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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
 

Пун назив школе Oсновна школа „Прота Матеја Ненадовић“ 

Адреса 14201 Бранковина 

Директор школе  Милица Остојић 

Телефони 014/272-611; 272-116 

Web-site www.protamateja.edu.rs 

E-mail  protab@ptt.rs 

Дан школе 26. фебруар 

Број ученика 203 

Издвојена одељења 4 (Гола Глава, Бабина Лука, Котешица, Јошева) 

Број ученика у издвојеним 

одељењима 

69 

Број запослених 48 

Језици који се уче у школи Енглески језик, руски језик 

Број смена у школии начин 

измене смена 

Прва смена 

http://www.protamateja.edu.rs/
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РЕЧ ДИРЕКТОРА 

ОСВРТ НА ПРЕТХОДНУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ 

 

Сумирајући укупне резултате рада школе за претходну школску годину, 

Одељенска већа, Наставничко веће и Школски одбор су закључили да су смернице и 

задаци планирани Годишњим планом рада школе  реализовани у потпуности. 

 Поред програмских задатака планираних календаром и Годишњим планом рада, 

у слободним терминима реализоване су и активности које нису планиране. То су 

такмичења ученика из наставних предмета или неких других активности, о чему је више 

речи дато у Извештају. 

 Реализација изборног програма информатике је остварена према опредељењу 

ученика. Настава веронауке и грађанског васпитања, такође је реализована за ученике 

који су се за исте определили на почетку школске године. 

 Изборна настава другог циклуса од 5.разреда где су се ученици у већини 

определили за Информатику и рачунарство, такође је реализовано у потпуности. 

 Допунска и додатна настава планиране Годишњим планом рада школе у овој 

години у старијим разредима је успешно реализована и поред потешкоћа које су везане 

за превоз ученика. У млађим разредима допунска и додатна настава такође су  

реализоване у потпуности. 

 У циљу помоћи око припремања за завршни испит ученицима 8. разреда, током 

године као и по завршетку школске године наставници су организовали припремну 

наставу која је извођена у њиховим слободним терминима у договору са ученицима.  

 Општи успех ученика на крају школске године је доста успешан, што се може 

видети и у извештају о успеху ученика, као и из резултата које су наши ученици постигли 

на такмичењима и смотрама. Позитивно је то што се број ученика  првог разреда  није 

смањио. 

 Посебна пажња се посвећује социјално угроженим ученицима у виду 

обезбеђивања уџбеника и прибора, помоћи при савладавању одређених области и 

слично. 

 У школи су успешно организоване и бројне манифестације, као што су Десанкино 

михољско лето, Десанкини мајски разговори, дечији камп ''Стопама славних предака''. 

 Досадашњи резултати рада су веома поуздана основа за планирање рада у овој 

школској години. Они омогућавају даљи стабилан развој узлазном путањом. О свему 

наведеном најбоље сведочи и оцена рада школе од стране Екстерне комисије. Школа је 

добила оцену 3, са 70% остварених индикатора. 

 

ПРИОРИТЕТИ У ОВОЈ ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ 

 

Током ове школске године приоритетни задаци којима ће школа бити окренута и 

према којима ће усмерити највећи део својих активности наставног особља, стручних 

тела и управних органа, у мери у којој дозвољавају овогодишњи услови рада су: 

 потпуна реализација наставно образовних и васпитних задатака који проистичу 

из програмских садржаја. Наставног плана и програма за основну школу и измена 

и допуна,  а на бази претходних планова наставника као основне претпоставке за 

успешан наставни процес; 

 редован рад стручних већа, као и Наставничког већа и Педагошког колегијума 

ради сталног праћења реализације утврђених задатака; 
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 реализација васпитних задатака који су саставни део програмских садржаја, јер 

васпитањем се остварује припрема за живот, оспособљавање за примену стечених 

знања и умећа  истваралачког коришћења слободног времена, развијање 

интелектуалних и физичких способности, стицање и развијање свести о потреби 

чувања здравља и заштите природе и човекове средине, развијање хуманости, 

истинољубивости, патриотизма и других етичких својстава личности, васпитање 

за хумане и културне односе међу људима, без обзира на пол, расу, веру, 

националност и лично уверење, неговање и развијање потреба за културом и 

очување културног наслеђа и стицање основних сазнања о лепом понашању у 

свим приликама; 

 систематско упућивање ученика на одговоран однос према себи и другима, и 

преферирање ненасилних облика комуникације и решавања конфликтних 

ситуација; 

 упућивање ученика на одговоран однос према личној, школској и друштвеној 

имовини; 

 даље развијање међуљудских односа у школи, непосредно учешће чланова 

колектива у доношењу одлука из области свих кључних активности у раду 

школе; 

 обезбеђивање стручне заступљености наставе из свих наставних области у 

предметној настави, уз примену иновација у наставном раду, водећи рачуна о 

ученицима који својим резултатима рада испољавају надпросечне  резултате и 

професионално усмеравање ученика од почетка школовања; 

 током наставно образовног процеса обезбедити оспособљавање ученика за 

самоучење, чиме се ствара добра подлога за правилно и успешније напредовање 

ученика; 

 током школске године вршити интерна истраживања о узроцима и одбојности 

према школском раду за ученике код којих су уочене такве појаве, истраживање 

о узроцима бежања ученика са часова. У склопу ових задатака и истраживања,  

посебну пажњу посветити предавањима из области алкохолизма и наркоманије, 

сектама, полно преносивим и заразним болестима, како од стране педагога школе 

и одељенских старешина, тако организовати предавања из тих области ван школе; 

 приступити широј примени савремених облика и метода рада у наставном 

процесу, индивидуална и индивидуализована настава, настава у паровима, 

корелација у настави, инклузивна настава,  организовати наставни процес по 

принципу сарадничких односа наставник – ученик; 

 стимулисање ученика за учење уз настојање да се подигне квалитет укупног рада; 

посебан рад на откривању даровитих ученика  и њихово укључивање у 

одговарајуће активности; 

 укључивање што већег броја ученика у такмичења из области ученичког 

стваралаштва која одговарају њиховим интересовањима и способностима, ради 

афирмације самих ученика и школе као целине;  

 систематско вођење педагошке документације која ће тако бити у функцији 

праћења и унапређења укупног рада у школи; 

 наставити са корективним радом педагога са ученицима млађих разреда који у 

раду доста заостају за својим вршњацима, а при тестирању приликом уписа у 

школу показали су "граничне" резултате; 

 посебна пажња биће посвећена перманентном стручном усавршавању 

наставника за спровођење програма који предвиђа реформа образовно васпитног 

система;   
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 како је школа изабрана од стране  Одбора за образовање САНУ за примену 

огледног пројекта продужене делатности основне школе радиће се на спровођењу 

овог пројекта што ће допринети развоју школе у целини; 

 даљи рад на реализацији манифестација које ће допринети промоцији и угледу 

школе; 

 у зависности од материјалних могућности школе, вршиће се даља набавка 

наставних средстава. 

 

МИСИЈА ШКОЛЕ 
 

Мисија наше школе је да у подстицајном окружењу (негујући културно-

историјске и природне вредности) ученицима пружимо одговарајуће образовање 

имајући у виду њихове потребе, склоности и способности,  у атмосфери у којој се међу 

ученицима и запосленима негује пријатељство, разумевање и уважавање  различитости. 

 

ВИЗИЈА ШКОЛЕ 
 

Ми смо школа која захваљујући разноврсној методологији наставе, доброј 

сарадњи са родитељима и доброј радној атмосфери (побољшаној инфраструктури), 

физички, интелектуално, и друштвено припремамо ученике за будуће изазове. 

 

УВОД 

 
 Основна школа „Прота Матеја Ненадовић“ у Бранковини  датира још од давне 

1833/34.године. Носи име свог оснивача Проте Матеје Ненадовића који се родио 1777. 

године у Бранковини. Син је Алексе Ненадовића, кнеза ваљевске Тамнаве и Посавине. 

Умро је 1854. године у Ваљеву.Најпознатији ђак наше школе је песникиња и академик 

Десанка Максимовић.  

  Матична школа удаљена је од Ваљева десетак километара и налази се на 

магистралном путу за Шабац. У непосредном окружењу налази се Културно-историјски 

комплекс који се састоји из духовног дела (цркве са гробовима великана), световног 

(Протине и Десанкине куће, библиотеке) и етно дела (реплика куће Алексе Ненадовића 

и вајат у коме је рођен Љуба Ненадовић). У свом саставу школа има још 4 издвојена 

одељења: ИО у Котешици, ИО у Јошеви, ИО у Бабиној Луци (четвороразредне школе) и 

ИО у Голој Глави (осморазредна школа). 

 

ЗАКОНСКЕ ОСНОВЕ РАДА ШКОЛЕ 
 

Полазне основе Годишњег плана су: 

 Закон о основама система образовања и васпитања 

 Закон о основновном образовањуи васпитању 

 Планови и програми образовно-васпитног рада у основној школи 
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 Извештај о раду у протеклој школској години 

 Статут ОШ „Прота Матеја Ненадовић“, и остали правилници којима се уређује 

живот и рад у школи 

 Правилнику о школском календару основне школе за школску 2017/2018. годину 

 Развојни план школе, резултати самовредновања рада школе,  

 Посебни протокол о заштити деце од насиља, злостављања и занемаривања у 

образовно-васпитним установама и Правилник о протоколу поступања у установи 

у одговору на насиље, злостављање и занемаривање. 

 Стратегија образовања Рома 

 Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални 

образовни план, његову примену и вредновање 

 Правилник о стандардима квалитета рада образовно-васпитних установа,  

 Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, 

васпитача и стручних сарадника,  

 Правилник о вредновању квалитета рада образовно-васпитних установа,  

 Правилник о општим стандардима постигнућа за крај првог циклуса образовања 

и за крај обавезног образовања 

 Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог 

професионалног развоја,  

 Правилник о стандардима компетенција директора установа образовања и 

васпитања,  

 Правилник о свим облицима рада стручних сарадника. 

УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 

МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ РЕСУРСИ 

 

 Oсновну школу „Прота Матеја Ненадовић“ у Бранковини чини матична школа и 

четири издвојена одељења: у Голој Глави, Бабиној Луци, Kотешици и Јошеви. 

 Школа у Бранковини се налази у центру села, у саставу Културно-историјског 

комплекса у коме се налазе и Музеј Ненадовића и стара школа Десанке Максимовић. 

Школа се састоји од два објекта, за млађе и старије разреде. У непосредној близини је и 

одељење предшколске установе у коме је организован целодневни боравак деце и 

предшколски програм. 

 Зграда матичне школе је стара 61 годину. Поред учионица, у школи се налазе и 

канцеларије директора, педагога, секретара, рачуноводственог радника, три просторије 

посебе намене, котларница и мокри чвор. Друга зграда, у којој се одвија настава млађих 

разреда има 4 учионице, 2 канцеларије и 2 мокра чвора. 

           У великом школском дворишту се налазе терени за фудбал, кошарку и одбојку, 

као и зграда обданишта. Простор око матичне школе се одржава и оплемењује током 

целе године.   Такође, планирано је даље оплемењивање школског простора засађивањем 

разноврсних садница.       

Издвојено одељење у Голој Глави удаљено је 10 км од матичне школе. Школа 

постоји  127 година. У објекту се налази 6 учионица (комбинована одељења млађих 

разреда), зборница, информатичка учионица и мокри чвор. У помоћном објекту се налази 

библиотека, трпезарија, обданиште, 2 стана за просветне раднике и подрум за огрев.У 

школском дворишту се налазе спортски терени и бунар из кога се школа снабдева водом.   
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 Издвојено одељење у Бабиној Луци је удаљено од матичне школе 5 км. Настава 

се изводи у две учионице.  

 Издвојено одељење у Котешици је удаљено 20 км од матичне школе. Објекат је 

монтажног типа. Постоје 2 учионице, зборница, трпезарија, мокри чвор и стан за 

просветног радника који се тренутно не користи. Постоји и објекат за огрев. 

 Издвојено одељење у Јошеви је удаљено 26 км од матичне школе. Зграда је 

подигнута пре 71 годину, ангажовањем мештана. У последњих неколико година је  

комплетно реновирана.У објекту се налази учионица, канцеларија, мокри чвор и стан за 

просветне раднике.Двориште је уређено уз помоћ родитеља. У децембру месецу 2011. 

године школа је се због старе електричне инсталације запалила. Тада је урађена 

комплетна санација и школа је тренутно у најбољем стању међу свим издвојеним 

одељењима. Како је школа реновирана у скорије време, не постоји потреба за већим 

радовима сем обавезног одржавања и оплемењивања школског простора клупицама и 

справицама за игру и разоноду ученика. 

 У школској 2017/2018. планиран је наставак радова у свим објектима. Школа ће и 

даље наставити са набавком и опремањем школе наставним средствима и училима како 

би наставу подигли на још виши ниво, као и текућим одржавањем како би услове рада 

побољшали. 

 И ове школске године постоји одељење  продуженог боравка у матичној школи у 

Бранковини. Радно време продуженог боравка је од 11.30 до 16.00 часова. У продуженом 

боравку ученицима се нуди додатни рад са учитељем на утврђивању пређеног градива, 

помоћ око израде домаћих задатака, развој креативности, маштовитости и стваралаштва, 

учествовање у спортским и културним активностима школе као и развијање радних и 

хигијенских навика, другарских односа, упознавање са правилима понашања на 

различитим местима и у различитим ситуацијама. Поред планираних активности 

ученицима је обезбеђена и исхрана. 

Поред редовног одржавања школских објеката, велика пажња се поклања набавци 

наставних средстава, а све у циљу осавремењавања наставног процеса. Библиотечки 

фонд је обновљен одређеним бројем лектира које је сама школа набавила, али и одређени 

број књига добијен од МПНТР-а. 

 Иако је протекле  године уложено доста средстава на инвестиционо и текуће 

одржавање, школски објекти и даље нису у потпуности прилагођени захтевима 

савремене наставе. 

 Материјално-техничка база наставе се у односу на Норматив наставних средстава 

за основну школу изузетно побољшала и сада школа поседује у великој мери наставна 

средства за реализацију квалитетне наставе.  Боље је стање у млађим разредима него у 

старијим, јер не постоје кабинети за природне науке опремљени на адекватан начин.  

 Поседујемо велики број савремених наставних средстава: интерактивна табла са 

пројектором, пројектор са пројектним платном, два рачунарска кабинета (у матичној 

школи и ИО у Голој Глави), свако четвороразредно издвојено одељење има свој лап топ, 

у учионицама се налазе рачунари, донација Банка Интесе, као и велики број дидактичких 

средстава. Школска библиотека располаже фондом од око 7000 књига. Такође, смо 

ускраћени и у набавци стручне литературе и периодике.    

У овој школској години су набављени и нови рачунари, штампач у боји, прибор 

за геометрију. Ипак, велики недостатак је непостојање фискултурне сале. У згради у којој 

се изводи настава за ученике старијих разреда постоји тачан број учионица колико и 

разреда. Али, како је школа под заштитом Завода за заштиту споменика културе Града 

Ваљева градња и надоградња школског објекта није дозвољена. 
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 Стање школског инвентара је побољшано пред сам почетак школске године.  У 

школској 2017/2018. планиран је наставак радова како би се услови рада у школи 

поправили. 

 Како је матична школа део Културно-историјског комплека ресурси локалне 

средине су изузетно богати. У непосредној околини се налази стара Протина црква и 

школа које датирају још из давне 1882/83. године, школа у којој је учила песникиња и 

академик Десанка Максимовић, а која је сада део музејског простора, споменици славних 

Ненадовића. Такође, у близини је и Бранковински вис одалке су се 27.фебруара 1804. 

год. окупиле прве устаничке јединице Ваљевске нахије.  

 Наши ученици су у могућности да током целе године посећују ова места и наставу 

из бројних предмета изводе упрво у поменутим објектима и локалитетима. 

КАДРОВСКИ РЕСУРСИ ШКОЛЕ 

 

 

 

 

 

Наставно особље 

по областима 

Стручна спрема 

наставног кадра 
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а)разредна наставна 10 1  11 

Продужени боравак 1   1 

б)предметна настава:     

српски језик 2   2 

руски језик 1   1 

енглески језик 2   2 

ликовна култура 1   1 

музичка култура 1   1 

историја 2   2 

географија 1   1 

физика 1   1 

хемија 1   1 

математика 2   2 

биологија 1   1 

техничко образовање 2   2 

физичко васпитање 2   2 

веронаука  1  1 

СВЕГА У НАСТАВИ 30 2 0 32 

Директор 1   1 

Помоћник директора- 

библиотекар 
1   1 

Психолог 1   1 

Педагошки асистент   1 1 

У к у п н о: 33 2 1 36 

 

У школи су обезбеђени људски ресурси. Нестручно је заступљена настава из 

математике из разлога што не постоји незапослен стручан кадар из ове области. 
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УСЛОВИ ДРУШТВЕНЕ СРЕДИНЕ 
 

 У заштити и унапређењу животне средине ученике треба упознати са основним 

процесима и законитостима које се одигравају у животној средини. У школи, унапређење 

животне средине као радне средине ученика се одвија кроз конкретне поступке који 

укључују операционализацију наставе и радних задатака по наставним областима, 

одређивање носилаца појединих програмских задатака и разраду програмских задатака  

кроз рад секција, друштава, комуникацију са ваншколском средином, као и праћење 

реализације наведеног на нивоу одељења, разреда, наставног актива. 

