмета и 
координатори свих осталих тимова. 

18. Тим за обогаћен једносменски рад 

1. Гордан Грбић Нађђерђ, координатор 

2. Жаклина Неговановић 
3. Драгана Видаковић 
4. Вера Репарски-Ника 
5. Маријана Ристић 
6. Весна Чолаковић 
7. Драган Ника 
8. Владимир Милићевић 
9. Ненад Ђорић 

10. Љиља Ђенић 
11. Сања Дражић 
12. Драгана Бањац 
13. Марија Војновић 
14. Горадана Обрадовић 

 
Ученички парламент 

 
Љиља Маравић-Васић 
Вера Репарски-Ника 

Маријана Ристић 



План стручног актива за развој школског програма 
 
 

 
Школски програми су израђени 2017/18. године и су усвојени за наредне 

четири године. На почетку сваке школске године уносе се анекси у складу са 
актуелностима који прате начин, време, носиоце и садржај оставрења Школског 
програма. 
 Нови Школски програм биће сачињен и усвојен у јануару/фебруару 2022. 
 
 
 
 
 
 
 

Задатак Активности Носиоци 
реализације 

Начин 
реализације Динамика 

Израда новог 
Школског 
програма 
–Анекс ШП  

Рад актива у 
оквиру разреда 

Чланови 
актива 
разреда 
 

Увид у 
документацију 

Август  
Октобар 

 
Праћење и 
реализација 
школског 
програма 

Упоређивање 
глобалних и 
оперативних 
планова, 
дневника, са 
школским 
програмом 

Чланови 
актива од 
првог до 
осмог 
разреда 

Увид у 
документацију 

У току 
школске 
године 

 
Праћење 
развоја и 
напредовања 
ученика 

-Утврдити 
компатибилност 
са школским 
програмом, 
-Утврдити општи 
успех ученика на 
полугодишту и 
крају школске 
године 

Чланови 
актива 
 
 
 
Одељењске 
старешине 

Увид у 
школске 
извештаје и 
записнике 

Квартално 
 
 
 
Полугодиште  
 
 крај године 

Сарадња са 
стручним 
сарадницима 

Договарање Чланови 
актива 
 

разговори У току 
године 

Сарадња са 
стручним 
органима 
школе 

Консултације Чланови 
актива 
 

Размена 
ставова 

У току 
године 

Евидентирање 
облика 
стручног 
усавршавања 
наставника 

Вођење 
евиденције 

Чланови 
актива 
 

Увид у базу 
података 
школе 

У току 
године 
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Опис 
промене која 

се уводи у 
ШП 

Начини 
реализације 

Очекивани 
резултати  

Показатељи 
промене 

Интегративни 
приступ у 
планирању и 
реализацији 

- Тематско 
планирање на 
нивоу актива 
и одељењских 
већа 

 
- Тимска 

настава 
- Сарадничка 

настава 

- Усаглашавање 
наставних 
планова на 
годишњем 
нивоу по 
стручним 
активима и по 
одељењским 
већима; 

- реализација 
тимске наставе  

- извођење бар 1 
тематског дана 
и сарадничког 
часа по 
кварталу 
(обухватити све 
разреде у току 
године) 

- Годишњи и 
оперативн
и планови 
наставника
, извештаји 
са актива, 
евалуацион
и листови 
са праћења 
часа, 
угледни 
часови 

Савремене 
методе, 
технике, 
облици рада и 
наставна 
средства 

- Амбијентално 
учење 
 

- Вршњачко 
учење 
 

- Пројектна 
настава 
 

- Употреба 
образовних 
софтвера 
 

- Електронско 
учење и 
употреба 
савремене 
дигиталне 
технологије 

- Савремена 
настава 
базирана на 
принципу 
активног учења  

- реализација 
наставе за 
млађе ученике 
Ученичког 
парламента и 
бивших 
ученика-
средњошколаца
; 

- набавка и 
употреба 
образовних 
софтвера (са 
акцентом на 
разредној 
настави из 
српског језика 

- евалуацион
и листићи 
са праћења 
часа, 
извештаји 
наставника
, извештаји 
стручних 
актива, 
успех 
ученика за 
30% бољи у 
односу на 
претходну 
шк.годину; 
задовољств
о ученика 
наставом и 
мотивација 
за рад за 
50% на 
вишем 
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и математике); 
- набавка 

модерне 
дигиталне 
опреме у 
кабинетима; 

- реализација 
наставе у 
информатичко
м и дигиталном 
кабинету за 
100% виша у 
односу на 
раније; 

- отворени 
налози бар 50% 
наставника на 
виртуелним 
заједницама у 
циљу размене 
садржаја са 
ученицима; 

- бар 70% 
наставника 
користи moodle 
платформу 

нивоу, 
продукти 
ученичких 
и 
наставничк
их радова 

 

Осавремењива
ње наставних 
садржаја 

- Допуна 
наставних 
тема 
атрактивним 
наставним 
садржајима 
 

- Увођење и 
допуна  
литературе у 
циљу 
интеркултура
лности 

- Увођење 
садржаја у 
складу са 
интересовањим
а ученика 
(добијених 
анкетирањем); 

- Огледни часови 
(обрада 
наставних 
садржаја са 
аспекта 
интеркултурал
ности)  

- Угледни 
часови на 
којима ће 
бити 
репрезенто
вани  
модернизо
вани 
садржаји; 

- продукти 
ученика са 
ових часова 
јавно 
изложени 

Подршка 
редовној 
настави ван 
установе 

- Стручњаци у 
редовној 
настави 
 

- Реализација 

-Учешће у бар два 
пројекта којим се 
реализује део 
наставних садржаја у 
оба циклуса; 

-Извештаји о 
реализованим 
пројектима; 
- извештаји тима 
за проф. 
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наставних 
садржаја кроз 
пројекте 

- укључивање 
стручњака у наставу у 
оквиру 
професионалне 
оријентације у 7. и 8. 
разреду  

Оријентацију 

 
 

Прилагођавање специфичностима одељења  
 

Рад у комбинованим одељењима 
 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 
 

Повезивање садржаја 
различитих предмета-
интеграција садржаја 

 
 

Током године 

Учитељице које раде у 
комбинованим 

одељењима 
(Весна Црномарковић 
Катарина Крстоношић 

Милка Рауш и Ивана 
Калуђер) 

Коришћење различитих 
ресурса из окружења-

сакупљачке активности 
(лековито биље, шумски 

плодови...)  

 
Октобар 2021., март, 

април, мај 2022. 
године 

Учитељице које раде у 
комбинованим 

одељењима 
(Весна Црномарковић 
Катарина Крстоношић 

Милка Рауш и Ивана 
Калуђер) 

Изванучионичка настава 
(повртњаци, пластеници, 

ливаде, шуме, језера...) 

 
По потреби у току 

године 

Учитељице које раде у 
комбинованим 

одељењима 
(Весна Црномарковић 
Катарина Крстоношић 

Милка Рауш и Ивана 
Калуђер) 

 
 

Реализација тематске и 
пројектне наставе 

 
Једном месечно 

пројектна настава а  
тематска два пута у 
току полугодишта 

Учитељице које раде у 
комбинованим 

одељењима 
(Весна Црномарковић 
Катарина Крстоношић 

Милка Рауш и Ивана 
Калуђер) 

Флексибилан распоред и 
дужина часова 

Током године Учитељице које раде у 
комбинованим 

одељењима 
(Весна Црномарковић 
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Катарина Крстоношић 
Милка Рауш и Ивана 

Калуђер) 
Еластична организација рада 

на часу 
По потреби Учитељице које раде у 

комбинованим 
одељењима 

(Весна Црномарковић 
Катарина Крстоношић 

Милка Рауш и Ивана 
Калуђер) 

Могућност индивидуалног 
приступа 

Током године Учитељице које раде у 
комбинованим 

одељењима 
(Весна Црномарковић 
Катарина Крстоношић 

Милка Рауш и Ивана 
Калуђер) 

Смењивање директне и 
индиректне наставе-примена 

самосталног рада ученика 

 
Током године 

Учитељице које раде у 
комбинованим 

одељењима 
(Весна Црномарковић 
Катарина Крстоношић 

Милка Рауш и Ивана 
Калуђер) 

Наставни програми су 
конципирани по принципу 

концентричних кругова 

 
Планирање  у августу 

2021. а реализација 
током године 

 
Учитељице које раде у 

комбинованим 
одељењима 

(Весна Црномарковић 
Катарина Крстоношић 

Милка Рауш и Ивана 
Калуђер) 

Примена чешћих понављања  
 

По потреби током 
године 

Учитељице које раде у 
комбинованим 

одељењима 
(Весна Црномарковић 
Катарина Крстоношић 

Милка Рауш и Ивана 
Калуђер) 

Вршњачка подршка (ученици 
старијих разреда помажу 

млађима) 

 
 

У току сваког месеца 

Учитељице које раде у 
комбинованим 

одељењима 
(Весна Црномарковић 
Катарина Крстоношић 

Милка Рауш и Ивана 
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Калуђер) 
Оспособљавање ученика  за 
истраживање (проучавање 

историје свога краја, 
сакупаљње материјала за 

изложбе, збирке...) 

 
По потреби током 

године 

Учитељице које раде у 
комбинованим 

одељењима 
(Весна Црномарковић 
Катарина Крстоношић 

Милка Рауш и Ивана 
Калуђер) 

 
 
 

 План и програм активности стручног тима за инклузивно образовање 
 

Индивидуалним образовним планом утврђује се прилагођен и обогаћен 
начин образовања и васпитања детета и ученика. ИОП у школи доноси педагошки 
колегијум на предлог стручног тима за инклузивно образовање, који у школи 
ради у саставу: Маја Хупик-координатор, Жаклина Неговановић, Маријана Ристић, 
Вера Репарски- Ника, Г.Нађђерђ, Зоран Дробац, Марија Војновић, Вера Патковић. 
Набројани чланови чине окосницу тима а по потреби тим ће бити прошириван.  

 За сваког ученика коме је потребна додатна подршка, у израду ИОП-а биће 
укључен родитељ, одељенски старешина, предметни наставници, стручни 
сарадник и ако се за тим уочи потреба, педагошки асистент или стручњак ван 
установе уз сагласност родитеља.  

 Индивидуални образовни план доноси се у првом разреду тромесечно, а у 
осталим разреднима на почетку полугодишта за период који тим одреди на 
основу праћења напредовања детета. Исто тако, ИОП ће се израдити само у случају 
када се увиди да постојећи или иновирани методи рада, индивидуална или 
диференцирана настава не доводе до напретка ученика и минималног постигнућа 
у односу на стандарде знања. Тим ће се састати на крају полугодишта (првог и 
другог)  и извршити евалуацију постигнућа ученика који су укључњни у ИОП. 

За ученике првог разреда који имају одређене потешкоће евидентиране од 
здравствених установа, поред ИОП-а, радиће се и план транзиције, како би се 
олакшало прилагођавање деце при преласку из једне у другу установу. 

 
План рада стручног тима за индивидуално образовање: 

Садржај Носилац Време 

Анализа ситуације и прикупљање 
података 

Стручни Тим за ИОП, 
(СТИОП) IX, X 

Израда педагошког профила детета 
Наставници, стручни 
сарадници, СТИОП X 

Формирање Тима за додатну подршку СТИОП X 
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Развијање стратегије подршке, циљева и 
плана активности 

(Тим за додатну подршку) 
ТДП, Педагошки 
колегијум 

XI 

Осмишљава реализацију ИОП-а или ПП-а СТИОП XI 

Прати реализацију ИОП-а или ПП-а СТИОП, ТДП Током полуг. 

Осмишљава сарадњу са родитељима СТИОП Током год. 

Промовише потпуну инклузију и 
осмишљава антидискриминациону 
атмосферу 

СТИОП, наставници Током год. 

Евалуација реализације ИОП-а СТИОП На крају 
полугодишта 

 
 

План и програм  Тимa за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања 

 
 

 Чланови тима су: Вера Репарски-Ника (координатор), Маријана Ристић, 
Жаклина Неговановић, Биљана Војчанин, Весна Швоња, Гордана Кокиновић, Вера 
Патковић, Татјана Вајагић, Давид Суба и Владимир Милићевић. Тиму се 
придружује и представик родитеља Сања Кошутић, ученик Ана Цветојевић и по 
потреби представник МУП-а.  
 Повећана агресивност и други облици неприлагођеног понашања код 
ученика могу бити узроци појаве одређених облика насиља у школи. Због тога је 
важно да школа и породица јединствено делују на дете и остваре добру сарадњу. 
Школа ће у том смислу предузети: 
 П р е в е н т и в н е    а к т и в н о с т и 
Школа ће на почетку школске године анализирати стање и направити процену 
коју врсту едукације радника треба реализовати. Школа ће такође укључити 
родитеље у рад школе по овом питању. Процену ће сачинити тим наставника а 
стручни органи школе ће је анализирати и одобрити. 
  
 И н т е р в е н т н е    а к т и в н о с т и  
Да би се интервенисало на заштити ученика на најбољи начин, потребно је 
уважити следеће критеријуме:  
- да ли постоји сумња на насиље или се насиље дешава, 
- где се насиље дешава- у школи или ван ње, 
- ко су учесници злостављања, 
- облик и интензитет насиља или злостављања. 
На основу тих критеријума врши се процена нивоа ризика за безбедност детета и 
одређују поступци. После тога се доноси одлука о начину поступања:  
 1) случај се решава у школи, 
 2) случај решава школа у сарадњи са другим установама, 
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 3) случај се прослеђује надлежним службама. 
 Поступци у интервенцији 
 1) Насиље се дешава  међу ученицима, 
 2) Насиље од стране запослених у школи, 
 3) Насиље од стране одрасле особе која није запослена у школи. 
 Кораци у интервенцији 
 1) Сазнање о насиљу-откривање 
 2) Прекидање, заустављање насиља 
                  3) Смиривање ситуације 
 4) Консултације (у школи или ван школе) 
 5) Предузете активности (разговор са родитељима, МУП-ом, Домом 

здравља, Центром за социјални рад, подношење пријаве надлежној 
служби је обавеза директора школе) 

 6) Праћење ефеката предузетих мера. 
 

 
Активност 

Носилац 
реализације 

 
Време 

Начин 
реализације 

 
Израда акционог плана 

активности тима 
Тим  Септембар Састанак тима 

Упознавање Наставничког 
већа с активностима тима за 

безбедност ученика 

Чланови тима Септембар Анализа, 
саопштење 

Радионица „СТОП сексуалном 
насиљу на децом“ 

Центар за 
социјални рад 

града Новог Сада 

Октобар-
новембар 

Час одељењског 
старешине-
радионица 

Едукација ученика старијих 
разреда на тему: насиље, 

агресивност 

Одељењске 
старешине, наст. 
грађ. васпитања 

У току 
године 

Час одељењског 
старешине, 
грађанског 
васпитања, 
радионице 

Школска спортска такмичења 
(фудбал, кошарка, одбојка, 

стони тенис, рукомет) 

Наставници 
физичког и 

здравственог 
васпитања 

 
Током 
године 

 
Такмичења, 

спортски 
турнири 

Организовање радионица 
ненасилне комуникације 

Учитељице, 
вршњачки тим, 

одељењске 
старешине 

У току 
школске 
године 

Час одељењског 
старешине и 
грађанског 
васпитања 

Посета ЧОС-а на тему 
превенција насиља и 

развијање толеранције 

Одељењске 
старешине 

У току 
школске 
године 

Час одељењског 
старешине; 

посета службе 
Организација активности 
Обогаћеног једносменског 
рада у служби превенције 

 
Предметни 

наставници-

 
Током 
године 

 
Одржавање 

активности и 
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насиља реализатори 
активности 

увид у њихово 
превентивно 

деловање 
 

Обележавање значајних 
датума (Дан толеранције, Дан 

људских права...) 

 
Душан 

Проданов, 
наставниг 
грађанског  

 
Током 
године 

 
Израђени и 
постављени 

плакати 

Вршњачка едукација 
 

Ученички 
парламент 

Октобар-
новембар 

Активности на 
ЧОС-у 

Едукација родитеља на тему 
„Спречавање и контрола беса“ 

ППС Фебруар Организовање 
радионице 

Интервентне активности 
Састанци Тима за заштиту 

ученика од насиља, 
злостављања и занемаривања ( 

процена ситуације у школи, 
праћење и евалуација 

превентивних активности) 

 
Тим 

 
Током 
године 

 

 
Праћење и 

евалуација на 
састанцима тима 

Поступање по прописаним 
корацима – редоследу 

поступака у случају 
интервенције: процена нивоа 
ризика заустављање насиља 

заштитне мере информисање 
надлежних служби праћење 

ефеката предузетих мера 

 
 

Сви запослени 

 
Током 
године 

 
Праћење и 

евалуација на 
састанцима тима 

 
 

Током године настојаћемо да се поред анализе безбедности ученика у 
школи ради на појачаном превентивном раду у складу са здравственим 
околностима. 

 
План активности тима за самовредновање 

 
  Чланови тима су: Маријана Ристић (координатор), Жаклина Неговановић, 
Вера Репарски-Ника, Бранка Андрић, Љиља Маричић, Љиља Бабић, Марија Савић и 
Марија Војновић. Тиму ће се придружити и родитељ Петар Поповић и ученик 
Павле Радишић.  

Област којом ћемо се бавити у школској 2021/2022. години је ПОДРШКА 
УЧЕНИЦИМА. Ова област обухвата следећа подручја вредновања: 
1) Брига о ученицима 
2) Подршка учењу 
3) Лични и социјални развој 
4) Професионална оријентација 
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У табеларном приказу, дат је преглед области које се прате, кроз које индикаторе 
и инструменте: 
 

Области Индикатори Инструменти 

1. Брига о ученицима 

 Школа има Правилник о 
безбедности ученика, у коме 
постоје јасне процедуре за 
заштиту ученика, са чијим су 
садржајем упознати сви 
актери (наставници, ученици, 
родитељи...).Задужења, 
обавезе и одговорности свих 
актера Правилником су јасно 
и прецизно дефинисани. Сви 
актери савесно и одговорно 
испуњавају задужења и 
обавезе које произлазе из 
Правилника. Примену 
Правилника анализирају 
директор, стручни 
сарадници, одељењска већа, 
као и наставничко веће. 
Школа благовремено и 
адекватно реагује на 
утврђене пропусте. Ученици 
се у школи осећају безбедно. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Могући извори 
доказа у овом делу 
дати су у виду чек 
листи. Следе, по 
подручјима 
вредновања и 
показатељима, чек 
листе . 
Документација и 
докази- скале 
процене тврдње. Чек 
листе  

2. Подршка учењу 

Школа разрађује и реализује 
програме за подршку процесу 
учења (увођење у технике 
учења, помоћ у 
превазилажењу неуспеха, 
развијење мотивације, 
организована помоћ бољих 
ученика слабијима, 
упућивање у начинпроцене 
сопственог напредовања/ 
самооцењивање...). Циљеви, 
задаци и активности утврђују 
се пажљиво узимајући у 
обзир индивидуалне потребе 
ученика. Школа разрађује и 
реализује програме за 
подршку процесу учења за 
децу са посебним потребама. 

3)Лични и социјални Школа плански, кроз низ 
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развој 
 

повезаних програма, 
поступака и акција (а на 
основу снимања потреба), 
води рачуна о личном и 
социјалном развоју ученика. 
У школи се негује и подстиче 
позитивна социјална клима: 
толеранција, узајамно 
уважавање, поштовање, 
подршка, сарадња, 
комуникацијске вештине, 
брига о другима... Код 
ученика се развија поверење 
у сопствено знање и 
способности, самопоуздање, 
одговорност за сопствене 
поступке, слобода мишљења 
и изражавања, критичко 
мишљење и сараднички 
односи. Школа редовно 
похваљује позитивне 
поступке и успех ученика. 

 
4)Професионална 
оријентација 
 
 
 

Школа има програм 
професионалне оријентације 
који се реализује кроз 
различите облике образовно-
васпитног рада. Носиоци 
активности програма 
професионалне оријентације 
пружају континуирану помоћ 
ученицима при 
самопроцењивању 
сопствених способности и 
интересовања. Води се 
рачуна о потребама свих 
ученика и у школи се 
организују различите акције 
у функцији унапређивања 
професионалне оријентације: 
дани „отворених врата“ у 
образовним установама, 
информативни састанци и 
посете, сусрети с 
представницима из разних 
области занатства и 
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индустрије, стицање 
непосредног искуства у раду 
у одређеним областима итд. 
Ученицима су доступне јасне, 
прецизне, релевантне и 
актуелне информације о 
могућностима наставка 
школовања и запошљавања 
преко презентација, плаката, 
књига, брошура, разних 
програма и понуда средњих, 
виших и високих школа и 
других стручних 
информација у штампаном 
или електронском облику. 
Остварује се сарадња са 
родитељима ради 
индивидуалног саветовања о 
професионалној оријентацији 
деце 

 
 

План активности самовредновања дат је у табели која следи: 
 

Садржај активности Време/месец Носиоци 

-Утврђивање области и подручија 
вредновања 

-Подела задужења и одговорности у 
процесу самовредновања 

-Одабир техника, метода и мерних 
инструмената и припрема материјала за 
истраживање 

IX 

 

IX 

 

X 

 

Тим за 
самовредновање 

Реализација истраживања XI-XII ППС 

Обрада података и интерпретација 
резултата I-II 

Тим 

Информатичар 

Саопштавање резултата Наставничком 
већу и разматрање педагошких 
импликација 

IV-V Представник 
Тима 

Израда плана и програма активности на 
основу резултата VI 

Тим 

Директор 
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 Поред поменуте области школа ће континуирано вршити анализу и области 
Настава и учење.  
 

План активности тима  за развојно планирање 
 

 
Чланови тима су: Тамара Илић (координатор), Жаклина Неговановић, 

Марица Петровић, Сња Дражић, Гордана Пантић, Милица Тодоровић, Драгана 
Видаковић и Весна Црномарковић. Тиму се придружују и представник родитеља 
Бранкица Табак и ученица Дуња Јовановић. 
 Развојним планом су дефинисане области које треба унапређивати у току 
ове школске године. 

МИСИЈА 
Ми смо школа зa 21. век. Поштујемо традицију, знање стичемо на савремен 

начин, користимо нове технологије, негујемо културу, хуманост, толеранцију, 
спортски и такмичарски дух и пријатељство. 

 
 
 

Потребе 
У наредном периоду школа ће посветити посебну пажњу следећим потребама: 

 Едукација и оспособљавање наставника за реализовање савремених облика 
наставе и инклузивни начин рада, 

 Оспособљеност већег броја наставника за израду ИОП-а и програма за 
даровиту децу, 

 Сарадња са родитељима, установама и институцијама у граду, школама из 
окружења, 

 Набавка очигледних средстава како би се олакшао рад деце са посебним 
потребама, и стимулисао рад даровите деце, 

 Измештање котларнице на безбедно место у школи, 
 Осветљење школских терена, 
 Уређење школске ливаде и простора око ње, 
 Мотивација ученика (проширивање спектра ваннаставних активности 

спрам интересовања ученика: шах, стони тенис...) 
 

                                ВИЗИЈА 
Желимо да будемо безбедна и лепо уређена школа у коју ће деца радо 

долазити и  у којој ће се пријатно осећати. 

Подизаћемо ниво знања, вештина, навика деце, кроз модернизацију 
наставе, стално стручно усавршавање, ваннаставне активности и даљу сарадњу са 
окружењем. 

Посебно ћемо настојати да развијамо толерантно, ненасилно, солидарно 
понашање наших ученика. 
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Настојаћемо да континуирано обезбеђујемо једнаке услове за оптималан и 
квалитетан развој сваког ученика понаособ у складу са његовим могућностима, 
способностима и потребама, користећи кадровске, стручне, просторне, наставне и 
финансијске капацитете. 

 Улагаћемо и даље у образовање и васпитање деце као и у усаглашавања 
ставова са родитељима, на релацији родитељ-школа. 

 
  Приоритетни задаци 
У наредном периоду школа ће се старати да се реализују следећи приоритетни                                 
Задаци: 

1. Афирмација школе 
2. Подршка талентованој деци 
3. Унапређивање рада деце са посебним потребама 
4. Унапређивање квалитета наставе 
5. Oбезбеђивање бољег амбијента за учење и безбедност децe 
6. Мере превенције насиља 

 
Евалуација 

 
Стручни органи школе ће систематски и континуирано пратити динамику 

активности и анализирати реализацију Школског развојног плана од 2018. године 
до јануара 2022. године. 

Анализа реализације Школског развојног плана ће се вршити на стручним 
органима школе и по потреби на Школском одбору. Остваривање пројектованих 
активности, као и динамику реализације ће пратити Школски развојни тим, 
директор школе и Школски одбор. У процесу евалуације ћемо користити 
инструменте, облике, средства, методе. 

 
 

Мере и активности за остварење задатака 
 

А к т и в н о с т и Време реализације Носилац реализације 
Приоритетни задаци  у 
2021/22. години:     
1. Афирмација школе, 
2. Подршка 
талентованој деци, 
3. Унапређивање рада 
деце са посебним 
потребама, 
4. Унапређивање 
квалитета наставе, 
5. Oбезбеђивање бољег 
амбијента за учење и 
безбедност децe, 

 

 

 

У току школске 2021/22. 
год. 

 

 

 

 

Чланови тима и предметни 
наставници 
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6. Мере превенције 
насиља. 

 

 

 

Анализа остварених 
задатака у школској 

2021/22. години 

 

До јуна 2022. 

 

Чланови тима 

 
 

Стручни органи школе ће систематски и континуирано пратити динамику 
активности и анализирати реализацију Школског развојног плана у 2021/2022. 
години. 

Анализа реализације Школског развојног плана ће се вршити на стручним 
органима школе и по потреби на Школском одбору.  

Тим за развојни план школе сачиниће нов документ до краја 
јануара/фебруара 2022. године. 

 
 

План и програм тима за културну и јавну делатност 
 
 

Представници тима су: Драгана Видаковић (координатор), Владислава 
Шкондрић, Зорица Ухрик, Драган Ника, Драгана Бањац, Вера Патковић, Марија 
Војновић, Љиља Ђенић и Биљана Војчанин.  
Културне актиности обухватају обележавања и прославе кључних датума и 
важних догађаја у школи, као што су: Пријем првака, обележавање Дечје недеље, 
обележавање Дана школе, обележавање Нове године, обележавање школске славе 
– Светог Саве,  Ускрса, прославу Мале матуре у школи. Такође, у културне 
активности увршћене су и активности као што су смотре, изложбе, концерти, 
посете биоскопским и позоришним представама... Тим за културну и јавну 
делатност школе сачинио је план културних активности у школској 2021-2022.  

РЕДН
И 
БРОЈ 

ВРСТА 
АКТИВНОСТ
И 

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ ДИНАМИК
А (ВРЕМЕ) 

    НОСИЛАЦ       
АКТИВНОСТИ 

1. Пријем 
првака  

Представа ,,Школско 
звоно“ 
 представа ће бити 

изведена уживо у 
школи или ће снимак 
представе бити 

1.9.2021. Драгана    
Видаковић, 
Драгана Бањац, 
Владислава 
Шкондрић, 
Биљана Војчанин 
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уручен сваком прваку, 
првог дана школе, у 
зависности од 
епидемиолошке 
ситуације 

2. Дечја недеља • Активности у Дечјој 
недељи биће 
реализоване на нивоу 
сваког одељења, 
односно, 
поједаничних група 

прва 
недеља 
октобра 
2021. 

учитељи, 
разредне 
старешине 
виших разреда, 
ученици од 1. до 
8.разреда 
 

3. Дан школе • Позоришна 
представа   
,, Планета светла и 
таме“ 
 представа ће 

бити изведена 
уживо у 
Културном 
центру или ће 
снимак 
представе бити 
постављен на 
школски сајт у 
знак 
обележавања 
Дана школе, 
што зависи од 
епидемиолошк
е ситуације 

• Изложба ликовних 
радова 

 

6.децембар 
2021. 
 
 

Драгана 
Видаковић  и 
Тим за културну  
и јавну 
делатност; 
Преко  100 
ученика од 1. до 
8. разреда 

4. Новогодишњ
и празници 

Радионице поводом 
новогодишњих празника, 
сарадња са предшколцима 
 радионице такође 

зависе од 
епидемиолошке 
ситуације у земљи и 
колико ће тај вид рада 
бити прихватљив 

 
 

децембар 
2021. 

учитељи 
четвртог разреда 
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5. Школска 
слава 

• Позоришна представа 
поводом школске 
славе-Светог Саве 
,,Свети Сава – наша 
инспирација“ 
 Представа ће 

бити 
реализована у 
складу са 
епидемиолошк
ом ситуацијом 
и задатим 
условима 

• Изложба ликовних 
радова 

27. јануар 
2022 . 

Драгана 
Видаковић, 
Зорица Ухрик, 
Владислава 
Шкондрић, 
Драгана Бањац 

6. Смотра 
рецитатора 

Школска смотра рецитатора 
од 1-8. разреда 
 

фебруар 
2022. 

Драгана 
Видаковић, 
Вера Патковић, 
Вера Репарски 
Ника, 
Гордана Пантић 

7. Ускршња 
недеља 

Обележавање Ускрса кроз 
учешће ученика нижих 
разреда у Ускршњим 
свечаностима 
 

април 
2022. 

Вероучитељи: 
Милош Гудовић 
и  Биљана 
Гудовић 

8. Мала 
матура 

Прослава Мале матуре за 
ученике 8. разреда 
 

јун 2022. директор, 
разредне 
старешине 8. 
разреда  

9. Спорт Турнири и спортски сусрети 
и такмичења 

Током 
школске 
године 

наставници 
физиочког 
васпитања: 
Драган Ника, 
Владимир 
Милићевић, 
Ненад Ђорић 
 

10. Остали 
облици 
културног 
деловања 

Изложбе, концерти, посете 
биоскопским и позоришним 
представама, фестивали... 

септембар 
2021 – јун 
2022. 

учитељи, 
разредне 
старешине, 
предметни 
наставници 
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План активности тима за подршку талентованим ученицима 
 

 
Чланови тима су: Весна Швоња (координатор), Жаклина Неговановић, Драган 
Ника, Гордана Нађђерђ и Драгана Радивојевић.  

 

                
 

План  рада тима професионалне оријентације 
 

 Чланови тима су: Нена Марин (координатор), Љиља Маравић-Васић и 
Гордана Нађђерђ. 

 
 Циљ  активности овог тима је да ученици стекну знања и умења о себи и 
свету рада и донесу коначну одлуку о свом будућем занимању.  Психолог и педагог 
школе ће организовати посете одељенским заједницама, индивидуалне разговоре 
и саветовање ученика. 
 Организоваће се кратка истраживања и анкетирања ученика о њиховим 
професионалним жељама и интересовањима. Као и претходних година, ученици 
ће у сарадњи са психологом испуњавати тестове професионалних интересовања. 
 На крају школске године организоваће се заједнички родитељски 
састанак са осмим разредом и дати неопходна упутства у вези са уписом у средње 
школе. 
 Пошто је професионална оријентација обавезни део програма часа 
одељенске заједнице, на њима ће се разговарати и давати неопходна упутства у 
вези са питањима из ове области које буду ученици постављали. 
 Непосредни реализатори програма ће бити предметн наставници, 
одељенске старешине осмог разреда и педагошко-психолошка служба. 

Садржај рада Време реализације 
 

Договор о раду тима у току школске 2021/ 2022. г. и 
раду са талентованим ученицима. 
 

Септембар 

Анализе успеха ученика на такмичењима  на крају 
квартала и полугодишта. 
 

Октобар, децембар, 
март, јун 

 
Анализа реализација програма додатне наставе на 
крају квартала и полугодишта 

Октобар, децембар, 
март, јун 

 
Извештаји са састанка Педагошког колегијума- тачке 
дневног реда посвећене раду за талентованим 
ученицима. 
 

Током године 

Анализа рада тима и извештаји. 
 

Током године 
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   Професионална оријентација ученика ће се реализовати у осмом разреду  са 
30 часова годишње интегрисаних у наставне предмете, час одељењског 
старешине, слободне активности и часове грађанског васпитања. 
         Почетком септембра ће се формирати Школски тим за професионалну 
оријентацију. 
         Програм професионалне оријентације у школи ће се реализовати у пет корака 
и то: 
 
Област учења 1: Самоспознаја     10 часова 
Област учења 2: Информисање о занимањима   10 часова 
Област учења 3: Могућности школовања и каријере    5 часова 
Област учења 4: Реални сусрети     15 часова  
Област учења 5: Одлука        5 часова 
 

Реални сусрети ће се реализовати кроз директне сусрете са светом рада и 
установама релевантним за занимања (служба за запошљавање) са фондом од 
највише 15 часова. 
 

 
Рб. 

 
Активности 

 

 
Време 

реализације 

 
Носиоци 

активности 
1. Формирање Тима за 

професионалну оријентацију 
Август 2021. Директор, тим 

2. Доношење Плана рада тима за 
професионалну оријентацију 

Септембар 2021. Тим 
 

3. Сарадња са другим школама- 
размена искустава 

Током године Тим 

 
 

4. 

Израда програма рада 
професионалне оријентације: 

 -списак радионица 
 -реализатори 
 -време реализације радионица  

 
 

Септембар 
2021.год. 

 
 

Тим 

5. Реализација радионица за 
ученике 8. разреда  

 
Током године 

Одељенска 
старешине и 

педагог школе 
 

6. 
Организовање реалних сусрета 
за ученике 8. разреда (одлазак у 
неку установу, предузеће, радну 

организацију) 

Друго 
полугодиште 

март –април 2022. 
год. 

 
Тим 

 
7. 

Орагнизовање доласка  
родитеља у школу из разних 
области занимања и њихово 

представљање ученицима 

Друго 
полугодиште 

март –април 2022. 
год. 

 
Тим 

8.  Израда паноа везаних за 
професионалну оријентацију 

Током године Тим и ученици 
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9. 

 
Промоција школа 

Друго 
полугодиште 

фебруар-мај 2022. 
год. 

 
Тим 

10. Посета Сајму образовања Април 2022. год.  Одељенске 
старешине 

11. Организовање доласка Завода за 
запошљавање 

Друго 
полугодиште 

 

 
Тим 

 
 

12.   

Евалуација плана и програма 
рада тима за професионалну 

оријентацију: 
 -анализа извештаја 
 -давање предлога за рад за 
наредну школску годину 

 
 

Јун 2022. год.  

 
 

Тим 

 
 

План рада тима за уређење школе и одрживи развој 
 (естетско и еколошко образовање) 

 
 

Тим представљају: Љиља Маравић-Васић (координатор), Ивана Калуђер, Катарина 
Крстоношић, Сања дражић, Владислава Шкондрић, Весна Чолаковић, Љиља Ђенић, 
Драгана Бањац, Марија Савић и Јелкица Славујевић. 

 
 

Време 
 

Програмски садржаји 
Носиоци 

реализације 

 
 
  Август 

 Прављење плана рада за школску 2021/2022. годину 
 Снимањe постојећег стања ради утврђивања потреба 

за материјалом да би могле да се изведу корекције 
оштећених паноа у холу и ходницима школе, 

  Израда и постављање  паноа поводом пријема 
првака, 

 
Чланови тима за 
естетско 
уређење школе,  
учитељи и 
боравак 

 
Септембар 
октобар  

 Уређење школског дворишта, учионица, хола и 
ходника, 

 Припреме и поставка изложбе поводом ДЕЧЈЕ 
НЕДЕЉЕ, 

 Организовање акције “Улепшајмо школу новим 
биљкама“  

 
Чланови тима,  
одељенске 
старешине, 
предметни 
наставници, 
учитељи и 
боравак 
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Новембар  
децембар  

 Промена поставке новим дечјим рукотворинама и 
поставка тематске изложбе поводом ДАНА ШКОЛЕ у 
главном холу, учитељи у својим учионицама, 

 Припрема и поставка тематске изложбе поводом 
НОВОГОДИШЊИХ и БОЖИЋНИХ празника у холу, 

 Украшавање јелке у холу и сређивање паноа у 
учионицама поводом НОВОГОДИШЊИХ и 
БОЖИЋНИХ празника, 

 
Чланови тима,  
одељенске 
старешине, 
учитељи и 
боравак 

 
Јануар, 
фебруар 

 Припрема и поставка тематске изложбе поводом 
шлолске славе СВЕТОГ САВЕ 

Чланови тима,  
одељенске 
старешине, 
учитељи и 
боравак, 
предметне 
наставници 

 
Март 
април 

 Обележавање Дана заштите вода и шума, пригодним 
паноима у холу, 

 Обележавање Дана планете Земље, пригодним 
паноима у холу, 

 Уређење школског дворишта,  
 Припрема и поставка тематске изложбе поводом 

УСКРШЊИХ ПРАЗНИКА 

 
Чланови тима, 
предметни 
наставници, 
учитељи и 
боравак 

 
Мај  
јун  

 Уређење школе и школског дворишта, 
  Припрема и поставка годишње изложбе која 

обухвата радове настале у текућој школској години , 
у холу, учионицама и ходницима 

 
Чланови тима, 
одељенске 
старешине, 
учитељи и 
боравак 

 
 

Тим за праћење професионалног развоја (стручно усавршавање) 
 

Тим представљају: Гордана Пантић (координатор), Јасмина Грбић, Душанка 
Кокиновић, Александар Поповић, Душан Проданов, Снежана Живчић и Милка 
Рауш. 

Циљ: Професионални развој је сложен процес који подразумева развијање 
компентенција наставника и сарадника углавном кроз стручно усавршавање. У 
следећем петогодишњем периоду школа ће организовати самостално или у 
сарадњи са издавачима уџбеника и локалном заједницом семинаре стручног 
усавршавања наставника и сарадника са циљем да се унапреде компетенције 
наставника. 

Школа ће планирати стручно усавршавање у складу са сопственим 
потребама и приоритетима које утврђује министар просвете као и на основу 
сагледавања развијених компентенција наставника. 
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Сопствене приоритете стручног усавршавања школа ће планирати на 
основу личних планова професионалног развоја наставника, резултата 
самовредновања и екстерног вредновања квалитета рада установе. Сваки 
наставник и сарадник ће пратити развој својих компентенција и анализирати 
лични план професионалног развоја кроз портфолио. 

На планирање рада нас обавезује Закон, али и професионални и стручни 
приступ послу, жеља да ефикасно радимо, да остваримо постављене циљеве, да 
резултати буду што бољи, да се установа, односно запослени у њој, деца и ученици 
развијају и напредују. 

Стално стручно усавршавање наставника и стручних сарадника обухвата 
праћење, усвајање и примену савремених достигнућа у науци и пракси ради 
остваривања циљева и задатака образовања и васпитања и унапређивања 
образовно-васпитне праксе. 

 
Стручно усавршавање је значајно јер, осим осталог, омогућава: 

 оспособљавање запосленог за различите професионалне улоге 
 даље оспособљавање за самостално планирање, реализовање и вредновање 

рада 
 активније учешће у унапређивању образовно-васпитног рада 
 развијање отворености према сталном учењу 
 активно учествовање у процесу целоживотног учења. 

 
 
 

Стално стручно усавршавање остварује се кроз активности: 
 
 

1. извођење угледних часова, односно активностима које подразумевају дискусију 
и анализу;  

2. излагањем на састанцима стручних органа и тела или други облик стручног 
усавршавања ван установе, приказ књиге, приручника, дидактичког 
материјала, стручног чланка, различите врсте истраживања, студијско 
путовање и стручну посету и др. са обавезном дискусијом и анализом;  

3. остваривањем:  
- истраживања (научна, акциона, адхок и др.);  
- пројекта образовно-васпитног карактера у установи;  
- програма од националног значаја у установи;  
- програма огледа, модел центар;  

Евалуацију стручног усавршавања врши Тим на крају првог полугодишта и 
на крају школске године. 
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Учесници 
План стручног 

усавршавања изван 
школе 

 
Планирани облици 

стручног усавршавања у 
оквиру установе 

 

Време 
реализације 

Наставници 
разредне и 
предметне 
наставе, 
стручни 
сарадници и 
директор 

 Похађање 
акредитованих 
семинара из Каталога 
стручног усавршавања 
ЗУОВ из области 
предмета, образовање 
деце са посебним 
потребама, васпитни 
рад, општа питања 
наставе, и друго. 

 Похађање активности 
у организацији 
Министарства 
просвете, науке и 
технолошког развоја, 
стручних друштава, 
издавачких кућа...  – 
стручни скупови, 
програми обуке, 
презентација 
уџбеника...  

 Извођење угледног часа 
 Излагање са стручних 

усавршавања 
 Приказ књиге, 

приручника, 
дидактичког 
материјала... 

 Остваривање пројеката 
 Такмичења и смотре 
 Стручни активи  
 Маркетинг школе 
 Рад у радним телима и 

програмима 

Школска 
2021/22. 
година 

 

У току школске године настојаћемо да, у оквиру школе, организујемо 
семинаре који су у служби већине наставника. У првом полугодишту то је семинар 
под називом: „Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном 
окружењу“ у организацији Завода за вредновање. У другом полугодишту 
планирамо реализацију семинара „ Дијагностика, превенција и отклањање узрока 
неуспеха у школском учењу ученика“. 

 
План рада тима за подршку ученицима у прилагођавању школском животу 

 
 
Тим представљају: Марица Петровић (координатор), Вера Репарски-Ника, 

Марија Војновић, Зоран Дробац, Светлана Божић, Јасмина Грбић, Катарина 
Крстоношић, Марија Савић и Анка Веселиновић.  
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Време 
реализације 

 

 
Активности теме 

и садржаји 
 

 
Начин 

реализације 

 
Носиоци 

реализације 

 
 
 
 

Септембар 

-Формирање тима 
и израда акционог 
плана за 2021/22. 

год. 
-Предавање 
одељењских 
старешина за 

ученике првих  и 
петих разреда на 

тему 
„Прилагођавање 

школском животу“ 

 
 
 

-Састанак тима 
–Радионице на 

часу одељенског 
старешине 

 
 
 

-Чланови тима,  
одељењске 
старешине 

 

 
Октобар 

-Подела 
активности између 

чланова тима 
-Конкретизација 

поступака за 
прилагођавање 

 
-Састанак тима 
 –Израда плана 

 
-Чланови тима  

 

 
Децембар 

-Анализа рада 
тима у претходном 
периоду - договор 
о активностима у 

наредном периоду 

 
-Састанак тима 

-Чланови тима, 
управа школе, 
 ППС служба 

 

 
 

Током школске 
године 

-Укључивање 
ученика у 

компезаторне 
програме/ 

активности 
подршке учења 

ученика из 
осетљивих група 

 
-Састанак тима, 

 сарадња са 
разредним 

старешинама и 
тимом за 

инклузију 

 
-Чланови тима,  

одељењске 
старешине и тим 

за инклузију 

 
 

Током школске 
године 

-Позивање 
родитеља да се 

укључе у школски 
живот и да 
помогну у 

превазилажењу 
проблема везаних 
за прилагођавање 

ученика новој 
средини 

 
 

-Помоћ у 
реализацији 
активности 

 
-Чланови тима,  
одељенска већа,  

одељењске 
старешине 

 
Током школске 

године 

-Укључивање 
нових ученика у 

ваннаставне 
активности ради 
бољег уклапања у 

окружење 

 
-Помоћ у 

реализацији 
активности 

Чланови тима, 
 одељењске 
старешине,  

руководиоци 
секција 

 
Јун 

-Анализа 
реализације плана 

тима за ову 
школску годину  

-Припрема 
извештаја 

 
 

-Састанак тима 
 

-Чланови тима, 
управа школе 

 
Август 

-Припрема плана и 
програма за 

наредну школску 
годину 

-Састанак тима -Чланови тима, 
управа школе 
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Компезаторни програм за ученике ромске популације 
 
 

 
Активности 

 

Време 
реализације Носиоци активности Начин праћења 

-Израда базе података 
ученика ромске популације  Септембар  

ППС, ОС, наставници 
Увид у списак-
базу података 

-Обезбеђивање  за сиромашну 
ромску децу уџбеника, 
бесплатне ужине 

Током године ОС, секретар,ЦСР Документација 

-Организовање  хуманитарне 
акције за помоћ сиромашној 
ромској популацији у виду 
одеће и обуће; школског 
прибора и сл. 

Током године Директор, ОС Документација 

-Професионално 
информисање и оријентација 
ромских ученика 

Током године ОС, ППС Документација о 
часовима ОС 

-Реализација посебних облика 
наставе  за децу која имају 
тешкоће у учењу (допунска 
настава и сл.) 

Током године Предметни наставници Документација 

-Сарадња са установама за 
бригу о деци  ромске 
популације-Центра за 
социјални рад 

Током године Директор,ППС, ОС Документација 

-Спортска такмичења и 
укључивање ученика ромске 
популације 

Током године Наставници физичког 
васпитања, ученици, Дневници ОООВР 

-Здравствено просвећивање - 
предавање за родитеље  Током године Дом здравља Рума Документација 

 
 
 

План рада тима за сарадњу са предшколцима 
 
 

Тим представљају: Биљана Кесеровић-координатор, Вера Репарски-Ника, 
Маријана Ристић, Марица Петровић, Биљана Војчанин, Драгана Радивојевић и  
Снежана Живчић.   

 
 Прве информације о будућим ђацима првацима добијамо од предшколске 
установе. Сарадња се одвија кроз активе стручних сарадника у току школске 
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године. И ове школске године, школа ће сарађивати са предшколском установом 
по питању транзиције деце која имају одређена здравствена ограничења. Школа 
ће радити на проширењу сарадње са вртићем у смислу да ће се већ од октобра 
реализовати неке заједничке активности (Дечија недеља, Дан школе, прослава 
Светог Саве...). Традиционално сарадња са поменутом установом биће врло 
динамична по питању уписа првака, посете настави, радионице, заједничка 
дружења, сарадња са родитељима предшколаца. 
  
 Два одељења предшколског образовања похађају програм програм 
припреме за школу у  матичној школској згради у Руми. 
 Евентуелне промене по питању сарадње у смислу смањеног обима, биће 
практиковане уколико епидемиолошки услови то буду захтевали. 
 
План и програм сарадње са предшколском установом 
 

Садржај активности Учесници Време 
реализације 

Место 
реализације 

Заједничке активности у 
оквиру Дечје недеље 

Ученици и 
предшколци из 
објекта „Змај Јова 
Јовановић“ (обе 
групе) 

Прва- друга  
недеља октобра Школа 

Радионице  за 
предшколце из 
објекта“Центар“  

Ученици четвртог 
разреда и 
предшколци из 
објекта „Центар“  

Дан школе  6. 
децембар  2021. Школа 

 
Прављење 
новогодишњих украса  

Ученици трећег 
разреда и 
предшколци из 
објекта „Ливаде“ 

8-11. децембар 
2021. Школа 

Промоција школе- 
представљање школе 
родитељима будућих 
првака (презентација 
школе и радионице) 

Директор, стручна 
служба школе, 
учитељи првог 
разреда и 
родитељи 

Последња недеља 
фебруара-прва 
недеља марта  

2022. 

Школа 

Креативне  ускршње 
радионице   

Учитељице првог 
разреда  и 
предшколци  из 
објекта „Центар“ 

(три групе) 

Прва недеља 
априла 2022. Школа 

Посете часовима наставе 

Предшколци 
објеката „Змај Јова 
Јовановић“, 
„Ливаде“  и 
„Центар“  

Прва половина 
маја (договор са 
васпитачима из 

предшколске 
установе) 

Школа 
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(3 групе по избору 
васпитача) и 
учитељи другог 
разреда 

 
 

План рада тима за пројектне активности/Е-Twinning 
 

Тим представљају: Маја Хупик (координатор), Жаклина Неговановић, Гордана 
Кокиновић, Тамара Илић, Маријана Ристић и Анка Веселиновић. 

 
Циљеви: 

 Школа ће се у следећем периоду укључити у све пројекте у које проценимо 
корисним за нашу школу и ученике,  

 Школа ће настојати да омогући квалитетно образовање за све своје ученике 
укључивањем у националне и међународне пројекте 

 
 

Рб. Пројекти Активности Време 
реализације 

Носиоци  Подршка 

 
 
 
 
 

1. 
 

 
 

Укључивање 
школе у 

Еразмус+ КА1 
Пројекте 

мобилности 
школе 

(међународн
и пројекат) 

 
 

Одабир пројекта, 
упознавање са 

пројектом, постављање 
критеријума за одабир 

наставника, одабир, 
реализација, 

евалуација,  примена и 
ширење знања и 

вештина 

 
 
 
 

 
Школска  
2021/22. 
година 

 
 
 

 
Директор и 
пројектни 

тим 

 
 
 

 
 
- 

 
 
 
 
 

2. 

 
 

Укључивање 
школе у 

Еразмус+ КА2 
Пројекте 

стратешких 
партнерстава 

у области 
стручног 

образовања и 
обука 

(међународн
и пројекат) 

 
 
 

Одабир пројекта, 
упознавање са 

пројектом, постављање 
критеријума за одабир 

наставника, одабир, 
реализација, 

евалуација,  примена и 
ширење знања и 

вештина 

 
 
 
 

Школска  
2021/22. 
година 

 
 

 
Директор и 
пројектни 

тим 

 
 
 
 
 
- 
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План рада E-Twinning тима 
 

 
 

Време 
реализације 

 
Активности 

 
 
 
 

Септембар 

Упознавање чланова са годишњим планом тима 
Реактивација налога запослених на е-твининг платформи 
Извештај са е-твининг конференције 
Креирање плана извођења обука од стране координатора тима 
Осмишљавање заједничког пројекта који би креирали у оквиру е-
твининга ради оснаживања запослених да користе ову платформу 
Пријава на курс за е-твининг школе 
План о курсу енглеског језика за запослене 

 
 
 

Октобар 

Курс за е-твининг школе 
Обука нових запослених за коришћење е-твининг портала 
Обука о коришћењу ИКТ алата 
Спровођење заједничког пројекта 
Спровођење осталих твининг пројеката 
Спровођење курса енглеског језика за запослене 
Извештавање спровођених активности члановима тима 
Извештавање плана и досадашњих активности Наставничком већу 

 
 
 

Новембар 

Курс за е-твининг школе 
Обука нових запослених за коришћење е-твининг портала 
Обука о коришћењу ИКТ алата 
Спровођење заједничког пројекта 
Спровођење осталих твининг пројеката 
Спровођење курса енглеског језика за запослене 
Извештавање спровођених активности члановима тима 

 
 
 

Децембар 

Обука нових запослених за коришћење е-твининг портала 
Обука о коришћењу ИКТ алата 
Спровођење заједничког пројекта 
Спровођење курса енглеског језика за запослене 
Извештавање спровођених активности члановима тима 
Извештавање плана и досадашњих активности Наставничком већу 

 
Јануар 

Обука о коришћењу ИКТ алата 
Спровођење заједничког пројекта 
Спровођење курса енглеског језика за запослене 
Извештавање спровођених активности члановима тима 

 
Фебруар 

Обука о коришћењу ИКТ алата 
Спровођење заједничког пројекта 
Спровођење курса енглеског језика за запослене 
Извештавање спровођених активности члановима тима 

 
Март 

Обука о коришћењу ИКТ алата 
Спровођење заједничког пројекта 
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Спровођење курса енглеског језика за запослене 
Извештавање спровођених активности члановима тима 

 
 

Април 

Обука о коришћењу ИКТ алата 
Спровођење заједничког пројекта 
Спровођење курса енглеског језика за запослене 
Извештавање спровођених активности члановима тима 
Извештавање плана и досадашњих активности наставничком већу 

 
Мај 

Обука о коришћењу ИКТ алата 
Спровођење заједничког пројекта 
Спровођење курса енглеског језика за запослене 
Извештавање спровођених активности члановима тима 

 
 

Јун 

Обука о коришћењу ИКТ алата 
Спровођење заједничког пројекта 
Пријава пројеката за Националну ознаку квалитета 
Извештавање спровођених активности члановима тима 
Извештавање плана и досадашњих активности Наставничком већу 

Август Сумирање резултата и израда плана за наредну школску годину 
 
 

План рада тима за промоцију школе 
 

Тим представљају: Жаклина Неговановић (координатор), Вера Репарски-
Ника, Маријана Ристић, Љиља Маричић и Весна Швоња.  

Као и сваке године, школе ће бити отворена за све видове сарадње 
(интерни и екстерни маркетинг) са средствима информисања (радио, телевизија, 
штампа) и на тај начин ће афирмисати учење, рад, стваралаштво у школи. 
 Школа ће имати и своје јавне наступе, отворене за грађанство, на којима 
ће приказати таленат и стваралаштво својих ученика. Осим тога, организоваће се 
трибине ученичког стваралаштва, у сарадањи са Сремском телевизијом. 
 Школа ће се, ове године, потрудити да настави и своју издавачку 
делатност, односно, да набави средства за штампање часописа "Ђачко срце" и да 
тиме настави традицију која је постојала у школи дуги низ година. Уколико школа 
не буде имала средстава часопис ће бити доступан у електронској форми на сајту 
школе.  
 Као и претходне године, школа ће бити спремна да угости госте из других 
школа поводом стручних семинара, а и сама ће организовати округле столове за 
стручна питања и психолошке радионице, како за ученике и наствнике, тако и за 
родитеље. 
 Било која ситуација да буде у питању, школа ће бринути о томе да све што 
се дешава унутар школе или где је школа учесник, буде праћено медијски, дакле у 
сарадњи са Радио Сремом или у сарадњи са Сремском телевизијом. 
 Школа ће организовати трибине из живота ученика у сарадњи са 
родитељима и медијима. Такође је потребно организовати сусрете, разговоре са 
истакнутим личностима из области културе и спорта и сл. што би допринело 
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позитивној афирмацији школе. Перманентно пратити значајне догађаје у школи и 
афирмисати позитивну школску традицију. 
 Посебан акценат ћемо ставити на промоцију  школе, резултате ученика, 
актуелности из школског живота, како бисмо допринели већем броју уписаних 
ђака у нашу школу и наравно, задовољству оних који су већ у њој. 
 Директор школе ће информисати јавност о свим значајним активностима 
у школи. 
 

Активности Носиоци Време реализације 

Повећати углед и 
промовисати рад школе у 

локалној заједници 
(школски часопис, 

спортске активности, 
културне манифестације, 
промоција најуспешнијих 

ученика, такмичења, 
изложбе, школски сајт,..)  

 
 
 

Директор, сви запослени 

 
 
 

Континуирано  

Промовисати мисију, 
визију и мото школе 

Директор, сви запослени  
Континуирано 

Промовисати савремену, 
квалитетну наставу, 

прилагођену потребама и 
интересовањима ученика 

(нове методе, пројекти 
који унапређују наставу, 

дебатни тим,...)   

 
 

Директор, сви запослени 

 
 
 

Континуирано 

Афирмација школе у 
граду, ради привлачења 

већег броја ученика 
(трибине и радионице  за 
родитеље, презентације, 
израда филма о школи... 