 Организација живота и рада ученика у школи подразумева непосредан и 

сараднички однос свих компоненти, што је поступак који омогућава разумевање, 

уношење у тешкоће и проблеме, указивање помоћи у сагледавању тешкоћа уз уважавање 

индивидуалних особина, а све у циљу подстицања стимулативне радне климе. 

 Ваннаставне и друштвене активности ученика у школи су у довољној мери 

искоришћене за остваривање васпитних циљева и задатака. Школа сарађује и са 

ваншколским институцијама у области образовања, културе, здравства и социјалне 

заштите, као и другим организацијама из невладиног сектора као што су Музеј града 

Ваљева и Културно-историјски комплекс у Бранковини, Центар за културу, Пријатељи 

деце, Дечији савез, Центар за социјални рад, Завод за заштиту здравља, Истраживачка 

станица Петница, Фондација за талентоване ученике и студенте Града Ваљева, Црвени 

крст, Месна канцеларија, МУП, Ватрогасна бригада, медији и слично. И у овој школској 

години школа планира заједничко реализовање активности са овим и осталим 

институцијама које имају за циљ побољшање општег животног контекста ученика. 

Школа ће учествовати у манифестацијама које се организују у нашој средини, а то су: 

Михољско лето у октобру, Десанкини мајски разговори у мају, Дан малина у јуну.  

 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА 
 

ПОДАЦИ О УЧЕНИЦИМА 

 

МАТИЧНА ШКОЛАУ БРАНКОВИНИ 

РАЗРЕД БРОЈ УЧЕНИКА БРОЈ ОДЕЉЕЊА 

I 18 1 

II 18 1 

III 14 1 

IV 10 1 

I-IV 60 4 

V 17 1 

VI 19 1 

VII 13 1 

VIII 25 1 

V-VIII 74 4 

I-VIII 134 8 
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ГОЛА ГЛАВА 

РАЗРЕД БРОЈ УЧЕНИКА БРОЈ ОДЕЉЕЊА 

I 1 

2 
II 6 

III 5 

IV 4 

I-IV 16 2 

V 9 1 

VI 8 1 

VII 3 1 

VIII 5 1 

V-VIII 25 4 

I-VIII 41 6 

 

БАБИНА ЛУКА 

РАЗРЕД БРОЈ УЧЕНИКА БРОЈ 

ОДЕЉЕЊА 

I 3 
1 

II 4 

III 2 1 

IV 4 

I-IV 13 2 

 

 

КОТЕШИЦА 

РАЗРЕД БРОЈ УЧЕНИКА БРОЈ 

ОДЕЉЕЊА 

I 1 

 

1 

II 1 

III 1 

IV 1 

I-IV 4 1 

 

ЈОШЕВА 

РАЗРЕД БРОЈ УЧЕНИКА БРОЈ 

ОДЕЉЕЊА 

I 1 

2 
II 5 

III 2 

IV 3 

I-IV 11 2 
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УКУПНО 

 

 

 

 

 

 

БРОЈ УЧЕНИКА ПРЕМА УЧЕЊУ СТРАНИХ ЈЕЗИКА И ИЗБОРНЕ НАСТАВЕ 

 

Назив предмета Број ученика 

Енглески језик 203 

Руски језик 99 

Чувари природе 31 

Народна традиција 73 

Праволсавни катихизис 176 

Грађанско васпитање 27 

Информатика 73 

Изабрани спорт одбојка 73 

 

 

БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ СЕ ШКОЛУЈУ ПО ИОП-У 

 

Разред ИОП-1 ИОП-2 

I 0 0 

II 1 1 

III 2 0 

IV 1 0 

V 1 0 

VI 0 1 

VII 1 0 

VIII 1 1 

УКУПНО 7 3 

 

 

 

 

 

 

РАЗРЕД БРОЈ УЧЕНИКА БРОЈ 

ОДЕЉЕЊА 

I-VIII 203 19 
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БРОЈ УЧЕНИКА ПУТНИКА 

 

Школа Релација Број 

ученика 

Бранковина Бранковина-Балачка 

школски аутобус 

41 

Бранковина-Вис 27 

Бранковина-Бабина Лука 13 

Бранковина-Слатина 9 

Гола Глава Гола Глава- Андрића Вила 0 

Гола глава- Јеремића 

капија 

5 

Гола Глава-Споменик у 

Јаутини 

8 

Гола Глава-школа 

Котешица 

3 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
 

Фонд часова из појединих наставних области у разредној и предметној настави 

одређен је Наставним планом, бројем одељења и разреда, а тај фонд се увећава за 

предмете изборне наставе. 

За сваки предмет и разред, редовна настава планирана је према Наставном плану 

за основну  школу на бази недељног фонда  часова за сваки предмет. 

У оквиру редовне наставе, такође планирано је извођење изборне наставе. 

Правилником о наставном плану за први циклус основног образовања и васпитања, као 

обавезни изборни предмети ученицима су понуђени: Верска настава и Грађанско 

васпитање, а као изборни предмети:  Народна традиција, Руке у тесту, Чувари природе, 

Од играчке до рачунара. Ученик се обавезно опредељује за Верску наставу или 

Грађанско васпитање и изабрани наставни предмет изучава до краја започетог циклуса 

основног образовања. 

У другом циклусу за шестог, седмог и осмог разреда школа ће понудити два 

изборна предмета: Цртање, сликање, вајање и Информатика и рачунарство. Ученици 

петог разреда имају предмет Информатику као обавезни, па ће за њих бити организоване 

ваннаставне активности. Ученици старијих разреда похађају изборни предмет изабрани 

спорт одбојку. Програм се остварује са по једним часом седмично. Ученици петог 

разреда имају нови наставни предмет физичко и здравствено васпитање.Ученици петог 

разреда такође се опредељују за један од два обавезна изборна предмета: Верску наставу 

или Грађанско васпитање и у обавези су да их похађају током другог циклуса основног 

образовања. 

 Факултативни део школског програма обухвата разне облике слободних 

активности којима се задовољавају слободне активности ученика – ромски језик са 

елементима националне културе, секције, културне и друге активности. 
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ОПШТА ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

 

 

ВИЗУЕЛНИ ПРИКАЗ МАТИЧНЕ ШКОЛЕ И ИЗДВОЈЕНИХ ОДЕЉЕЊА СА 

ПОДАЦИМА О УДАЉЕНОСТИ 
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ГРАФИЧКА ШЕМА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ ПРОЦЕСА У ШКОЛИ 

 

 

 
 

 

 

ФИНАНСИРАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

 

Рад школе се финансира средствима која се добијају од Градске управе Ваљево. 

Како су то само основна средства која обезбеђују несметано функционисање школе, 

трудимо се да узмемо учешће на различитим конкурсима и на тај начин обезбедимо 

додатна материјална средства  у функцији побољшања услова рада и осавремењавања 

наставних средстава и учила. 
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ДИНАМИКА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

РИТАМ РАДНОГ ДАНА У ШКОЛИ – СМЕНЕ 

 

У овој школској години настава ће се изводити само у првој смени у свим 

објектима. Почетак прве смене у матичној школи у Бранковини је од 8.00 часова, а у 

осталим издвојеним одељењима од 8.15 часова због превоза ученика. 

 

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА 

1 ЧАС 8:00 - 8:45 

2 ЧАС 8:50 – 9:35 

ВЕЛИКИ ОДМОР 9:35 – 9:50 

3. ЧАС 9:55 – 10:40 

4. ЧАС 10:45 – 11:30 

5. ЧАС 11:35 – 12:20 

6. ЧАС 12:25 – 13:10 

7. ЧАС 13:15 – 14:00 

 

ДНЕВНА АРТИКУЛАЦИЈА РАДНОГ ВРЕМЕНА  

 

ВРЕМЕ АКТИВНОСТ САДРЖАЈ  РАДА 

-од 5.00 

-од 6.00 

-до 7.55 

 

- 8.00 

- 9.35 

-10.05 

-11.30 

 

-13.20 

-од 13.30 

-до 16.00 

-долазак ложача 

-долазак помоћног радника 

-долазак наставника и 

ученика 

-почетак првог часа 

-почетак великог одмора 

-наставак рада 

-почетак рада у продуженом 

боравку 

-крај 6. часа 

-чишћење школе 

-чишћење школе 

-потпаљивање котла 

-припрема просторија 

-припрема за почетак 

наставе 

-настава 

-ужина, рекреација 

-настава 

 

 

-завршетак наставе 

- сређивање просторија 

-завршетак радног 

времена 
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РАСПОРЕД ГЛАВНИХ ДЕЖУРНИХ НАСТАВНИКА 

 
У великој школи у Бранковини, где су одељења старијих разреда дежураће наставници 

по следећем распореду: 

 

ПОНЕДЕЉАК   Љиљана Ђурић 

    Гроздана Алексић 
 

УТОРАК   Немања Радојичић 

    Јелена Павловић 

 

СРЕДА   Александра Радовановић 

    Маријана Митровић 

 

ЧЕТВРТАК   Гордана Радојичић 

    Дамјан Лазић 

 

ПЕТАК   Мирјана Шијачић 

    Предраг Радовић 

 
У малој школи који похађају ученици млађих разреда дежурају учитељи и то по следећем 

распореду: 

 

ПОНЕДЕЉАК   Татјана Бојанић 

УТОРАК   Жаклина Аџић 

СРЕДА   Ленка Срећковић 

ЧЕТВРТАК   Гордана Аџић 

ПЕТАК   Горан Стојановић 

 

РАД У ИЗДВОЈЕНИМ ОДЕЉЕЊИМА 

 

Рад у издвојеним одељењима је организован у преподневној смени. У ИО у Голој 

Глави, Јошеви, Котешици и Бабиној Луци настава почиње у 8.15 због превоза ученика. 

Свако издвојено одељење има именованог координатора који прати активности. У овој 

школској години координатори су: 

ИО Гола Глава- учитељ Видосав Нешић 

ИО Котешица- учитељица Катарина Јанковић 

ИО Јошева- учитељица Љиљана Пајић 

ИО Бабина Лука- учитељ Драган Добрисављевић 
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РАСПОРЕД ДЕЖУРНИХ НАСТАВНИКА  У ГОЛОЈ ГЛАВИ 

 

ПОНЕДЕЉАК   Снежана Бирчанин 

Александар Стајић 

     

УТОРАК   Биљана Зарић 

Иван Бабић 
 

СРЕДА   Љиљана Ђурић 

Немања Радојичић 
 

ЧЕТВРТАК   Дејан Поповић 

Видосав Нешић 
 

ПЕТАК   Ненад Јовановић 

Ленка Срековић 

 

 РАСПОРЕД РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА 
 

 Послове стручног сарадника обавља школски психолог. Планирање и 

програмирање рада  сарадника је усаглашено са Правилником о програму рада стручних 

сарадника у основној школи. Психолог ради у првој смени од 8 до 14 часова у матичној 

школи у Бранковини, а по потреби  и у договору са колегама одлази у издвојена одељења.  

РАД ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 
 

Библиотека школе се налази у културно-историјском комплексу Бранковине. 

Библиотекар ради у првој смени од 8 до 12 ч. Библиотека школе налази се у Десанконој 

школи која је део музејског простора. Библиотеку која има фонд близу 7000 књига поред 

ученика и наставника користи и локално становништво. Библиотека је допуњена 

књигама које је добила од Десанкине задужбине, а сама школа је у протеклој години 

набавила већи број нове лектире за ученике како млађих тако и старијих разреда. 

РАСПОРЕД ПРИЈЕМА РОДИТЕЉА 
 

Бранковина  
Горан Стојановић – понедељак, 4.  час 

Жаклина Аџић – среда, 1. час 

Гордана Аџић – понедељак,  2. Час 

Татјана Бојанић – понедељак, 3. Час 

Андријана Ранисављевић-понедељак 4 час 

Ленка Срећковић- среда 5 час 

Ивана Лазић – среда, 3. час 

Гроздана Алексић –уторак , 4. час 

Предраг Радовић  –петак, 3. час 
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Александра Радовановић – среда, 4. час  

Гордана Радојичић-среда 3. час 

Јелена Павловић-уторак 4. час 

Гордана Крсмановић-среда 5. час 

Александар Стајић-среда 3. час 

Немања Радојичић-уторак 4. час 

Љиљана Ђурић- уторак 3. час 

Дејан Поповић-уторак 7.час 

Весна Бранковић-петак 4. час 

Маријана Митровић-среда 5. час 

Мирјана Шијачић-уторак 5.час 

Ненад Јовановић-понедељак 5. час 

Дамјан Лазић-четвртак 2. час 

 

Гола Глава 

 
Снежана Бирчанин – петак, 2. час 

Видосав Нешић –  петак, 3. час 

Мирјана Шијачић –  четвртак, 5. Час 

Биљана Зарић – понедељак 3. час 

Весна Бранковић – уторак, 6. Час 

Иван Бабић- понедељак 4. час 

Љиљана Ђурић-среда 4. час 

Дејан Поповић-четвртак 5. час 

Биљана Крсмановић-понедељак 2. час 

Немања Радојичић-среда 3. час 

Гордана Крсмановић-понедељак 4. час 

Ивана Лазић уторак 2. час 

Маријана Митровић-петак 5. час 

Гроздана Алексић-четвртак 3.час 

Александар Стајић-понедељак 3. час 

Ненад Јовановић-петак 2. час 

Дамјан Лазић-уторак 3. Час 

Ленка Срећковић-петак, 5. час 

 

Бабина Лука 

 
Драган Добрисављевић – уторак 1. час 

Катарина Синђић – уторак  2. час 

 

Котешица 

 
Катарина Јанковић– четвртак, 2. час 

 

Јошева 

 
Љиљана Пајић – четвртак, 3. час 

Марица Николовски- четвртак, 4. час



   

  Годишњи план рада за 2017/2018. годину 

22 

 

ДИНАМИКА РАДА У ТОКУ ГОДИНE 
 

Настава и други облици образовно – васпитног рада у основној школи остварују се 

у току два полугодишта. 

Прво полугодиште почиње у петак 1. септембра 2017. године, а завршава се у среду 

31. јануара 2018. године.  

Друго полугодиште почиње у понедељак 12. фебруара 2018. године, а завршава се 

у четвртак 31. маја 2018. године за ученике осмог разреда, односно у четвртак 14. јуна 

2018. године за ученике од првог до седмог разреда. 

Образовно – васпитни рад за ученике од првог до седмог разреда, остварује се у 36 

петодневних радних седмица, односно 180 радних дана. 

Образовно – васпитни рад за ученике осмог разреда остварује се у 34 петодневне 

наставне седмице, односно 170 наставних дана. 

 У првом полугодишту образовно-васпитни рад остварује се у оквиру 98 наставних 

дана, а у другом полугодишту у оквиру 82 радна дана.  

У оквиру 36 петодневних наставних седмица школа је у обавези да годишњим 

програмом рада равномерно распореди дане у седмици. 

Сваки дан у седмици неопходно је да буде заступљен 36, односно 34 пута. 

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

Зимски распуст има два дела, први почиње у среду, 3. јануара 2018. године, а 

завршава се у понедељак 8. јануара 2018. године. Други део почиње у четвртак 1. 

фебруара 2018. године, а завршава се у петак 9. фебруара 2018. године. 

Пролећни распуст почиње у понедељак, 2. априла 2018. године, а завршава се у 

понедељак, 9. априла 2018. године. 

Летњи распуст почиње у петак 15. јуна 2017. године, а завршава се у петак 31. 

августа 2018. године. 

У школи се празнују државни и верски празници у складу са законом.  

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

Свети Сава – Дан духовности,  Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других 

жртава фашизма у Другом светском рату и Видовдан спомен на Косовску битку. 

Дан школе је 26. Фебруар 

Ако је дан школе наставни дан према календару просвете школа ће тај дан 

надокнадити на начин који утврди годишњим планом рада. 

Свечана подела ђачких књижица ученицима од првог до седмог разреда, на крају 

другог полугодишта, обавиће се у среду, 28. јуна 2018. године. 
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КАЛЕНДАР РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ 
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ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ У ШКОЛСКОЈ 2016/17. ГОДИНИ 
 

ГОДИШЊИ ФОНД ОБАВЕЗНЕ, ИЗБОРНЕ, ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ 

НАСТАВЕ (ПРЕДМЕТИ/РАЗРЕДИ) 

 

 Ред. 

број 

А. ОБАВЕЗНИ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

ПРВИ 

РАЗРЕД 

ДРУГИ 

РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

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

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

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

4. Математика 5 180 5 180 5 180 5 180 

5. Свет око нас 2 72 2 72 - - - - 

6. Природа и друштво - - - - 2 72 2 72 

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

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

9. Физичко васпитање 3 108 3 108 3 108 3 108 

УКУПНО: А 19 684 20 720 20 720 20 720 

Ред. 

број 

Б. ИЗБОРНИ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

                        

1. 