 
 

Директор, сви запослени 

 
 

Континуирано 

Интерна промоција 
активности школе 

(активи, огласне табле, 
плакати, школски 

часопис,  

 
Особе задужене за 

поставку и контролу 

 
Континуирано 

Екстерна промоција 
(семинари, сарадња са 

другим школама и 

 
Директор, сви запослени 

 
Континуирано 
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институцијама, сајт 
школе 

 
Видљивост школских 

акција 

 
Директор, сви запослени, 

ученици и родитељи 

 
Континуирано 

 
 

План рада тима за међупредметне компетенције и предузетништво 
 

 
Чланови тима су: Татјана Вајагић (координатор), Давид Суба, Јасмина Грбић, Тина 
Проданов, Драгана Бањац, Гордана Обрадовић и Душанка Кокиновић.  
 

 
Активности 

 

 
Време реализације 

 
Носиоци активности 

Сваки наставник бар 
једном у току године 

реализује сараднички час 
или тематску наставу 

 
Током године 

Сви наставници у предметној  и 
разредној настави 

Допуна збирке 
материјала за сарадничку 

наставу-картица сајта 
школе 

 
Током године 

 
Администратор сајта и педагог 

Праћење реализације  
сарадничке наставе- 
„Сарадњом до знања“   

 
Током године 

 
Директор, ППС 

Развој вештине јавног 
говора кроз дебате 

Током године  

Израда рекламе, web сајта Током године Наставници информатике 
Израда визит карте „Моје 

занимање“ 
Током године Наставници информатике 

Израда презентације 
предузећа 

Током године Наставници информатике 

 
Испробавање занимања 

 
Друго полугодиште 

Ученици, локална самоуправа, 
јавна предузећа... 

Писање CV-a и 
мотивационог писма 

Током године Наставници српског језика 

Предавање успешних 
предузетника- „Главне 
особине предузетника“ 

Током године Тим за професиналну 
оријентацију 

Организовање реалних 
сусрета 

Током године Тим за професиналну 
оријентацију 
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Посета предузећу, 
средњој школи 

Током године Тим за професиналну 
оријентацију 

Сајам- продајна изложба 
уникатних дечијих радова 

(магнети, кућице... 

Током године  
Наставници ТИТ и учитељи 

разредне наставе 
Израда презентације о 

активностима тима 
Током године Тим са ученицима 

 
Поменуте активности биће реализоване у складу са епидемиолошким 
околностима. 

 
План рада тима за обезбеђивање квалитета и развој установе  

 
Тим чине представници стручних већа у области предмета и координатори 

свих осталих тимова.  Координатор овог тима је Жаклина Неговановић. 
 

 
Активности 

 
Носиоци 

 
Време реализације 

 
Остваривање школског 

програма 
Представници стручног 

тима за школски програм 
Током године 

Остваривање циљева, 
исхода и стандарда 

постигнућа 

Чланови тима Током године 

Праћење развоја 
компетенција наставника и 

стручних сарадника у 
односу на  захтеве 

квалитетног васпитно-
образовног рада, резултате 

самовредновања и 
спољашњег вредновања  

 
 

Директор, Тима за 
стручно усавршавање, 

Тим за самовредновање 

 
 
 
 

Током године 

Вредновање резултата рада 
наставника и стручних 

сарадника 

 
Директор, чланови тима 

 
Током године 

Праћење и напредовање 
ученика у односу на 
очекиване резултате 

 
Чланови тима 

 
Током године 

Давање стручних мишљења  
у поступцима за стицање 

звања наставника и 
стручних сарадника 

 
Директор, Педагошки 

колегијум 

 
Током године 

Коришћење аналитичко-
истраживачких података за 

 
Директор, ППС 

 
Током године 
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даљи развој установе 
Развој методологије 

самовредновања  у односу 
на стандарде квалитета 

рада установе 

 
Директор, Тим за 
самовредновање 

 
Током године 

 

План рада тима „Обогаћен једносменски рад“ 

 

Тим представљају: Гордана Нађђерђ (координатор) Жаклина Неговановић, 
Вера Репарски-Ника, Маријана Ристић, Драгана Видаковић, Драган Ника, 
Владимир Милићевић, Ненад Ђорић, Марија Војновић, Сања Дражић, Драгана 
Бањац, Љиља Ђенић, Весна Чолаковић, Владислава Шкондрић и Гордана 
Обрадовић.   

Активност 
 

Начин 
реализације 

 
Носиоци 

 
Време 

 

Формирање тима 
Евидентирање 
чланова тима координатор тима август 

Усвајање плана рада 
тима 

Договор чланова 
тима о 
активностима, 
темпу и начину рада сви чланови тима август 

Одабир активности 
које ће ре 
реализовати у току 
школске године 

Договор чланова 
тима 
 
 

сви чланови тима 

септембар 
Израда анкете за 
родитеље и одабир 
активности за 
реализацију током 
школске године 

Активно учествовање 
свих чланова тима у 
изради анкете за 
родитеље са 
понуђеним 
активностима 

сви чланови тима 

септембар 
Израда распореда 
одржавања 
предложених 
активности 

Чланови тима 
заједнички израђују 
распоред часова 
планираних 
активности 

сви чланови тима 

септембар 
Израда мерног 
инструмента за 
праћење реализације 
планираних 
активности 

Израда чек листе за 
праћење 
реализације 
планираних 
активности, израда 
анкете за ученика 

сви чланови тима  
октобар 

Пласирање Продукте рада који сви чланови тима  
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продуката рада су настали током 
заједничких 
активности ученика 
пласирати 

током године 

Информисање 
родитеља и локалне 
заједнице 

Редовно 
информисати 
родитеље путем 
школског сајта о 
активностима које 
се реализују  

сви чланови тима  
током године 

Евалуација 
реализације 
пројекта „Обогаћен 
једносменски рад“ 

На основу 
израђених мерних 
инструмената 
урадити евалуацију 
реализованих 
активности са 
мерама и 
предлозима за 
унапређење 

сви чланови тима  
децембар/јун 

Подношење 
полугодишњег и 
годишњег 
извештаја 
директору, Савету 
родитеља, 
Школском одбору и 
Ученичком 
парламенту 

Израда и 
подношење 
извештаја за прво 
полугодиште и крај 
школске године 
 
 

 
 

Координатор 

 
 

децембар/јун 

 

 
План рада одељењског старешине 

 
 

 Oдeљeњски стaрeшинa je зaдужeн дa у шкoли прoвoди рeaлизaциjу плaнa и 
прoгрaмa oбрaзoвнo - вaспитнoг рaдa, циљeвe и зaдaткe вaспитaњa. Oн je 
пeдaгoшки, oргaнизaциoни и aдминистрaтивни рукoвoдилaц oдeљeњa. 

Поред израде годишњих и месечних програма рада, одељенски старешина 
ће реализовати послове који се тичу ученика, одељ. заједнице, родитеља, стручних 
органа, школске евиденције итд. 
 Послови који су у вези са ученицима у одељењу односе се на: прикупљање 
података, бележење података о напредовању и развоју ученика, саветовање, 
решавање конкретних проблема ученика (здравље, исхрана, превоз, успех и сл.). 
 Послови у односу на одељенску заједницу су: организовање учења, игре, 
рекреације, остваривање програма рада, излети и сл. 
 Послови који су у вези са родитељима су: упознавање родитеља, 
информисање о ученику, организовање родитељских састанака, индивидуалних 
разговора и сл. 
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 Послови у односу на стручне органе: израда програма рада одељенског 
старешине, остваривање увида у редовност наставе, извештавање о раду 
одељенског већа итд. 
 Послови у односу на педагошку документацију и школску евиденцију: 
сарадња са директором, педагошко-психолошком службом, ажурно и савесно 
вођење разредне и матичне књиге, вођење записника са састанака стручних 
органа итд. 
       У условима епидемије одељењске старешине ће вршити појачан надзор у 
смислу хигијенских навика ученика и пружати подршку током одржавања 
наставног процеса. 
 
a) Пeдaгoшкa функциja 
 

 Систeмaтски прaти рaзвoj свaкoг учeникa, њихoв успeх oднoснo нeуспeх и 
пoмaжe им у рeшaвaњу личних прoблeмa. 

 Oбaвљa сaвeтoдaвни вaспитни рaд сa учeницимa (индивидуaлнo или 
групнo. 

 Пoдстичe и усмeрaвa прoцeс фoрмирaњa учeничкoг кoлeктивa, рaди нa 
бoгaћeњу интeрпeрсoнaлних oднoсa у oдeљeњу, пoмaжe у рaду oдeљeњскe 
зajeдницe. 

 Пoмaжe учeницимa у oргaнизoвaњу њихoвих aктивнoсти у oквиру 
мeђусoбнe пoмoћи у учeњу, у рeгулисaњу њихoвих мeђусoбних oднoсa 
(пoнaшaњa), у oргaизaциjи зaбaвнoг  и културнoг живoтa. 

 Прeдузимa мeрe зa oтклaњaњe узрoкa нeуспeхa пojeдиних учeникa и рeшaвa 
вaспитнo-дисциплинскe прoблeмe (изричe вaспитнo-дисциплинскe мeрe, 
пoхвaлe и нaгрaдe). 

 Бринe o урeднoсти пoхaђaњa нaстaвe (oпрaвдaвa изoстaнкe). 
 Држи чaсoвe oдeљeњскoг стaрeшине, усмeрaвa рaд и пoмaжe рaду 

oдeљeњскoj зajeдници. 
 Бринe o aктивнoстимa учeникa у кojимa сe пoдстичe фoрмирaњe 

хигиjeнских, културних и рaдних нaвикa (рeдaрствo и другe aктивнoсти у 
шкoли) 

 Плaнирa и учeствуje у извoђeњу учeничких eкскурзиja, пoсeтa, излeтa 
 Пoдстичe учeникe дa сe укључe у oпштe-душтвeнe aкциje, aкциje 

сoлидaрнoсти, хумaнитaрнe пoмoћи, eкoлoшкe, рaднe и др. 
 

б) Oргaнизaциoнa  и кooрдинирajућa функциja 
 

 Кooрдинaрa и усклaђуje рaд свих нaстaвникa прeмa учeницимa личним 
кoнтaктимa и нa сeдницaмa Одeљeњскoг и Нaстaвничкoг вeћa. 

 Рукoвoди рaдoм oдeљeњскoг вeћa (припрeмa сeдницe, спрoвoди oдлукe и 
сл). 

 Кooрдинирa, oргaнизуje и усмeрaвa рaд у свим oблицимa oбрaзoвнo-
вaспитнoг рaдa. 
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в) Сaрaдњa сa рoдитeљимнa 
 

 Успoстaвљa кoнтaктe измeђу шкoлe и рoдитeљa. 
 Aнaлизирa и прaти сoциjaлнo - пoрoдичнe приликe учeникa и o тoмe, прeмa 

пoтрeби, oбaвeштaвa  нaстaвникe, стручну службу и упрaву шкoлe. 
 Припрeмa, oргaнизуje и вoди рoдитeљскe сaстaнкe. 
 Писмeнo oбaвeштaвa рoдитeљe o прoблeмимa пojeдиних учeникa.  

 
г) Aдминистрaтивнa функциja 
 

 Вoди пeдaгoшку eвидeнциjу и дoкумeнтaциjу o учeницимa и oдeљeњу 
 Прaти нaчин вoђeњa oстaлих пoдaтaкa o учeницимa (днeвник рaдa, мaтичнa 

књигa, дoкумeнтaциja o испитимa, пoсeтaма рoдитeљa и сл.) 
 

ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА РАДА ОДЕЉЕНСКИХ СТАРЕШИНА МЛАЂИХ РАЗРЕДА 

 

Садржај 
Време

/ 
месец 

- Упознавање са нормама понашања у школи 

IX 
 

- Друг и ја у школској клупи, одељењу-међусобне разлике,  
- Како је некад било у школи (родитељ или дека, бака) 
- Обележавање светског дана мира  18.09 
- Упознавање социо-културних услова породица 
- Радне навике у школи и кући 

X 
 

- Обележавање Дечје недеље 
- Хигијена учионице – уређење, очување заједничке имовине  
- Формулисање одељенских правила 
- Правилно вредновање понашања-писана и нписана правила 
- Упознајмо наше село, посета кућама 

XI 
 

- Учешће ученика у школским и одељенским  прославама 
- Шта је лепо, а шта није (улепшати своју собу, стан, школу)  
- Ко воли тај сме то и да покаже, јер љубав је важна  
- Зашто је спорт важан за здравље? 
- Лепо понашање - у школи, у продавници, у аутобусу на улици... 
- Шта је добар друг и како то постати ?  

XII 
 

- Велики људи којима се дивим 
- Лепоту света и живота откривамо у књигама-упознајмо библиотеку  
- Шта је солидарност  
- Обележавање децембарских празника  
- Учествујемо у прослави Светог Саве  

I - Колико смо научили у првом полугодишту-наш успех и тешкоће 
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- Поштуј правила игре - дружење које намеће одређене  друштвено 
социјалне норме  
- Шта  све угрожава човекову животну средину  
- Једна уметност-разговор  

 
II 
 

- Избор дечјих радова за пано или зидне новине 
- Брига о здрављу – игра, значај одмарања 
- Зашто се тучемо, тужакамо и називамо погрдним именима , цртани 
филм 
- Дечја штампа-слободан избор песме или приче 
- Како и где да сазнам оно што ме интересује  

III 
- Како да помогнемо другу који слабије учи  
- Пожељне и непожељне особине,моралне вредности  
- Како корисно употребити слободно време  
- Моја породица , љубав у породици, дељење обавеза 
- Светски дан здравља 07.04. 

IV 
- Како се такмичимо, радионице  
- Шта не волим и од чега стрепим –радионице  
- Допунска настава – развијање исправног односа према њој  
- Дан Сунца 03.05. 

V 
 

- Биљке нам улепшавају живот-нега биљака у учионици и код куће 
- Колико и како гледамо емисије на телевизији  
- Дечји ликови у књигама, личимо ли на њих   
- Сусрет са људима неких необичних занимања  
- Моја највећа жеља-шта желим да ми се оствари овог лета 
- Они који раде у школи, а нису наставници  

VI 
- Другарство је свуда око нас (пано), или радионица  
-Обележавање дана заштите животне средине 
- Негујемо другарство и солидарност-помоћ другу  
- Оспособити ученике да уоче различитости међу половима 
 
 

 
ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ СТАРИЈИХ РАЗРЕДА 

 
 

Садржај 
Време
/месе

ц 
- Сарадња породице и школе, значај позитивног функционисања троугла 
ученик-наставник-родитељ   

IX 
 

- Обележавање светског дана мира 18.09. 
- Како се доносе правила рада? 
- Формулисање одељенских правила 



ОШ „Змај Јова Јовановић“ 

Годишњи план рада школе за школску 2021/22. годину 
 

86 
 

Садржај 
Време
/месе

ц 
- Права и обавезе наставника, права и обавезе ученика   

X 
 

- Како да организујем свој дан  
- Да ликовно и литерарно представимо наш живот у насељу  
- Обележавање дана Уједињених нација 24.10. 
- Допунска настава,  развијање исправног односа према њој  XI 
- Свако има свој тајни свет  

XI 
 

- Како настаје сукоб ? Конструктивно решавање 
- Разговор о културним манифестацијама у оближњем граду 
- Основне карактеристике маладих и њихово психо-социјално сазревање 
- Формирање ставова  о здравој исхрани 

 
XII 

 

- Светски дан борбе против сиде 01.12. 
- Дан права човека 10.12. 
- Проблеми који су настају у међуљудским односима-радионице 
- Како и колико смо одговорни за своје поступке и како реагујемо на 
насиље?  
- Проблеми у I полугодишту  

I 
 
 

- Како проводимо слободно време? 
- Упознавање са психо-физичким карактеристикама девојчица и дечака 
овог узраста (спољни сарадник ) 
- Свети Сава-просветитељ  
- Стицање знања у следећем опсегу активности: безбедност у саобраћају, 
хитне интервенције, безбедно понашање  

II 
 

- Моралне дилеме, како поступити 
- Како проводимо слободно време ? 
- Оспособљавање ученика да разумеју потребе и осећања других, воде 
рачуна о њима, прихватају и поштују различите традиције- радионице  
- Чиниоци који угрожавају животну средину и улога човека у њеној 
заштити и унапређењу (неговање и сађење зеленила)  

III 
 

- Како смо прихватили допунску наставу - значај; ефекти 
- Дан борбе против расне дискриминације 21.03. 
- Оспособљавање ученика да правилно препознају своја осећања-
радионице 
- Култура понашања (култура разговора)  

 
IV 

 

- Светски дан здравља 07.04. 
- „Велики људи-деца жељна знања“ (личност по избору ученика или 
разредног старешине  
- Куда после основне школе 
- Светски дан без дувана  31.05. 

V - Оспособити ученике да стекну позитивне ставове и позитивно вреднују 
супротни пол 
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Садржај 
Време
/месе

ц 
- Шта ко ради (гост било ког занимања)  
- По коме се зове наша школа 
- Наши проблеми и успех на крају године  

VI - Обележавање дана заштите животне средине 05.06. 
 
 

Школа ће сарађивати са Министарством унутрашњих послова у циљу 
побољшања безбедности деце. Целокупни програм трајаће до осам месеци а 
реализоваће се кроз час одељењског старешине на месечном нивоу. Овај програм 
се односи на ученике четвртог и шестог разреда. Теме које ће се обрађивати су: 
безбедност деце у саобраћају, полиција у служби грађана, насиље као негативна 
појава, превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола, безбедно 
коришћење интернета и друштвених мрежа, превенција и заштита деце од 
трговине људима, заштита од пожара и заштита од техничко-технолошких 
опасности и природних непогода.  
 

 
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ УПРАВНИХ, РУКОВОДЕЋИХ И  

САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА 
 
 

План Школског одбора 
 
 

 Школски одбор управља школом. Одбор ће се састајати према потреби и 
разматрати значајна питања у школи. Нека од тих питања ће решавати одмах а 
нека у континуитету и то: 

 разматрање и усвајање Извештаја о раду школе и Годишњег плана рада, 
 одлучивање о пословној политици школе, 
 одлучивање о коришћењу средстава школе у складу са законом, 
 расписивање конкурса за избор наставника, стручних сарадника и радника, 
 расписивање конкурса за директора, 
 разматрање материјалних, економских и осталих услова у којима школа   

ради, 
 доношење Статута школе, 
 одлучиваће и о другим пословима важним за рад школе. 
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Циљеви и активности Динамика 
 

Носиоци 
 

Усвајање Извештаја о раду и Годишњег плана 
рада школе 
 

Септембар 
2021. 

Директор 
ППС 

Расписивање конкурса за избор наставника и 
осталих радника на основу потреба у текућој 
школској години 
Пријем радника по конкурсу, 
Извештај о постигнућима ученика на крају 
првог полугодишта 
Усвајање Извештаја о раду директора школе 

Септембар-
октобар 2021. 
 
 
Јануар-фебруар 
2022. 
 
Јун 2022. 

Секретар 
 
 
Директор 
Шк. одбор 
 
 

Разматрање материјалних,финансијских и 
осталих услова у којима школа ради 
 
Усвајање завршног рачуна 

У току школске 
године 
 
Фебруар и март 
2022. 

Шеф 
рачуноводства 
Директор 
Шк. одбор 

Одлучивање о коришћењу средстава и ресурса 
школе у складу са законом,                                                
Програм екскурзија, школе у природи 

У току школске 
године 

Директор 
Савет 
родитеља 

Одлучивање о пословној политици школе и 
другим питањима важним за рад школе 
Материјална опремљеност школе и услови 
рада 

У току школске 
године 
 
Јун 2022. 

Директор 

 
 

План рада директора  
 
 
 Директор ће руководити и организовати целокупан образовно-васпитни 
рад у школи у складу са законом. Бавиће се следећим питањима: 

 старање за реализацију циљева и задатака основне школе, 
 праћење остваривања наставних и ваннаставних активности и 

задужења   наставника, 
 педагошко-инструктивни рад са наставницима, 
 упознавање наставника са изменама у наставним плановима и 

програмима, 
 верификација глобалних, месечних програма рада наставника, 
 сарадња са стручним сарадницима и школским надзорницима, 
 подстицање наставника за осавремењивање наставе, 
 старање о здрављу деце и њиховом социјалном и економском 

статусу; 
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Поред наведених послова, директор ће се бавити и следећим 
организационим питањима: 

 израда Извештаја о раду школе и Годишњег плана, 
 материјално-финансијском пословању школе, 
 аналитичко-студијски рад, 
 руковођење радом стручних органа, 
 сарадња са друштвеном средином и представљање школе у друштву, 
 рад на хуманизацији простора и други послови, 
 сарадња са породицом ученика, 
 остали организациони и текући послови. 

 
 

Област рада Садржај рада Време 
реализације 

Програмирање рада Израда ГПРШ и Извештаја о раду школе 
за протеклу школску годину 

Август 2021. 

 
Организациони, 
материјални, 
технички и 
финансијски послови 

Подела задужења свим запосленима у 
школи, 
 рад на хуманизацији простора, 
израда распореда часова, 
припрема података за ЦЕНУС 
припрема школе за почетак шк. године 
припрема и организација такмичења 
ученика, 
организовање састанака с ваннаставним 
особљем 

 
 
У току године 
 
 
Август  

 
 
Педагошко-
инструктивни рад 

Посета часовима, 
 увођење иновација у наставу, 
Организовање завршног испита ученика 
Организација екскурзија, школе у 
природи и излета ученика 
Разговори с ученицима, 
Контрола педагошке документације, 
Инструктивни рад с приправницима  

I и III квартал 
 
У јуну 2022. 
 
 
У току године 
Јануар- јуни 

 
Аналитички рад  

Израда анализа остваривања стандарда  
постигнућа ученика, 
Припрема Извештаја за школски одбор  
Предлог задужења у оквиру 40-то 
часовне радне недеље 

Јуни 2022. 
 
 
 
Септембар 
2022. 

 
Рад у стручним 
органима 

Припреме седница школског одбора, 
припрема анализа за педагошки 
колегијум, руковођење радом стручних 
органа 
Рад у стручним тимовима  

У току године 
 
 
Октобар, март 
У току године 
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Припрема седница наставничког већа  

Педагошка 
документација 

Контрола школске евиденције, 
припрема за часове,свесака за 
формативно оцењивање, 
Контрола портфолиа наставника и 
сарадника 

 
У току године 

 
 
Јавна и културна 
активност школе 

Представљање школе у јавности 
(радију,телевизији итд.) 
Школски маркетинг 
Припрема за Дан школе, 
Припрема обележавања школске славе, 
Обезбеђење ресурса за ученички лист, 
Отварање странице на интернету, 
Обележавање школске традиције у 
штампи и јавним медијима 

У току године 
 
 
Новембар 
Јануар 
 
У току године 
 
октобар 

 
 
Стручно усавршавање 

-Организовање семинара за наставнике 
организовање едукација за запослене 
Учешће у раду  стручних семинара, 
саветовања, 
Праћење стручне литературе и 
подзаконских аката, 
Представљање школе на активима 
директора у општини и покрајини 

 
II квартал 
 
 
У току године 

 
Сарадња са 
породицом 

Припрема извештаја за Савет родитеља 
Индивидуални контакти, 
Организовање групних разговора 
посвећених различитим темама (матура, 
екскурзија, смене и сл.) 

Септембар, 
април 
У току године 

 
 
 
Брига о здрављу 
ученика 

Организовање систематских 
здравствених прегледа ученика, 
вакцинација, 
Обезбедити ресурсе кутка за седење на 
одморима,музике и забаве за ученике, 
Обезбедити вршњачке тимове, стручна 
предавања за едукацију дечјег здравља 
Брига за одржавање хигијенских услова 
у школи, 
Сарадња с ученичким парламентом 

 
 
Септембар 
 
 
У току године 
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План радa секретара 
 

 
       Секретар установе ће обављати послове предвиђене чл. 133. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/2017, 27/2018-
др. закон и 10/2019.), а то су: 

- Стараће се о законитом раду установе, указивати директору и органу 
управљања на неправилности у раду установе: – припрема материјала за 
седнице и вођење записника Школског одбора, реализација одлука 
Школског одбора, попуњавање контролних листа за потребе инспектора 
(просветног,  санитарног, фитосанитарног и других који буду вршили 
контролу законитости рада установе, презентовања  записника просветног 
инспектора, записника санитарног инспектора,  записника просветног 
инспектора Покрајинског секретаријата за образовање и записника  
саветника Школске управе Нови Сад, као и других инспектора који буду 
контролисали рад установе на седницама и писање извештаја о 
спроведеним мерама, по налогу инспектора); 

- Обављати управне послове у установи: подношење прекршајних пријава 
против родитеља чија деца не похађају редовно наставу, извршити попис 
нове архивске грађе и излучити архивску грађу којој је истекао рок важења, 
припремати податке за општинско правобранилаштво Рума због судских 
поступака у Основном суду у Руми, подношење и израда документације за 
раднике за полагање испита за лиценцу; 

- Израђивти опште и појединачне правне акте установе: израдити Акт о 
организацији и систематизацији послова за школску 2021/2022 годину, 
План Набавки за 2022. годину и вршити Измену Плана набавки за 2022. 
годину у складу са ребаланском буџета Општине Рума, израђивати опште и 
појединачне акте на основу закона који буду донети у наредном периоду; 

- Обављати правне и друге послове за потребе установе: израдити Уговоре о 
раду на одређено време за  потребан број радника уз рад на електронској 
пријави радника, Решења о престанку радног односа за потребан број 
радника уз рад на електронској одјави радника, Решења о породиљском 
одсуству за потребан број радника, Решења о исплати јубиларне награде за 
потребан број радника и Решења о исплати солидарне помоћи за потребан 
број радника,  Анексе уговора о раду за потребан број радника,  Решења о 
коришћењу годишњег одмора за 2022. годину за потребан број радника, 
Решења о саставу комисија за годишњи попис инвентара, Споразуме о 
преузимању радника, Решења о аконтацији зараде за раднике где је дошло 
до промене елемената за утврђивање зараде; 



ОШ „Змај Јова Јовановић“ 

Годишњи план рада школе за школску 2021/22. годину 
 

92 
 

- Израђивати уговоре и спровести све поступке, који му претходе, које 
закључује установа: Уговоре о ЈНМВ – потребан број уговора и Уговоре о ЈН 
– потребан број уговора у складу са чл. 39. став 2. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 
израда уговора о извођењу екскурзија и наставе у природи за све разреде, 
којима ће претходити цео поступак избора агенције за ученике од првог до 
осмог разреда; 

- Обављати правне послове у вези са статусним променама у установи: 
припрема документације за Привредни суд код именовања директора 
установе, који ће бити изабран на основу конкурса, који ће садржати све 
потребне радње и документацију; 

- Правне послове у вези са уписом деце и ученика: обрада захтева родитеља 
за упис ученика са друге територије, израда захтева за преводницу за 
ученике, послати извештаји о упису за  ученике, израда преводнице за 
ученике који су  отишли из наше школе , израда документације за завршни 
испит у школској 2021/2022. години, издавање  потврда родитељима за 
ученике и остали административни послови, који нису у опису радног 
места секретара установе, него референта, (рад у Информационом систему 
„Доситеј“, попунити податке који се односе на број ученика, одељења, 
подаци везани за запослене, као и уношење свих ученика у систем ради 
добијања образовног броја, уношење површина школе и систематизацију 
потребних извршилаца за школску 2021/2022. годину, у Централном 
регистру унети податке по новом шифарнику за све запослене, које ће 
обухватити неколико врста шифара по запосленом, слање статистичких 
извештаја и попуњавање табела са бројним подацима за потребе 
министарства, послови везани за организацију општинских такмичења 
(домаћини такмичења) и окружних такмичења (домаћини  такмичења), као 
и републичких такмичења и смотри; 

- Правне послове у вези са јавним набавкама: припрема конкурсне 
документације за ЈНМВ  и за набавке које се не објављују на Порталу управе 
за јавне набавке и свих пратећих докумената, подношење кварталних 
извештаја о спроведеним набавкама на порталу Управе за јавне набавке ; 

- Правне послове у вези са избором органа управљања у установи: послати 
захтеве за разрешење члана Школског одбора и захтеве за именовање 
нових чланова Школског одбора; 
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- Пратити прописе и о томе информисати запослене: на седницама 
Наставничког већа информисати запослене о прописима који ће ступити на 
снагу; 

- Израдити пројекте за учешће на конкурсу: покрајинских секретаријата и 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја;   

- Друге правне послове по налогу директора: у току вођења васпитно-
дисциплинског поступка против ученика и дисциплинских поступака 
против запослених израђивати потребна акта.  