Верска 

настава/Грађанско 

васпитање 
1  36  1  36  1  36  1  36  

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

3. Чувари природе 1  36  1  36  1  36  1  36  

УКУПНО: Б 2 72  2  72  2 72  2 72  

УКУПНО: А + Б 21  756  22  792  23  792 22 792 
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Ред. 

број 

ОБЛИК 

ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ 

РАДА 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД 
ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

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

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

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

3. Додатни рад - - - - - - 1 36 

 

Ред. 

број 

ОСТАЛИ 

ОБЛИЦИ  

ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ 

РАДА 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД 
ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

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

1. 
Час одељењског 

старешине 
1 36 1 36 1 36 1 36 

2. 

Друштвене, 

техничке, 

хуманитарне, 

спортске и 

културне 

активности 

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

72 

3. Екскурзија 
1-3 дана 

годишње 
1-3 дана годишње 1-3 дана годишње 

1-3 дана 

годишње 

 

НАСТАВНИ ПЛАН 

ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

Ред. 

број 
А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

ПЕТИ 

РАЗРЕД 

ШЕСТИ 

РАЗРЕД 

СЕДМИ 

РАЗРЕД 

ОСМИ 

РАЗРЕД 

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

1. Српски језик 

 
5 180 4 144 4 144 4 136 

3. Енглески језик 2 72 2 72 2 72 2 68 
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4. Ликовна култура 2 72 1 36 1 36 1 34 

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

6. Историја 1 36 2 72 2 72 2 6 

7. Географија 1 36 2 72 2 72 2 68 

8. Физика - - 2 72 2 72 2 68 

9. Математика 4 144 4 144 4 144 4 136 

10. Биологија 2 72 2 72 2 72 2 68 

11. Хемија - - - - 2 72 2 68 

12. Техничко и информатичко 

образовање 
- - 2 72 2 72 2 68 

13. Техника и технологија 2 72 - - - - - - 

14 Информатика 1 36 - - - - - - 

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

16. Физичко и здравствено 

васпитање 
2 72+54 - - - - - - 

УКУПНО: А 24 864 24 864 26 936 26 884 

Ред. 

број 
Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
      

          

1. Верска настава/ Грађанско 

васпитање3 

1 36 1 36 1 36 1 34 

2. Руски језик 2 72 2 72 2 72 2 68 

3. Изабрани спорт- одбојка - - 1 36 1 36 1 34 

УКУПНО: Б 4 144 4 144 4 144 4 136 

УКУПНО: А + Б 27 972 28 1008 30 1080 30 1020 
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Ред. 

број 
В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ6 

                        

1. Чувари природе - - 1 36 -    -    

2. Свакодневни живот у 

прошлости 
- - 1 36 1 36 1 34 

3. Цртање, сликање и вајање - - 1 36 1 36 1 34 

4. Хор и оркестар - - 1 36 1 36 1 34 

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

6. Матерњи језик са елементима 

националне културе 
2 72 2 72 2 72 2 68 

7. Шах - - 1 36 1 36 1 34 

8. Домаћинство - - - - 1 36 1 34 

   УКУПНО: В 1 36 1 36 1 36 1 34 

   УКУПНО: А + Б + В 28 1008 29 1044 31 1116 31 1054 

  

 

ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ 

ОБАВЕЗНИ И ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

Ред. 

број 
ОБЛИК ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

ПЕТИ 

РАЗРЕД 

ШЕСТИ 

РАЗРЕД 

СЕДМИ 

РАЗРЕД 

ОСМИ 

РАЗРЕД 

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

1. Редовна настава 24 918 29 1044 31 1116 31 1054 

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

3. Додатни рад 1 36 1 36 1 36 1 34 

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

број 

ОСТАЛИ 

ОБЛИЦИ 

ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ 

РАДА 

ПЕТИ РАЗРЕД 
ШЕСТИ 

РАЗРЕД 

СЕДМИ 

РАЗРЕД 

ОСМИ 

РАЗРЕД 

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

1. Обавезне 

ваннаставне 

активности 

                        

  1. Час одељењског 

старешине 
1 36 1 36 1 36 1 34 

2. Слободне 

активности 

  - - 1 36 1 36 1 34 

   Друштвене, 

техничке, 

хуманитарне, 

спортске и 

културне 

активности 

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

   Екскурзија 1 дан годишње 1 дан годишње До 2 дана 

годишње 

До 2 дана 

годишње 

ФОНД ЧАСОВА РАЗЛИЧИТИХ ВИДОВА ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ: 

ПОПРАВНИ ИСПИТИ,ЗАВРШНИ ИСПИТ 
 

За ученике 8. разреда у току школске године биће организована припремна 

настава за полагање завршног испита у фонду од 20 часова за српски језик и математику, 

и од 16 до 20 часова за предмете физика, хемија, историја, биологија, географија. Након 

завршетка школексе године пипремна настава ће се реализовати од по 20 часова за 

српски језик и математику и 20 часова распоређених на остале предмете који улазе у 

комбиновани тест. За поправне испите биће одржано по десет часова припремне наставе 

у августу 2018. 
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РАСПОРЕД ЗАДУЖЕЊА ЗАПОСЛЕНИХ 
 

СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕМА ВРСТИ ПОСЛА И ОБИМУ РАДА 

 
Рбр Име и презиме 

наставника 

 

Завршена 

школа-

факултет 

Степен 

стручности 

Наставни 

предмет 

који предаје 

Одељења ученика у којима 

предаје 

Други предмет 

који предаје 

Одељења 

ученика у 

којима предаје 

Недељни 

број 

часова 

1. Жаклина Аџић Учитељски 

факултет 
VII Разредна 

настава 
I1   20 

2. Гордана Аџић Учитељски 

факултет 
VII Разредна 

настава 
II1   20 

3. Татјана 

Бојанић 

Учитељски 

факултет 
VII Разредна 

настава 
III1   20 

4. Горан 

Стојановић 

Учитељски 

факултет 
VII Разредна 

настава 
IV1   20 

5. Видосав 

Нешић  

Виша 

педагошка 

школа 

VI Разредна 

настава 
I2,III2   20 

6. Снежана 

Бирчанин 

Учитељски 

факултет 
VII Разредна 

настава 
II2, IV2   20 

7. Драган 

Добрисављевић  

Учитељски 

факултет 
VII Разредна 

настава 
I3, IV3   20 

8. Катарина 

Синђић 

Учитељски 

факултет 
VII Разредна 

настава 
II3, III3   20 

9. Катарина 

Јанковић 

Учитељски 

факултет 
VII Разредна 

настава 
I4, II4,  

III4, IV4 

  20 

10. Марица 

Николовски  

Учитељски 

факултет 
VII Разредна 

настава 
I5, III5   20 

11 Љиљана Пајић Учитељски 

факултет 
VII Разредна 

настава 
II5, IV5   20 

12 Андријана 

Ранисављевић 

Учитељски 

факултет 
VII Продужени 

боравак 
I1, II1   20 

13 Александра 

Радовановић 

Филолошки 

факултет 
VII Српски језик V1, VI1, VII1, VIII1 Грађанско 

васпитање 

V1, VI1,  

VII1, VIII1 

17+1 



   

  Годишњи план рада за 2017/2018. годину 

30 

 

14 Биљана Зарић 

 

Филолошки 

факултет 
VII Српски језик V2, VI2, VII2, VIII2   17 

15 Ленка 

Срећковић 

Филолошки 

факултет 
VII Енглески 

језик 
I1,I2,I3,I4,I5,II1,II2, 

II3,II4,II5,III1,III2,III3,III4, 

III5,IV1,IV2, IV3, IV4,IV5 

  20 

16 Ивана Лазић Филолошки 

факултет 
VII Енглески 

језик 
V1,V2,VI1,VI2, 

VII1,VII2,VIII1,VIII2 

  16 

17 Љиљана Ђурић Филолошки 

факултет 
VII Руски језик V1,V2,VI1,VI2, 

VII1,VII2,VIII1,VIII2 

  16 

18 Гордана 

Радојичић 

Техничко 

металуршки 

факултет 

VII Математика V1,VI1,VII1, VIII1   16 

19 Иван Бабић  Факултет 

техничких 

наука 

VII Математика V2,VI2,VII2,VIII2   16 

20 Дамјан Лазић Физички 

факлутет 
VII Физика VI1,VI2,VII1,VII2, VIII1, 

VIII2 

  12 

21 Маријана 

Митровић 

Хемијски 

факултет 
VII Хемија VII1, VII2, VIII1, VIII2   8 

22 Дејан Поповић Филозофски 

факултет 

 

VII Историја V1,V2,VI1, 

VI2,VII2,VIII2 

  10 

23 Јелена 

Павловић 

Филозофски 

факултет 
VII Историја VII1,VIII1   4 

24 Гордана 

Крсмановић 

 

Географски 

факултет 
VII Географија V1,V2,VI1,VI2, 

VII1,VII2,VIII1,VIII2 

  14 

25 Мирјана 

Шијачић 

Биолошки 

факултет 
VII Биологија V1,V2,VI1,VI2, 

VII1,VII2,VIII1,VIII2 

  16 

26 Немања 

Радојичић 

Академија 

уметности 
VII Ликовна 

култура 
V1,V2,VI1,VI2, 

VII1,VII2,VIII1,VIII2 

  10 

27 Александар 

Стајић 

Факултет 

музичке 

уметности 

VII Музичка 

култура 
V1,V2,VI1,VI2, 

VII1,VII2,VIII1,VIII2 

  10 
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28 Гроздана 

Алексић 

Факултет 

физичке 

културе 

VII Физичко 

васпитање 
VI1,VI2, 

VII1,VII2,VIII1,VIII2 

Физичко 

васпитање- 

ИЗАБРАНИ 

СПОРТ 

VI1,VII1,VIII1 20 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

V1,V2 

ОФА 

29 Биљана 

Крсмановић 

Факултет 

физичке 

културе 

VII   Физичко 

васпитање- 

ИЗАБРАНИ 

СПОРТ 

VI2,VII2,VIII2 4 

Обавезне 

физичке 

активности 

 

30 Предраг 

Радовић 

Технички 

факултет 
VII Техничко 

образовање 

 

VI1, VII1,   6 

Техника и 

технологија 

 

V1 

31 Весна 

Бранковић 

Технички 

факултет 
VII Техничко 

образовање 

 

VI2, 

VII2, 

VIII1,VIII2 

Информатика 

и 

рачунарство 

VI1,VI2, 

VII1,VII2, 

VIII1,VIII2 

20 

Техника и 

технологија 

 

V2 

Информатика 

 
V1,V2 

32 Ненад 

Јовановић 

Богословски 

институт 
VI Верска 

настава 
I1,II1,III1,IV1,V1,VI1, 

VII1, VIII1, I2, II2, III2, 

IV2, V2, VI2, VII2, VIII2, 

I3, II3, III3, IV3, I4, II4, 

III4, IV4, I5,II5,III5,IV5 

  19 
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СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕМА ВРСТИ ПОСЛА ОБИМУ РАДА 
 

ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ (ДИРЕКТОР, СТРУЧНИ САРАДНИЦИ И ОСТАЛИ РАДНИЦИ) 

 

Р
ед

н
и

 

б
р
о
ј Презиме и име  Радно место Обим радног времена  Завршена школа/факултет 

  Степен 

стручности 

1 Остојић Милица  директор школе 100,00% Учитељски факултет VII 
2 Мојић Ана  дипл.психолог 100,00% Филозофски факултет VII 

3 
Лаловић-

Милановић 

Бојана 

 Библиотекар 50,00% 
Филолошки факултет VII 

 Помоћник директор 20,00% 

4 Ђурић Милан  секретар школе 100,00% Правни факултет VII 

5 Митровић Вида 
 административно-финансијски   

радник 
50,00% Економска школа IV 

6 Бошковић Мира  руководилац рачуноводства 100,00% Факултет за пословне студије VII 
7 Петровић Зоран  педагошки асистент 100,00% Техничка школа III 

8 Тешић Драган  ложач 100,00% Југоенергетик III 

9 
Мирковић 

Славица 
 помоћни радник 60,00% ОШ 0,I 

10 
Радојчић 

Милена 
 помоћни радник 100,00% ОШ 0,I 

11 
Дамњановић 

Силвана 
 помоћни радник 100,00% ОШ 0,I 

12 Којић Весна  помоћни радник 60,00% ОШ 0,I 

13 
Маринковић 

Лазар 
 помоћни радник 60,00% ОШ 0,I 

14 
Трипковић 

Биљана 
 помоћни радник 100,00% ОШ 0,I 

15 Лазаревић Рада  помоћни радник 100,00% ОШ IV 

16 
Марковић 

Драган 
 помоћни радник 100,00% ОШ 0,I 
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40-ЧАСОВНА РАДНА НЕДЕЉА 

РАЗРЕДНА НАСТАВА 

Ред. 

бр. 

Презиме и 

име 

 

Ос 

 
 

% 

  А. Непосредан рад  -недељно  Б. Непосредан рад  -годишње 

Р
ед

о
в
н

а 

н
астав

а 

О
б

ав
езн

а 

и
зб

о
р
н

а  

И
зб

о
р

н
а 

н
астав

а 

Д
о
п

у
н

ск
а 

н
астав

а 

Д
о

д
атн

а  

н
астав

а  

С
л
о

б
о

д
н

е 

ак
ти

в
н

о
сти

 

Ч
ас О

С
 

Д
р
у
ш

тв
ен

е,

тех
н

и
ч
к
е,х

у
н

м
ан

и
тар

н
 аак

ти
в
 

П
о

сете, 

и
зл

ети
,ек

ск

у
р

зи
је 

С
ам

о
стал

ан
 

р
ад

 

Т
ак

м
и

ч
ењ

а  

У
к
у

п
н

о
  

Р
ед

о
в
н

а 

н
астав

а 

О
б

ав
езн

а 

и
зб

о
р
н

а  

И
зб

о
р

н
а 

н
астав

а 

Д
о
п

у
н

ск
а 

н
астав

а 

Д
о

д
атн
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о
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а 

У
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п
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о
  

1.  
Жаклина Аџић 

1-1 100 17 1 1 1  1 1 1 1   24 612 36 36 36  36 36 36 36   864 

2.  

Гордана Аџић 

2-1 100 18 

 

1 1  1 1 1 1   24 648  36 36  36 36 36 36   864 

3.  
Татјана Бојанић 

3-1 100 18  1 1  1 1 1 1   24 648  36 36  36 36 36 36   864 

4.  Горан 

Стојановић 

4-1 100 18  1 1 0.5 0.5 1 0.5 1  0.5 24 648  36 36 18 18 36 18 36  18 864 

5.  
Видосав Нешић 

1-2 

3-2 

100 18  1 1  1 1 1 1   24 

 

648  36 36  36 36 36 36   864 

6.  Снежана 

Бирчанин 

2-2 

4-2 

100 18  1 1 0.5 0.5 1 0.5 1  0.5 24 648  36 36 18 18 36 18 36  18 864 

7.  Драган 

Добрисављевић 

1-3 
4-3 

100 18  1 1 0.5 0.5 1 0.5 1  0.5 24 648  36 36 18 18 36 18 36  18 864 

8.  Катарина 
Синђић 

2-3 

3-3 
100 18  1 1  1 1 1 1   24 648  36 36  36 36 36 36   864 

9.  

Катарина 
Јанковић 

1-4 

2-4 
3-4 

4-4 

100 18  1 1 0.5 0.5 1 0,5 1  0,5 24 648  36 36 18 18 36 18 36  18 864 

10.  
Љиљана Пајић 

2-5 
4-5 

100 18  1 1 0.5 0.5 1 0.5 1  0.5 24 648  36 36 18 18 36 18 36  18 864 

11.  Марица 

Николовски 

1-5 

3-5 

100 18  1 1  1 1 1 1   24 648  36 36  36 36 36 36   864 

12.  Андријана 
Ранисављевић 

пб 100      5  4  15  24      180  144  540  864 
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Ред. 

бр. Презиме и име 
 

Ос 

 

 

% 

Остали послови  
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о
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о
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о
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о
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о
в
.  

Т
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м
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1.  Жаклина Аџић 
1-1 100 528 100 54 68 54 36 18 38 896 

2.  Гордана Аџић 
2-1 100 528 100 54 68 54 36 18 38 896 

3.  Татјана Бојанић 
3-1 100 528 100 54 68 54 36 18 38 896 

4.  Горан Стојановић 
4-1 100 528 100 54 68 54 36 18 38 896 

5.  Видосав Нешић 
1-2 

3-2 

100 528 100 54 68 54 36 18 38 896 

6.  Снежана Бирчанин 
2-2 

4-2 

100 528 100 54 68 54 36 18 38 896 

7.  Драган Добрисављевић 
1-3 

4-3 

100 528 100 54 68 54 36 18 38 896 

8.  Катарина Синђић 
2-3 

3-3 

100 528 100 54 68 54 36 18 38 896 

9.  Катарина Јанковић 

1-4 

2-4 

3-4 

4-4 

100 528 100 54 68 54 36 18 38 896 

10.  Марица Николовски 
1-5 

3-5 

100 528 100 54 68 54 36 18 38 896 

11.  Љиљана Пајић 
2-5 

4-5 

100 528 100 54 68 54 36 18 38 896 

12.  Андријана Ранисављевић 
П.б. 100 528 100 54 68 54 36 18 38 896 
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ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 

 

 А. Непосредан рад  -недељно Б. Непосредан рад  -годишње 

Р.б. Презиме и 

име 

ОС % 
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о
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о
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 Т
ак

м
и

ч
ењ

а 

У
к

у
п

н
о

  

1. 

Алексић 

Гроздана 6-1 

100% 16    4    1 1.5 1   0.5 24 576 144     36 54 36  18 864 

2. 

Бабић  

Иван  

89% 16     2 1 1  0.4   1 21,4 576   72 36 36  14   36 770 

3. 

Крсмановић 

Биљана  

20%   4      0,4    0,4 4,8   144     14   15 173 

4. 

Радовановић 

Александра 7-1 

99% 17  1   1 0,5 1 1 0,8 1   0,5 23,8 612 36  36 18 36 36 29 36  18 857 

5. 

Крсмановић 

Гордана 7-2 

65% 14       0,4 1     0,2 15,6 504     14 36    8 562 

6. 

Дамјан 

Лазић  

60% 12     1 0,5  0,5      0,4 14,4 432   36 18 18     14 518 

7. 

Шијачић 

Мирјана 8-2 

80% 16     0,5  0,5 1  1  0,2 19,2 576   18  18 36  36  8 692 

8. 

Радовић 

Предраг  

30% 6     0.5    0.2    0.5 7.2 216    18   7   18 259 

9. 

Зарић 

Биљана 6-2 

94% 17     1 0.5 1 1 0,5 1   0,6 22,6 612   36 18 36 36 18 36  22 814 

10. 

Поповић 

Дејан  

50% 10   0.5 0.5 0,5      0,5  12 360   18 18 18     18 432 

11. 
Павловић 
Јелена  

20% 4      0,4     0,4 4,8 144     14     15 173 

12. 

Љиљана 

Ђурић  

89%  16  1 1   1.5 1  0.9 21.4  576  36 36   54 36  32 770 

13. 

Стајић 

Александар   

50% 10       2    12 360       72    432 

14. 

Ивана 

 Лазић 5-1 

89% 16     1 1   1 0,9 1    0,5 21,4 576   36 36  36 32 36  18 770 

15. 
Немања 
Радојичић  

50% 10         1.5   0.5 12 360       54   18 432 

16. 

Ленка 

Срећковић  

100% 20     1    2 1   24 720   36    72 36   864 
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17 

Митровић 

Маријана  

40% 8   0,5 0,5 0,5     0,1 9,6 288   18 18 18     3 345 

18 

Радојичић 

Гордана 8-1 

89% 16     1 1 1 1  1  0.4 21,4 576   36 36 36 36  36  14 770 

19 

Бранковић 

Весна 5-2 

100% 14  6  0.5  1 1 1  0.5 24 504  216  18  36 36 36  18 864 

20 

Ненад 

Јовановић  

95%  19      2 1.8   22.8  684      72 65   821 
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Р.бр. Презиме и име 
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Р
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в
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1. 
Алексић  

Гроздана 
6-1 100% 528 100 54 68 54 36 36 20 896 

2. 
Бабић  

Иван 
 89% 470 89 54 68 54 36 18 8 797 

3. 
Крсмановић 

Биљана 
 20% 106 20 14 14 18 / 7 / 179 

4. 
Радовановић 

Александра 
7-1 99% 528 100 54 68 54 36 / 46 886 

5. 
Крсмановић  

Гордана 
7-2 65% 343 65 28 44 54 36 9 3 582 

6. 
Дамјан 

 Лазић 
 60% 317 60 28 37 36 36 9 15 538 

7. 
Шијачић 

Мирјана 
8-2 80% 422 80 54 54 54 36 9 8 717 

8. 
Радовић  

Предраг 
 30% 158 30 14 20 18 18 9 2 269 

9. 
Зарић 

Биљана 
6-2 94% 496 94 54 68 54 36 36 2 840 

10. 
Поповић  

Дејан 
 50% 264 50 28 34 36 18 18 / 448 

11. 
Павловић  

Јелена 
 20% 132 25 14 17 9 27 / / 224 

12. 
Љиљана 

Ђурић 
 89% 470 89 54 68 54 36 18 7 796 

13. 
Стајић  

Александар 
  50% 264 50 28 34 18 36 18 / 448 

14. 
Лазић 

Ивана 
5-1 89% 470 89 54 68 54 36 18 7 796 

15. 
Немања 

Радојичић 
 50% 264 50 28 34 27 18 18 9 448 
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16. 
Ленка 

Срећковић 
 100% 528 100 54 68 54 36 36 20 896 

17. 
Митровић  

Маријана 
 40% 212 40 26 27 18 36 / / 359 

18. 

 

Радојчић  

Гордана 
8-1 89% 470 89 54 68 54 36 18 7 796 

19. 
Бранковић  

Весна 
5-2 100% 528 100 54 68 54 36 36 20 

 

896 

20. 
Ненад  

Јовановић 
 95% 484 100 54 68 54 36 / 55 851 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

ОДЕЉЕЊСКА СТАРЕШИНСТВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУКОВОДИОЦИ ОДЕЉЕНСКИХ ВЕЋА 

 

Руководилац одељенског већа свих млађих разреда – Татјана Бојанић  

Руководилац одељенског већа свих старијих разреда – Гордана Радојичић 

 

СЕКЦИЈЕ 

 

ПОДРУЧЈЕ  

АКТИВНОСТИ                  

НАЗИВ  СЕКЦИЈЕ                       НАСТАВНИК 

КУЛТУРНО-

УМЕТНИЧКЕ 

АКТИВНОСТИ 

 

Рецитаторска секција 

 

 

 

Литерарна и 

новинарска секција 

 

 

Драмска секција 

 

 

Ликовна секција 

Александра Радовановић 

Гордана Аџић 

Андријана Ранисављевић 

 

Александра Радовановић 

Биљана Зарић 

 

 

Андријана Ранисављевић 

Биљана Зарић 

 

Љиљана Пајић 

Одељење Одељенски старешина 

I1 Жаклина Аџић  

II1 Годрана Аџић 

III1, Татјана Бојанић 

IV1 Горан Стојановић  

I2, III2 Видосав Нешић 

II2, IV2  Снежана Бирчанин 

I3, IV3 Драган Добрисављевић  

II3, III3 Катарина Синђић 

I4, II4,III4, IV4 Катарина Јанковић 

I5,  III5 Марица Николовски  

II5, IV5 Љиљана Пајић 

V1 Ивана Лазић 

V2 Весна Бранковић 

VI1 Гроздана Алексић 

VI2 Биљана Зарић 

VII1 Александра Радовановић 

VII2 Гордана Крсмановић 

VIII1 Гордана Радојичић 

VIII2 Мирјана Шијачић 
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Хор 

Немања Радојичић 

 

Александар Стајић 

НАУЧНО-

ИСТРАЖИВАЧКЕ 

АКТИВНОСТИ 

 

 

 

ТЕХНИЧКЕ И 

САОБРАЋАЈНЕ 

АКТИВНОСТИ 

 

 

Еколошка секција 

 

 

 

 

Информатичко-

техничка секција 

 

Саобраћајна секција 

 

 

Мирјана Шијачић 

Горан Стојановић 

 

 

 

Весна Бранковић 

 

 

Весна Бранковић 

 

СПОРТСКО-

РЕКРЕАТИВНЕ 

АКТИВНОСТИ 

 

 

Стони тенис 

 

 

Фолклор 

Гроздана Алексић 

Биљана Крсмановић 

 

У сарадњи са КУД  

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

ПРЕДМЕТ РАЗРЕД НАСТАВНИК 

Верска настава 1-8. Ненад Јовановић 

Грађанско васитање 1-4. Татјана Бојанић 

Грађанско васпитање 5-8. Александра Радовановић 

Чувари природе 1-4. Наставници разредне 

наставе 

Народна треадиција 1-4. Наставници разредне 

наставе 

Информатика и 

рачунарство 

6-8. Предраг Радовић, Весна 

Бранковић 

Изабрани спорт 6-8. Гроздана Алексић, 

Биљана Крсмановић 

Руски језик 5-8 Љиљана Ђурић 

 

 

ОБАВЕЗНЕ СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УЧЕНИКЕ 5. РАЗРЕДА 

 

Име и презиме 

наставника 

Обавезне слободне 

активности 

Недељни 

фонд 

Годишњи 

фонд 

Немања Радојичић Цртање, сликање и вајање 1 36 

 

Ученици су се анкетирањем определили за Цртање, сликање и вајање, а поред тога су 

им понуђени Чувари природе и Хор. 



   

  Годишњи план рада за 2017/2018. годину 

41 

 

СТРУЧНИ АКТИВИ 

 

Стручни актив за развојно планирање: 

1. Милица Остојић 

2. Гордана Аџић 

3. Александра Радовановић 

4. Весна Бранковић 

5. Ленка Срећковић 

6. Катарина Јанковић 

7. Снежана Бирчанин 

8. Јелена Павловић 

9. Ана Мојић 

10. Мирослав Крстић- представник Савета родитеља 

11. Члан Ученичког парламента- Ана Јовановић 

 

Стручни актив за развој школског програма: 

1. Татјана Бојанић 

2. Гордана Радојичић 

3. Биљана Зарић 

4. Гроздана Алексић 

5. Ана Мојић 

 

СТРУЧНА ВЕЋА 

 

Руководилац Стручног већа наставника разредне наставе: Татјана Бојанић 

Чланови Стручног већа наставнка разредне наставе:  

1. Гордана Аџић 

2.  Жаклина Аџић 

3. Горан Стојановић 

4. Андријана Ранисављевић 

5. Снежана Бирчанин 

6. Видосав Нешић 

7. Катарина Синђић 

8. Драган Добрисављевић 

9. Катарина Јанковић 

10. Љиљана Пајић 

11. Марица Николовски 

 

Руководилац Стручног већа друштвених науке: Александра Радовановић 

Чланови Стручног већа за друштвене науке чине: 

1. Јелена Павловић 

2. Дејан Поповић 

3. Биљана Зарић 

4. Ивана Лазић 

5. Ленка Срећковић 

6. Љиљана Ђурић 
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Руководилац Стручног већа за природне науке: Гордана Радојичић 

Чланови Стручног већа за природне науке чине: 

1. Мирјана Шијачић 

2. Гордана Крсмановић 

3. Маријана Митровић 

4. Весна Бранковић 

5. Иван Бабић 

6. Дамјан Лазић 

7. Предраг Радовић 

 

Руководилац Стручног већа уметности, културе и спорта: Гроздана Алексић 

Чланови стручног веће уметности културе и спорта: 

1. Александар Стајић 

2. Немања Радојичић 

3. Биљана Крсмановић 

4. Ненад Јовановић 

ТИМОВИ 

 

Тим за превенцију насиља, злостављања и занемаривања: 

1.Александра Радовановић 

2. Иван Бабић 

3.Катарина Јанковић 

4.Видосав Нешић 

5. Горан Стојановић 

 

Тим за инклузивно образовање: 

1.Гордана Аџић 

2.Горан Стојановић 

3.Ивана Лазић  

4.Гордана Радојичић 

5.Татјана Бојанић 

6.Ана Мојић 

7.Гроздана Алексић 

8. Љиљана Пајић  

 

Тим за маркетинг школе: 

1. Милица Остојић 

2. Бојана Лаловић- Милановић 

3. Гордана Крсмановић 

4. Ленка Срећковић 

 

Тим за самовредновање: 

1. Ана Мојић 

2. Мирјана Шијачић 

3. Маријана Митровић 

4. Марица Николовски 
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Тим за професионалну оријентацију: 

1. Гордана Радојичић 

2. Мирјана Шијачић 

3. Милица Остојић 

4. Ана Мојић 

 

Тим за израду педагошке документације: 

1. Ана Мојић 

2. Бојана Лаловић-Милановић 

3. Андријана Ранисављевић 

4. Марица Николовски 

 

Тим за стручно усавршавање: 

1. Љиљана Пајић 

2. Љиљана Ђурић 

3. Снежана Бирчанин 

4. Катарина Синђић 

5. Биљана Зарић 

 

Тим за подршку ученицима: 

1. Жаклина Аџић 

2. Зоран Петровић 

3. Гроздана Алексић 

4. Ивана Лазић 

5. Весна Бранковић 

6. Драган Добрисављевић 

7. Немања Радојичић 

КОМИСИЈЕ – НАЗИВ И САСТАВ 

 

Комисија за спровођење Завршног испита: 

Милица Остојић, директор школе 

Милан Ђурић, секретар 

Ана Мојић, психолог 

Бојана Лаловић- Милановић, информатичко лице 

Гордана Радојичић, разредни старешина 8. Разреда 

Мирјана Шијачић, разредни старешина 8. Разреда 

 

Комисија за спровођење процедуре бесплатних уџбеника: 

Гордана Аџић, проф. разредне наставе 

Горан Стојановић, проф. разредне наставе 

Катарина Синђић, проф. разредне наставе 

 

Комисија за спровођење процедуре јавних набавки: 

Милан Ђурић, секретар 

Мира Бошковић, шеф рачуноводства 

Бојана Лаловић- Милановић, библиотекар 

 

По потреби у току школске године директор формира и друге неопходне комисије. 
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ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 

 
У школској 2017/2018. години, екскурзије ће се реализовати према Плану 

извођења екскурзија који је урађен поштујући Упутство о програмирању, начину 

извођења и трајању екскурзија. Заученикеод  1. до  6.  Разреда изводе се једнодневне, а 

за 7. и 8. дводневне екскурзије. Дани извођења екскурзија за ову школску годину 

предвиђени су за мај месец. 

Циљ екскурзије је непосредно упознавање појава и односа у природној и 

друштвеној средини, упознавање културног, историјског и духовног наслеђа и 

привредних достигнућа која су у вези са делатношћу школе. 

Задаци екскурзије су: проучавање објекта и феномена у природи, уочавање 

узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима; 

упознавање начина живота и рада људи појединих крајева; развијање позитивног односа 

према националним, културним, етичким и естетским вредностима, спортским 

потребама и навикама, позитивним социјалним односима, као и схватање значаја 

здравља и здравих стилова живота; развијање интересовања за природу и изграђивање 

еколошких навика; подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја. 

 

Предложене релације за млађе разреде: 

1. Бранковина – Тршић – Бранковина  

 

Предложене релације за пети и шести разред: 

1. Бранковина – Златибор – Бранковина  

 

Предложене релације за седми и осми разред: 

1. Бранковина – Нови Сад – Суботица – Палић – Бранковина 

ИЗЛЕТИ 
 

За школску 2017/2018.год. планирани су историјски часови у Културно-

историјском комплексу које ће разредне старешине у сарадњи са музејом из Ваљева 

изводити у континуитету током школске године,а са циљем упознавања живота и дела 

Проте Матеје Ненадовића, Алексе Ненадовића, Десанке Максимовић и других 

знаменитих личности нашег краја. Планира се и одлазак на сајам науке у Београду. 

 Током године планира се посета Матичној библиотеци Љубомир Ненадовић'' у 

Ваљеву, Полицијској управи Ваљево, Културном центру, Истраживачкој станици у 

Петници.У сарадњи са средњим школама: Пољопривредна школа са домом ученика у 

Ваљеву, Техничка школа и Медицинска школа ученици ће у оквиру пројекта 

Професионална оријентација посетити ове школе.  

Током године разредне старешине планирају и посете реке Градац са циљем 

одржавања амбијенталне наставе. На крају школске године одељенске старешине 

планирају једнодневни излет у Ваљево. 

  

НАСТАВА У ПРИРОДИ 
 

Ове школске године школа планира да организује наставу у природи за ученике 

од 1. до 4. разреда, поштујући циљеве и задатке које треба да испуни овакав вид наставе.  

Настава ће се извести у трајању од 7 наставних дана у 2. Полугодишту ове школске 

године. При  планирању и извођењу наставе у природи, школа  ће водити рачуна пре 
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свега о Упутству о организовању и извођењу наставе у природи, како при избору 

агенције, тако и остваривању циљева и задатака предвиђених за школу у  природи. 

Циљеви: очување, подстицање и унапређење 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 о непосредном природном и 

друштвеном окружењу; социјализација ученика и стицање искуства у колективном 

животу, уз развијање толеранције и одговорног односа према себи, другима, окружењу 

и културном наслеђу. 

Задаци: побољшање здравља и развијање физичких и моторичких способности 

ученика; задовољавање основних дечијих потреба за кретањем и игром; очување 

природне дечије радозналости за појаве у природи и подстицање интересовања и 

способности за њихово упознавање кроз одговарајућће активности; развијање свести о 

потреби заштите, неговања, чувања и унапређивања природне и животне средине и 

изграђивање еколошких навика;упознавање природно-географских, културно-

историјских знаменитости, биљног и животињског света и лепоте места и околине; 

развијање способности сналажљивости; подстицање групног рада и сарадње са 

вршњацима и одраслима; развијање правилних хигијенско-здравствених навика и 

подстицање самосталности у обављању личне хигијене и бриге о себи; формирање 

навике редовне и правилне исхране. 