 
План Савета родитеља 

 
 Савет родитеља ће у овој школској години  разматрати: предлоге мера за 
осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада, учествовати у 
поступку предлагања изборних предмета, намени коришћења средстава 
остварених радом ученичке задруге, од проширене делатности школе, од донација 
и средстава родитеља, пратити услове за рад и безбедност ученика у школи и 
давати сагласност за програм и организовање екскурзија и наставе у природи. 
Бавиће се и другим питањима од значаја за живот и рад ученика у школи Савет 
родитеља ће сачињавати: 
 
 

 
Име и презиме родитеља 

 

Разред и 
одељење 

Бранислава Алексић I-1 
 ИванаКовачевић-Павић I-2 

Злата Дрвеница I-3 
Сњежана Видић I-4 

Биљана Милеуснић II-1 
Јелена Мирковић II-2 
Јована Станојчић II-3 
Бранка Дробњак II-4 

Јелена Антић-Гагић III-1  
Снежана Илић III-2 

Слађана Дејановић III-3 
Александра Митровић IV-1 

Марина Малетић IV-2 
Петар Поповић IV-3 

Катарина Крстоношић V-1 
Маријана Деспотовић-Зракић V-2 

Зорана Вулин V-3 
Мирослава Андрић V- 4 
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Светлана Гавриловић VI-1 
Нада Рикановић VI-2 

Снежана Огризовић VI-3 
Александра Пандиловић VII-1 

Бранислава Станимировић VII-2 
Сања Кошутић VII-3 
Љубица Мићић VII-4 

Мануела Опсеница VIII 1 
Драгана Вуковић VIII 2 

Наташа Слепчевић VIII 3 
Драган Бејић Павловци 

                 Ковачевић Стевица Мали Радинци 
 
 
 

Активности Динамика Носиоци 
Упознавање са Годишњим 
планом рада школе и 
Извештајем 
Учешће родитеља у акцијама 
школе 

 
 
Септембар 2021. 

 
Директор, ППС, секретар  
школе 

Мере које школа предузима на 
подизању квалитета наставе 

Септембар 2021. Директор 

Организовање екскурзија 
ученика, рекреативне наставе и 
давање сагласности на програм 

У току школске 
године 

Директор, секретар, 
разредне старешине 

Мере за повећану безбедност 
ученика у школи 
Извештај о успеху ученика на 
полугодишту 

 
Други квартал 
 
 

Тим за безбедност, 
директор 
 
ППС 

Учешће родитеља приликом 
организовања завршног испита 
ученика 

Јуни 2022. Директор, Тим за 
организовање испита 
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ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
 
 

Предметна настава 
  
          Разредна  настава  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Планови и програми обавезних наставних предмета у разредној и 
предметној настави су саставни део Годишњег плана рада школе.  Верска 
настава, која се реализује као изборни наставни предмет се реализује у свим 
одељењима за које су се родитељи ученика определили. У школи се реализује 
верска настава за ученике  православне и католичке вероисповести. 

Руски и француски језик се уче као обавезни изборни наставни предмет у 
предметној насави. 

  
Допунска настава 

 
 

У овој школској години одржаће се у разредној 648 часова допунске 
наставе, а у предметној 750 часова. Настава ће се организовати из следећих 
предмета:  

 
 

Наставни предмети Разредна 
настава 

Предметна 
настава 

Српски језик 216 часова 144 часова 
Математика 216 часова 118 часова 

 
Рб 

 
Обавезни наставни предмети 

1. Српски језик 
2. Страни језик-Енглески језик 
3. Математика 
4. Свет око нас 
5. Природа и друштво 
6. Ликовна култура 
7. Музичка култура 
9. Физичко   и  здравствено васпитање 

10. Дигитални свет (1-2. разред) 
11. Пројектна настава 3. и 4. разред) 
Рб Изборни наставни предмети 

 
1. 

Верска настава (православна и 
католичка) 
Грађанаско  васпитање 

 
Рб 

 
Обавезни наставни предмети 

1. Српски језик 
2. Страни језик-Енглески језик 
3. Ликовна култура 
4. Музичка култура 
5. Историја 
6. Географија 
7. Физика 
8. Математика 

9. Биологија 
10. Хемија 
11.  Техника и технологија  
12. Информатика и рачунарство  

 
13. Физичко и здравствено васпитање  
Рб Обавезни изборни наст. предмети 
1. Верска нстава (православна и 

католичка) 
2. Грађанско васпитање 
3.  Страни језик -Руски језик 
                              Француски језик 
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Енглески језик 216 часова 126 часова 
Руски језик - 36 часова 
Француски језик - 36 часова 
Биологија - 64 часова 
Историја - 54 часова 
Географија - 54 часова 
Физика - 46 часова 
Хемија - 72 часова 
Укупно: 648 часова 750 часова 

 
Планови допунске наставе наставника су саставни део Годишњег плана 

рада школе. Допунску наставу у разредној настави ће реализовати учитељице и 
професори енглеског језика. У предметној настави допунску наставу ће 
реализовати предметни наставници из наведених предмета. 
 

 
Додатна настава 

 
У овој школској години одржаће се у разредној 144 часа додатне наставе, а у 

предметној 786 часова. Настава ће се организовати из следећих предмета:  
 

Наставни предмети Разредна 
настава 

Предметна 
настава 

Српски језик 72 часова 144 часова 
Математика 72 часова 118 часова 
Енглески језик - 126 часова 
Руски језик - 36 часова 
Француски језик - 36 часова 
Биологија - 64 часова 
Историја - 54 часова 
Географија - 54 часова 
Физика - 46 часова 
Хемија - 72 часова 
Музичка култура - 36 часова 
Укупно: 144 часа 786 часова 

 
Планови додатне  наставе наставника су саставни део Годишњег плана рада 

школе. Додатну наставу у разредној настави ће реализовати учитељице. У 
предметној настави додатну наставу ће реализовати предметни наставници из 
наведених предмета. 
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ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ВАСПИТНО- ОБРАЗОВНОГ РАДА 
 

План слободних активности 
 
У овој школској години слободне активности у разредној настави ће се 

реализовати као: друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне.  
 

Врста 
активности Садржаји Динамика Носиоци 

 

Новогодишњи вашар Децембар Учитељи и лок. 
Заједница 

Смотра рецитатора Фебруар Учитељице IV раз 
Ускршња недеља Април Учитељице и верске 

заједнице 
Дружење са предшколцима Током 

године 
Учитељи  

Техничке 

Израда честитки, 
позивница, украса 

Децембар, 
април 

Вероучитељи, 
учитељице 

Израда паноа У току 
године 

Учитељице 

Посете занатским радњама У току 
године 

Учитељице 

Учешће на web страници 
школе 

У току 
године 

Учитељице и проф. 
информатике 

Хуманитарне 
Акција „Друг-другу“ Октобар Учитељице 
Сакупљање шк. прибора Октобар, 

април 
Учитељице 

Спортске Школска такмичења у 
фудбалу 

Октобар, 
мај 

Учитељице III и IV раз 

Културне 

Приредба за Дан школе Децембар Учитељице 
 
Изложба ликовних радова 

Новембар, 
јануар 

Учитељице 

Школски лист Децембар Учитељице 
Приредба за Светог Саву Јануар Учитељице и 

вероучитељи 
Посете биоскопским, 
позоришним представама 

У току 
године 

Учитељице 

Учешће на конкурсима 
(ликовних, литералних 
радова) 

У току 
године 

Учитељице 

Мала матура Јуни Учитељице IV раз 
 

У овој школској години од слободних активности у предметној настави 
реализоваће се: техничке, спортске, драмско-рецитаторска секција, лингвистичка 
секција, књижевно-научна секција, новинарска секција, секције страног језика, хор 
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и оркестар, ликовна секција, историјска, географска, секција физике и хемије, 
математичка и биолошка секција. Ученицима петог разреда понуђене су следеће 
слободне активности: чувари природе, свакодневни живот у прошлости и цртање 
сликање и вајање. Они су се за похађање ових активности опредељивали према 
личним афинитету, тако да су се определили за свакодневни живот у прошлости. 
Ученици шестог разреда одлучили су се за чуваре природе и свакодневни живот у 
прошлости. Ученице седмог разреда одабрали су цртање, сликање и вајање, док су 
ученици осмог разреда изабрали свакодневни живот у прошлости.  
 

Врста активности Садржаји Динамика Носиоци 

Техничке 

Архитектура и 
грађевинарство, ИКТ, 
моделарство, изложбе 
тех. стваралаштва 
ученика 

 
Септембар, 
фебруар-мај 

Драгана Бањац 
Давид Суба 
Гордана Кокиновић 

Саобраћајна  Септембар Драгана Бањац 
Давид Суба 
Гордана Кокиновић 

Спортске 

Одбојка  
Новембар-
мај 

Драган Ника 
Рукомет Драган Ника 
Кошарка Владимир 

Милићевић 
Атлетика Април-мај Владимир 

Милићевић 
Фудбал Новембар- Ненад Ђорић 

Драмско-
рецитаторска  

Учешће на приредбама, 
смотрама, такмичењима 

 
 
 
У току 
године 

Драгана Видаковић 

Лингвистичка 
секција 

Учешће на такмичењима 
и смотрама 

Весна Швоња 
Тамара Илић 

Књижевно-научна 
секција 

Учешће на конкурсима Сања Дражић 

Новинарска секција 
Уређивање ђачког листа, 
учешће на web страници 
школе 

Весна Швоња 
 

 Страни језик 

Учешће на такмичењима 
и уређењу школе 

У току 
године 

Наставници 
енглеског, 
француског и руског 
језика 

Хор и оркестар Деца композитори, 
приредбе, свечаности 

У току 
године 

Тина Проданов, 
Зорица Ухрик 

Ликовна секција 
Уређење ђачког листа, 
учешће на конкурсима и 
уређење школе 

У току 
године 

Владислава 
Шкондрић 

Историјска секција Учешће на такмичењима, 
обележавање државних и 

У току 
године 

Милица Тодоровић 
Александар Поповић 
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шк. Јубилеја 

Географска секција 
Учешће на такмичењима, 
стручне екскурзије 

У току 
године 

Зоран Дробац 
Гордана Обрадовић 
 

Физика и хемија 
Учешће на такмичењима У току 

године 
Марија Савић 
Гордана Грбић- 
Нађђерђ 

Математичка 
секција 

Учешће на такмичењима У току 
године 

Нена Марин,  
Гордана Кокиновић  
Бранка Андрић 

Биолошка секција 
Учешће на такмичењима, 
уређење школе, стручне 
екскурзије 

У току 
године 

Љиља Маравић- 
Васић и Јелкица 
Славујевић 

 
 

План екскурзија 
 
 Екскурзија ће се организовати у складу са Наставним планом и програмом и 
Правилником о измени правилника о наставном плану и програму основног 
образовања и васпитања.  

Комисија у саставу: Зоран Дробац, Гордана Обрадовић и Весна Јанковић 
предлаже за ову школску годину следеће правце екскурзија: 

 

Разред Релација-дестинација Трајање Време 
извођења Вођа екскурзије 

I 
1.Рума-Сремска Митровица 

(ископине) – Засавица (ручак)-
Рума 

1 дан 
мај-јуни  Вера Патковић 

II 
Рума - Хопово - Сремска Каменица 
(музеј) -Петроварадинска тврђава 

– Летенка - Рума 

1 дан мај – jуни  
Марија Војновић 

III 
Рума- Текериш- Троноша- 

Тршић- Бања Ковиљача-Рума 1 дан април-мај Љиља Маричић 

IV Рума- Текериш- Троноша- Тршић- 
Рума 

1 дан април-мај Биљана Кесеровић 

V 
Рума- Сомбор- Апатин- тврђава 

Бач- Карађорђево (ручак у 
Апатину)-Рума 

1 дан 
април-мај Зоран Дробац 

VI 

Манастир Каона-Бранковина-
Ваљево- Тешњар- Муселимов 
конак-Народни музеј Ваљево-
Рума (планира се ручак) 

 
1 дан април-мај  Зоран Дробац 

VII 
Рума-Свилајнац-манастир 

Манасија-Ресавска пећина- музеј 
воштаних фигура у Јагодини 

 
1 дан април-мај Драган Ника 
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VIII 

Рума-Доњи Милановац-Рума- 
Костолац (Археолошки парк 
“Виминацијум”), Мајданпек 
(Рајкова пећина), Ђердапска 
клисура, Доњи Милановац 
(Археолошки комплекс “Лепенски 
вир”, Хидроелектрана “Ђердап”), 
Тврђава Голубац, Смедерево 
(Смедеревска тврђава). 
Ноћење је у хотелу “Лепенски 
вир” у Доњем Милановцу.  
 

 
 
 
 
 
 

2 дана април- мај Љиља Маравић-
Васић 

 
 

Настава у природи се организује и изводи, уз претходну писмену сагласност 
родитеља, односно другог законског заступника  по правилу за најмање 80% 
ученика истог разреда, уколико су створени услови за остваривање циљева и 
задатака. 

Изузетно, настава у природи, односно екскурзија може да се организује за 
ученике одељења у којем писмену сагласност да најмање 60% родитеља ученика. 

Екскурзија се организује и изводи, уз претходну писмену сагласност 
родитеља, по правилу за најмање 60% ученика истог разреда, уколико су створени 
услови за остваривање циљева и задатака. 

Извођење наставе у природи, односно екскурзије за ученике истог разреда 
организује се са истим садржајем, по правилу истовремено. 

Ако нису испуњени наведени услови настава у природи, односно екскурзија  се 
неће организовати о чему одлуку доноси директор. 

Ако је екскурзија организована у време наставних дана, настава  ће се 
надокнадити за све ученике, у складу са школским календаром и годишњим 
планом рада. 

Трајање екскурзије прописано је планом наставе и учења. 

За ученике једног разреда екскурзија се сваке године организује у другом 
подручју Републике Србије, а то су: 

1) Аутономна покрајина Војводина (Бачка, Банат, Срем); 

2) Западна Србија са Таром; 

3) Југозападна Србија (Златибор, Златар, Увац); 

4) Централна Србија: Шумадија и Поморавље; 

5) Ибарско-копаонички крај; 
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6) Јужна Србија (Ниш–Врање); 

7) Источна Србија са Ђердапом; 

8) Београд и околина. 

 Екскурзије ће се изводити у сарадњи са туристичким организацијама које 
имају лиценцу Министарства Србије за туризам. Комисија за извођење 
рекреативне наставе предлаже, уз сагласност Савета родитеља, да се реализују 
следеће дестинације: 

 
 

Разред Релација-дестинација Трајање Време 
извођења 

Вођа рекреативне 
наставе 

II 
Златибору, објект 

„Сунчани брег“ 
 

7 дана април Татјана Вајагић 

III Копаоник, објекат „ 
Сребрна лисица“ 

7 дана април Љиља Ђенић 

IV Копаоник, објекат „ 
Сребрна лисица“ 7 дана април Марица Петровић 

  
 У току школске године организоваће се летовање и зимовање ученика у 
договору са туристичким  организацијама и у складу са Правилником о 
организовању екскурзија. Ова активност ће се реализовати уколико буде 
интересовања родитеља уз сагласност Савета родитеља.  
 Коначну одлуку о извођењу и маршутама  донеће Школски одбор на основу 
мишљења Савета родитеља и Наставничког већа.  
 Наставничко веће ће одобрити дестинације за извођење рекреативне 
наставе на предлог Савета родитеља. 
 Наставници верске наставе ће организовати екскурзију-посета 
манастирима Фрушке горе ако Савет родитеља да сагласност за екскурзију.  
 Поменуте дестинације екскурзија и рекреативне наставе биће спроведене 
уколико здравствена ситуација у земљи буде дозвољавала.  

 
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

 
План педагошко-психолошке службе 

 
Рад педагошко–психолошке службе конкретизован је у годишњем програму 

и месечним програмима рада. Програм ће реализовати психолог Вера Репарски-
Ника и педагог Маријана Ристић. 
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ПРОГРАМ СВИХ ОБЛИКА РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА ПЕДАГОГ 
 

ЦИЉ 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.  

ЗАДАЦИ  
 Учешће у стварању оптималних услова за развој деце и ученика и 

остваривање образовноваспитног рада,  
 Праћење и подстицање целовитог развоја детета и ученика,  
 Подршка наставницима у креирању програма рада са децом, предлагање и 

организовање различитих видова активности, које доприносе дечјем 
развоју и напредовању,  

 Пружање подршке 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.  
 

 
ОБЛАСТИ РАДА 

 
 I. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ, ОДНОСНО 
ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА  
1. Учествовање у изради школског програма, односно програма васпитног 
рада плана самовредновања и развојног плана установе,  
2. Учествовање у изради годишњег плана рада установе и његових 
појединих делова (организација и облици рада- стални, повремени, 
посебни, редовни и приоритетни задаци, програма стручних органа и 
тимова, стручног усавршавања, рада стручних сарадника, сарадње са 
породицом, сарадње са друштвеном средином, превентивних програма),  
3. Припремање годишњих и месечних планова рада педагога,  
4. Спровођење анализа и истраживања у установи у циљу испитивања 
потреба деце, ученика, родитеља, локалне самоуправе,  
5. Учествовање у припреми индивидуалног образовног плана за децу, 
односно ученике,  
6. Учешће у планирању и организовању појединих облика сарадње са 
другим институцијама,  
7. Учествовање у писању пројеката установе и конкурисању ради 
обезбеђивања њиховог финансирања и примене,  
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8. Иницирање и учешће у иновативним видовима планирања наставе и 
других облика образовно-васпитног рада,  
9. Учествовање у избору и конципирању разних ваннаставних и 
ваншколских активности, односно учешће у планирању излета, екскурзија, 
боравка деце и ученика у природи,  
10. Учешће у планирању и реализацији културних манифестација, наступа 
деце, односно ученика, медијског представљања и слично,  
11. Пружање помоћи наставницима у изради планова допунског, додатног 
рада, практичне наставе и амбијенталне наставе, плана рада одељењског 
старешине, секција,  
12. Учешће у избору и предлозима одељењских старешинстава,  
13. Формирање одељења, распоређивање новопридошлих ученика и 
ученика који су упућени да понове разред.  
 
II. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ, ОДНОСНО 
ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА  
1. Систематско праћење и вредновање васпитно-образовног, односно 
наставног процеса развоја и напредовања деце, односно ученика, 
 2. Праћење реализације васпитно-образовног, односно образовно-
васпитног рада,  
3. Праћење ефеката иновативних активности и пројеката, као и 
ефикасности нових организационих облика рада,  
4. Рад на развијању и примени инструмената за вредновање и 
самовредновање различитих области и активности рада установе,  
5. Праћење и вредновање примене мера индивидуализације и 
индивидуалног образовног плана,  
6. Учествовање у раду комисије за проверу савладаности програма увођења 
у посао наставника, стручног сарадника,  
7. Иницирање и учествовање у истраживањима васпитно-образовне праксе 
које реализује установа, научноистраживачка институција или стручно 
друштво у циљу унапређивања васпитно-образовног рада,  
8. Учешће у изради годишњег извештаја о раду установе у остваривању 
свих програма васпитно-образовног рада (програма стручних органа и 
тимова, стручног усавршавања, превентивних програма, рада педагошко-
психолошке службе, сарадње са породицом, сарадње са друштвеном 
средином, праћење рада стручних актива, тимова),  
9. Учествовање у праћењу реализације остварености општих и посебних 
стандарда, постигнућа ученика,  
10. Праћење анализе успеха и дисциплине ученика на класификационим 
периодима, као и предлагање мера за њихово побољшање,  
11. Праћење успеха ученика у ваннаставним активностима, такмичењима, 
завршним и пријемним испитима за упис у средње школе,  
12. Учествовање у усклађивању програмских захтева са индивидуалним 
карактеристикама ученика,  
13. Праћење узрока школског неуспеха ученика и предлагање решења за 
побољшање школског успеха,  
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14. Праћење поступака и ефеката оцењивања ученика.  
 
III. РАД СА НАСТАВНИЦИМА  
1. Пружање помоћи наставницима на конкретизовању и 
операционализовању циљева и задатака васпитно-образовног, односно 
образовно-васпитног рада,  
2. Пружање стручне помоћи наставницима на унапређивању квалитета 
васпитно-образовног рада, односно наставе увођењем иновација и 
иницирањем коришћења савремених метода и облика рада (уз проучавање 
програма и праћење стручне литературе),  
3. Укључивање у рад на естетском и педагошком обликовању простора у 
којем бораве ученици,  
4. Пружање помоћи наставницима у проналажењу начина за 
имплементацију општих и посебних стандарда, 
5. Рад на процесу подизања квалитета нивоа ученичких знања и умења,  
6. Мотивисање наставника на континуирано стручно усавршавање и израду 
плана професионалног развоја и напредовања у струци,  
7. Анализирање реализације праћених активности  часова редовне наставе 
у школама и других облика образовно-васпитног рада којима је 
присуствовао и давање предлога за њихово унапређење,  
8. Праћење начина вођења педагошке документације наставника,  
9. Иницирање и пружање стручне помоћи наставницима у коришћењу 
различитих метода, техника и инструмената оцењивања ученика,  
10. Пружање помоћи наставницима у осмишљавању рада са децом, односно 
ученицима којима је потребна додатна подршка (даровитим ученицима, 
односно деци односно ученицима са тешкоћама у развоју),  
11. Оснаживање наставника за рад са децом, односно ученицима из 
осетљивих друштвених група кроз развијање флексибилног става према 
културним разликама и развијање интеркултуралне осетљивости и 
предлагање поступака који доприносе њиховом развоју,  
12. Оснаживање наставника за тимски рад кроз њихово подстицање на 
реализацију заједничких задатака, кроз координацију активности стручних 
већа, тимова и комисија,  
13. Пружање помоћи наставницима у остваривању задатака професионалне 
оријентације и каријерног вођења и унапређивање тога рада,  
14. Пружање помоћи наставницима у реализацији огледних и угледних 
активности, односно часова и примера добре праксе, излагања на 
састанцима већа, актива, радних група, стручним скуповима и родитељским 
састанцима,  
15. Пружање помоћи наставницима у изради планова допунског, додатног 
рада, практичне наставе и амбијенталне наставе, плана рада одељењског 
старешине и секција,  
16. Упознавање и одељењских старешина и одељењских већа са 
релевантним карактеристикама нових ученика,  
17. Пружање помоћи одељењским старешинама у реализацији појединих 
садржаја часа одељењске заједнице,  
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18. Пружање помоћи наставницима у остваривању свих форми сарадње са 
породицом,  
19. Пружање помоћи приправницима у процесу увођења у посао, као и у 
припреми полагања испита за лиценцу,  
20. Пружање помоћи наставницима у примени различитих техника и 
поступака самоевалуације.  
 
IV. РАД СА УЧЕНИЦИМА  
1. Испитивање детета уписаног у основну школу,  
2. Праћење дечјег развоја и напредовања,  
3. Праћење оптерећености ученика (садржај, време, обим и врста и начин 
ангажованости ученика),  
4. Саветодавни рад са новим ученицима, ученицима који су поновили 
разред, рад са ученицима око промене смерова, преласка ученика између 
школа 
5. Стварање оптималних услова за индивидуални развој ученика и пружање 
помоћи и подршке,  
6. Пружање подршке и помоћи ученицима у раду ученичког парламента и 
других ученичких организација,  
7. Идентификовање и рад на отклањању педагошких узрока проблема у 
учењу и понашању,  
8. Рад на професионалној оријентацији ученика и каријерном вођењу,  
9. Анализирање и предлагање мера за унапређивање ваннаставних 
активности,  
10. Пружање помоћи и подршке укључивању ученика у различите пројекте 
и активности стручних и невладиних организација,  
11. Пружање помоћи на осмишљавању садржаја и организовању 
активности за креативно и конструктивно коришћење слободног времена, 
12. Промовисање, предлагање мера, учешће у активностима у циљу 
смањивања насиља, а повећања толеранције и конструктивног решавања 
конфликата, популарисање здравих стилова живота,  
13. Учествовање у изради педагошког профила детета, односно ученика за 
децу односно ученике којима је потребна додатна подршка израда 
индивидуалног образовног плана,  
14. Анализирање предлога и сугестија ученика за унапређивање рада школе 
и помоћ у њиховој реализацији,  
15. Учествовање у појачаном васпитном раду за ученика који врше повреду 
правила понашања у школи или се не придржава одлука директора и 
органа школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, односно који 
својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права.  
 
V. РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА  
1. Организовање и учествовање на општим и групним родитељским 
састанцима у вези са организацијом и остваривањем васпитно-образовног, 
односно образовно-васпитног рада,  
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2. Припрема и реализација родитељских састанака, трибина, радионица са 
стручним темама,  
3. Укључивање родитеља, старатеља у поједине облике рада установе 
(васпитно-образовни рад, односно настава, секције, предавања, пројекти...) 
и партиципација у свим сегментима рада установе,  
4. Пружање подршке родитељима, старатељима у раду са децом, односно 
ученицима са тешкоћама у учењу, проблемима у понашању, проблемима у 
развоју, професионалној оријентацији, 
 5. Упознавање родитеља, старатеља са важећим законима, конвенцијама, 
протоколима о заштити деце, односно ученика од занемаривања и 
злостављања и другим документима од значаја за правилан развој деце, 
односно ученика у циљу представљања корака и начина поступања 
установе,  
6. Пружање подршке и помоћи родитељима у осмишљавању слободног 
времена деце, односно ученика,  
7. Рад са родитељима, односно старатељима у циљу прикупљања података о 
деци,  
8. Сарадња са саветом родитеља, по потреби, информисањем родитеља и 
давање предлога по питањима која се разматрају на савету. 
 
 VI. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ 
АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ ДЕТЕТА, ОДНОСНО УЧЕНИКА  
1. Сарадња са директором, стручним сарадницима на истраживању 
постојеће образовно-васпитне праксе и специфичних проблема и потреба 
установе и предлагање мера за унапређење,  
2. Сарадња са директором и стручним сарадницима у оквиру рада стручних 
тимова и комисија и редовна размена информација,  
3. Сарадња са директором и стручним сарадницима на заједничком 
планирању активности, изради стратешких докумената установе, анализа и 
извештаја о раду школе,  
4. Сарадња са директором и психологом на формирању одељења и 
расподели одељењских старешинстава,  
5. Тимски рад на проналажењу најефикаснијих начина унапређивања 
вођења педагошке документације у установи,  
6. Сарадња са директором и психологом на планирању активности у циљу 
јачања наставничких и личних компетенција,  
7. Сарадња са педагошким асистентима и пратиоцима детета, односно 
ученика на координацији активности у пружању подршке ученицима за 
које се доноси индивидуални образовни план,  
8. Сарадња са директором и психологом по питању приговора и жалби 
ученика и његових родитеља, односно старатеља на оцену из предмета и 
владања. 
 
 VII. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА  
1. Учествовање у раду васпитно-образовног, наставничког већа, односно 
педагошког већа (давањем саопштења, информисањем о резултатима 
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обављених анализа, прегледа, истраживања и других активности од значаја 
за образовно-васпитни рад и јачање наставничких компетенција),  
2. Учествовање у раду тимова, већа, актива и комисија на нивоу установе 
који се образују ради остваривања одређеног задатка, програма или 
пројекта. Учествовање у раду педагошког колегијума, педагошких већа и 
стручних актива за развојно планирање и развој школског програма,  
3. Предлагање мера за унапређивање рада стручних органа установе. 
 
 VIII. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 
УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  
1. Сарадња са образовним, здравственим, социјалним, научним, културним 
и другим установама које доприносе остваривању циљева и задатака 
васпитно-образовног, односно образовно-васпитног рада установе,  
2. Учествовање у истраживањима научних, просветних и других установа,  
3. Осмишљавање програмских активности за унапређивање партнерских 
односа породице, установе и локалне самоуправе у циљу подршке развоја 
деце и младих,  
4. Активно учествовање у раду стручних друштава, органа и организација, 
5. Сарадња са канцеларијом за младе и другим удружењима грађана и 
организацијама које се баве програмима за младе,  
6. Учешће у раду и сарадња са комисијама на нивоу локалне самоуправе, 
које се баве унапређивањем положаја деце и ученика и услова за раст и 
развој,  
7. Сарадња са националном службом за запошљавање.  
 
IX. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО 
УСАВРШАВАЊЕ  
1. Вођење евиденције о сопственом раду на дневном, месечном и годишњем 
нивоу,  
2. Израда, припрема и чување посебних протокола, чек листа за праћење 
наставе и васпитних активности на нивоу школе,  
3. Припрема за послове предвиђене годишњим програмом и оперативним 
плановима рада педагога,  
4. Прикупљање података о деци, односно ученицима и чување материјала 
који садржи личне податке о деци односно ученицима у складу са етичким 
кодексом педагога,  
5. Стручни сарадник педагог се стручно се усавршава: праћењем стручне 
литературе и периодике, праћењем информација од значаја за образовање 
и васпитање на интернету; учествовањем у активностима струковног 
удружења (Педагошко друштво Србије) и на Републичкој секцији педагога 
и психолога Србије, похађањем акредитованих семинара, учешћем на 
конгресима, конференцијама, трибинама, осмишљавањем и реализацијом 
акредитованих семинара, похађањем стручних скупова, разменом искуства 
и сарадњом са другим педагозима и стручним сарадницима у образовању.  
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ПРОГРАМ СВИХ ОБЛИКА РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА- ПСИХОЛОГ 
 

 ЦИЉ 
 Психолог установе применом теоријских и практичних сазнања психологије као 
науке доприноси остваривању и унапређивању образовно-васпитног рада у 
установи у складу са циљевима и принципима образовања и васпитања и 
стандардима постигнућа ученика дефинисаних Законом о основама система 
образовања васпитања, као и посебним законима.  
ЗАДАЦИ 

 Стварање оптималних услова за развој деце и остваривање васпитно-
образовног рада,  

 Учествовање у праћењу и подстицању развоја детета, односно ученика, 
Подршка јачању наставничких компетенција и њиховог професионалног 
развоја, 

  Учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада и 
предлагање мера које доприносе обезбеђивању ефикасности, 
економичности и флексибилности рада установе,  

 Учествовање у праћењу и вредновању остварености општих и посебних 
стандарда постигнућа ученика и предлагање мера за унапређивање,  

  Подршка отворености установе према педагошким иновацијама,  
 Развијање сарадње установе са породицом и подршка васпитним 

компетенцијама родитеља, односно старатеља,  
 Сарадња са другим институцијама, локалном заједницом, стручним и 

струковним организацијама од значаја за установу,  
 Стално стручно усавршавање и праћење развоја психолошке науке и 

праксе.  
 

ОБЛАСТИ РАДА 
 
 I. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  
1. Учествовање у припреми развојног плана установе, школског програма,  
плана самовредновања школе, индивидуалног образовног плана за  
ученике,  
2. Учествовање у припреми концепције годишњег плана рада установе, 
3. Учествовање у изради годишњег плана рада школе (организација и 
облици рада - стални, повремени, посебни; редовни и приоритетни задаци, 
програма стручних органа и тимова, стручног усавршавања, превентивних 
програма, програма рада стручних сарадника, сарадње са породицом, 
сарадње са друштвеном средином, програм заштите деце од насиља, 
злостављања и занемаривања). Учествовање у припреми делова годишњег 
плана рада школе који се односе на планове и програме: подршке 
ученицима (рад са ученицима којима је потребна додатна образовна 
подршка, рад са ученицима са изузетним способностима; професионална 
оријентација, превенција болести зависности; промоција здравих стилова 
живота); заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања, 
подизања квалитета знања и вештина ученика, стручног усавршавања 



ОШ „Змај Јова Јовановић“ 

Годишњи план рада школе за школску 2021/22. годину 
 

109 
 

запослених, сарадње школе и породице, целодневне наставе и продуженог 
боравка у основној школи, практичне наставе у средњој школи,  
4. Учествовање у избору и планирању реализације посебних и 
специјализованих програма,  
5. Учествовање у осмишљавању и изради акционих планова и предлога 
пројеката који могу допринети унапређивању квалитета образовања и 
васпитања у школи, конкурисању ради обезбеђивања њиховог 
финансирања и учествовање у њиховој реализацији, 
6. Припремање плана посете психолога часовима у школи,  
7. Припремање годишњег програма рада и месечних планова рада 
психолога, 
 8. Припремање плана сопственог стручног усавршавања и професионалног 
развоја.  
 
II. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  
1. Учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада 
установе и предлагање мера за побољшање ефикасности, економичности и 
успешности установе у задовољавању образовних и развојних потреба 
деце, односно ученика,  
2. Учествовање у континуираном праћењу и подстицању напредовања деце 
у развоју и учењу. Учествовање у континуираном праћењу и вредновању 
остварености општих и посебних стандарда постигнућа спровођењем 
квалитативних анализа постигнућа ученика, информисањем свих 
заинтересованих страна о резултатима анализе и припремом препорука за 
унапређивање постигнућа,  
3. Праћење и вредновање примене мера индивидуализације и 
индивидуалног образовног плана за ученике, 
4. Учествовање у праћењу и вредновању ефеката иновативних активности 
и пројеката, вредновању огледа који се спроводе у школи,  
5. Учешће у изради годишњег извештаја о раду школе, програма стручних 
органа и тимова, стручног усавршавања, превентивних програма, рада 
психолошко-педагошке службе, сарадње са породицом, сарадње са 
друштвеном средином,  
6. Иницирање различитих истраживања ради унапређивања образовно-
васпитног рада установе и остваривања послова дефинисаних овим 
правилником,  
7. Учествовање у истраживањима која се спроводе у оквиру 
самовредновања рада школе (израдом инструмента процене, 
дефинисањем узорка и квалитативном анализом добијених резултата) и 
спровођења огледа.  
 
III. РАД  СА НАСТАВНИЦИМА  
1. Саветодавни рад усмерен ка унапређивању процеса праћења и 
посматрања ученика и подстицања њиховог развоја и учења. Иницирање и 
пружање стручне подршке наставницима у коришћењу различитих метода, 
техника и инструмената праћења деце,  
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2. Саветодавни рад усмерен ка стварању психолошких услова за 
подстицање целовитог развоја ученика,  
3. Пружање подршке наставницима у планирању и реализацији 
непосредног образовно-васпитног рада са ученицима, а нарочито у области 
прилагођавања рада образовно-васпитним потребама ученика; избора и 
примене различитих техника учења; ефикасног управљања процесом 
учења; избора поступака посматрања и праћења напредовања деце у учењу 
и развоју, односно вредновања ученичких постигнућа; стварања 
подстицајне атмосфере у одељењу, односно на часу; развијања 
конструктивне комуникације и демократских односа у одељењу 
4. Пружање подршке јачању наставничких компетенција у областима: 
комуникација и сарадња, конструктивно решавање сукоба и проблема, 
подршка развоју личности ученика, подучавање и учење, организација 
средине и дидактичког материјала,  
5. Упознавање наставника са психолошким принципима успешног процеса 
учења, групне динамике, социјалне интеракције, природом мотивације за 
учење, методама за подстицање различитих врста интелигенције, 
стиловима и облицима учења, стратегијама учења и мотивисања за учење,  
6. Саветовање наставника у индивидуализацији наставе на основу уочених 
потреба, интересовања и способности деце, односно психолошке процене 
индивидуалних карактеристика ученика (способности, мотивације, 
особина личности) и остварености образовних постигнућа у школи,  
7. Пружање подршке наставницима за рад са ученицима којима је потребна 
додатна образовна подршка. Координирање израде и у сарадњи 
наставником и родитељем, тимско израђивање педагошког профила 
ученика. Учествовање у развијању индивидуалних образовних планова 
коришћењем резултата сопствених психолошких процена и психолошких 
процена добијених из других установа,  
8. Оснаживање наставника за рад са ученицима изузетних способности 
(талентовани и обдарени) кроз упознавање са карактеристикама тих 
ученика (способности, мотивација, стил учења, интересовања, вредности, 
особине личности) и предлагање поступака који доприносе њиховом 
даљем развоју,  
9. Оснаживање наставника за рад са децом, односно ученицима из 
осетљивих друштвених група кроз упознавање са карактеристикама тих 
ученика, односно деце, развијање флексибилног става према културним 
разликама и развијање интеркултуралне осетљивости и предлагање 
поступака који доприносе њиховом развоју,  
10. Пружање подршке наставницима у раду са ученицима код којих је 
утврђен психолошки узрок неуспеха у достизању захтева образовних 
стандарда као и појава неадаптивних облика понашања и предлагање мера 
за њихово превазилажење,  
11. Оснаживање наставника да препознају способности, интересовања и 
склоности ученика које су у функцији развоја професионалне каријере 
ученика,  
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12. Пружање подршке наставницима у раду са родитељима, односно 
старатељима,  
13. Саветодавни рад са наставницима давањем повратне информације о 
посећеном часу, као и предлагањем мера за унапређење праћеног сегмента 
образовно-васпитног процеса,  
14. Оснаживање наставника за тимски рад кроз њихово подстицање на 
реализацију заједничких задатака, кроз координацију активности 
стручних већа, тимова и комисија,  
15. Пружање подршке наставницима менторима и саветодавни рад са 
приправницима у процесу увођења у посао и лиценцирања. Менторски рад 
са психолозима приправницима у процесу увођења у посао и лиценцирања,  
16. Пружање подршке наставницима у примени различитих техника и 
поступака самоевалуације,  
17. Усмеравање наставника у креирању плана стручног усавршавања и 
њиховог професионалног развоја.  
 
IV. РАД СА УЧЕНИЦИМА  
1. Учешће у организацији пријема првака, праћења процеса адаптације и 
подршка у превазилажењу тешкоћа адаптације,  
2. Учешће у праћењу напредовања ученика у развоју и учењу,  
3. Испитивање детета уписаног у основну школу проценом 
интелектуалног, когнитивног, емоционалног и социјалног статуса ради 
давања препорука за даљи рад. Провера спремности за полазак у школу 
детета старости од шест до шест и по година.  
4. Учешће у формирању одељења првог и петог разреда.  
5. Испитивање општих и посебних способности, особина личности, 
когнитивног стила, мотивације за школско учење, професионалних 
опредељења, вредносних оријентација и ставова, групне динамике 
одељења и статуса појединца у групи, психолошких чинилаца успеха и 
напредовања ученика и одељења, применом стандардизованих 
психолошких мерних инструмента и процедура, као и других инструмената 
процене ради добијања релевантних података за реализацију непосредног 
рада са ученицима и других послова у раду са наставницима, родитељима, 
институцијама,  
6. Саветодавно-инструктивни рад са ученицима који имају тешкоће у 
учењу, развојне, емоционалне и социјалне тешкоће, проблеме 
прилагођавања, проблеме понашања,  
7. Пружање подршке ученицима који се школују по индивидуализираној 
настави и индивидуалном образовном плану,  
8. Пружање подршке деци, односно ученицима из осетљивих друштвених 
група,  
9. Идентификовање ученика са изузетним способностима (даровити и 
талентовани) и пружање подршке таквим ученицима за њихов даљи 
развој. Учествовање у процени могућности за убрзано школовање ученика 
са изузетним способностима,  
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10. Рад са децом, односно ученицима на унапређењу кључних 
компетенција, ставова и вредности потребних за живот у савременом 
друштву: стратегије учења и мотивације за учење, вештине самосталног 
учења, концепт целоживотног учења, социјалне вештине (ненасилна 
комуникација, конструктивно решавање проблема, интеркултурална 
комуникација и уважавање различитости), здрави стилови живота, 
вештине доношења одлука и друго,  
11. Подршка развоју професионалне каријере ученика професионалним 
информисањем и саветовањем (на основу процењених способности, 
интересовања, особина личности, мотивације ученика),  
12. Пружање подршке ученичком активизму и партиципацији у школском 
животу,  
13. Пружање психолошке помоћи детету, односно ученику, групи, односно 
одељењу у акцидентним кризама,  
14. Учествовање у појачаном васпитном раду за ученике који врше повреду 
правила понашања у школи или се не придржавају одлука директора и 
органа школе, неоправдано изостану са наставе пет часова, односно који 
својим понашањем угрожавају друге у остваривању њихових права,  
15. Организовање и реализовање предавања, трибина и других активности 
за ученике из области менталног здравља, педагошке, развојне и социјалне 
психологије.  
 
V. РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА  
1. Прикупљање података од родитеља, односно старатеља који су од 
значаја за упознавање ученика и праћење његовог развоја,  
2. Саветодавни рад са родитељима, односно старатељима ученика који 
имају различите тешкоће у развоју, учењу и понашању,  
3. Подршка јачању родитељских васпитних компетенција, нарочито 
информисањем о психолошким карактеристикама њихове деце у оквиру 
индивидуалних консултација и облика групног психолошког образовања 
родитеља,  
4. Саветодавни рад и усмеравање родитеља, односно старатеља чија деца 
врше повреду правила понашања у школи и којима је одређен појачани 
васпитни рад,  
5. Сарадња са родитељима, односно старатељима на пружању подршке 
ученицима који се образују по индивидуалном образовном плану,  
6. Оснаживање родитеља, односно старатеља да препознају 
карактеристике своје деце које указују на њихове изузетне способности и 
сарадња на пружању подршке у проналажењу различитих могућности 
подстицања и усмеравања њиховог општег и професионалног развоја,  
7. Учествовање у реализацији програма сарадње установе са родитељима, 
односно старатељима деце, односно ученика (општи и групни, односно 
одељењски родитељски састанци и друго),  
8. Сарадња са Саветом родитеља  
9. Пружање психолошке помоћи родитељима, односно старатељима чија су 
деца у акцидентној кризи. 
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VI. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ 
АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА  
1. Сарадња са директором и стручним сарадницима на пословима који се 
тичу обезбеђивања ефикасности, економичности и флексибилности 
образовно-васпитног рада установе, 
2. Сарадња са директором и стручним сарадницима на припреми 
докумената установе, прегледа, извештаја и анализа,  
3. Сарадња са директором и стручним сарадницима у организовању 
трибина, предавања, радионица за ученике, запослене, родитеље,  
4. Сарадња са другим стручним сарадницима на припреми и реализацији 
разних облика стручног усавршавања (предавања, радионице, прикази 
стручних чланака и сл.) за наставнике у оквиру установе,  
5. Сарадња са директором и педагогом по питању приговора и жалби 
ученика и његових родитеља, односно старатеља на оцену из предмета и 
владања,  
6. Учествовање у раду комисије за проверу савладаности програма за 
увођење у посао наставника, стручног сарадника,  
7. Редовна размена, планирање и усаглашавање заједничких послова са 
другим стручним сарадницима у установи,  
8. Сарадња са педагошким асистентом и пратиоцем детета, односно 
ученика на координацији активности у пружању подршке ученицима који 
се школују по индивидуалном образовном плану.  
 
VII. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА  
1. Учествовање у раду васпитно-образовног, односно Наставничког већа 
2. Учествовање у раду тимова установе који се образују ради остваривања 
одређеног задатка, програма или пројекта,  
3. Учествовање у раду стручних актива за развојно планирање, школског 
програма и педагошког колегијума,  
4. Предлагање мера за унапређивање рада стручних органа школе. 
 
VIII. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 
УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  
1. Сарадња са образовним, здравственим, социјалним и другим 
институцијама значајним за остваривање циљева образовно-васпитног 
рада и добробити ученика,  
2. Сарадња са локалном заједницом и широм друштвеном средином за 
остваривање циљева образовно-васпитног рада и добробити ученика,  
3. Учествовање у раду стручних удружења, њихових органа, комисија, 
одбора,  
4. Сарадња са психолозима који раде у другим установама, институцијама, 
организацијама, удружењима од значаја за остваривање образовно-
васпитног рада и добробити деце, односно ученика: национална служба за 
запошљавање, центар за социјални рад, домови здравља, заводи за 
патологију говора, ментално здравље и друге здравствене установе, 
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институт за психологију, матични факултет, заводи за вредновање и 
унапређење образовно-васпитног рада и др. 
 
IX. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО 
УСАВРШАВАЊЕ  
1. Вођење евиденције о сопственом раду у следећој документацији: 
дневник рада психолога и евиденција о раду са дететом у школи  
2. Вођење евиденције, по потреби, о извршеним анализама, 
истраживањима, психолошким тестирањима, посећеним активностима, 
односно часовима и др.,  
3. Припрема за све послове предвиђене годишњим програмом и 
оперативним плановима рада психолога,  
4. Прикупљање и на одговарајући начин чување и заштита материјала који 
садржи личне податке о ученицима,  
5. Стручно се усавршава праћењем стручне литературе и периодике, 
учествовањем у активностима струковног удружења (Друштво психолога 
Србије, секције психолога у образовању, подружнице), похађањем 
акредитованих семинара, вођењем акредитованих семинара, ауторством 
акредитованог семинара, похађањем симпозијума, конгреса и других 
стручних скупова, разменом искуства и сарадњом са другим психолозима у 
образовању. 
 

 
Школска библиотека 

 
Школска библиотека располаже фондом од 17890 књига који садржи дела 

дечје књижевности, књижевности за одрасле и стручну литературу. Поред 
књижне грађе, библиотека поседује аудио-визуелна средства, као и старе 
фотографије. У фонду се налазе ретки примерци књига из XIX века.   

Библиотека се налази у просторијама школе. Пријатног амбијента и 
опремљена модерним, примереним намештајем, омогућава ученицима сталан 
приступ и коришћење у циљу учења, разоноде, дружења... У сваком тренутку 
доступна им је стручна помоћ библиотекара, а за оне који су посебно наклоњени 
читању и књижевном стваралаштву, оформљена је библиотечка секција.   
 За рад у библиотеци задужена је Гордана Пантић. 
 
 

Циљеви рада школског библиотекара 
 

Најважнији циљ рада школске библиотеке и библиотекара је подстицање 
читања и развијање информационе писмености. Школска библиотека оспособља 
ученике за коришћење ИКТ-а, самостални истраживачки рад.  
Сарадњом наставника и библиотекара омогућава се повезивање наставних 
садржаја више предмета у подручју читалачке и информационе писмености кроз 
различите активности: реализација заједничког часа, планирање и реализација 
часова тематске и пројектне наставе, организовање радионица.  
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Остварење образовних стандарда  
Школски библиотекар ће тако учествовати у остварењу образовних стандарда, 
нарочито из српског језика и историје. То су стандарди из области Вештина 
читања и разумевање прочитаног, Говорна култура, Књижевни језик, Писано 
изражавање и Књижевност и Истраживање и тумачење историје.  
Образовни стандарди из српског за крај четвртог разреда и крај основног 
образовања и образовни стандарди из историје који се могу остварити у раду 
библиотекара са ученицима и у зајдничком раду библиотекара и наставника:  
1СЈ.0.1.1. Познаје основна начела вођења разговора: уме да започне разговор, 
учествује у њему и оконча га; пажљиво слуша своје саговорнике  
1СЈ.0.1.2. Користи форме учтивог обраћања  
1СЈ.0.1.4. Уме да преприча изабрани наративни или краћи информативни текст на 
основу претходне израде плана текста и издвајања значајних делова или 
занимљивих детаља  
1СЈ.0.1.7. Уме у кратким цртама да образложи неку своју идеју  
1СЈ.0.1.8. Уме да одбрани своју тврдњу или став  
1СЈ.3.2.1. Изводи сложеније залључке на основу текста, обједињујући 
информацијеиз различитих делова дужег текста  
1СЈ.3.2.4. Изводи сложеније закључке на основу текста и издваја делове текста 
који их поткрепљују, резимира наративни текст  
1СЈ.3.2.7. Објашњава и вреднује догађаје и поступке ликова у тексту (објашњава 
зашто је лик поступио на одређени начин, вреднује крај приче у односу на своја 
предвиђања током читања текста, износи свој став о догађајима из текста)  
1СЈ.3.3.2. Јасно структурира текст (уводни, средишни и завршни део текста); добро 
распоређује основну информацију и додатне информације унутар текста и пасуса  
1СЈ.3.5.1. Тумачи особине, понашање и поступке ликова позивајући се на текст  
1СЈ.3.5.2. Уочава узрочно-последичне везе међу догађаијама у тексту  
1СЈ.3.5.3. Тумачи идеје у књижевноуметничком тексту, аргументује их позивајући 
се на текст  
CJ.1.2.3. Саставља једноставан експозиторни, наративни и дескриптивни текст и 
уме да га организује у смисаоне целине (уводни, средишњи и завршни део текста)  
CJ.1.4.9. Способан је за естетски доживљај уметничких дела  
CJ.2.1.1. Чита текст користећи различите стратегије читања: „летимично читање“ 
(ради брзог налажења одређених информација); читање „с оловком у руци“ (ради 
учења, ради извршавања различитих задатака, ради решавања проблема); читање 
ради уживања  
CJ.2.2.1. Саставља експозиторни, наративни и дескриптивни текст, који је целовит 
и кохерентан  
CJ.2.2.2. Саставља вест, реферат и извештај  
CJ.2.2.3. Пише резиме краћег и/или једноставнијег текста  
CJ.2.4.6. Одређује мотиве, идеје, композицију, форму, карактеристике лика 
(психолошке, социолошке, етичке) и њихову међусобну повезаност  
CJ.2.4.8. Уочава разлику између препричавања и анализе дела  
CJ.2.4.9. Уме да води дневник о прочитаним књигама  
CJ.3.2.1. Организује текст у логичке и правилно распоређене пасусе, одређује 
прикладан наслов текста и поднаслове деловима текста  
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CJ.3.2.2. Саставља аргументативни текст  
CJ.3.2.3. Пише приказ (књиге, филма, позоришне представе и сл.), репортажу и 
расправу  
CJ.3.4.6. Тумачи различите елементе књижевноуметничког дела позивајући се на 
само дело  
CJ.3.4.7. Изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га образлаже  
ИС.1.2.2. препознаје разлику између текстуалног историјског извора и других 
текстова познатих ученику, који говоре о истим историјским појавама  
ИС.1.2.3. препознаје једноставне и карактеристичне историјске информације дате 
у форми слике 
ИС.1.2.7. зна да исте историјске појаве могу различито да се тумаче  
ИС.1.2.8. препознаје различита тумачења исте историјске појаве на једноставним 
примерима  
ИС.2.2.1. уме да закључи о којем догађају, феномену и личности је реч на основу 
садржаја карактеристичних писаних историјских извора  
ИС.2.2.4. уме да одреди угао гледања на историјску појаву (победника или 
побеђеног) на основу поређења два историјска извора који говоре о истом 
историјском догађају, феномену  
ИС.2.2.5. препознаје да постоји пристрасност у појединим тумачењима 
историјских личности, догађаја, феномена  
ИС.3.2.1. уме да изврши селекцију историјских извора  
ИС.3.2.2. уме да анализира и процени релевантност историјског извора  
ИС.3.2.4. уме да одреди на основу анализе историјског извора контекст у којем је 
настао извор и контекст о којем говори извор (идеолошки, културолошки, 
социјални, политички, географски контекст извора)  
ИС.3.2.6. уме да издвоји разлике и сличности у тумачењима и изворима који се 
односе на исту историјску појаву  
ИС.3.2.7. уме да изрази став и мишљење о одређеном тумачењу историјског 
феномена и да одреди врсту пристрасности (манипулација, пропаганда, 
стереотип. 
 
 
 

ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ УЧЕНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
 

Одељењске заједнице 
 

 Одељенске заједнице ће се конституисати на почетку школске године 
избором одбора одељенске заједнице. 
 Основна подручја рада одељенских заједница су: 

 успех ученика у одељењу, 
 чување здравља ученика (дрога, алкохол, пушење) и заштита 

животне средине, 
 разумевање хуманих међуљудских односа, 
 слободно време ученика, 
 рад на превенцији насиља у школи, 
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 анализа закључака донетих на Ученичком парламенту (7. и 8. разред) 
 професионална оријентација ученика. 

 У старијим разредима ће се посебна пажња посветити организованој акцији 
против пушења, употребе алкохола и дрога, као и на превенцији сиде. Посебна 
пажња биће поклоњена неговању хигијенских навика у циљу превенције и 
заштите здравља (Ковид 19). Облици који ће се користити су предавања, 
разговори, радионице и сл. 
 

 
Васпитни рад у разредној настави 

 
        Циљ васпитања у основној школи је припрема детета за живот и обухвата 
оспособљавање за примену знања и умења, стваралачког коришћења слободног 
времена, развијање свести о потреби чувања здравља, развијање хуманих односа 
међу половима, смисла за лепо, стицање основних знања о културном понашању. 
         У овој школској години, у циљу појачања васпитне улоге школе, школа се 
определила за израду посебног програма васпитног рада у коме су васпитни 
задаци распоређени по подручјима рада.  
 