У нашој школу и у овој школској години ће бити понуда за извођење наставе у 

природи.  

ПЛАН РАДА ШКОЛСКИХ СЕКЦИЈА 

ПЛАН РАДА ДРАМСКЕ СЕКЦИЈЕ 

Главни задатак  драмске секције је рад на припреми и извођењу представа.  

Чланови драмске секције се, пролазећи кроз програм драмских радионица,  припремају 

за обављање сценских задатака, као што су рецитовање, глума, вођење програма и 

слично.Часови драмске секције одржавају се једном недељно у трајању од једног 

школског часа. Глумачку дружину чине следећи чланови виших разреда, и то: Сузана 

Врховац, Небојша Јакић, Ивана Марјановић, Сања Миливојевић, Немања Ђуричић, 

Слађана Милићевић, Урош Матић, Иван Бошковић. Секцију води наставница српској 

језика Биљана Зарић.  Секција учествује у многобројним културним активностима 

обележавању Савиндана, Дана школе,  Дечје недеље и сличних манифестација. 

  

Годишњи план рада драмске секције  

Септембар 

1. Формирање секције 

2. Упознавање са планом  рада секције 

3. Елементи сценског извођења 

4. Импровизација на сцени 

Октобар 

1.Посета позоришне представе 

2. Анализа одгледане позоришне представе 

Новембар 

1. Одабир текстова за светосавску приредбу 

2. Читалачка проба 

3. Увежбавање текста, мимике и кретања 
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Децембар 

1. Проба са костимима и реквизитима 

2. Проба са нижим разредима 

Јануар 

1. Генерална проба 

2. Прослава школске славе 

Фебруар 

1. Анализа светосавске приредбе 

2. Одабир текстова за приредбу посвећену прослави Дана школе 

3. Читалачка проба 

4. Генерална проба 

5. Прослава Дана школе 

Март 

1. Увежбавање текста, мимике и кретања 

3. Вежбе акцента  

4. Звучни и други ефекти 

Април 

1. Радио-драма, елементи 

2. Слушање радио-драме 

3. Избор текста радио-драме 

4. Читалачка проба 

 Мај 

1. Читалачка проба 

Јун 

1. Анализа рада драмске секције 

2. Извођење представе на данима малине у Бранковини 

 

ПЛАН РАДА РЕЦИТАТОРСКЕ СЕКЦИЈЕ 

 

Задаци рада литерарне секције: 

 развијање језичког осећања за изражајно читање, рецитовање и казивање (говорење), 

поступно и систематско упућивање чланова у разне врсте уметничког говора (нивои 

читања и приповедања за различите скупове, вођење дијалога и дискусије, рецитовање и 

казивање напамет свих врста текстова са различитом тематиком); 

 припрема програма за школске и месне свечаности, књижевне вечери; 

 извођење школског такмичења у читању, приповедању, рецитовању; 

 учешће на смотрама рецитатора, читача, приповедача, говорништва, присуствовање 

сличним приредбама у извођењу других секција; 

 

Манифестације на којима ће учествовати чланови рецитаторске секције: Дечја недеља, 

Десанкино михољско лето, Свети Сава, Дан школе, Смотра рецитатора ,,Песниче народа 

мог”, Десанкини мајски разговори. 

 

Септембар и октобар: 

 Формирање секције 

 Чиниоци изражајног казивања 

 Акценатске вежбе 

 Акценатске вежбе 
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 Избор текстова за наступ на Дечјој недељи 

 Генерална проба пред наступ 

Новембар, децембар и јануар: 

 Вежбе интонације 

 Вежбе интензитета 

 Паузе, понављање, рефрени 

 Темпо,мимика,гестикулације 

 Избор текстова за Светог Саву 

 Увежбавање наступа 

 Генерална проба 

Фебруар: 

 Избор текстова за Дан школе 

 Увежбавање наступа 

 Генерална проба 

Март и април: 

 Избор текстова за школско такмичење рецитатора 

 Одржавање и анализа школског такмичења 

 Припрема и увежбавање за општинску смотру рецитатора и за даље кругове 

такмичења, сходно пласману 

 Генералне пробе 

Мај и јун: 

 Рецитовање најбољих садржаја из протекле школске године 

 Анализа рада секције 

 Извештај о раду секције 

 

ПЛАН РАДА ЕКОЛОШКЕ СЕКЦИЈЕ 

 

Предлагачи и реализатори:  

Мирјана Шијачић, наставник биологије   

Горан Стојановић, наставник разредне наставе 

 

36 часова 

Тема Циљеви и задаци Време 

реализације и 

број часова 

Активности 

Светски дан 

заштите 

животиња 

Упознавање заштићених 

животињских врста, 

брига о кућним 

љубимцима 

 

 

Октобар 

2 часа 

Приказивање 

едукативних филмова и 

дискусија, изложба 

кућних љубимаца 

Правилна 

исхрана 

Схватање значаја 

правилне исхране, 

упознавање са 

опасностима које прете 

од примене појединих 

дијета, анорексија и 

булимија код младих, 

опасности које прете од 

Октобар-

новембар 

5 часова 

Прављење таблица 

здраве исхране, 

прављење кувара, 

едукативни филмови о 

цревним заразним 

болестима, анорексији и 

булимији, дискусија и 

прављење паноа. 
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лоших хигијенских 

навика, лоше хигијене 

руку, неправилног 

чувања намирница. 

Дан борбе 

против СИДЕ, 

наркоманија 

Схватање опасности 

коју носи вирус ХИВ 

као и употребе дроге. 

 

Децембар  

       2 часа 

Дискусија о хив вирусу, 

приказивање 

едукативних филмова о 

наркоманији прављење 

паноа упозорења 

Национални 

дан борбе 

против 

пушења, 

алкохолизам 

„Ја и имоје одељење у 

борби против пушења и 

алкохолизма“ 

 

Јануар- 

фебруар 

2 часа 

Дискусије, реферати и 

израда паноа упозорења 

Европски дан 

штедње 

енергије 

Разумевање важности 

штедње електричне 

енергије и енергетске 

ефикасности 

 

Март 

3 часа 

Приказивање 

едукативних филмова о 

енергетској 

ефикасности, дискусија, 

израда паноа 

Светски дан 

воде 

Схватање важности 

воде и потребе да се она 

сачува и не загађује 

Март 

2 часа 

Презентација, 

дискусија, израда 

реферата на тему „ 

Очување воде“ 

Дан планете 

Земље 

Разумевање значаја 

очувања планете земље 

Април 

2 часа 

Извођење перформанса 

„Рециклажа није 

бламажа“ за ученике 

нижих и виших разреда 

Светски дан 

биодиверзитета 

Разумевање значаја 

биолошке 

разноврсности, 

предлагање мера за 

његово очување 

Мај 

2 часа 

Израда реферата, 

дискусија, израда паноа 

Формирање 

еко патроле и 

еко кутка 

Оплемењивање 

учионица, ходника  и 

школског дворишта као 

и околине школе 

Током године 

8 часова 

Уређење школског 

дворишта и околине,  

сађење цвећа, 

сакупљање секундарних 

сировина, реализација 

пројекта Еколошка 

башта у школском 

дворишту матичне 

школе 

 

Формирање 

школске 

збирке биљака 

и животиња 

Едукација млађих 

ученика школе 

Током године 

      2 часа 

Изложба хербаријума, 

инсектаријума, 

љуштура шкољки и 

пужева, скелета корала 

и морских јежева..... 
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Лековито биље 

и народна 

медицина 

Схватање значаја 

лековитог биља, 

самопомоћи као и 

опасности које прете од 

нестручне употребе 

лековитих биљака 

Пролеће 

2 часа 

Презентација лековитих 

биљака нашег краја, 

дискусија о томе како се 

лековито биље 

правилно употребљава, 

о начинима 

самопомоћи, израда 

реферата и паноа и 

кување чаја 

 

ПЛАН РАДА САОБРАЋАЈНЕ СЕКЦИЈЕ 

 

АКТИВНОСТ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1.Саобраћајни системи 

2.Саобраћајни системи: 

друмски, железнички, водени 

и ваздушни саобраћај 

3.Регулисање друмског 

саобраћаја: правила и 

прописи 

4.Регулисање друмског 

саобраћаја: саобраћајни 

знаци, семафор и милиционар 

наставник Септембар 2017. 

5.Саобраћајни знаци 

6.Саобраћајни знаци 

7.Израда саобраћајних 

знакова 

8.Израда саобраћајних 

знакова 

наставник Октобар 2017. 

9.Израда макете   раскрснице 

10.Израда макете раскрснице 

11.Израда макете раскрснице 

12.Моделовање саобраћајних 

средстава 

наставник Новембар 2017. 

13.Моделовање саобраћајних 

средстава 

14.Моделовање саобраћајних 

средстава 

15.Бицикл у саобраћају 

16.Делови бицикла 

наставник Децембар 2017. 

17.Вожња бицикла на 

полигону 

18.Вожња бицикла на 

полигону 

19.Вожња бицикла на 

полигону 

20.Бицикл са мотором – 

мотоцикл 

наставник Фебруар 2018. 
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21.Аутомобили 

22.Железничка возила 

23.Бродови 

24.Авиони 

наставник Март 2018. 

25.Машине за унутрашњи 

транспорт 

26.Припрема за такмичење 

(решавање тестова) 

27.Припрема за такмичење 

(решавање тестова) 

28.Вожња бицикла 

наставник Април 2018. 

29.Вожња бицикла 

30.Комбинација решавања 

саобраћајних тестова са 

вожњом бицикла 

31.Комбинација решавања 

саобраћајних тестова са 

вожњом бицикла 

32.Комбинација решавања 

саобраћајних тестова са 

вожњом бицикла 

 

наставник 
Мај 2018. 

33.Комбинација решавања 

саобраћајних тестова са 

вожњом бицикла 

34.Комбинација решавања 

саобраћајних тестова са 

вожњом бицикла 

наставник Јун 2018. 
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ПЛАНОВИ СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋЕИХ И УПРАВНИХ ОРГАНА 

ПЛАН  РАДА  НАСТАВНИЧКОГ  ВЕЋА 

 

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ПЛАНИРАЊЕ И  ПРОГРАМИРАЊЕ        

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ  РАДА  

-Избор задатака који треба да представљају 

основу рада школе у наредној школској години                                      

-Разматрање предлога ГПР                               

-Утврђивање носилаца појединих 

 програмских задатака и одређивање 

временске динамике остваривања                                                  

-Месечно планирање ОВ рада (израда месечних 

планова свих видова ОВ рада) 

-Израда и усвајање Годишњег плана рада 

Наставничког већа 

 

 

 

VIII, IX  

 

 

 

 

IX 

 

VIII 

 

IX 

 

 

 

директор, 

стручна већа 

 

 

 

 

  директор, 

наставници 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА  ОБРАЗОВНО- 

ВАСПИТНОГ  РАДА 

-Подела предмета на наставнике и одређивање 

одељенских старешина 

-Реализација плана набавке наставних                                        

средстава                             

-Организовање допунске и додатне наставе и 

ваннаставних облика рада  

-Организовање посета, излета и екскурзија                                    

ученика 

-Прослава Дана школе                                          

 

 

VIII, IX 

 

IX 

 

током целе 

године 

 

X,IV,V 

 

I,II 

директор 

 

директор,стручн

а већа 

наставници 

 

наставници 

 

директор, 

наставници 

СТРУЧНО  УСАВРШАВАЊЕ 

-Разматрање стручних материјала                      

-Угледни часови                                                     

-Учешће  на семинарима       

током целе 

године 

 

 

 

наставници, 

психолог 

УНАПРЕЂЕЊЕ  ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ 

РАДА 

-Примена нових наставних планова                                         

и програма рада                                                                                  

-Иницирање чешће примене рационалнијих и 

разноврсних облика и метода наставе                                                                     

-Подстицање аналитичко-истраживачког рада                                                                  

-Залагање за рационално коришћење 

расположивих наставних средстава 

-Самовредновање, израда Акционог плана и 

праћење његове реализације 

 

 

 

 

 

током целе 

године 

 

 

 

 

 

стручни већа, 

психолог, 

директор 
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ПРАЋЕЊЕ  РЕАЛИЗАЦИЈЕ ШКОЛКОГ  

ПРОГРАМА  И  ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 

-Редовно праћење свих видова образовно- 

васпитног рада 

-Периодичне анализе упеха, дисциплине,   

изостајања ученика и реализације свих облика   

ОВ рада 

-Разматрање садржаја и облика сарадње са       

родитељима и друштвеном средином                

-Праћење реализације програма васпитног  

рада, професионалне оријентације и струч- 

ног усавршавања 

-Праћење реализације донетих закључака и 

предложених мера 

-Награђивање и похваљивање ученика и      

ученичких колектива                                          

-Изрицање васпитно-дисциплинских мера 

 

 

 периодично 

 

класификациони 

период 

 

 

 

током године 

 

 

 

 

класификациони 

период 

 

 

 

 

 

одељенске 

старешине, 

Одељенско и 

Наставничко 

веће, психолог, 

директор 

 

 

 

 

 

 

САРАДЊА  СА ДРУГИМ  ШКОЛАМА 

И  УСТАНОВАМА 

-Сарадња са другим школама                              

-Организовање стручног усавршавања о       

темама од заједничког интереса                          

-Организовање такмичења, смотри, прослава 

 

 

 

 

током целе 

године 

 

Министарство 

просвете, 

директор, 

стручна већа, 

психолог 

 

ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

 

 

ПОДРУЧЈЕ РАДА И САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ НОСИОЦИ 

ПЛАНИРАЊЕ И ОРГАНИЗОВАЊЕ РАДА 

-Конституисање Педагошког колегијума 

-Израда предлога плана 

-Разматрање предлога плана стручног усавршавања 

-Разматрање плана стручних већа за области 

предмета 

-Реализација у оквиру школе 

-Усвајање ИОП-а 

 

септембар, 

октобар и  

током године 

 

 

Чланови 

Педагошког 

колегијума 

ПРАЋЕЊЕ, ВРЕДНОВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ 

РАДА ШКОЛЕ 

-Праћење реализације и вредновање рада са 

сагледавањем проблема при реализацији планова 

-Израда информација, извештаја и анализа о раду 

ученика 

-Праћење стандарда постигнућа ученика 

 

 

током године 

 

Чланови 

Педагошког 

колегијума 
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СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И 

УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 

-Индивидуално стручно усавршавање везано за 

програм иновација уз размену литературе и 

информација 

-Примена иновација у настави 

-Едукација везана за пројекте 

 

 

током године 

 

Чланови 

Педагошког 

колегијума 

ПОСЕБНЕ АКТИВНОСТИ 

-Анализа остварености образовно-васпитних 

планова и програма 

-Упознавање са прописима и документима из 

области образовања и васпитања 

 

 

током године 

 

Чланови 

Педагошког 

колегијума 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 

-Реализација оперативних и глобалних планова 

-Реализација планираних месечних активности 

-Реализација допунске, додатне наставе и 

слободних активности 

-Анализа успеха и владања ученика 

-Анализа сарадње са родитељима 

-Анализа резултата постигнутих на такмичењима 

-Анализа остварености стандарда квалитета рада 

установе 

 

 

 

 

 

током године 

 

Чланови 

Педагошког 

колегијума 

 

ПЛАН  РАДА  ОДЕЉЕНСКОГ  ВЕЋА 

 

ПОДРУЧЈЕ РАДА И САДРЖАЈИ  

АКТИВНОСТИ 

 

ВРЕМЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

 

-Усвајање школских програма и планова                                                                         

-Усвајање плана свих активности одељења                                                                        

(редовна, допунска, додатна настава,                                                                          

доношење плана реализације писмених                                                                    

вежби и пимених задатака, програм                                                                          

одељенских старешина)                                                                          

-Корелација наставних садржаја                                                                        

-Утврђивање бројног стања ученика према 

полу и социо-економском статусу 

 

 
септембар 

 
 

руководиоци стручних 

већа, психолог 

-Утврђивање појединачног успеха и 

општег                                                                    

успеха одељења на првом 

класификационом  периоду                                                                                                                                             

-Изрицање васпитно-дисц. mера                                                                          

-Критеријуми оцењивања 

 

 
новембар 

 
руководиоци стручних 

већа, психолог, 

директор 
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 -Утврђивање појединачног и општег 

успеха   на крају првог полугодишта                                                                                                                                           

-Анализа постигнутог успеха и предлог                                                                          

мера за побољшање                                                                         

-Анализа реализације програма свих ОВ                                                                         

активности и предлог мера за ефикаснију 

реализацију 

 

 
јануар 

 
 

руководиоци стручних 

већа, психолог, 

директор 

-Утврђивање појединачног успеха и 

општег                                                                    

успеха одељења на трећем 

класификационом  периоду                                                                                                                                             

-Изрицање васпитно-дисц. мера                                                                         

-Успешност допунске и додатне наставе 

-Критеријуми оцењивања 

 

 
април 

 
руководиоци стручних 

већа, психолог, 

директор 

-Утврђивање појединачног и општег 

успеха                                                                          

на крају другог полугодишта                                                                         

-Анализа постигнутог успеха                                                                         

-Анализа реализације свих васпитно-                                                                        

образовних активности                                                                        

-Предлог за награде и похвале 

 

 
мај, јун 

 
руководиоци стручних 

већа, психолог, 

директор 

-Резултати завршног испита 

-Резултати поправних испита                                                                           

-Анализа рада Одељенских већа                                                                         

-Припрема за наредну школску годину 

 

 
август 

 
руководиоци стручних 

већа, психолог 

 

ПЛАН  РАДА  СТРУЧНОГ  ВЕЋА НАСТАВНИКА РАЗРЕДНЕ  НАСТАВЕ 

 

МЕСЕЦ САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ 
САРАДНИЦИ И 

ИЗВРШИОЦИ 

август 

- Утврђивање 

распореда рада по 

разредима и 

одељењима; 

- Подела задужења за 

предстојећу школску 

годину (писање 

глобалних и 

оперативних планова); 

- Давање предлога 

релација ђачке 

екскурзије млађих 

разреда; 

-Разно. 