 

Садржај рада Време Реализација 
 

Извршиоци 
 

Прилагођавање ученика на школу и учешће у школским активностима 

1.  Пријем ученика 
Упознавање са школом и 
школским активностима   

 
Септембар 

 
Редовна настава, 
ЧОС 

Одељењски старешина, 
стручни сарадници, 
наставници 

2. Укључивање ученика у 
доношење правила 
понашања у школи 

 
Септембар 

 
 ЧОС 

 
Одељењски старешина, 
стручни сарадници 

3.   Укључивање ученика у 
слободне активности у 
складу са њиховим 
склоностима и 
способностима, праћење 
и вредновање резултата 
 

 
  
1. квартал 

 
  
Слободне 
активности 

 
 
Одељењски старешина  

4.  Организовање 
спортских и квиз 
такмичења 

 
Током 
године 

 
Слободне 
активности 

Одељењски старешина, 
наставници, 
сарадници, директор 

5.  Организовање и 
спровођење 
хуманитарних и сабирних 
акција  

Током 
године 

 
Заједница 
ученика 

 
Одељењски старешина, 
директор 
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     Развијање комуникативне способности, сарадње и конструктивно разрешавање 
сукоба 

1.  Подстицање ученика 
на изражавање својих 
осећања  и потреба 

 
Током 
године 

 
Сви облици 
васпитно-
образовног рада 

 
Одељењски старешина, 
стручни сарадници 

2.  Развијање сарадничке 
и ненасилне 
комуникације 

Током 
године 

Сви облици 
васпитно-
образовног рада 

 Одељењски 
старешина, стручни 
сарадници 
 

3. Рад на упознавању 
невербалне комуникације 
и њених особености 

 
Током 
године 

 
Слободне 
активности 

Одељењски старешина, 
стручни сарадници 

4. Упознавање са 
стратегијама и стиловима 
понашања у сукобу и 
конструктивно решавање 
сукоба 

 
Током 
године 

 
Редовна настава и 
слободне 
активности 

 
Одељ. старешина, ППС 

5. Активно слушање Током 
године 

Сви облици 
васпитно-
образовног рада 

Одељ. старешина, ППС 

Садржај рада Време Реализација Извршиоци 
Неговање активности за решавање индивидуалних проблема 
 
1. Идентификовање 
проблема ученика 

По 
потреби 

Сви облици 
васпитно-
образовног рада 

 
Одељ. старешина 

2. Развијање особина и 
техника за решавање 
проблема 

 
Током 
године 

 
Редовна настава и 
слободне 
активности 

Одељ. старешина, 
стручни сарадници  

3 . Предпубертетско доба 
(емоционалне промене, 
полне болести и болести 
зависности-предавање за 
ученике и родитеље) 
 

 
Током 
године 

 
Родитељски 
састанци 

 
Одељењски старешина, 
лекар 

             Формирање аутономне моралности, изграђивање моралних и других 
вредности 
1. Формирање аутономно 
моралних личности 

 
 Током 
године 

 
Сви облици 
васпитно-
образовног рада 

 
Одељ. старешина, 
стручни сарадници 



ОШ „Змај Јова Јовановић“ 

Годишњи план рада школе за школску 2021/22. годину 
 

119 
 

2. Развијање критичког 
односа 

 
Током 
године 

 
Сви облици 
васпитно-
образовног рада  

 
Одељ. старешина,  

3.  Организовање посета 
културним 
институцијама 

 
Током 
године 

Остали облици 
образовно-
васпитног рада 

Директор, одељ. 
старешина 
и стручни сарадници 

4. Организовање излета и 
екскурзија 

Током 
године  

 
Остали облици 
образовно-
васпитног рада 

Директор, одељ. 
старешина, 
разредна већа 

 
 
 

Васпитање за хуманизацију односа међу половима има задатке: 
 
 

Садржај Време Реализатори 
   Васпитање ученика за једнако 

вредновање способности и резултата рада 
оба пола, ради сузбијања предрасуда о 
инфериорности једног пола 

Током 
године 

Одељ. старешине 
Руководилац секције, 
стручни сарадник 
Вршњачки тим 

   Изграђивање свести о природном односу 
човека према човеку 

 

Током 
године 

Укључени су и спољни 
сарадници 

  Развијање другарских осећања, 
међусобног уважавања и поштовања друге 
личности 

Током 
године 

Организације Црвеног 
крста.  
 

 Упознавање са улогом љубави и полности  
у животу човека 

Током 
године 

Одељењске старешине и 
стручна служба 

 Свакодневно дружење са вршњацима, 
међусобно помагање и одређено 
одрицање ради пружања могућности да се  
и други оствари у раду и игри 

Током 
године 

Одељењске старешине и 
установе из града 

 Учење да се пажљиво и до краја саслуша 
други 

Током 
године 

Одељењске старешине и 
нставни кадар 

 Развијање потребе за учешћем у акцијама 
солидарности 

 
Током 
године 

Одељењске старешине, 
Црвени крст, Ученички 
парламент... 

 Стицање навика пажљивог односа према 
млађим друговима, старијим и немоћним 
особама. 

Током 
године 

Одељењске старешине, 
Црвени крст, Ученички 
парламент... 
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Васпитни рад у предметној настави 
 

Васпитни рад у петом разреду 
 

Тема Број 
час. Очекивани исходи Носилац 

реализације 
Упознавање ученика, 
избор одбора одељења, 
кућни ред школе 

6 
Успешан рад одељења, 
формирање позитивног 
језгра 

Одељ. 
старешина,ППС 

-Учење, услови за учење, 
прављење плана рада, 
-Здравље и здрава исхрана, 
-како помажемо другу 

5 

Разумеју значај знања у 
животу и знају да их 
примењују 

Одељењски 
старешина, 
вршњачки тим, 
ППС 

-Култура опхођења 
-Омиљена књига и филм 
 
 
 
-Значај правог другарства 
 
 
-Анализа успеха и владања 
у одељењу 
-Породични односи, како 
се слажемо са родитељима, 
браћом,сестром 
-Мој кућни љубимац 
 

10 

Изградити позитиван став 
према лепом понашању, 
навике за читање-избор 
филмова које ћемо гледати, 
 
-Изабрати друга који је 
сличан теби, хуманост према 
супротном полу 
 
 
 
-Неговати разумевање за 
потребе свих чланова 
породице и љубав према 
животињама 

Одељењски 
старешина 
 
 
 
Вршњачки тим 

-Психо-физички развој, 
 
-опасности вребају: дрога, 
пушење, алкохол, интернет 
итд. 
- значај бављења спортом 

8 

-упознати се са променама 
које настају сазревањем, 
 
-сагледати штетност утицаја 
на децу 
- увидети значај бављења 
спортом за здравље и 
расположење ученика 

Одељењски 
старешина, 
психолог, 
вршњачки тим 

-слободно време: излети, 
телевизија, компјутер 4 -рационално користити 

слободно време 
Одељењски 
старешина, ППС 

-обележавање школске 
славе, Дана школе, 
државних празника, Дан 
жена 

3 

Изградити став о значају  
обележавања празника 

Одељ. 
старешина 
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Васпитни рад у шестом разреду 
 

Тема Број 
час. Очекивани исходи Носилац 

реализације 
-Размена искустава и 
доживљаја са распуста, 
-Кућни ред школе, права и 
обавезе ученика 

3 

-Остварити успешан 
амбијент у одељењу, 
- Договори се о начину 
понашања у школи 

Одељењски 
старешина 

-Насиље међу децом, светски 
дан детета 
-Значај правилне исхране за 
здравље деце, 
-Међусобна комуникација и 
разумевање, 
-Културно опхођење у школи 
-понашање на екскурзији 

6 

-Сузбијање агресивности, 
 
-навикавање деце на 
здраву исхрану, 
-Ненасилно решавање 
проблематичних односа, 
-Позитиван став према 
лепом понашању 

Одељењски 
старешина, 
психолог 
 
 
Вршњачки тим 

-Учење: радне навике, технике 
учења,у слови за учење, 
-Такмичење у одељењу, 
 
-Анализа успеха и понашања 
ученика, 
-Међународни Дан 
толеранције, 
 
-Квиз знања, 
-бежање са часова 

8 

-Изградити радне навике 
за редовно учење, 
-Развијање здравог 
такмичарског духа 
 
 
-Формирати ставове за 
уважавање разлика, и 
значају толеранције, 
-Схватање вредности 
знања 
-увиђање штетности  

 
 
 
 
Одељењски 
старешина, ППС 

-Особа коју ценим, 
-Омиљени хоби, 
-Љубав према животињама 3 

-Критеријуми за избор 
узора и идеала, 
-предности хобија, 
-обогатити своје емоције 

Одељењски 
старешина, ППС 

-Пубертет, 
-Болести зависности, 
-Хуманост полова, уважавање 
разлика 

9 

-упознати 
карактеристике , 
-Упознати последице 
-Развити свест за 
уважавање разлика 

 
Одељенске 
старешине и ППС 

-Професионална опредељења, 
-Слободно време ученика 

4 

-Упознати интересовања 
ученика за занимања, 
-корисно проводити 
време 

Одељенске 
старешине, Тим за 
професионалну 
оријентацију и 
ППС 

-Обележавање државних, 
школских и верских празника 3 -изградити став о значају 

обележавања празника 
Одељењски 
старешина 
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Васпитни рад у седмом разреду 
 

Т е м а Бр 
Час 

Очекивани 
исходи Носилац реализације 

-Утисци са распуста, 
-правила понашања у школи, 
права и обавезе ученика, 
-Избор одбора одељења 

2 

-Остварити 
подстицајни 
амбијент 

 
Одељ. Старешина 

-насиље међу омладином, 
конфликти и како их решавати, 
-Међународни Дан толеранције, 
 
-У здравом телу је здрав дух, 
лична хигијена, 
-Забавни живот у школи 

4 

-Ненасилно 
решавање 
конфликата, 
-Уважавати 
разлике међу 
људима, 
-Увидети значај 
бављења 
спортом за 
здравље деце  

 
 
 
Одељ. старешина, ППС 
 

-Радне навике и технике учења, 
-Понашање на екскурзији, утисци 
-учење: анализа успеха и владања, 
-Бежање са часова, 
 
-оцењивање у нашој школи 

6 

-Изградити 
радне навике за 
редовно учење 
-Предности 
редовног 
похађања  

 
 
 
Одељењски старешина 

-Професионална оријентација, 
 
-Идеали и узори, 
-Ученички парламент као  
позорница демократије, 5 

-Полазити од 
личних 
потенцијала 
приликом 
избора 
Занимања 
-Развијати 
демократичнос
т  

 
 
Одељењски старешина 
 
Вршњачки тим 

-Адолесценција, карактеристике 
-Болести зависности (дрога, 
алкохол, пушење) 
-Злоупотреба интернета, игрице 
-Хумани односи полова 
-СИДА – странпутица 13 

-Оснажити 
личност, 
социјално и 
емоционално 
 
-Поштовати 
разлике 
-Упознати 
опасности и 
заштити се 

 
 
Одељењски старешина, 
психолог 
 
Вршњачки тим 

-Слободно време, хоби, 
 3 -Рационално 

користити 
 
Одељењски старешина, 
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-Утицај медија на младе слободно време, 
-Бирати 
програме који 
ће обогатити 
личност 

психолог 

-Државни празници, школска 
слава, Дан школе 3. 

-Изградити 
свест о значају 
обележавања 
празника 

 
Одељењски старешина 

 
 

Васпитни рад у осмом  разреду 
 

Т  е  м  а Број 
час Очекивани исходи Носилац 

реализације 
-Утисци са распуста, 
-Права и обавезе ученика, 
-Забавни живот ученика у школи, 
-Избор одбора одељења 

2 

-Остварити 
стимулативни амбијент 
у одељењу 

Одељењски 
старешина 

-Активност ученика у 
парламенту школе, 
-Вршњачко насиље, агресивност, 
 
-Толеранција обавеза понашања, 
-Бављење спортом, хоби, здравље 
ученика 

3 

-Развијање 
демократичности 
-Ненасилно решавање 
сукоба 
-Уважавати разлике 

 
Одељењски 
старешина, 
психолог 

-Учење: анализа успеха и 
владања, редовно похађање 
наставе, оцењивање ученика, 
-Понашање на екскурзији 

4 

-Разумети важност 
знања у животу 

Одељењски 
старешина, 
ППС 

-Професионална оријентација, 
самоспознаја, информисање о 
занимањима, могућности 
школовања, одлука 

10 

-Укључивање ученика у 
свет рада 

Одељењски 
старешина, 
психолог 

-Адолесценција, понашање 
ученика, 
-Болести зависности (дрога, 
алкохол, пушење) 
-злоупотреба интернета, 
 
-СИДА-болест данашњице 

12 

-Оснаживање личности 
-Јачање менталног 
здравља, 
-Обазриво користити 
интернет, 
-Упознати начин 
заштите 

Одељењски 
старешина, 
ППС 
Вршњачки 
тим 
стручњаци 

-Припремање завршног испита, 
-Завршни испит, догађај, испит 
зрелости 

2 
-Свест о потреби 
припремања за испит 

Одељењски 
старешина 

Државни празници, школска 1 -Свест о важности Одељењски 
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слава, Дан школе обележавања празника старешина 
 
 

План Ученичког парламента 
 
 Према Закону ученици VII и VIII разреда ће формирати парламент. 
Парламент ће имати 14 чланова, по два представника из сваког одељења и свог 
председника. Парламент ће се састајати по потреби и бавиће се: 
 -давањем предлога о правилима понашања у школи, давањем предлога за 
 годишњи програм, за школски развојни план, предлози за побољшање рада 
 слободних и ваннаставних активности, учешће на такмичењима и сл. 
 -разматрање односа и сарадње ученика и наставника, 
 -информисање ученика о питањима од посебног значаја за њихово 
 школовање (оцене, испити, и сл.). 
 Парламент ученика ће водити: Љиља Маравић-Васић, Вера Репарски-Ника и 
Маријана Ристић. 
 
 

Активности и садржаји Време Носиоци Показатељи 
Формирање парламента, 
избор представника 
ученика, избор 
председника, записничара 
Доношење правила о раду 
ученичког парламента 
 

 
 
Септембар 

 
 
Наставници и 
ученици 

Записник са 
састанака ђачког 
парламента; 
Пословник о раду 
ђачког парламента; 
Извештај о раду 
ђачког парламента 

- Дечија недеља – 
активности  
-Правила понашања 
ученика у школи 
(предлози, дискусија, 
закључци) 
-Предлози за успешну 
организацију рада и 
одмора у школи 

 
 
 
Октобар 

 
Наставници, 
ученици и 
одељењске 
старешине осмог 
разреда 

 
Записник са 
састанака ђачког 
парламента; 
Извештај о раду 
ђачког парламента 

Слободне и ваннаставне 
активности у школи 
(Предлози, дискусија, 
закључци) 
 Дан школе – активности 
Награђивање ученика који 
су остварили запажене 
резултате током прошле 
године – предлози 

 
 
 
Новембар 

 
 
Наставници, 
ученици, Тим за 
подршку 
талентима 

Записник са 
састанака ђачког 
парламента; 
панои; 
награђени 
ученици; 
Извештај о раду 
ђачког парламента 

Учешће у уређењу школе  Наставници, Записник са 
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за новогодишње празнике 
Свети Сава – активности 
Предлог ученика за 
Светосавску повељу 

Децембар 
јануар 

ученици, Тим за 
културне 
делатности 

састанака ђачког 
парламента; 
панои; 
Извештај о раду 

Учешће на такмичењима и 
промоција резултата; 
Забавни живот ученика у 
школи 
Сарадња са Парламентом 
из суседних школа 
Сарадња са МУП-ом 

 
Фебруар –
април 

 
Наставници и 
ученици 

 
Записник; 
Извештај; 
Пано 

Професионална 
оријентација – Сајам 
образовања, реални 
сусрети 
Избор ђака генерације 
Завршни испит ученика 
Матура 

 
Мај 

Наставници, 
ученици и одељ. 
старешине осмог 
разреда, Тим за 
професионалну 
оријентацију 

Записник; 
Извештај; 
фотографије, 
панои, снимци; 

 
 

План рада Дечјег савеза 
 

 Сви ученици школе су чланови Дечјег савеза.  Циљ му је да омогући сваком 
детету срећно детињство. Учитељице првог разреда ће бити непосредни носиоци 
свих активности првака уз подршку управе школе и свих пратећих служби. У 
оквиру Дечјег савеза ће се реализовати следеће активности: 
 

Активности-садржаји Време Носиоци 
Приредба за пријем првака септембар Учитељице I раз. 
Упознавање са председником општине октобар Учитељице I раз. и лок. 

заједница 
Посете биоскопским и луткарским 
представама 

Новембар 
Април 

КЦ и учитељице I раз. 

Изложбе ликовног стваралаштва 
ученика 

децембар-
април 

Учитељице I раз. и 
вероучитељи 

Хуманитарне, сакупљачке акције Јуни Директор, запослени, 
Комуналац 

 
 Дечја недеља је време када све ученичке организације имају пуну 
афирмацију. У Дечјој недељи ће се организовати приредба поводом пријема 
првака у Дечји савез, коју ће припремити комисија за културну активност школе. 
Поред тога, школа ће се укључити у све облике активности које тим поводом буде 
организовао град. 
 Поред тога, у дечијој недељи ће бити организоване спортске манифестације 
које ће реализовати наставници физичког васпитања. 
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 Приредићемо и изложбу дечјег ликовног стваралаштва са ученицима 
предметне и разредне наставе. 
 На основу досадашњег искуства и задовољства ученика дечјим вашаром, и 
ове школске године у оквиру Дечје недеље биће уприличена ова активност. 
Приликом планирања активности, планирана је сарадња са ПУ „Полетарац“ и 
предшколском децом из два најближа објекта. 
 У оквиру Дечије недеље школа ће организовати хуманитарну акцију.  

 
 

План рада подмлатка Црвеног крста 
 

 Већ традиционално, школа ће организовати хуманитарну акцију "Деца-
деци", са циљем да се прикупи школски прибор, књиге, сликовнице, играчке, 
уџбеници и сл. за децу којој је таква помоћ потребна. Ову активност ћемо 
организовати у сарадњи са Црвеним крстом Руме који ће предложити установу 
или децу којој ће та помоћ бити послата. Црвени крст и школа ће и даље 
сарађивати у обради актуелних тема (АИДС, дрога, алкохол, пушење...). 
 
 

Активности-садржаји 
 Време Носиоци 

Хуманитарна акција „Деца-деци“ октобар Одељ. старешине 
Прикупљање шк. прибора, књига, 
сликовница 

У току 
године 

Одељ. старешине и 
директор 

Едукација ученика (СИДА, алкохол, 
пушење, дрога) 

У току 
године 

Вршњачки тимови, 
представници Црвеног 
крста 

Развојне карактеристике ученика 
(ментално здравље ученика) 

У току 
године 

Вршњачки тимови, 
представници Дома 
здравља 

Тамичење ученика из Прве помоћи Мај, јуни представници Црвеног 
крста 

Помоћ старим лицима У току 
године 

Ученици старијих 
разреда, сарадник из 
Црвеног крста 

 
 

План рада Вршњачког тима 

Циљеви: ширење асертивног начина комуникације, толеранције, хуманих 
вредности, превенција насиља, као и развијање другарства, поштовања и 
емпатије, тимског духа, осећања заједништва... 

Задатак Вршњачког тима је да се кроз низ активности током школске 
године залаже за промоцију, вредновање и усвајање животних вредности– 
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другарства, пожртвовања, толеранције, ненасилних облика комуникације, 
хуманости.  

 
Време 

реализације Активности Носиоци реализације 

Септембар 

Избор чланова тима, 
формирање тима, израда 
и анализа плана и 
програма 

Вршњачки тим и 

наставници –  ментори 

Октобар-
новембар 

Реализација радионица у 
предметној настави  
(5. разред) 

Вршњачки тим, наставници-
ментори  

Децембар 

Сумирање а иктивности 
подношење 
полугодишњег 
извештаја рада тима на 
нивоу школе 

Вршњачки 
тим инаставници-ментори 

Фебруар-
март 

Рад са ученицима млађих 
разреда-ученици 
старијих разреда 
посећују одељења  
разредне наставе и 
реализују радионице 

Вршњачки тим, наставници-
ментори и Тим за заштиту 
ученика од насиља 

Током 
године  

Уређивање  хола школе 
(акције  излагања порука 
ненасилне комуникације 
и толеранције) 

Вршњачки тим, наставници-
ментори и Тим за заштиту 
ученика од насиља 

Током 
године 

Хуманитарна акција „Чеп 
за хендикеп“ 

Вршњачки тим, наставници-
ментори  

Током 
године 

Организација спортских 
турнира и хуманитарних 
акција  

Вршњачки тим, ментори 
и наставници физичког и 
здравстевног васпитања 

Јун 

Вредновање активности 
Вршњачког тима; 
подношење извештаја 
Наставничком већу 

Вршњачки тим, наставници-
ментори 
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ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 
 

 
План превентивног психо-социјалног рада 

 
 Школа ће на почетку школске године анализирати стање и направити 
процену најцелисходнијег начина едукације радника школе и родитеља који ће 
бити укључени у ову активност. Процену ће сачинити тим наставника, а стручни 
органи школе ће је анализирати и одобрити. У ову активност биће укључени и 
ученици путем Тима за превенцију насиља, а такође и у оквиру рада Ученичког 
парламента. 
 

Програм унапређивања васпитно-образовне праксе 
 

 Унапређивање васпитно-образовне праксе биће спроведено кроз сарадњу 
и размену међусобних искустава у оквиру актива по разредима (I-IV) и у оквиру 
наставних предмета, кроз педагошко-инструктивни рад, стручно усавршавање, 
коришћењем савремених наставних средстава, као и на састанцима Педагошког 
колегијума и у оквиру Наставничког већа.        
 
           

Задаци Носилац 
реализације Динамика 

-Усмеравање активности ученика на 
поштовање правила понашања у школи, 

Одељењски 
старешина У току године 

-Организовање ученика да преко ученичких 
организација, парламента и одељењских 
заједница утичу на рад у школи 

Одељењске 
старешине, 

ППС 

На почетку 
школске 
године 

 
-Изграђивање свести да је живот у групи и 
колективу неопходност ППС У току године 

-Развијање позитивних моралних особина и 
ставова, 
-Формирање позитивних ставова према 
општим развојним темама, као што су : љубав, 
емоције, пријатељство, вредности, лични 
идентитет и сл 

Одељењске 
старешине 
психолог 

У току године 

-Јачање утицаја вршњачких тимова и 
афирмисање њихове улоге у темама, као што 
су: сида, алкохолизам, пушење, дрога итд. 
- Упућивање ученика на правилно коришћење 
интернета 

Одељењски 
старешина У току године 

-Повезивати школу са локалном заједницом 
-Сарадњу школе са родитељима побољшати 
укључивљњем родитеља  у процес доношења 

Директор,тим 
за ШРП У току године 
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одлука 
-Обједињавање васпитне и образовне 
компоненте приликом утицаја на ученике 

Сви 
наставници 

У току школске 
године 

-Развијање свести о припадности своме народу 
и држави Србији 

Сви 
наставници У току године 

 
 

План здравствене превенције 
 

 
 Циљ програма је стицање знања, формирање ставова у вези са здрављем, 
унапређивање хигијенских и радних услова у школи. 
 Садржај програма је следећи: 
-изграђивање самопоштовања (препознавање осећања, изграђивање селф 
концепата, формирање културног идентитета) 
-здрава исхрана (разноврсна исхрана, време за јело, оброци, правилна исхрана) 
-брига о телу (основне хигијенске навике, брига о одећи, чистоћи тела, косе) 
-физичка активност и здравље (игра, покретљивост, значај одмора, рекреација, 
спортови) 
-бити здрав (потреба за одмором, спавање, здраво понашање, природне одбране 
организма, спречавање инфекција, суочавање са страхом и анксиозност) 
-безбедно понашање (правила о безбедности, стицање поуздања, безбедно 
кретање у саобраћају) 
-односи са другима (дружити се са другом децом, савладати конфликте, разумети 
потребе и осећања других) 
-хумани однос између полова (сарадња са супротним полом, упознавање 
физичких разлика међу половима, позитивно вредновање супротног пола, 
упознавање са сидом) 
-правилно коришћење здравствених служби 
-улога за здравље заједнице (сачувати здраву околину, чувати животну 
средину) 
-превенција употребе дрога (радионице МУП-а за ученике1., 4. и 6. разреда, 
радионице које се реализују кроз часове ЧОС-а и грађанског васпитања,   семинари 
стручног усавршавања...) 
 Програм ће се реализовати у оквиру редовне наставе, интегрисањем ових 
садржаја у оперативне програме. Један део програма ће се остварити у раду 
ваннаставних активности, а такође и у контактима са одговарајућим службама 
Дома здравља (Развојно саветовалиште), МУП-а, Центра за социјални рад и 
организацијом Црвеног крста. 
  

Садржаји и активности Време Носиоци 
Изграђивање самопоштовања  

 
 
 

Психолог, одељ. 
старешина 

Здрава исхрана Одељ. старешина, Дом 
здравља 
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Брига о телу  
 
 
У току 
године 

Проф. физичког васп. 
и одељ. старешине 

Физичка активност и здравље Проф. физичког васп. 
Бити здрав Проф. физичког васп. 

и одељ. старешине 
Безбедно понашање ППС и одељ. 

Старешине 
Односи са другима ППС 
Хумани однос између полова ППС и одељ. 

Старешине 
Правилно коришћење здравствених служби ППС и одељ. 

старешине 
Улога за здравље заједнице Одељ. старешине 
 
Превенција употребе дрога 

Одељ. старешине, 
наставник грађанског 
васпитања, 
представници МУП-а 

 
 

Едукативни и образовни програми за развој, мир и толеранцију 
 

 
 Циљ овог програма је развијање толеранције, пре свега кроз уважавање 
различитости; право на изношење сопственог мишљења; спремност за 
прихватање туђег различитог мишљења. 
 У школи нису дозвољене нити пожељне  активности којима се угрожавају, 
омаловажавају, дискриминишу ученици, по основи: националне, етичке, верске 
или полне припадности. 
 Под дискриминацијом се сматра свако посредно или непосредно, на 
отворен или прикривен начин, ограничавање права ученика, неједнако поступање 
или пропуштање чињења односно прављење разлика.  
 У овај програм су  укључени сви запослени у школи. Учитељи, наставници 
-одељењске старешине и психолог ће организовати психолошке радионице са 
одељењима нижих и виших разреда. 
 Школа ће и ове године узети учешћа у новим семинарима овог типа и 
оспособити нове наставнике за рад са децом. 
 Школа ће такође и кроз инклузију допринети да се ученици боље сналазе 
у окружењу деце са специфичним потребама, било да је реч о телесном недостатку 
или менталном дефициту. 
 

Садржаји и активности Време Носиоци 
Едукација о потреби уважавања 
различитости 

У току 
године 

ППС и наставник грађ. 
васп. 

Едукација- ненасилно решавање 
конфликата октобар Одељ. старешине, 

наставник грађ. васп. 
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Учешће у програмима семинара за мир и 
толеранцију 

У току 
године 

Одељ. старешине, 
наставник грађ. васп. и 
вршњачки тимови 

Организовање часова толеранције У току 
године Одељ. старешине 

Изграђивање односа толеранције према 
деци са посебним потребама 

У току 
године Одељ. старешине 

 
 

Еколошки програми 
 

 Програм ће се реализовати са следећим садржајима: 
 -уређивање и одржавање спољашњег простора, 
 -уређивање и одржавање унутрашњег простора, 
 -хуманитарне акције. 
 Уређивање простора испред школе ће обухватити прилазе школи, 
школски врт, зелене површине, цвеће, школско двориште, жардињере, спортске 
терене итд. 
 Уређивање ентеријера ће обухватити: учионице, кабинете, ходнике, 
улазни хол, стаклене површине. 
 Еколошка секција школе ће у оквиру свог рада оплемењивати изглед 
школе естетским и функционалним садржајима у интересу заштите животне 
средине. Школа ће учествовати у свим акцијама које буде организовала локална 
заједница. 
 Школа је је учествовала и била успешна у пројекату  За чистије и зеленије 
школе у Војводини и у том правцу ће наставити са даљом реализацијом. О 
реализацији програма ће се старати Маравић-Васић Љиљана, као координатор 
тима. 
У текућој школској години пажња ће се посветити следећим активностима: 
 

А к т и в н о с т и Д и н а м и к а Носилац 
реализације 

-Обезбедити засторе од сунца за 
прозоре без истих 
-Обезбедити жардињере  и саксије за 
цвеће, 
-Одржавати зелене површине испред 
старе школске зграде, 
-Естетско уређење школских 
ентеријера 

Септембар 
 
 
 
Октобар 

Школски одбор, 
директор 
 
 
 
Одељ. заједнице, 
еколошка секција, 
Наставник ликовне 
културе 

-Обилазак школских екстеријера и 
деловање у складу са установљеним 
потребама, 
-Доношење оперативног плана еко- 

 
 
 
 

Одељењске 
старешине, 
 
Еко секција и 
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секције, 
-Набавка контејнера за папир, 
пластику, 
-Одржавање спомен бисте Чика Јове 
Змаја испред зграде у Главној улици 
(цвеће, руже), 
-Учествовање у пројекту:“ За чистије и 
зеленије школе Војводине“ 

 
Октобар 

наставник 
биологије и физике 
 
 
 
 
Наставници 
биологије 

-Уређење школске ливаде и потока Јесен-пролеће Одељ. заједнице 
старијих разреда 

-Набавка цвећа и украсног грмља, 
-Нега постојећег садног материјала 
(орезивање ружа, осушених гранчица и 
листова и сл.), наводњавање. 