Пред почетак нове 

школске године 

 

 

 

 

- психолог школе 

 

- наставници – 

професори 

разредне наставе 
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новембар 

- Успех ученика на 

крају првог тромесечја; 

- Дисциплина и 

владање ученика на 

крају првог тромесечја; 

- Извештај рада тима за 

инклузију  

- Договор и план 

реализовања угледних 

часова у току школске 

године; 

 - Разно. 

Прво тромесечје 

 

 

 

 

 

- наставници – 

професори 

разредне наставе 

децембар 

- Успех ученика на 

крају првог 

полугодишта; 

- Дисциплина и 

владање ученика на 

крају првог 

полугодишта; 

- Појединачни 

извештаји о 

реализацији наставних 

и ваннаставних 

активности у првом 

полугодишту; 

- Извештај рада тима за 

инклузију  

- Разно 

 

Крај првог 

полугодишта 

 

 

 

 

- психолог школе 

 

- наставници – 

професори 

разредне наставе 

април 

- Успех ученика на 

крају трећег тромесечја; 

- Дисциплина и 

владање ученика на 

крају трећег тромесечја; 

- План реализације 

ђачке екскурзије;   

- Разно. 

Треће тромесечје 

 

 

- наставници – 

професори 

разредне наставе 

јун 

-  Успех ученика на 

крају школске године; 

- Дисциплина и 

владање ученика на 

крају школске године; 

- Појединачни 

извештаји о 

реализацији наставних 

и ваннаставних 

активности у току 

школске године; 

Крај школске 

године 

 

 

 

 

 

 

- психолог школе 

 

- наставници – 

професори 

разредне наставе 
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- Извештај рада тима за 

инклузију; 

- Извештај вође пута 

реализоване ђачке 

екскурзије; 

-  Разно. 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ДРУШТВЕНИХ НАУКА 

 

Време реализације   Активности    Носиоци активности 
 

 

 

   Септембар 

-подела задужења за текућу 

школску годину 

-набавка наставних средстава 

-примена стандарда у настави 

-распоред контролних вежби 

и писмених задатака 

-идентификација ученика за 

додатну и допунску наставу 

 

 

 

 

Сви чланови актива 

 Октобар -дискусија:Коришћење 

савремених средстава за 

учење 

-Сајам књига:набавка књига 

за школску библиотеку и 

организација ђачке посете 

Сајму 

-корелација у настави 

- Дечја недеља 

-Презентација радова на тему 

толеранције и превенције 

насиља међу ученицима 

 

 

 

 

 Сви чланови актива 

Новембар -анализа успеха у настави на 

крају тромесечја 

-предузимање мера за 

побољшање рада и успеха 

ученика 

-Семинари и извештавање о 

семинарима 

 

 

 

Сви чланови актива 

 

Децембар -иновације у настави 

-анализа резултата писмених 

задатака 

-предузимање мера за 

побољшање успеха и рада 

ученика 

-оцењивање и примена 

стандарда 

-припрема за прославу св.Саве 

 

 

 

 

Сви чланови актива 
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Јануар -договор у вези израде 

школског часописа 

-посета семинарима и 

извештајисапосећених 

семинара 

-припреме за предстојећа 

школска такмичења 

-прослава школске славе Св. 

Саве 

Сви чланови актива 

Фебруар -стручно усавршавање 

-припрема програма за 

прославу дана школе 

Припреме за општинска 

такмичења 

-анализа успеха на 

такмичењима 

-дискусија:Како мотивисати 

ученике 

-припрема за такмичење у 

рецитовању 

 

Сви чланови актива 

 

Март -реализација Општинских 

такмичења 

-анализа успеха на 

такмичењима 

 

 

Сви чланови актива 

 

 

 

 

Април -Организација припремне 

наставе  

-анализа постигнутих 

резултата на такмичењима 

 

 

 

Сви чланови актива 

Мај -итердисциплинарна настава 

-припреме за завршни испит 

Сви чланови тима 

 

 

Јун -анализа рада у 

редовној,додатној и допунској 

настави 

-анализа успеха ученика на 

крају школске године 

 

 

 

 

Сви чланови актива 

Август -планирање наставе 

-набавка наставних средстава 

Сви чланови актива 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋАПРИРОДНИХ НАУКА 

 

ПОДРУЧЈЕ РАДА И САДРЖАЈИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ НОСИОЦИ 

1.Предлог набавке наставних средстава  

 

септембар Актив природних 

наука 

2. Предлог глобалних и оперативних планова септембар Актив природних 

наука 

3.1. Предлог стручног усавршавања у установи септембар Актив природних 

наука 

3.2. Предлог стручног усавршавања ван установе септембар Актив природних 

наука 

4. Препознавање ученика којима је потребна посебна 

подршка у раду, допунска настава и ученика који би 

требало да иду по ИОП-у. 

 

септембар 

октобар 

Актив природних 

наука 

5. Реализација секција октобар Наставник 

биологије 

6. Организовање додатне наставе за ученике који би 

желели да се остваре кроз разна такмичења. 

новембар Актив природних 

наука 

7.Анализа и сагледавање наставног процеса и 

напредовања ученика у току првог полугодишта. Мере 

за побољшање постигнућа ученика. 

децембар Актив природних 

наука 

8.Планирање школских такмичења јануар Актив природних 

наука 

9. Дискусија о одржаним огледним, угледним, јавним 

часовима, посетама. 

фебруар Актив природних 

наука 

10.Размена стручне литературе, искустава са 

реализованих семинара. 

март Актив природних 

наука 

11. Анализа успеха ученика на крају трећег тромесечја. април Актив природних 

наука 

12. Планирање и реализација припремне наставе за 

завршни испит у осмим разредима. 

април-јун Актив природних 

наука 

13. Дискусија о постигнућима ученика  на 

такмичењима природних наука. 

јун Актив природних 

наука 

14. Постигнућа ученика на крају другог полугодишта јун Актив природних 

наука 

15. Дискусија о постигнућима ученика осмих разреда 

на завршном испиту. 

август Актив природних 

наука 

16. Поправни испити август Актив природних 

наука 
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА УМЕТНОСТ, КУЛТУРУ И СПОРТ 

 

САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Планирање програма Дечје 

недеље 

 

септембар Сви чланови                                          

стручног већа 

 

Реализација Дечје недеље 

 

Октобар Сви чланови                                          

стручног већа 

 

Планирање и прослава Нове 

године 

Децембар Сви чланови                                          

стручног већа 

 

Прослава школске славе 

Светог Саве 

Јануар Сви чланови                                          

стручног већа 

 

Прослава Дана школе Фебруар Сви чланови                                          

стручног већа 

 

Обележавање дана жена, 

8.март 

Март Сви чланови                                          

стручног већа 

Пролећни крос 

 

 

Април Сви чланови                                          

стручног већа 

 

Десанкини мајски разговори Мај Сви чланови                                          

стручног већа 

Учешће на ликовним, 

литерарним и калиграфским 

конкурсима 

Учествовање у спортским 

активностима у организацији 

града 

Континуирано украшавање 

школског простора паноима и 

ликовним радовима 

Током године 

Сви чланови                                          

стручног већа 

 

 

ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 

Школски одбор је орган управљања у школи.  

Школски одбор радиће у седницама на којима ће бити разматрана следећа питања: 

 Припрема општих аката и одлука које се доносе у Школи 

 Контрола спровођења свих одлука 

 Разматрање Извештаја о раду школе у протеклој школској години 

 Усвајање Годишњег плана рада за 2017/2018. Годину 

 Пословање школе 

 Коришћење средстава школе у складу са законом 
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 Размартање успеха ученика и мере за побољшање услова рада школе 

 Бављење и другим питањима важним за рад школе, а која су прописана Статутом 

школе. 

 

Координатор рада Школског одбора је директор школе.  

Број састанака ће зависити од потреба и биће накнадно одређен. 

 

ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА 

 

У Савет родитеља школе бира се по један представник родитеља ученика сваког 

одељења.  

 

Септембар/Октобар 

 Конституисање Савета родитеља школе и избор председника и његовог заменика 

 Доношење плана и програма рада Савета родитеља за школску 2017/2018. Годину 

 Разматрање предлога Годишњег плана рада школе за школску 2017/2018. Годину 

 Разматрање безбедносног стања у школи 

 Избор  осигуравајућег друштва за осигурање ученика, као и предлог усвајања 

плаћања ђачког динара 

 

Новембар/Децембар 

 Разматрање успеха и дисциплине ученика на тромесечју  

 Предлог мера за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада 

 Разматрање понуда туристичких агенција за извођење екскурзија 

 

Јануар/Фебруар 

 Разматрање успеха и дисциплине ученика на крају првог полугодишта 

 Прослава Светог Саве 

 

Март/Април 

 Разматрање успеха и дисциплине ученика на трећем тромесечју 

 Разматрање безбедносног стања у школи 

 

Мај/Јун 

 Разматрање предлога изборних предмета за школску 2018/2019. Годину 

 Разматрање извештаја о изведеним екскурзијама и излетима у школској 

2017/2018. години 

 Материјално-технички и кадровски услови за почетак нове школске године 

 

Август 

 Дискусија резултата самовредновања рада школе 

 Разматрање извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе у школској 

2017/2018. години 

 Разматрање успеха и дисциплине ученика на крају другог полугодишта 

 Анализа рада Савета родитеља 
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РУКОВОЂЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ  ШКОЛОМ 
 

 Сви органи управљања и руковођења школом, као и стручни органи школе, 

планирају своје програме и планове рада за ову школску годину који ће бити саставни 

део Годишњег плана, у циљу свеобухватнијег образовног процеса и реализације осталих 

активности. 

 Директор, Школски одбор,  Наставничко веће и остали органи ће период поред 

планираних задатака обављати и остале послове, као: 

 послови из области самозаштите и безбедности ученика и осталих радника; 

 спровођење хуманитарних акција са конкретним задацима и циљевима, уз што 

масовније учешће; 

 спровођење акција на прикупљању секундарних сировина; 

 интерна истраживања, спровођење такмичења, организовање сусрета школа, 

дружење. 

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 

 

Послови директора школе се могу поделити на сталне,  који се јављају током целе 

године и посебне,  који се обаваљају у складу са процесом образовно-васпитног рада. 

Стални послови у току седмице и месеца: 

 Увид у организацију и унапређење  васпитно-образовног рада у школи и праћење 

реализације Годишњег плана рада школе и Школског програма 

 Обезбеђује ефикасну организацију установе кроз систематизацију и описе радних 

места 

 Иницирање активности на пољу стручног усавршавања и других активности у 

циљу припреме и спровођења реформе школства 

 Увид и праћење рада стручних сарадника,  секретара, финансијских и помоћно-

техничких радника школе, као и постигнућа ученика 

 Праћење материјално-финансијског пословања школе и административних 

послова и документације 

 Посета часовима образовно-васпитног рада наставника и педагошко-

инструктивни рад са наставницима 

 Сарадња са родитељима,  друштвеном средином,  синдикатом, локалном 

самоуправом, широм заједницом, учешће у раду Актива директора ОШ 

колубарског округа 

 Припрема и руковођење седницама Наставничког већа 

 Учешће у раду разредних и стручних већа школе 

 Сарадња са педагошко-психолошком службом школе 

 Рад на стручно-педагошком усарвшавању 

 Рад на школском маркетингу 

 Праћење реализације развојног плана и пројекта 

 Развија и промовише вредности учења и развија школу као заједницу 

целоживотног учења 

 Ствара безбедно радно и животно окружење у коме ученици могу квалитетно да 

уче и да се развијају. 

 Обезбеђује инклузивни приступ у образовно – васпитно процес 

 Развија и реализује систем осигурања квалитета рада установе.  



   

  Годишњи план рада за 2017/2018. годину 

62 

 

 Ствара позитивну и подржавајућу радну атмосферу, вреднује рад запослених, 

мотивише их и награђује за постигнуте резултате 

 Познаје, прати и разуме релевантне прописе и обезбеђује њихово поштовање и 

примену. 

ГОДИШЊИ  ПЛАН  РАДА  ДИРЕКТОРА 

 

 

ПОДРУЧЈА  РАДА 

НЕДЕЉНО 

ЧАСОВА 

ГОДИШЊЕ 

ЧАСОВА 

Припремање, организовање и праћење реализације 

Програма рада школе и Годишњег плана рада 

школе 

5  220 

Руковођење и вредновање рада – евалуација 2 88 

Саветодавни рад са наставницима 12 528 

Аналитичко-студијски и истраживачки рад 3 132 

Рад у стручним органима 2 88 

Сарадња са друштвеном средином 7 308 

Саветодавни рад са ученицима и родитељима 8 352 

Остали послови 1 44 

Укупно 40 1760 

 
Месец Садржај рада 

IX -Праћење, прикупљање и систематизација планова и програма свих 

oбразовно-васпитних активности: редовна, допунска и додатна настава,  

ваннаставне активности, стручни активи, комисије.  

-Помоћ наставницима у вођењу разредних књига, документације о 

ученицима, изради школских програма.  

-Израда месечног плана рада директора 

-Повећање ефикасности организације рада директора: распоред рада, 

консултације са стручним сарадницима и другим службама 

-Рад на даљем увођењу метода активне школе, заједно са стручним 

сарадницима и активима 

- Упознавање са проблемима адаптације ученика првог и петог разреда 

на нове услове рада и пружање помоћи заједно са стручним 

сарадницима. 

-Припремање и учешће у раду стручних и органа управљања школе. 

-Помоћ и подршка у програмирању рада Ученичког парламента. 

-Израда инструмената за праћење припремања рада радника школе 

-Упознавање личности појединаца и евентуално пружање адекватне 

помоћи. 

-Сарадња са друштвеном средином. 

-Постављање целокупне организације рада: иницирање распореда свих 

видова рада служби, пријем странака, ученика и др. 

-Остали послови 
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X -Преглед и анализа планова рада свих образовно-васпитних 

активности. 

-Консултације са одељенским старешинама о раду одељенских 

заједница. 

-Посета часова редовне наставе, с циљем праћења реализације 

програма и унапређења образовно-васпитног рада у матичној школи и 

издвојеним одељењима. 

-Учешће у изради пројекта истраживања за потребе стручних органа, 

заједно са стручним сарадницима. 

-Учешће у раду стручних органа 

-Сарадња са другим школама. 

-Индивидуални рад са ученицима и родитељима (према потреби). 

-Вођење документације и припремање. 

XI -Посета часовима разредне наставе, с циљем праћења и увођења метода 

активне школе. 

-Педагошко-инструктивни рад са наставницима. 

-Присуство и учешће у раду одељенских заједница. 

-Укључивање у саветодавни рад са ученицима који испољавају 

проблем-понашања, заједно са стручним сарадницима. 

-Саветодавни рад са родитељима ученика који имају проблема у учењу 

и понашању или неких других. 

-Упућивање наставника на адекватан однос према ученицима 

проблематичног понашања. 

-Праћење рада стручних актива, тимова и комисија. 

-Припремање седница стручних органа и рад у њима. 

-Остали послови. 

XII -Подстицање и пружање помоћи наставницима у примени савремених 

облика рада. 

-Стручне консултације и праћење рада свих служби у Школи: 

педагошко-психолошка, финансијска и друге. 

-Планирање радних састанака. 

-Праћење остваривања програма додатне наставе, ваннаставних акти- 

вности и друштвених организација. 

-Праћење испитивања везаних за пројект истраживања, заједно са 

стручним сарадницима. 

-Рад у стручним органима 

-Сарадња и рад са ученицима и родитељима – по потреби. 

-Индивидуални рад. 

-Остали послови. 

I -Стручне консултације са наставницима 

-Преглед разредних књига са одговарајућим напоменама. 

-Анализа реализације свих образовно.васпитних активности и предлог 

мера за унапређење рада. 
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-Индивидуални рад са ученицима и родитељима, према потреби. 

-Учешће у раду стручних органа. 

-Сарадња са ученичким парламентом. 

-Сарадња са друштвеном средином. 

-Остали послови. 

II -Присуствовање часовима предметне наставе, с циљем увођења 

активних метода у матичној школи и издвојеним одељењима. 

-Стручне консултације с наставницима после посећених часова. 