Април 
У току сезоне 
вегетације 

Директор, донатори 
Наставник 
биологије, одељ. 
старешине 

-Нега и допуњавање цвећа по 
учионицама, канцеларијама и 
ходницима, 
-Опремање биолошког кабинета 
- Уређивање еко-паноа 

У току сезоне 
 
У току године 

Одељ. старешине и 
еко патроле 
Наставник 
биологије 

-Формирање цветног врта у 
жардињерама у школском дворишту и 
на улазу у стару школску зграду, 
-Естетско уређивање свих школских 
ентеријера и жичане површине 

У току године 
 
 

Наставник 
биологије и физике 
 
Наставник ликовне 
културе 

-Обезбеђење финансијских средстава и 
донација за куповину садног 
материјала, цвећа и сл. 

У току године Директор  

 
Да бисмо обезбедили боље услове за рад и учење систематска пажња се 

мора фокусирати на озелењавање школских површина, садњу цвећа и украсног 
грмља, као садница одабраног дрвећа. То је важно, због тога, што естетски уређен 
школски амбијент има васпитни ефекат на развијање племенитих осећања код 
ученика. 
 
  Примена Конвенције о правима детета 
 
 На почетку школске године све одељенске заједнице ће се упознати са 
дечјим правима уз помоћ својих учитеља и одељ. старешина. Дечија права ће бити 
посебно афирмисана на часовима грађанског васитања на свим узрастима. 
Ученици ће бити упознати са следећим правима: 
 -уважавање личности, 
 -квалитетан образовно-васпитни рад, 
 -свестрани развој личности, 
 -заштита од дискриминације и насиља, 
 -благовремено информисање о важним питањима, 



ОШ „Змај Јова Јовановић“ 

Годишњи план рада школе за школску 2021/22. годину 
 

133 
 

 -информисање о правима и обавезама, 
 -подношење приговора и жалбе на оцену и на остваривање других права, 
 -слобода удруживања у различите групе, клубове и организовање 
 ученичког парламента, 
 -учествовање у раду органа школе, 
 -покретање иницијативе за преиспитивање одговорности уколико се 
 наведена права не остварују. 
 
 

Циљеви Активности 
Носилац 

реализације 
 

Време 

-Упознати децу с 
Конвенцијом о 
правима детета, 
-Тумачење права и 
одговорности 
ученика, упознавање 
правила понашања у 
школи 

-Радионице из 
Буквара дечјих права 
на часу одељењске 
заједнице 
-Разговор на ЧОС-у 

 
 
Учитељице и одељ. 
старешине 

 
 
Септембар 

-Стварати услове за 
прихватање и 
усвајање дечјих права 
у животу, 
 
 
-Подстицати децу на 
остваривање 
Конвенције 

-Укључивање деце у 
припреме приредби за 
пријем првака,  
-Масовно укључивање 
деце у активности у 
Дечјој недељи, 
 
-На часовима 
грађанског васпитања 
урадити радионице 
које су предвиђене за 
старији узраст 

 
Учитељице, 
одељењске 
старешине,  ППС 
 
 
 
 
Наставник 
грађанског 
васпитања 

 
 
 
 
 
Октобар 

-Сарадња са 
родитељима  у 
остваривањ у дечјих 
права, 

-Едукативни 
разговори о 
предностима и 
злоупотреби 
интернета од стране 
деце  

Одељењски 
старешине 

 
 
Новембар 

-Помоћи деци која 
имају проблем у 
социјализацији и 
тешкоћа у 
прилагођавању 
вршњацима, 
одраслима, 

-Разговори о 
тешкоћама у 
пубертету и 
адолесценцији, 
 
 
-Разговори са 

 
Вршњачки тимови  
 
Канцеларије за 
младе 
 
 

 
 
 
 
 
Децембар 



ОШ „Змај Јова Јовановић“ 

Годишњи план рада школе за школску 2021/22. годину 
 

134 
 

-Помоћ деци са 
потешкоћама у 
емоционалном 
развоју 
(узнемиреност, стрес) 

психологом школе 
-Десензибилизација 

Психолог  

Радионица: 
Уважавање личности 
ученика 

Разговор са 
ученицима 

Учитељице и наст. 
грађанског васп. 

Јануар, 
фебруар 

Радионица: Заштита 
од дискриминације и 
насиља 

Вршњачки тимови Учитељице и наст. 
грађанског васп. 

Март 

Информисање о 
правима и обавезама 
ученика 

ППС Учитељице и наст. 
грађанског васп. 

Април, мај 

Парламент ученика Размена искустава са 
вршњацима из других 
школа 

Љиља Маравић-
Васић 
Вера Репарски-Ника 
Маријана Ристић 

 
Мај, јуни 

 
 

План школских такмичења 
 

 Школа ће учествовати у свим такмичењима које организује Министарство 
просвете од општинског до републичког нивоа. Поштоваће се препоруке 
Министарства. Пре тога школа ће организовати прелиминарна-школска 
такмичења према следећој динамици: 
 

Рб Наставни 
предмет 

Разред Задужени наставници Време 

1. Математика 3-8. Учитељице 3. и 4. разреда 
наставници математике 

Фебруар 

2. Рецитатори 3-8. Учитељице 3. и 4. разреда 
наставници српског језика 

Фебруар 

3. Лингвистика 5-8. Наставници српског језика Фебруар 

4. Енглески језик 5-8. Наставници енглеског 
језика 

Фебруар 

5. Историја 5-8. Тодоровић Милица и 
Поповић Александар 

Фебруар 

6. Географија 5-8. Зоран Дробац 
Гордана Обрадовић 

Фебруар 

7. Биологија 5-8. Љиља Маравић-Васић  
Јелкица Славујевић 

Фебруар 

8. Физика-Хемија 6-8. Марија Савић 
Гордана Грбић-Нађђерђ 

Фебруар 

9. Шта знаш о 5-8. Драгана Бањац, Гордана Фебруар 
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саобр ТИО Кокиновић и Давид Суба 

10. 
Физичко и 
здравствено 
васп. -спортови 

5-8. 

Драган Ника 
Владимир Милићевић 
Ненад Ђорић 
Нада Петровић и  
Горан Жугић 

 
 
Октобар 

11. Информатика и 
рачунарство 7-8. Драгана Бањац, Гордана 

Кокиновић и Давид Суба 
Април 
мај 

12. Музичка 
култура 5-8. Тина Проданов 

Зорица Ухрик 
Децембар
-март 

 
 Задужени наставници ће припремити ученике за такмичења и упознати 
Наставничко веће са резултатима такмичења. 

 
 

Пројекти у који је школа укључена 
 
 На основу досадашњих информација школа ће бити укључена у следеће 
пројекте: 
 
 „За чистије и зеленије школе у Војводини“ - Покрајински секретаријат  
 „еTwinning“-online платформа заједница школа у Европи (подршка ЕУ) 
„Сарадњом до знања“- Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
(пројекат је завршен, али ћемо због позитивних ефеката до којих је довео, 
наставити са његовом применом) 
„Спорт у школе“- Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
„European chain reaction“ ( ланчана реакција)  
„Школе за 21. век“- пилот пројекат у организацији  British Council, који је 
подржало Министарство просвете науке и технолошког развоја. Претходне 
школске године пројекат је реализован, али ће се са применом  микробит уређаја  
у настави и даље наставити са програмирањем. 
Школа је већ неколико година укључена у пројекат „За чистије и зеленије школе 
у Војводини“, добитница је признања за свој рад, тако да ћемо и у овој години 
наставити са реализацијом пројекта.  
  Школа ће бити иницијатор online пројеката и електронских едукација 
преко moodle програма након што запослени прођу обуку управљања овим 
програмом, као и путем еTwinning платформе... Наставница информатике и 
рачунарства ће и убудуће анимирати ученике и наставнике да своја знања 
унапређују у оквиру ИКТ технологије.  
 Школа ће и даље аплицирати на конкурсе на свим нивоима који се тичу 
унапређења квалитета наставе и подршке ученицима, а који, такође, имају и 
финансијску добит да бисмо омогућили опремање школе и осавремењивање 
наставних средстава.   

 
 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru
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Пројекат „Обогаћен једносменски рад“ 
 

Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја нашој 
школи одобрено је учешће у пројекту „Обогаћен једносменски рад“. Са овим 
концептом рада кренуло  се од средине септембра 2020. године. На занимљив 
начин ученици наше школе проводили су време после обавезне редовне наставе, 
уз подршку учитеља и наставника.  

Ове школске године наставићемо са реализацијом активности за све 
ученике школе, а ученици четвртог разреда биће укључени у похађање наставе у 
једној смени (пре подне). 
       Програм овог пројекта добар је модел учења и провођења слободног времена, 
јер се образовно-васпитне активности прилагођавају интересовањима ученика. 
Деца уживају у креативним радионицам, спортским активностима; упознају се и 
квалитетно се друже са наставницима.  

Након разговора са ученицима, родитељима и запосленима понудили смо 
девет активности. Фокусирали смо се на подршку у учењу, спортске, културне, 
еколошке и пројектне активности. 

 
Област 

деловања 
Активност Реализатор Циљна група 

ученика 
 
 

Култура 

 
„Школска позорница“ 

Драгана Видаковић, наставник српског језика и 
књижевности  

Владислава Шкондрић, наставник ликовне културе 
 

 
4-8. разреда 

Креативна радионица Весна Чолаковић, наставник разредне наставе  
Љиљана Ђенић, наставник разредне наставе 

1-6. разреда 

 
 
 

Спорт 

Стони тенис Драган Ника, наставник физичког и здравственог 
васпитања 

5-8. разреда 

Игре без 
граница/корективна 

гимнастика 

Владимир Милићевић, наставник физичког и 
здравственог васпитања 

 
1-4. разреда 

Футсал Ненад Ђорић, наставник физичког и здравственог 
васпитања 

 
4-8. разреда 

Шах Гордана Нађђерђ, наставник физике и хемије  
1-8. разреда 

Здрави стилови 
живота 

Зелени кутак Сања Дражић, наставник српског језика и 
књижевности 

Гордана Обрадовић, наставник географије 

 
4-8. разреда 

 
Пројектна 

настава  
 

„Програмирање“ Драгана Бањац, наставник информатике и технике 
и технологије 

 
5-8. разреда 

„Учимо да учимо“ Марија Војновић, наставник разредне наставе 1-4. разреда 
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Програм обогаћеног једносменског рада 
 

Циљеви и очекивани исходи активности: 
 развијање функционалних знања и вештина; 
 остваривање међупредметног повезивања кроз интерактивне радионице у 

области природних наука, друштвених наука, технике и технологије и 
информатике и рачунарства; 

 развијање међупредметних компетенција: за учење, сарадњу, решавање 
проблема, комуникације, предузимљивости, одговорног односа према 
околини и естетичке компетенције; 

 развијање свести о значају одрживог развоја, о значају коришћења 
обновљивих извора енергије, заштите и очувања природе и животне 
средине и еколошке етике, заштите и добробити животиња; 

 ефикасно и критичко коришћење научних и технолошких знања, уз 
показивање одговорности према животној средини; 

 ефикасна сарадња са другима, као члан тима, групе и заједнице; 
 подстицање вршњачког учења; 
 развијање предузетничких компетенција код ученика; 
 очување, подстицање и унапређивање укупног здравственог стања 

ученика, њиховог правилног психофизичког и социјалног развоја;  
 стварање основа за усвајање активног, здравог и креативног начина живота 

и организовања и коришћења слободног времена;  
 проширивање постојећих и стицање нових знања и искустава о 

непосредном природном и друштвеном окружењу;  
 социјализација ученика и стицање искустава у колективном животу, уз 

развијање толеранције и одговорног односа према себи, другима, окружењу 
и културном наслеђу;  

 развијање позитивних односа према националним, културним и естетским 
вредностима;  

 подстицање самосталности у процесу стицања знања кроз непосредне 
истраживачке задатке;  

 разумевање и уважавање различитости међу појединцима;  
 подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и 

одраслима кроз одговарајуће активности. 
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Активност „Школска позорница“ 

Предметни наставници: Драгана Видаковић, наставница српског језика и 
књижевности и Владислава Шкондрић, наставница ликовне културе 
Годишњи фонд часова: 108 часова ( три часа недељно) 
 
Циљна група: ученици од четвртог до осмог разреда 
 

Р.б. АКТИВНОСТ НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

БРОЈ ЧАСОВА ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1.  КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА 
(Добар говорник – таленат 
или рад? 
Упознајмо свој глас 
Артикулација – разговетност 
Употреба речи 
Говорна интерпункција 
Изражајност – ритам и 
темпо) 

Драгана 
Видаковић и 
ученици од 
четвртог до осмог 
разреда 

10 септембар, 
октобар и прве 
две недеље 
новембра 

2.  СЦЕНСКИ ПОКРЕТ 
(сценске пробе за одабрану 
позоришну представу) 

Драгана 
Видаковић и 
ученици од 
четвртог до осмог 
разреда 

8 трећа и 
четврта 
недеља 
новембра и 
прва недеља 
децембра 

3.  КОСТИМ И СЦЕНА Владисла 
Шкондрић и 
ученици од 
четвртог до осмог 
разреда 

8 септембар, 
октобар, 
новембар 

4.  СВЕТИ САВА 
(позоришна представа за 
школску славу) 

Драгана 
Видаковић и 
ученици од 
четвртог до осмог 
разреда 

10 друга и трећа 
недеља 
децембра; 
трећа и 
четврта 
недеља 
јануара 

5.  КОСТИМ И СЦЕНА 
(позоришна представа за 
школску славу) 

Владисла 
Шкондрић и 
ученици од 
четвртог до осмог 
разреда 

8 друга и трећа 
недеља 
децембра; 
трећа и 
четврта 
недеља 
јануара 
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6.  ГОВОР ТЕЛА, ТРЕМА, 
БЕСЕДНИШТВО 

Драгана 
Видаковић и 
ученици од 
четвртог до осмог 
разреда 

8 фебрар 

7.  ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА 
,,Свемирски змај“ Душана 
Ковачевића 

Драгана 
Видаковић и 
ученици шестог и 
седмог разреда 

15 март, април, 
мај 

8.  КОСТИМ И СЦЕНА 
(израда сцене и костима за 
представу ,,Свемирски змај“) 

Владисла 
Шкондрић и 
ученици од 
четвртог до осмог 
разреда 

10 март, април, 
мај 

9.  ПРЕДСТАВА ЗА ПРИЈЕМ 
ПРВАКА 

Драгана 
Видаковић и 
ученици четвртог 
и петог разреда 

15 март, април, 
мај 

10.  КОСТИМ И СЦЕНА 
(израда сцене и костима за 
пријем првака) 
 

Владисла 
Шкондрић и 
ученици од 
четвртог до осмог 
разреда 

10 март, април, 
мај 

11.  ЈАВНИ НАСТУПИ Драгана 
Видаковић, 
Владислава 
Шкондрић и 
ученици од 
четвртог до осмог 
разреда) 

6 током године 

12.  УКУПНО  108  

 

                                                                  

Активност-креативна радионица 
 

Активност ће реализовати учитељи разредне наставе Весна Чолаковић и Љиљана 
Ђенић. 

Креативна радионица је намењена ученицима од 1. до 6. разреда.   Одржава се три  
пута недељно  у времену од 13—до 14 часова , школске 2021/2022. године. 
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    Радионица је настала из жеље да се бавимо креативним стваралаштвом 
користећи различите технике и природне материјале у комбинацији са 
рециклираним материјалима  дајући им једну потпуно нову димензију.  Ученици 
уочавају значај рециклаже и уживају у стварању нечег новог.  

    Циљеви и задаци : 

- Упознавање уметности и подстицај ликовне активности 
- Подстицај развоја креативности , оригиналности, маште 
- Стицање елементарног знања о визуелном изражавању 
- Значај и примена рециклаже  

 
 
Креативна радионица ће у току ове школске године обухватити следеће 
теме : 

ТЕМА Материјали Време потребно за 
реализацију 

Јесење чаролије  Плодови јесени, плаастелин, 
ролне од картона , лепак, 
колаж, флаше од сока... 
декорација школског 
простора  

   15  часова  

Светски дан хране   Пирамида исхране , ужина у 
холу  , свеже воће  ,16. 
октобар  

4 часа  

 Зима  Израда украса, декорација 
школе, ... 

6  часова  

Нова година , Божић Израда украса ,  6  часoвa  

8. март  Израда магнета, 
организовање продајне 
изложбе  

6 часова  

Дани среће  20. март     кловнови, осмех,  
емпатија , љубав, 
толеранција, 
поштовање...мир , картон, 
тканина, лепак, најлон,   

 6 часова  

Ускршњи празници  Стирпопор, текстил, ева 
пена, лепак,...  

6    часова  
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Светски дан пчела   20. мај   

Пет амбалажа, картони , 
лепак...папир   

 6  часова  

 

Активност- стони тенис 
 

                 Циљеви и задаци: 

 -задовољити потребе ученика за физичким вежбањем, идентификацијом са 
групом и личном афирмацијом, побољшати процес социјализације кроз разноврсне 
садржаје из области спорта и физичког вежбања 

 -развијање такмичарског духа и односа према противнику, судијама, наставнику, 
публици итд., утицати на развој моторичких способности , и то : брзине, снаге, 
координације, агилности ... 

                 Очекивани исходи: 

 Ученик треба да: савлада основне кретне радње које се користе у стоном 
тенису,овлада разноврсним врстама сервиса и основних удараца у стоном тенису 
(форхенд и бекхенд),користи научене елементе у игри, учествује на разним нивоима 
такмичења 

                Међупредметне компетенције: 

 Вештина комуникације, вештина сарадње, брига за здравље. 

  

месец План рада 

Октобар Окупљање, договор око термина и група,држање рекета, одбијање 
лоптице једном и другом страном рекета, основни став  код форхенда 
и бекхенда, учење покрета приликом извођења ударца 

Новембар Учење основног ударца у стоном тенису : форхенд и бекхенд. Учење 
сервиса на најједноставнији начин 

Децембар Даље усавршавање удараца у стоном тенису, увођење нових сервиса 
Јануар Увођење у правила игре, играње краћих мечева унутар једнаких 

старосних група, као и група формираних по стеченом знању 
Фебруар Усвајање правила игре код дубл игара, играње мечева 

Март Учење и усавршавање свих врста удараца, усавршавање сервиса на 
разне начине 

Април Играње сингл мечева турнирског типа, упознавање са разним 
начинима организације турнира (куп систем, бод систем, 
комбиновано) 

Мај Играње дубл мечева, играње турнира, такмичење између ученика 
истих група 
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јуни Велики завршни турнир синглова и дублова на нивоу целе школе 
   

Динамика активности: Два часа недељно 

Узраст ученика: ученици старијих разреда 

 Носилац активности: Драган Ника, наставник физичког и здравственог васпитања                                                                                                       

 

Активност-игре без граница и корективна гимнастика 

 

ПРОГРАМ РАДА 

ПРИРОДНИ ОБЛИЦИ КРЕТАЊА 

 

Природни облици кретања (пузање, ходање, трчање ...) представљају спортске 
активности за које се не може рећи да припадају неком од спортова, али су 
изузетно важни за развој основне моторике, на које се могу надограђивати 
сложеније моторичке вештине. Усавршавањем природних облика кретања,  деци 
се омогућава лакше савладавање препрека и простора као и манипулација 
предметима (спортским реквизитима). 

Природни облици кретања који ће се примењивати су: 

 Ходање и трчање 

 Пузања, провлачења, пењања 

 Вежбе на тлу 

 Скакања и прескакања 

 Бацања и хватања 

 Дизања и ношења 

 Вучења и гурања 

 Вишења 

 
ТЕХНИКЕ БАЗИЧНИХ СПОРТОВА 
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Технике базичних спортских дисциплина гимнастике и атлетике које су 
буду училе и примењивале прилагођене су узрасним могућностима деце која се 
буду укључила у програм. Поред тога атлетски и гимнастички садржаји 
представаљају основ за развој моторичких способности. 

a) Атлетика 

b) Гимнастика 

Гимнастички садржаји представљају добру основу да код деце развијамо 
координацију, орјентацију у простору, равнотежу.Примена појединих елемената 
гимнастике зависиће од могућности деце и њиховог предзнања.. 

 
ИГРЕ И ТАКМИЧЕЊА 

 
 

Игре ће имати доминанту улогу у односу на остале спортске садржаје. Игре 
које ће се примењивати одговарају узрасту деце и примењују се разне врсте игара 
и то: елементарне игре, штафетне игре, најjедноставнији облици спортских игара. 

Деца овога доба се радо такмиче желећи да одмере своје способности. Зато ће 
се примењивати игре на прелазу из елементарних дечијих ка спортским, у оквиру 
којих се изражава борбеност и часно залагање за остваривање успеха. Нарочито ће 
се примењивати игре штафетом које развијају смисао за колектив и улогу сваког 
појединца у њему. 

 
Активност-футсал 

 
 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

 
-  Стимулисати телесни развитак повећањем снаге мишића и даљем 
развоју способности; 
- Подмирити примарни биомоторички мотив изражен у потребу за 
кретањем, игром, борбом 
- Утицати на развој моторичких способности, а посебно на развој брзине, 
координације, гипкости и експлозивне снаге; 
- Развити зглобно мишићне (кинетичке) осетљивости које се манифестују 
свесним и самосталним, управљањем, својим кретањем; 
- Повезати моторичке задатке у целину, али без стварења крутих 
моторичких аутоматизма; 
- Задовољавати потребе за афирмацијом, али и сузбијати тенденције 
процењивања властитих способности услед-недовољно развијене  
самокритичности ученика и ученица; 
- Задовољавати потребе ученика и ученица за групном идентификацијом 
која у знатној мери убрзава процес социјализације личности; 
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- Развијати способности за посматрање, доживљавање и стварање 
естетских вредности (лепота кретања, лепота спорске игре и лепота 
природе); 
- Уводити ученике ученице у организовани систем припрема за игре, 
сусрете и манифестације; 
 
ОЧЕКИВАНИ ИСХОДИ: 
− користи елементе технике у игри; 
− примени основне тактичке елементе спротских игара; 
− учествује на такмичењима између одељења; 
− прихвати победу и пораз;  
 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 
- вештина комуникације 
- вештина сарадње 
- брига за здравље 
 
Опис активности: 
Часови футсала су усмерени на комплетан моторички развој ученика и 
савладавање основне технике футсала. Ученици ће кроз часове побољшати 
моторичке параметре уз развијање комуникације са другим ученицима. 
 
Динамика активности: два пута недељно у трајању од сат и по 
 
Узраст деце: ученици од 4. до 8. разреда 
 
Носилац активности: наставник физичког и здравственог васпитања Ненад 
Ђорић 
 

 
Активност-шах 

ПЛАН И ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ 

ЦИЉ НАСТАВЕ ШАХА  јесте да се свим ученицима који се определе за ову активност 
пружи прилика да овладају основним законитостима и принципима шаховске 
игре ради формирања њихових радних навика, савесности, истрајности, 
упорности, уредности, радозналости, креативности, оригиналности и спремности 
на сарадњу уз уважавање туђег мишљења и начела лепог понашања, а нарочито да 
код ученика  изгради културу рада, да се рад обавља у одређено време у 
предвиђеном радном простору, као и да се развија свесна потреба да се започети 
посао доврши до краја.  
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ЗАДАЦИ НАСТАВЕ ШАХА су: 

 - развијање интересовања за шаховску игру код ученика; 

 - стицање сазнања да процес учења у школским условима може да се реализује у 
форми игре (шаха); 

 - стимулисање маште, креативности и радозналости током учења шаха; 

 - стицање основних знања о шаху и уочавање сличности са животом; 

 - оспособљавање ученика за логичко размишљање током учења шаха;  

- развијање потребе за самосталним доношењем одлука кроз играње шаха;  

- развијање свести о сопственом напредовању и јачање мотивације за даље учење 
шаха;  

- развијање начела фер-плеја и уважавања туђег мишљења 

 
ШАХ – ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА 

 
 

МЕСЕЦ 
 

САДРЖАЈ РАДА 
 

БРОЈ ЧАСОВА   
 

СЕПТЕМБАР 
- Одигравање партија (ученици који 
су већ савладали правила шаха) 
- Формирање група 

            12 

ОКТОБАР 

 - Упознавање са временском и 
просторном организацијом рада  

 - Шаховска табла, назив шаховских 
фигура и њихово постављање у 
почетни положај 

 -  Геометрија шаховске табле 
 -  Кретање шаховских фигура 
 -  Вредност шаховских фигура 
 -  Шаховски сат и његова улога 
 * Категорни турнири (за ученике који 

су савладали правила шаха) 

             24 

НОВЕМБАР 

Шаховски потез: 
 - правилно одигравање и 
комплетирање потеза;  
- шаховски сат и његова улога;  
- правило "такнуто - макнуто!" 
 Шаховска нотација и записивање 
потеза: 
 - шаховска поља и њихово 
обележавање; 

24 
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 - означавање шаховских фигура;  
- записивање шаховских потеза у 
пуном и скраћеном облику 
("нотација"); 
 - образац за записивање шаховске 
партије ("формулар")  
* Категорни турнири 

ДЕЦЕМБАР 

Шаховска игра и њена правила  
 1. Услови под којима се може 
изводити рокада:  
- краљ и рокадни топ се нису 
померали са својих почетних 
положаја; 
 - између краља и рокадног топа не 
налазе се фигуре; 
 - краљ није у шаху, не прелази преко 
нападнутог  поља  

                           18 

ЈАНУАР 

Победа једног од играча (одлучена 
партија):  
- мат краљу; 
 - предаја партије; 
 - мат у једном потезу; 
 - мат краљем и дамом против краља;  
- мат помоћу краља и два топа против 
краља;  
- мат краљем и топом против краља 
* Категорни турнири 

12 

ФЕБРУАР 

Нерешен исход партије (реми): 
 - немогућност давања мата фигурама 
које су преостале на табли;  
- пат; 
- вечити шах;  
- троструко понављање позиције; 
- правило 50 потеза;  
- понуда и прихватање ремија 
* Категорни турнири 

 
 

21 

МАРТ 

Краљ и пешак против краља 
(К+П:К) - основе: 
 - промоција као начин добитка 
партије; - правило квадрата; 
 - правило једноставне опозиције.  
* Категорни турнири 

30 

АПРИЛ 

Одигравање партије: 
 - Правила понашања у просторијама 
у којима се игра шах, као и правила 
понашања приликом играња 
шаховске партије; 
 - Основне смернице за почетак 
партије (центар, развој, рокада, 
материјал итд.); - Примери неких 

18 
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шаховских партија: "шустер-мат", 
Костићева замка; - Самостално 
одигравање шаховских партија међу 
ученицима. 
* Категорни турнири 

МАЈ 

Стратегија у игри и њен значај:  
- измена фигура као метод 
реализације материјалних предности. 
 Тактика у игри и њен значај:  
 - жртвовање фигура; 
 - појам комбинације. 
* Категорни турнири 

24 

ЈУН 
Одигравање партија   
-  Турнир ученика  18 

ЈУЛ • категорни турнири 10 
 

 
Активност „Зелени кутак“ 

 

 

 ЦИЉ 

развијање и унапређивање еколошке свести ученика о 
дејству на животну средину и способности активног 
деловања ради очувања средине у школи, непосредној 
околини и породици уз одговоран однос према квалитету 
сопственог живота   

  
ИСХОДИ 

Ученик ће бити у стању да: уочава чиниоце и понашања који 
нарушавају природу и квалитет животне средине у широј 
околини и свакодневном животу; сагледава обрасце 
понашања на личном нивоу, нивоу заједнице и глобалном 
нивоу који могу унапредити стање и квалитет животне 
средине и природе; бира стил живота и навике имајући на 
уму добре стране и ризике и преузима одговорност за свој 
избор; активно и конструктивно учествује у раду групе или 
пара; користи различите изворе информација и има 
критички однос према њима; самостално и у сарадњи са 
другима истражује, открива и повезује нова знања и користи 
могућности ваншколског учења; се понаша одговорно, 
хумано и толерантно; промовише позитивне вредности 
друштва у различитим активностима ; показује осетљивост 
за еко-културу и културу свакодневног живљења и има 
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критички однос према злоупотреби природе 
 

 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

одговоран однос према околини, одговоран однос према 
здрављу, одговорно учешће у демократском друштву, 
естетичка компетенција, комуникација, сарадња, дигитална 
компетенција, рад са подацима и информацијама, 
целоживотно учење 

 
ПЛАН 
АКТИВНОСТИ 

Активност је усмерена на развијање еколошке свести 
ученика о дејству на животну средину и способности 
активног деловања ради очувања средине уз разумевање 
личне одговорности према квалитету сопственог здравља и 
живота. Ученици развијају свест о здравим стиловима 
живота (правилна исхрана, физичка активност, очување 
здравља и примена мера превенције, личне хигијене и 
хигијене простора, упознавање са могућим последицама 
различитих болести зависности (психоактивне супстанце, 
интернет, клађење и сл.) Ученици ће бити подстицани да: 
одаберу активности кроз које ће да укажу на потребу 
очувања животне средине и сопственог здравља и 
промовишу их у свом непосредном окружењу и шире (  нпр. 
уочавање загађености у школи, граду и околини, 
истраживање, документовање, еко-акције, развијање свести 
кроз вршњачко учење);  своје ставове искажу на маштовит и 
стваралачки начин служећи се традиционалним и 
савременим начинима и средствима комуникације (израда 
плаката, летака, презентација, беџева,чланака,  кратких 
видео-записа, филмова, путем школског сајта и друштвених 
мрежа... ), учествују у пројектима на нивоу школе, локалне 
заједнице, покрајине... Учествовањем у раду у групи ученици 
развијају свест о доприносу појединца заједници, лепше и 
јасније се изражавају поштујући саговорника, уважавају 
различита мишљења и брже долазе до одговарајућих 
решења.  

 
ДИНАМИКА 
АКТИВНОСТИ 

један час недељно (по носиоцу активности) 
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УЗРАСТ УЧЕНИКА 

ученици од 4. до 8. разреда 

 

 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

наставница географије Гордана Обрадовић 
наставница српског језика и књижевности Сања Дражић 

 

Активност- Програмирање 
 

Циљ ове активности је решавање проблема корак по корак - алгоритамски. 
Алгоритам је коначан низ корака који омогућава решавање неког задатка 
(проблема). За решавање једног проблема може постојати више алгоритама. 
Процес дефинисања корака који воде ка решењу неког проблема није 
једноставан. Кораци треба да буду потпуно јасни и поређани у одговарајућем 
редоследу. Ученици ће развијати логичко, алгоритамско и критичко мишљење и 
решавати проблеме кроз разне пројекте са дроном и Microbit-овима. 
 
Опис активности: 
 
-Основне могућности Microbit-ова ( решавање проблема рециклаже, уштеде 
енергије и сл.) 
- Употреба беспилотних летилица-дрона, са циљем учења програмских језика 
Scratch и Python 
- Рад са дроновима који има за циљ повећање дигиталне писмености 
 
 
Исходи: 
 
− наведе редослед корака у решавању једноставног логичког проблема; 

- сврсисходно примењује програмске структуре и блокове наредби; 
- проналази и отклања грешке у програму 
 
Међупредметне компетенције: 

-Компетенција за целоживотно учење  
-Рад с подацима и информацијама  
-Дигитална компетенција  

- креира једноставан рачунарски програм у визуелном окружењу; 
- објасни сценарио и алгоритам пројекта 
- анализира и дискутује програм; 
- проналази и отклања грешке у програму; 
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-Решавање проблема  
-Сарадња  
-Естетичка компетенција  
-Предузимљивост и предузетничка компетенција  
 
 

Узраст ученика: од 5. до 8. разреда. 
Носилац активности:– Драгана Бањац-наставник технике и технологије, и 
информатике и рачунарства 

 
Активност-учимо да учимо 

 

Марија Војновић – професор разредне наставе 

Годишњи фонд часова: 120 часа ( 4 часа недељно) 

Циљна група : ученици од I – IV разреда 

Р.Б. АКТИВНОСТ НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

БРОЈ 
ЧАСОВА 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈА 

1. Помоћ у изради домаћег 
задатка;  
Додатно вежбање 
задатака из математике и 
српског језика по групама 
; 

 
 
Војновић Марија 

10 септембар 

2. Додатно вежбање 
задатака из математике и 
српског језика по 
групама; 
Упознавање са техникама 
учења; 

 
 
Војновић Марија 

16 октобар 

3. Припреме за контролни 
из српског језика и 
математике; 

Војновић Марија 18 новембар 

4. Решавање проблемских 
задатака; 

Војновић Марија 10 децембар 

5. Израда мапа ума за српски 
језик; 

Војновић Марија 9 јануар 

6. Покажи шта знаш- 
такмичење у групама; 
Учимо да учимо- примена 
разних техника; 
Вежбање; 

Војновић Марија 36 фебруар, март 
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7. Додатно вежбање 
задатака из математике и 
српског језика по 
групама; 
 

Војновић Марија 21 април , мај 

 
  План уписних активности 
 

 
 Упис ученика у први разред почеће у априлу 2022. године. У први разред 
ће се уписати деца 2015. годиште, као и деца рођена у јануару и фебруару 2016. 
године. Програм уписних активности ће се обављати према упутствима 
Министарства просвете и на основу новог Закона о основама система образовања 
и васпитања. 
 У зависности од броја уписане деце, биће формиран број одељења. Школа 
планира да упише три-четири одељења првог разреда у матичној школи у Руми и 
једно одељење у Малим Радинцима и Павловцима у саставу комбинованих 
одељења. Према томе школа планира да у следећој школској години упише укупно 
5-6 одељења првог разреда. 
 У складу са уписним активностима школа планира сарадњу са ПУ 
„Полетарац“ у циљу припреме деце за полазак у школу и адаптацију на школску 
средину. У оквиру подршке родитељима будућих првака, стручна служба планира 
едукацију у оквиру објеката Центар, „Ливаде“  и „Змај Јова Јовановић“, а редовно 
информисање и саветовање преко сајта школе. Циљ програма сарадње је 
припрема деце за полазак у школу и адаптација школску средину. Школа ће  у 
циљу олакшавања поласка у први разред применити процес транзиције у сарадњи 
са предшколском установом „Полетарац“. 
 Ученици осмих разреда ће по завршетку основне школе бити уписани у 
први разред одговарајуће средње школе.  
 

 
ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ 

 
 

 Законом о основама система образовања и васпитања прописане су мере за 
унапређивање квалитета наставе и постављени су циљеви и општи исходи у 
складу са визијом образовања и васпитања као основе „друштва заснованог на 
знању“. У дефинисаним циљевима и исходима образовања и васпитања ученика 
нагласак је стављен на опште компетенције и развој специфичних знања и 
вештина за живот у  друштву. 
Стога је улога наставника  да:  

•  Развија кључне компетенције код ученика које их оспособљавају за живот и 
рад и на тај начин им пружа основу за даље учење;  
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• Пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, 
талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у развоју, да остваре 
образовне и васпитне потенцијале у складу са сопственим могућностима.  

 Програм стручног усавршавања наставника и сарадника ће сачинити 
Педагошки колегијум на почетку школске године. 
  
Приoритeтнe oблaсти за ову школску годину су:  
1) прeвeнциja нaсиљa, злoстaвљaњa и зaнeмaривaњa;  
2) прeвeнциja дискриминaциje;  
3)инклузиja дeцe и учeникa сa смeтњaмa у рaзвojу и из друштвeнo 

мaргинaлизoвaних групa;  
4) кoмуникaциjскe вeштинe;  
5) учeњe дa сe учи и рaзвиjaњe мoтивaциje зa учeњe;  
6)jaчaњe прoфeсиoнaлних кaпaцитeтa зaпoслeних, нaрoчитo у oблaсти 

инoвaтивних мeтoдa нaстaвe и упрaвљaњa oдeљeњeм;  
7) сaрaдњa сa рoдитeљимa, учeницимa и учeничким пaрлaмeнтимa;  
8) инфoрмaциoнo-кoмуникaциoнe тeхнoлoгиje 
9) превенција болести зависности 
 
Стално усавршавање остварује се активностима: 

1) које самоиницијативно предузима наставник  ради унапређивања свог 
професионалног развоја и образовно-васпитног рада; 

2) које организује Министарство просвете или Завод за унапређивање 
образовања и васпитања, установа 

 
Наставник и стручни сарадник има право и дужност да сваке школске године 
учествује у остваривању различитих облика стручног усавршавања, и то да: 

1) одржи огледни/угледни час наставе, прикаже активност, тему, резултате 
праћења развоја детета и ученика, стручну књигу, односно чланак или да 
води радионицу; 

2) присуствује огледним/угледним часовима, приказима активности, 
деловима акционог истраживања педагошке праксе, теме, стручне књиге, 
односно чланка и да учествује у њиховој анализи; 

3) присуствује стручним састанцима на којима се остварује поједини облик 
стручног усавршавања 

4) учествује у изради развојног плана школе. 
 
 
 

ПРОГРАМ УВОЂЕЊА У ПОСАО НАСТАВНИКА ПОЧЕТНИКА 
 
 

 Основни циљ увођења у посао је оспособљавање приправника за 
самостално извођење образовно-васпитног рада. У току периода наставник, 
подржан од стране ментора, искуснијих колега и стручног сарадника унапређује 
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своја знања стечена на факултету, стиче нова знања и примењује различите 
облике и методе рада. 

 Увођење у посао остварује се кроз оспособљавање приправника за 
самосталан образовно-васпитни, васпитно-образовни, васпитни и стручни рад 
(даље: образовно-васпитни рад) и припрему за полагање испита за лиценцу. 
Увођењем у посао приправник стиче знања и развија вештине и способности 
потребне за самостално остваривање образовно-васпитног рада. 

 Програм увођења у посао садржи и посебан део који се односи на 
оспособљеност за рад са децом и ученицима са сметњама у развоју. Овим 
програмом који садржи  основна знања из ове области и потребно је да њиме 
овладају сви који су запослени у образовно-васпитним установама. Овај програм је 
одштампан уз Правилник и чини његов саставни део. 

 Програмом увођења у посао постављени су захтеви који се односе на: 
планирање, програмирање, остваривање и вредновање образовно-васпитног рада; 
праћење развоја и постигнућа деце и  ученика; сарадњу са колегама,  породицом  и 
локалном заједницом; рад са децом са сметњама у развоју; професионални развој; 
документацију наставника, васпитача и стручних сарадника. 

  Изабране области покривају целину образовно-васпитног рада и свака од 
њих има своје место и улогу у циљу успешног остваривања образовно-васпитне 
праксе. На факултету се стичу одређена теоријска знања, неопходна за рад, али не 
и довољна за рад у области образовања. Свет рада и пракса у области образовања 
захтева и практичну примену теоријских  знања, уз коришћење различитих 
вештина и способности. Програм увођења у посао управо полази од тих потреба 
приправника  како би се створила основа за даљи развој професионалних 
компетенција. 

 Осим нивоа знања, нужно је и разумевање основних принципа, поступака и 
метода рада, као и њихова практична примена. Од приправника се очекује да 
промишља и вреднује своју праксу и да у складу с тим  теоријска знања примењује 
у педагошкој пракси. 

 Стручну помоћ наставницима приправницима пружиће: стручни сарадник, 
ментор, искусније колеге, чланови стручних актива и директор школе. 

 

Програм области рада са наставницима приправницима 
Области 

 
Ниво знања 

 Ниво разумевања Ниво примене 
 

1. Планирање, 
програмирање, 
остваривање и 
вредновање 
образовно-
васпитног рада 

- Познаје 
структуру плана и 
програма 
образовно-
васпитног рада 

- Разуме 
повезаност између 
циљева,задатака, 
садржаја, метода и 
облика рада 

- Примењује 
индивидуални 
приступ деци у 
процесу образовно-
васпитвог рада 

2. Праћење развоја и - Познаје - Разуме како се - Прати 
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постигнућа ученика различите начине 
праћења, 
вредновања и 
оцењивања 
постигнућа 
ученика 

ученици развијају 
и како уче 

индивидуални развој 
и напредовање 
ученика и развој 
групе у целини 

3. Сарадња са 
колегама, 
породицом и 
локалном 
заједницом 

- Познаје 
различите облике 
сарадње са 
породицом ради 
обезбеђивања 
подршке развоју 
ученика 

- Разуме важност 
тимског рада у 
установи 

- поштује принцип 
приватности у 
сарадњи са 
породицом и 
колегама 

4. Рад са ученицима 
са сметњама у 
развоју 

- Познаје начине 
укључивања 
ученика са 
сметњама у 
развоју у 
образовно 
васпитни рад 

- Разуме значај 
обезбеђивања 
одговарајуће 
физичке средине 
за адекватно 
укључивање 
ученика са 
сметњама у развоју 
у образовно-
васпитни рад 

- Организује 
активности за 
укључивање ученика 
са сметњама у развоју 
у образовно-васпитни 
рад 

5. Професионални 
развој 

- Познаје значај 
континуираног 
професионалног 
развоја 

- Разуме начине и 
технике 
планирања 
стручног 
усавршавања 

- Учествује у разним 
облицима стручног 
усавршавања 

6. Документација 

- Зна прописе из 
области 
образовања и 
васпитања 

- Разуме сврху 
педагошке 
документације 

- Чува поверљиве 
податке о детету-
ученику и његовој 
породици 

 
 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 
 
 

План сарадње са родитељима 
 

Ради остваривања јединственог васпитног деловања школе и породице, као 
и ради питања која су од заједничког интереса за живот и рад школе, оствариће се 
континуирана сарадња школе са родитељима ученика и то: 

 преко родитељских састанака који ће се одржавати према потреби, а 
најмање четири пута у току школске године 
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 у индивидуалним консултацијама са одељенским старешинама, педагогом 
и директором школе 

 преко Савета родитеља. 
Сарадња са породицом ученика ће се остварити: 
 -међусобним информисањем родитеља и наставника, 
 -непосредним и посредним укључивањем родитеља у живот и рад школе, 
 -психолошко-педагошким образовањем. 
 Непосредно укључивање родитеља подразумева њихову активност у 
Савету родитеља школе, и у одељењима. 
 Са појединим родитељима ће се сарађивати у оквиру инклузивног 
образовања ученика. 
 Међусобно информисање ће се остваривати перманентно у току школске 
године, а посебно у индивидуалним контактима и на родитељским састанцима. 
 Педагошко и психолошко образовање родитеља ће се остваривати на 
родитељским састанцима и психолошким радионицама.  

Основни задаци сарадње школе и породице су: 

- Мeђусoбнo инфoрмисaњe рoдитeљa и нaстaвникa o: психoфизичкoм и 
сoциjaлнoм рaзвojу учeникa; рeзултатимa рaдa и пoнaшaњу учeникa 
(когнитивном, социјалном и психолошком развоју); услoвимa животa у 
пoрoдици, шкoли и друштвeнoj срeдини 

- Решавање свих васпитно-образовних проблема који се појављују 
индивидуално или са групом ученика заједничким дејством родитеља и 
наставника 

- Педагошко уздизање родитеља- обрaзoвaњe рoдитeљa зa oствaривaњe 
вaспитнoг рaдa: здрaвствeнo вaспитaњe, психoлoшкo oбрaзoвaњe, утицaj 
шкoлe нa вaспитaњe, утицaj пoрoдицe у вaспитaњу, утицaj друштвeнe 
срeдинe на васпитање (ужа и шира друштвена средина, вршњачке 
групације и сл.), сaрaдњa сa рoдитeљимa у рeaлизaциjи зaдaтaкa шкoлe 

Ови задаци одређују садржај, облике и методе сарадње школе са породицом. 

 

Приказ облика сардање школе са родитељима ученика: 

Oлик рaдa Сaдржaj рaдa Врeмe Рeaлизaтори 

Мeђусoбнo 
инфoрмисaњ
e рoдитeљa и 
нaстaвникa 

Индивидуални рaзгoвoри у циљу 
сaглeдавања рaзвoja учeникa и 
сузбијања непожељних облика 
понашања. 

Индивидуални кoнтaкти у циљу 
пoмoћи у рeaлизaцији обрaзoвнo-
вaспитног рaдa. 

Сaстaнци сa рoдитељима чија деца 

 
 

Током 
године 

 
 
 
 
 

Oдeљeњски 
старешина 
 
Прeдмeтни 
нaстaвници 
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имају потешкоћа у учењу и понашању 

Рoдитељски сaстaнци у циљу 
упoзнавања са рeзултaтимa рaдa   
учeникa у oдeљeњу, стeпeном рaзвoja 
кoлeктивa и мeђусoбним односима 
ученика у одељу (социјализација).  
Упознавање родитеља са резултатима 
систематских прeгледа и мeрeњa у 
циљу зaштите дeцe  

Oбрaзoвaњe 
рoдитeљa зa 
oствaривaњe 

вaспитнoг 
рaдa 

Oргaнизoвaти стручнo прeдaвaњe зa 
рoдитeљe из oблaсти: 

* утицај породице у васпитању (стил 
васпитања, педагошки метод и 
поступци у васпитању, однос родитељ-
дете) 

* Утицaj шкoлe нa вaспитaњe (чиниоци 
и носиоци, сарадња школе са 
породицом) 

* Утицај друштвене средине на 
васпитање (активно укључивање 
родитеља у слободно време ученика и 
њихове активности ван школе)  

* Здравствено просвећивање (болести 
зависности-алкохол, дрога, дуван) 

Тoкoм 
гoдинe 

Пeдaгoг, 
активисти 

Црвеног крста, 
медицински 
службеници 

Сaрaдњa сa 
рoдитeљимa 

у 
рeaлизaциjи 

задатака 
школе 

Присуствo рoдитeљa свeчaнoj 
прирeдби у шкoли  

Пoмoћ у рeaлизaциjи ЧOС-a из oблaсти 
прoф.oриjeнтaциje 

Пoмoћ при нaбaвци шкoлскoг прибoрa, 
лeктирe, мaтeријала и сл. 

Фoрмирaњe Савета нa нивoу шк. и 
oдeљ. 

Прeмa 
прoгрaму 

културних 
aктивности 

прeмa 
плaну 

мeдицин-
ске службe 

Рoдитeљи и 
одeљенске 
стaрeшинe 

 
Oдeљeњскe 
стaрeшинe, 
рoдитeљи, 

Нaставничко 
веће 

 
 
Предлог програма обавезних  родитељских састанака за шк. 2021/22. год. 
 

Род. 
Састанак 

Активност, 
тема или 
садржај 

Циљ Време 
Носилац 
активнос

ти 
 
 
 

 
 
 

-Међусобно представљање 
-Усвајање Плана рада родитељских 
састанака 

 Половина 
септембра 

Одељењск
и 

старешин
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Први 
родитељски 
састанак 

Упознавање 
родитеља са 
динамиком и 
начином 
рада 
 
Информисањ
е родитеља и 
добијање 
сагласности 
за одређене 
активности 
 
 

-Информисање родитеља са 
наставним планом и организацијом 
рада 
 -Упознавање родитеља са 
Правилником о понашању ученика 
-Избор представника у Савет 
родитеља и Школски одбор 
-Прикупљање релевантних 
информација о здрављу ученика или 
неким другим садржајима-
разговором 
- Договор око екскурзије  
-Конкретно информисање о 
организовању 
допунске и додатне наставе, 
секција, дисциплини 
-Упознавање са актуелностима у 
школи 
-Упознавање са Правилником о 
оцењивању 

а 
 

Директор 
 

ППС 

Други 
родитељски 
састанак 

Праћење 
остварених 
резултата 
 и развоја 
ученика 
и 
сагледавање 
праваца за 
корекцију 

-Анализа успеха и дисциплине 
на полугодишту 
-Упознавање родитеља са ставовима 
Одељенског већа 
-Упознавање са ставовима и 
предлозима родитеља и 
обавештавање надлежних 
- Актуелна питања 

Крај 
децембра 

Одељењск
и 

старешин
а 

Трећи 
родитељски   
састанак 
 

Информисањ
е и 
саветовање 
родитеља 
 
Информисањ
е и договор 
око 
организовањ
а 
квалификаци
оног испита 
и уписа у 
средњу 
школу (за 8. 
разред) 

-Анализа успеха и дисциплине 
-Упознавање са процедуром уписа у 
средњу школу (за 8. разред) 
- Организовање 
прославе матуре (за 8. разред) 
-Размена информација 

Крај 
марта/ 

почетак 
априла 

Одељењск
и 

старешин
а 
 

ППС 
 

Директор 

Четврти 
родитељски 
састанака 

Евалуација 
ангажовања 
од.старешине
,ученика и 
родитеља 

-Саопштавање резултата  рада на 
крају  школске године 
-Похвале и награде ученика 

Пред крај 
јуна 

Одељенск
и 

старешин
а 
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Сарадња са предшколском установом, основним и средњим школама 
 
 

 Као и до сада, школа ће сарађивати са поменутим установама у 
зависности од тренутних потреба. 
 Сарадња са основним и средњим школама одвија се кроз заједничке 
семинаре и обраде интересантних тема, а такође и кроз активе учитеља и 
предметних наставника, као и стручних сарадника. 
 Поред сарадње учитеља и наставника и ђаци ће сарађивати са својим 
вршњацима у оквиру различитих активности (Ученички парламент, спортске 
активности, културна дешавања...). 
 У сарадњи са школама у нашој општини посебно ће се размењивати 
стручна искуства у области професионалне оријентације ученика, малолетничке 
делинквенције, остваривања права детета итд, а са предшколском установом ћемо 
наставити са посетама најстарије предшколске деце основној школи и сарадњи 
приликом евидентирања деце за полазак у основну школу. Од прошле школске 
године шест одељења предшколског образовања похађају програм програм 
припреме за школу у  матичној школској згради у Руми. 
 
 

Сарадња са организацијама и установама у окружењу школе 
 

 Сарадња се огледа кроз различите облике контаката са Домом здравља, 
Центром за социјални рад, МУП-ом, Црвеним крстом, Културним центром, 
Спортским центром, Радио Сремом, Сремском телевизијом, Заводом за 
запошљавање и др. 
Облици и учесталост сарадње ће бити у зависности од делатности поменутих 
установа. 
 Сарадња са поменутима организацијама ће бити транспарентна и 
садржајна. Путем услуга, едукације,  активности школа ће остварити своју 
друштвену улогу у локалној заједници. 

 
 

Сарадња са другим школама  
 

 Школа ће сарађивати са другим школама из републике у оквиру Сусрета 
Змајевих школа и приликом организовања школских такмичења. 

Сарадња која је започета са школом из Кочевја биће и даље присутна на 
различите начине: 

 размена искустава у сфери наставе (наставни планови и програми, 
видео конференције, онлајн семинари ... ), 

 учешће у заједничким културним активностима (културно наслеђе, 
ликовни конкурси, позоришне представе... ), 

 учешће у спортским дружењима, 
 заједничко учешће у пројектним активностима, 
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 међусобне посете испуњене дружењем и разменом информација из 
различитих сфера образовања и живота... 

Уколико здравствена ситуација у земљи буде дозвољавала у плану нам је да 
организујемо сусрет у којем ћемо ми бити домаћини.  
 
 

ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 
 
 Континуирано праћење остваривања годишњег програма ће вршити 
директор, а контролу евиденције педагошке документације ће вршити педагог и 
директор школе. 
 Школа ће се укључити, у току школске године, у све облике екстерне 
евалуације које буде организовало Министарство просвете. Настојаћемо да 
задржимо и унапредимо квалитет рада школе који је потврђен кроз спољашње 
вредновање рада школе. 
 Поред тога у школи ће се примењивати унутрашња евалуација и 
сачињавати нове технике и инструменти, као на пример: анкете, скале, тестови 
знања, протоколи за разговоре са ученицима и родитељима итд. Самоевалуација 
ће се вршити на одељенским, стручним већима на полугодишту и на крају 
школске године. 
 Школа ће наставити са изградњом свог система евалуације који ће 
обухватити следеће активности: 

 интензивнију сарадњу наставника са стручном службом, 
 израда протокола за сарадњу са родитељима, 
 израда ученичких досијеа, 
 перманентна евиденција и контрола праћења и оцењивања развоја и       

напредовања ученика. 
 Праћење процеса развоја и напредовања ће се вршити квартално у складу 
са дидактичко-методичким упутствима из плана и програма основног образовања 
и васпитања. 
 
Приказ праћења образовно-васпитног рада 
 

ОБЛИК И САДРЖАЈ РАДА ИНСТРУМЕНТИ НОСИОЦИ ВРЕМЕ СТРУЧНИ ОРГАН ЗА 
РАЗМАТРАЊЕ 

Реализација активности 
годиш. посл. у оквиру 40-то 
часовне наставне недеље 
наставника и сарадника 

- Планови рада                                      
разреда 
- Матична књига 
- Дневник рада 

 
Директор 

ППС 
 
 

Током 
године 

Наставничко 
веће 
Школски одбор 
Одељенско веће 

Праћење и вредновање 
резултата рада ученика  

- Извештаји са 
такмичења 
- Оцене 
- Статистика 

ППС 
одељенски 
старешина 

 

Април, 
октобар 

Наставничко 
веће 
Одељенска већа  
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Праћење и вредновање рада 
наставника-теме: 
-Сарадња са родитељима 
(родитељски састанци и 
индивидуални саветодавни 
рад) 
- Припрема наставе 
- Рад одељенских старешина 
-  Комуникација  и 
интеракција у настави 
- Стручно усавршавање 

- Интервју 
- Анкета 
- Педагошка 
документација 
- 
Документациони 
листови 
 
 
- Евидентне листе 

ППС 
директор 

школе 

Септемба
р 

новембар 
фебруар 

март 
мај 

периодич
но 

Наставничко 
веће 
Одељенско веће 
свих разреда 

-Праћење рада стручних 
органа школе 
- Праћење рада 
административног, 
техничког и другог особља 

- Планови рада 
- Записници  
- Извештаји 

Директор Током 
године 

Наставничко 
веће 

Тешкоће и проблеми у 
реализацији Годишњег 
програма рада 

- Извештаји  
- Разултати 
изврш. анализа 
 

Директор 
ППС Јануар-јун 

Школски одбор 
Наставничко 
веће 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Председник  Школског одбора:                                                                              Директор:                                    
   
 __________________________________   
                                                                                                              ____________________________ 
                                                                                                                          Жаклина Неговановић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	У току школске године настојаћемо да, у оквиру школе, организујемо семинаре који су у служби већине наставника. У првом полугодишту то је семинар под називом: „Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном окружењу“ у организацији Завода за вредн...
	„Школе за 21. век“- пилот пројекат у организацији  British Council, који је подржало Министарство просвете науке и технолошког развоја. Претходне школске године пројекат је реализован, али ће се са применом  микробит уређаја  у настави и даље наставит...