-Праћење реализације програма унапређења образовно-васпитног рада, 

заједно са педагогом. 

-Помоћ сарадницима за испитивање ученика за пројекте истраживања 

за потребе стручних органа. 

-Пружање саветодавне помоћи ученицима и родитељима. 

-Сарадња са свим службама у школи. 

-Учешће у раду стручних органа и органа управљања. 

-Припремање и вођење евидеције о свом раду. 

-Остали послови. 

III -Праћење и увид свих служби у школи. 

-Присуствовање часовима додатне наставе. 

-Стручне консултације с наставницима. 

-Саветодавни рад са ученицима који имају изузетне способности за 

поједине области и њихово даље усмеравање, заједно са стручним 

сарадницима. 

-Праћење оптерећености ученикаваннаставним активностима, заједно 

са педагогом, са предлогом мера за растерећење појединих ученика . 

-Припремање седница и рад у стручним органима. 

-Сарадња са средњим школама, ученицима и родитељимљ учаеника 

осмог разреда, с циљем благовременог професионалног информисања. 

-Припремање рада и вођење документације. 

-Остали послови. 

IV -Учешће у реализацији праћења свих планова и програма образовно-

васпитног рада у школи. 

-Посета часовима редовне наставе, издвојена одељења, с циљем 

унапређења рада у комбинованим одељењима и неподељеној школи. 

-Пружање стручне помоћи наставницима у процесу оцењивања, после 

прегледа и увида у процес оцењивања. 

-Саветодавни рад са ученицима и родитељима. 

-Сарадња са стручним сарадницима на реализацији пројекта 

истраживања за потребе стручних органа. 

-Припремање седница и рад у стручним органима. 

-Сарадња са стручним службама у школи и друштвеном средином. 

-Остали послови. 
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V -Присуство часовима редовне наставе, с циљем праћења реализације 

програма унапређења образовно-васпитног рада. 

-Присуство часовима допунске наставе, с циљем праћења напредовања 

ученика. 

-Саветодавни рад са наставницима после посете часовима редовне и 

допунске наставе. 

-Пружање помоћи ученицима који имају тешкоће у учењу и понашању. 

-Координација са стручним сарадницима и одељенским старешинама у 

вези остваривања програма професионалне оријентације. 

-Припрема седница и рад у стручним органима. 

-Сарадња са радницима школе. 

-Сарадња са родитељима и друштвеном средином. 

-Остали послови. 

VI - Планирање и спровођење Заврчног испита 

-Учешће у изради скице и делова Годишњег плана рада за наредну 

школску годину. 

-Формирање одељења за наредну школску годину. 

-Планирање кадровских потреба за наредну школску годину. 

-Посета часовима редовне наставе с циљем праћења оцењивања 

ученика на крају школске године. 

-Педагошко-инструктивни рад са наставницима после посете часовима. 

-Анализа реализације свих програма у оквиру ГПР и анекса овог 

програма – писање Извештаја. 

-Припремање и учешће у раду стручних органа и органа управљања. 

-Преглед разредних књига и друге педагошке документације. 

-Сарадња са стручним службама у школи. 

-Сарадња са друштвеном средином. 

-Остали послови. 

VII - Спровођење друге фазе завршног испита. 

-Годишњи одмор. 

VIII -Сарадња са наставницима и пружање стручне помоћи у изради 

планова рада. 

-Учешће у раду стручних органа школе. 

-Оперативно планирање за наредну школску годину. 

-Прегледање Дневника образовно-васпитног рада, Матичних књига и 

остале педагошке документације. 

-Сарадња са друштвеном средином и обезбеђивање средстава за 

уређење школе и набавку наставних средстава. 

-Сарадња са свим службама у школи. 
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ПЛАН РАДА ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА 

У школској 2017/18. години школа ће имати једног помоћника директора: Бојану 

Лаловић- Милановић, са 20% радног времена. 

 

У оквиру свог годишњег плана рада помоћник директора школе обављаће следеће 

послове: 

 програмирање; 

 организовање; 

 руковођење; 

 евалуација; 

 педагошко-инструктивни рад. 

 

Време реализације Садржај рада 

 

Начин реализације 

 

Август/септембар 

Учешће у изради Годишњег 

плана рада школе 

 

Израда,праћење; 

Август/септембар Учешће у планирању и 

програмирању  

Договор, 

Израда 

Септембар Израда четрдесеточасовне 

радне недеље за наставнике и 

стручне сараднике 

Договор, 

Израда 

Септембар, током године Израда и организација 

дежурства наставника 

Договор, 

Израда 

Октобар, децембар, април, 

мај, јун и по потреби 

Организовање Одељенских 

већа, праћење успеха и 

постигнућа ученика, давање 

препорука за даљи напредак 

Посматрање, праћење, 

анализа 

Током године Педагошки рад ( помоћ 

наставницима у вођењу 

школске евиденције, помоћ 

наставницима приправницима 

у припремама за полагање 

стручног испита,...) 

Договор, индивидуални и 

групни рад; 

Током године Организација часова 

одсутних наставника 

Договор, 

Израда 

Током године Организација ваннаставних 

активности, распореда 

предавања, посета, 

систематских прегледа, 

приредби 

Договор, 

Израда 

Током године Праћење реализације наставе Праћење, вредновање 

Током године Преглед педагошке 

документације 

Праћење, вредновање 

Током године Учешће у раду стручних већа 

и тимова 

Организација, договор, 

вредновање 

Јун, август Организација школских      

(разредних и поправних) 

испита, као и завршног 

испита 

Организација, праћење 
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Помоћник директора учествује и у пројектним активностима школе, у 

програмирању, планирању и увођењу иновација у наставу , са циљем њеног унапређења.. 

Сарађује са локалном заједницом у циљу лакшег организовања превоза, здравствене 

заштите , исхране , набавке уџбеника потребних ученицима и наставницима, учествује у 

организовању културних и спортских манифестација. 

 

ПЛАН РАДА ПСИХОЛОГА 

 

Циљ рада стручног сарадника психолога у основној школи је да применом 

теоријских и практичних сазнања психологије као науке доприноси остваривању и 

унапређивању образовно-васпитног рада школе у складу са циљевима и принципима 

образовања и васпитања и стандардима постигнућа ученика дефинисаних Законом о 

основама система образовања и васпитања, као и посебним законима.  

Задаци психолога у основној школи су: 

 стварање оптималних услова за развој ученика и остваривање образовно-

васпитног рада, 

 учествовање у праћењу и подстицању развоја ученика, 

 подршка наставницима у 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 школе, 

 учествовање у праћењу и вредновању остварености општих и посебних стандарда 

постигнућа ученика и предлагање мера за њихово унапређивање, 

 подршка отворености школе према педагошким иновацијама, 

 развијање сарадње школе са породицом ученика и подршка васпитним 

компетенцијама родитеља/старатеља, 

 сарадња са другим институцијама, локалном заједницом, стручним и струковним 

организацијама од значаја за школу, 

 стално стручно усавршавање и праћење развоја психолошке науке и праксе. 

 

Психолог ће у овој школској години радити на реализацији програмских задатака 

у оквиру следећих подручја рада: 

 планирање и програмирање образовно-васпитног рада  

 праћење и вредновање образовно-васпитног рада, 

 рад са наставницима, 

 рад са ученицима, 

 рад са родитељима/старатељима, 

 рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и пратиоцем 

ученика, 

 рад у стручним органима  и тимовима, 

 сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом 

локалне самоуправе 

 вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање. 
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ПОДРУЧЈА РАДА САДРЖАЈ 

АКТИВНОСТИ 
НОСИЛАЦ 

АКТИВНО

СТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗА

ЦИЈЕ  

САРАДНИ

ЦИ 

 

 
ПЛАНИРАЊЕ И 

ПРОГРАМИРАЊЕ 

ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГРАДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Учествовање у изради 

годишњег плана рада 

школе 

 

психолог 

 

 

 

септембар 

 

директор, 

наставници

, 

педагошки 

асистент 

 

 

 

 

 

 

септембар 

 

 

-Израда годишњег плана 

рада психолога  

 

-Израда месечних 

планова рада психолога 

 

током 

године 

 

 

новембар/а

прил 

 

- Израда плана посете 

часовима  

 

 

Септембар 

 

- Припрема плана 

стручног усавршавања и 

професионалног развоја 

психолога 

ПРАЋЕЊЕ   И 

ВРЕДНОВАЊЕ 

ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

 

- Праћење и вредновање 

остварености општих и 

посебних стандарда 

постигнућа 

 

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

током 

године 

 

 

 

 

 

директор, 

ОС, 

стручни 

активи 

 

јануар и 

септембар 

 
 

-  Учествовање у изради  

годишњих извештаја о 

раду школе 

 
током 

године 

 

 

 

 

 

директор , 

ОС, Тим за 

ИО 

- Спровођење 

истраживања у циљу 

унапређења ОВР 

 

- Праћење и вредновање 

примене мера  

индивидуализације и 

ИОП за ученике 
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РАД СА 

УЧЕНИЦИМА 

 

-Испитивање деце 

уписане у 1. разред 

- Провера спремности за 

полазак у школу деце од 

6 до 6,5 год. 

- 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 

- Саветодавно-

инструктивни рад са 

ученицима са тешкоћама 

у учењу, развојним, 

емоционалним и 

социјалним тешкоћама, 

проблемима 

прилагођавања, 

проблемима у понашању 

- Пружање подршке 

ученицима који се 

школују по 

индивидуализованој 

настави и ИОП 

 - Пружање подршке 

ученицима из осетљивих 

друштвених група 

- Рад на унапређењу 

кључних компетенција, 

ставова и вредности 

ученика потребних за 

живот у савременом 

друштву 

- Професионално 

информисање и 

саветовање ученика 

-Рад са даровитим 

ученицима 

- Подршка ученичком 

активизму и 

 

 

 

 

 

 

 

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

април, мај  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

током 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

директор, 

ОС, 

родитељи, 

тим за ИО, 

наставници

, 

педагошки 

асистент 
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партиципацији у 

школском животу 

- Помоћ ученику и 

одељењу у акцидентним 

кризама 

- Учествовање у 

појачаном васпитном 

раду са ученицима 

- Организовање и 

реализовање предавања, 

трибина, радионица и др. 

за ученике из области 

менталног здравља, 

педагошке, развојне и 

социјалне психологије 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАД СА 

НАСТАВНИ-ЦИМА 

 

 

 

 

- Подршка наставницима 

у планирању и 

реализацији непосредног 

ОВР са ученицима 

- Подршка јачању 

наставничких 

компетенција 

- Упознавање наставника 

са битним психолошким 

принципима везаним за 

реализацију ОВР 

- Саветовање наставника 

у погледу 

индивидуализације 

наставе, на основу 

психолошке процене 

индивидуалних 

карактеристика ученика 

- Подршка наставницима 

у раду са ученицима 

којима је потребна 

додатна образовна 

подршка (израда 

педагошког профила 

ученика, израда и 

евалуација ИОП) 

- Оснаживање 

наставника за рад са 

даровитим ученицима 

- Оснаживање 

наставника за рад са 

ученицима из осетљивих 

друштвених група 

- Подршка наставницима 

у раду са ученицима који 

 

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

током 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наставници

, директор 
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имају психолошки узрок 

неуспеха у учењу и 

неадаптивне облике 

понашања 

- Оснаживање 

наставника за рад у 

области професионалне 

оријентације ученика 

- Пружање помоћи 

наставницима у 

формирању и вођењу 

ученичког колектива  

- Подршка наставницима 

у раду са 

родитељима/старатељим

а 

- Давање повратне 

активности 

наставницима о 

посећеном часу и 

предлагање мера за 

унапређење ОВР 

- Оснаживање 

наставника за тимски рад 

- Подршка наставницима 

менторима и саветодавни 

рад са приправницима 

- Усмеравање наставника 

у креирању плана 

стручног усавршавања и 

њиховог професионалног 

развоја 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАД СА 

РОДИТЕЉИМА/ 

СТАРАТЕЉИМА 

- Сарaдња са родитељима 

ради добијања 

информација о 

ученицима потребних за 

упознавање и праћење 

развоја ученика 

- Саветодавни рад са 

родитељима ученика 

који имају тешкоће у 

развоју,учењу или 

понашању 

- Подршка јачању 

родитељских васпитних 

компетенција 

- Саветодавни рад са 

родитељима ученика 

који врше повреду 

правила понашања и 
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којима је одређен 

појачан васпитни рад 

- Сарадња са родитељима 

ученика који се школују 

по ИОП 

- Сарадња са родитељима 

даровитих ученика 

- Учествовање у 

реализацији програма 

сарадње школе са 

родитељима ученика 

- Сарадња са Саветом 

родитеља 

- Помоћ родитељима 

ученика који су у 

акцидентној кризи 

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

током  

године 

ОС, 

директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАД СА 

ДИРЕКТОРОМ, 

СТРУЧНИМ 

САРАДНИЦИМА, 

ПЕДАГОШКИМ 

АСИСТЕНТОМ И 

ПРАТИОЦЕМ 

ДЕТЕТА  

- Сарадња на плану 

обезбеђивања 

ефикасности, 

економичности и 

флексибилности ОВР 

школе (избор наставника 

ментора, подела 

одељењског 

старешинства...) 

- Сарадња на припреми 

докумената школе 

(извештаји, планови, 

прегледи, анализе...) 

- Сарадња у 

организовању трибина, 

предавања, радионица... 

за ученике, запослене и 

родитеље 

- Сарадња у реализацији 

стручног усавршавања 

наставника у оквиру 

установе 

- Сарадња по питању 

приговора и жалби 

ученика и 

родитеља/старатеља на 

оцену из предмета и 

владања 

- Сарадња са педагошким 

асистентом  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

током 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

директор, 

педагошки 

асистент 

 

 
РАД У СТРУЧНИМ 

ОРГАНИМА И 

ТИМОВИМА 

 Учешће у раду 

Наставничког већа 

- Учешће у раду тимова  

 

 

 

психолог 

 

 

 

 

стручни 

активи, 

тимови 
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- Учешће у раду актива 

за развојно планирање и 

развој школског 

програма, педагошког 

колегијума 

 током 

године 

директор,  

наставници 

 

 

 

САРАДЊА СА 

НАДЛЕЖНИМ 

УСТАНОВАМА, 

ОРГАНИЗАЦИЈАМ

АУДРУЖЕЊИМА 

И ЈЕДИНИЦОМ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

 

- сарадња са образовним, 

здравственим, 

социјалним и другим 

институцијама 

- сарадња са локалном 

заједницом и широм 

друштвеном средином 

- учествовање у раду 

стручних удружења 

- сарадња са психолозима 

из других установа, 

институција и 

организација које су од 

значаја за остваривање 

ОВР 

 

 

 

 

 

 

психолог 

 

 

 

 

 

током 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОЂЕЊЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

, ПРИПРЕМА ЗА 

РАД И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

 

 

- вођење документације о 

свом раду (дневник рада, 

психолошки досијеи 

ученика) 

- вођење евиденције о 

извршеним анализама, 

истраживањима, 

психолошким 

тестирањима, посећеним 

часовима 

- припрема за све 

послове предвиђене 

годишњим и месечним 

плановима рада 

психолога 

- прикупљање, чување и 

заштита материјала који 

садржи личне податке о 

ученицима 

- праћење стручне 

литературе и периодике, 

учествовање у 

активностима струковног 

удржења, похађање 

акредитованих семинара, 

похађање стручних 

скупова, размена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

током 

године 
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искустава и сарадња са 

другим психолозима у 

образовању 

 

 

ПЛАН РАДА БИБЛИОТЕКАРА 

 

Послове школског библиотекара у школској 2017/2018. години обављаћe Бојана 

Лаловић – Милановић, дипл. библиотекар-информатичар, која је на том месту запослена 

са 50% радног времена. 

 

1.   ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА 

Активност Време реализације Сарадници 

Планирање набавке литературе и периодичних 

публикација за ученике, наставнике и стручне 

сараднике 

 

Израђивање годишњег и  месечних планова рада 

 

Планирање и програмирање рада са ученицима 

у школској библиотеци 

 

септембар  

октобар 

 

током године 

 

током године 

 

Директор 

Психолог 

Педагог 

Наставници 

 

 

2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

Активност Време реализације Сарадници 

Учешће у изради годишњег плана рада  

 

Вођење библиотечког пословања, са увидом у 

наставне планове и програме рада школе 

 

Одабирање и припремање литературе и друге 

грађе за разне образовно-васпитне активности 

(теоријска и практична настава, допунски и 

додатни рад, ваннаставне активности ученика) 

Током године Директор 

Наставници 

                                        

3. РАД СА  НАСТАВНИЦИМА 

 

Активност Време реализације Сарадници 

Сарадња са наставницима на промоцији читања 

ради задовољства кроз све облике образовно - 

васпитног рада 

 

Организовање наставних часова из појединих 

предмета у школској библиотеци 

 

Сарадња са наставницима око утврђивања 

годишњег плана обраде лектире, и коришћења 

Током године 

 

 

 

 

Наставници 



   

  Годишњи план рада за 2017/2018. годину 

75 

 

наставничко - сарадничког дела школске 

библиотеке 

 

Коришћење ресурса библиотеке у процесу 

наставе  

 

4. РАД  СА  УЧЕНИЦИМА 

 

Активност Време реализације Сарадници 

Обучавање ученика за самостално коришћење 

различитих извора сазнања и свих врста 

информација у настави и ван ње 

 

Пружање помоћи ученицима код учења ван 

школе и усвајања метода самосталног рада на 

тексту и другим материјалима 

 

Пружање помоћи ученицима у припреми и 

обради задате теме 

 

Рад на развијању позитивног односа према 

читању и важности разумевања текста и 

упућивању на истраживачке методе рада 

(употреба лексикона, енциклопедија, речника)  

 

Стимулисање навикавања ученика да пажљиво 

користе и чувају библиотечку грађу, да 

развијају навику долажења у школску и јавну 

библиотеку и да узимају учешћа у њеним 

културно - просветним активностима у складу 

са њиховим интересовањима и потребама  

 

Рад са  ученицима у читаоници, у радионицама 

за ученике, и на реализацији школских 

пројеката (Здрав живот, Екологија, Толеранција, 

Школа без насиља, Дечија права и друго) 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставници 

Ученици 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

 

Активност Време реализације Сарадници 

Остваривање сарадње са родитељима у вези са 

развијањем читалачких навика ученикa 

Током године 

 

 

 

Директор 

Психолог 

Педагог 

Родитељи 
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6. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ 

АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА 

 

Активност Време реализације Сарадници 

Сарадња са стручним већима наставника, 

педагогом, психологом и директором школе у 

вези с набавком и коришћењем књижне и 

некњижне грађе, те целокупном организацијом 

рада школске библиотеке 

 

Информисање стручних већа, стручних 

сарадника и директора о набавци нове стручне 

литературе за предмете, дидактичко-методичке 

и педагошко-психолошке литературе 

 

Припрема заинтересованих за реализацију 

мултидисциплинарних пројеката, изложби, 

креативних радионица; за организовање 

књижевних сусрета и других културних 

догађаја, као и еколошких пројеката и садржаја 

у којима се апострофира борба против свих 

облика зависности 

Припремање и организовање културних 

активности школе (књижевне трибине,  акције 

прикупљања књига, изложбе, 

конкурси,обележавање значајних јубилеја 

везаних за школу: Месец књиге, Светски дан 

књиге, Дечија недеља, и друго) 

 

Током године 

 

 

 

Директор 

Психолог 

Педагог 

Наставници 

Родитељи 

 

 

7. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

 

Активност  Време реализације  Сарадници  

Рад у школским тимовима на изради годишњег 

и развојног плана школе и школског програма, 

на реализацији наставе засноване на 

истраживању – пројектне наставе  

 

Рад у стручним тимовима у складу са решењем 

директора  

 

Рад у стручним тимовима у циљу промовисања 

школе и прикупљања средстава за обнову 

књижног фонда  

 

Током године 

 

 

 

 

Директор 

Психолог 

Педагог 

Наставници 

Родитељи 

 

8. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА 

И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

Активност Време реализације Сарадници 

Сарадња са другим школским библиотекама, 

Матичном библиотеком „Љубомир Ненадовић“ 

Ваљево као и са другим библиотекама на 
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територији Републике Србије по питању 

размене и међубиблиотечке позајмице  

 

Сарадња са локалном самоуправом по питању 

промоције рада библиотеке и школе  

 

Сарадња са просветним, научним, културним и 

другим установама (новинско-издавачким 

предузећима, радио-телевизијском центрима, 

филмским и позоришним кућама, домовима 

културе) 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Локална заједница 

Стручна друштва 

  

 

 

 

 

 

9. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

Активност Време реализације Сарадници 

Ревизија библиотечког фонда 

 

Праћење и евиденција коришћења литературе у 

школској библиотеци  

 

Стручно усавршавање – учешће на семинарима, 

саветовањима и другим скуповима на којима 

узимају учешће и школски библиотекари  

 

Вођење Летописа школе 

 

Праћење стручне литературе и периодике из 

области библиотекарства 

 

Учествовање у семинарима и стручним 

саветовањима за школске библиотекаре 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

    

 

Током године 

 

 

 

 

Директор 

Наставници 

Центри за стручно 

усавршавање 

Стручна друштва 

 

 

 

ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ АСИСТЕНТА 

 

У раду са ученицима : 

Рад са ученицима на описмењавању како би самостално могли да пишу , читају и 

рачунају. 

 

 Са ученицима који  раде по иоп-у , пишемо  слова и  краће речи у радну свеску 

уз буквар за први разред . 

 Рад са ученицима како би научили бројеве од1 до10 . 

 Са ученицима првацима сам се укључио у рад како би им помогао и олакшао 

адаптацију на школу, поготово Ромској  деци који имају проблем и око 

социјализације, а и језичке баријере.  

 Свакодневна помоћ у продуженом боравку око домаћих задатака. 

 Допунска настава са ромским ученицима како би долазили  на часове спремнији 

и могли активније да прате наставу. 

 Разговор , стимулисање ученика Рома да похађају  редовније наставу  
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Сарадња са учитељима – наставницима 

 Упознавање наставника са специфичности ромских породица . 

 Договор око наставних јединица за инклузивне ученике. 

 Евидентирање ученика ради израде иоп-а (ученици који су се вратили са азила) 

 

 

У раду са родитељима 

 Упознавање са родитељима ђака првака 

 Перманентно подсећање на значај образовања и редовност у настави .  

 

Сарадња са организацијама и НВО 

 

 Сваке недеље састанак са колегама асистентима и Ромским координатором . 

 Састанци општинског тима за инклузију. 

 Састанци са асоцијацијом педагошких асистената 

 Сарадња са Националним Саветом Рома око разних акција које се спроводе. 

 

ПЛАН ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНОГ РАДА 

ПОСЕТЕ ЧАСОВА ОД СТРАНЕ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

Предмет Име и презиме 

наставника 

Време посете Разред и 

одељење 

Разредна настава Катарина Крунић 26.9.2017. 1.час ИО Котешица 

Разредна настава Марица Николовски 26.9.2017. 3.час ИО Јошева 

Разредна настава Љиљана Пајић 26.9.2017. 4.час ИО Јопшева 

Математика Иван Бабић 29.9.2017. 6.час VI 2 

Српски језик Биљана Зарић 29.9.2017. 2.час V 2 

Разредна настава Снежана Бирчанин 29.9.2017. 3.час I2/III2 

Математика Гордана Радојичић 11.10.2017. 2.час V1 

Разредна настава Катарина Синђић 1.11.2017. 2.час ИО БабинаЛука 

Разредна настава Драган 

Добрисављевић 

1.11.2017. 3.час ИО Бабина Лука 

Физичко васпитање Гроздана Алексић 7.11.2017. 6.час VII1 

Информатика и 

рачунарство 

Весна Бранковић 29.11.2017. 5.час VIII 1 

Историја Дејан Поповић 29.11.2017. 4.час VI 1 

Енглески језик Ивана Лазић 29.11.2017. 3.час V 1 

Физика Дамјан Лазић 8.12. 2017. 2.час VI 1 

Ликовна култура Немања Радојичић 26.12.2017. 2.час V 1 

Разредна настава Горан Стојановић 20.12.2017. 2.час IV 1 

Музичка култура Александар Стајић 17.1.2018. 4.час V 1 

Српски језик Александра 

Радовановић 

1.3.2017. 3.час VII 1 

Разредна настава Жаклина Аџић 12.3.2018. 2.час I 1 

Разредна настава Гордана Аџић 14. 3. 2018. 2.час II 1 

Разредна настава Татјана Бојанић 19. 3. 2018. 2.час III 1 

Руски језик Љиљана Ђурић 26.3. 2018. 3.час V 1 
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Разредна настава Видосав Нешић 29. 3. 2018. 2.час I 2/III2 

Биологија Мирјана Шијачић 10. 4. 2018. 2.час VIII 1 

Техника и 

технологија 

Предраг Радовић 20.4.2018. 2.час V 1 

Разредна настава Андријана 

Ранисављевић 

8. 5. 2018.  

од 12 до 12.45 

Продужени 

боравак 

Хемија Маријана Митровић 16.5.2018.2. час VII 1 

Историја Јелена Павловић 22. 5. 2018. 4 час VII 1 

Географија Гордана Крсмановић 21.5.2018.2. час VI 2 

Енглески језик Ленка Срећковић 10.5.2018. 3. час II 1 

 

 

ПЛАН ПОСЕТЕ ЧАСОВА ОД СТРАНЕ ШКОЛСКОГ ПСИХОЛОГА 

 

Прво полугодиште Друго полугодиште 

Гордана Аџић 

Татјана Бојанић 

Горан Стојановић 

Снежана Бирчанин 

Катарина Синђић 

Андријана Ранисављевић 

Биљана Зарић 

Гордана Радојичић 

Маријана Митровић 

Јелена Павловић 

Гордана Крсмановић 

Ивана Лазић 

Предраг Радовић 

Немања Радојичић 

Љиљана Ђурић 

Ненад Јовановић 

 

Жаклина Аџић 

Видосав Нешић 

Драган Добрисављевић 

Катарина Јанковић 

Марица Николовски 

Љиљана Пајић 

Александра Радовановић 

Иван Бабић 

Дамјан Лазић 

Дејан Поповић 

Мирјана Шијачић 

Ленка Срећковић 

Весна Бранковић 

Александар Стајић 

Биљана Крсмановић 

Гроздана Алексић 

 

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА 

ОБРАЗОВНО– ВАСПИТНОГ РАДА 
 

ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊАНАСТАВНИКА И УНАПРЕЂИВАЊА 

ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 

У циљу успешнијег рада у настави и праћењу развоја ученика, наставник се 

обавезује да целокупне наставно- образовне и педагошке активности морају бити 

уочљиве већ крајем Првог класификационог периода да би се сагледали први резултати 

и у том циљу обавезни су: 

 да планирају свој образовни рад; 

 да се детаљно упознају са изменом Наставног плана и школским календаром 

планирања, као и то да своје планове ускладе са тим; 

 да се информишу о новим приручницима и педагошкој литератури; 
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 да им постане стална пракса и обавеза уношења новина и метода у наставни 

процес; 

 да присуствују семинарима и примењују остале видове стручног усавршавања, 

било да је оно индивидуално или преко актива (предавања); 

 индивидуално и стручно усавршавање и подизање стручности сваког наставног 

радника који изрази жељу да се ванредно стручно усавршава на вишим и високим 

школама, наилазећи као и претходних година на подршку школе, како у 

материјалном смислу, тако и у другим олакшицама. 

 

 

ПЛАН  СТРУЧНОГ  УСАВРШАВАЊА  НАСТАВНИКА  И  УНАПРЕЂЕЊА  

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

У предстојећој 2017/2018. години, школа ће реализовати стручно усавршавање у 

складу са Правилником о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, 

васпитача и стручних сарадника („Сл. Гласник РС“, бр.13/2012)кроз: 

       Индивидуално стручно усавршавање одвијаће се кроз савладавање одређених 

наставних програма, примену савремених  стручних достигнућа у образовно-васитном 

раду, кроз семинаре, праћење стручне литературе, књига и сл. 

      Колективно и групно стручно усавршавање одвијаће се на нивоу Наставничког 

већа и на нивоу стручних већа. Наставничко веће ће пратити новине у области школских 

прописа и наставних програма. На нивоу стручних већа пратиће и примену савремених 

достигнућа у струци, унапређење образовно-васпитног рада кроз угледне часове, посете 

часовима колега и учешће на семинарима у организацији Школске управе и Удружења 

учитеља. 

      Унапређење образовно-васпитног рада одвијаће се у свим облицима: редовној, 

допунској и додатној настави и ваннаставним активностима. Унапређење ОВ рада у 

редовној настави одвијаће се кроз рад на оспособљавању ученика за самостално стицање 

знања и решавање проблема, кроз активне облике наставе. Свако стручно веће  ће 

сачинити конкретан програм унапређења у окиру своје наставне области (стручна 

предавања, угледни часови, примена иновација).  

      У оквиру допунске и додатне наставе наставници ће припремитии ндивидуалне 

планове за рад са ученицима који имају тешкоће у учењу и за ученике који брже 

напредују. 

     У оквиру ваннаставних активности, рад ће се организовати у секцијама, 

укључивању у пројекте, конкурсе и акције. Овај рад унапређивати коришћењем с и 

индивидуализованог приступа авремених средстава, радом у прироној средини и 

применом активних облика рада и индивидуализованог приступа. 

             На основу Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања 

наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл. Гласник РС“, бр.13/2012) Тим школе 

за сртучно усавршавање сачинио је Акциони план о активностима које ће се спроводити 

током године, а биће усклађене са овим Правилником. 

            Активности које предузима установа у оквиру својих развојних активности су 

следеће:  

- Извођење угледних часова, односно активности са дискусијом и анализом 

- Излагања на састанцима стручних органа и тела, студијска путовања и 

стручне посете 

- Остваривањем истраживања, пројеката образовно-васпитног карактера у 

установи , програма од националног значаја у установи, припремањем 

огледа 
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           У планирању програма стручног усавешавања у оквиру школе узета је у обзир 

анализа личног плана прпфесионалног развоја свих запослених. Анкетирање и 

попуњавање Личног плана професионалног развоја свих запослених је у току. Потом 

следи анализа како би се видело које су слабе и јаке стране професионалних 

компетенција, а на основу чега ће се планирати даљи правци и облици стручног 

усавршавања.  

          Акционим планом предвиђене су активности које ће бити реализоване програмима 

обуке који се налазе у Каталогу Завода за унапређивање образовања и васпитања. 

Предвиђени програми дати су у табели, а у складу са буџетом школе биће реализовано 

онолико обука стручног усвршавања за колико будемо имали материјалних средстава.  

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА СТРУЧНОГ ВЕЋА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 

 
 

Име и презиме 

Ван установе У установи 

Активности Време 

реализације 

Активности Време 

реализације 

 

 

 

 

1. АЏИЋ ГОРДАНА 

Семинари  у 

организацији ДУВ-

а 

 

 

 

 

 

Током 

школске 

године. 

- Присуство 

угледним часовима 

које држе колеге; 

- Вођење ученика у 

позориште; 

- Посета Музеја и Д. 

Библиотеке; 

- Излет у Ваљево; 

- Организовање Д. 

Недеље; 

- Учествовање 

ученика на 

манифестацијама у 

КИК-у; 

- Организовање 

приредби (Д. 

Школе, Св. Сава, Н. 

Година, 8. Март). 

 

 

 

 

 

 

 

Током 

школске 

године, 

према 

школском 

календару. 

Семиниари у 

организацији 

школе  

Семинари, стручни 

скупови, трибине, 

саветовања 

Зимски сусрети 

учитеља 

Сабор учитеља 

2. АЏИЋ ЖАКЛИНА 

 

 

 

 

 

1.Семинар у 

организацији 

Друштва учитеља;  

2. Семинар у 

организацији 

Друштва учитеља;  

3. Трибина у 

организацији 

Друштва учитеља; 

 

 

 

 

 

 

Током 

школске 

године. 

- Присуство 

угледним часовима 

које држе колеге; 

- Вођење ученика у 

позориште; 

- Посета Музеја и Д. 

Библиотеке; 

- Излет у Ваљево; 

- Организовање Д. 

Недеље; 

- Учествовање 

ученика на 

манифестацијама у 

КИК-у; 

- Учешће на 

приредби (Д. 

Школе, Св. Сава, Н. 

Година, 8. Март). 

 

 

 

 

Током 

школске 

године, 

према 

школском 

календару. 

 

 

3. БОЈАНИЋ 

ТАТЈАНА 

 

1.Семинар у 

организацији 

Друштва учитеља;  

 

 

 

 

 

 

-Извођење  

угледног/огледног 

часа. 

Присуство угледним 

часовима које држе 

колеге; 
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2. Семинар у 

организацији 

школе;  

3. Трибина у 

организацији 

Друштва учитеља; 

4.Интерактивне 

табле у настави 

(кат.бр.383) 

5. Стратегије, методе 

и технике рада у 

инклузивној 

учионици 

(кат.бр.327) 

Током 

школске 

године. 

- Вођење ученика у 

позориште; 

- Посета Музеју и Д. 

Библиотеци; 

- Учешће на 

манифестацији 

Десанкино 

Михољско лето; 

- Организовање Д. 

Недеље; 

- Учествовање 

ученика на 

манифестацијама у 

КИК-у; 

- Учешће на 

приредби (Д. 

Школе, Св. Сава, Н. 

Година, 8. Март). 

Током 

школске 

године, 

према 

школском 

календару. 

 

 

 

 

4. БИРЧАНИН 

СНЕЖАНА 

Семинари  у 

организацији ДУВ-

а (области:  Деца / 

Ученици којима је 

потребна подршка 

у образовању; 

Општа питања 

наставе) 

 

 

 

 

 

Током 

школске 

године. 

- Присуство 

угледним часовима 

које држе колеге; 

- Вођење ученика у 

позориште; 

- Учешће у 

пројектима: 

- Учешће у анализама 

и  дискусијама;  

 

-Презентација са 

семинара, стручних 

скупова,трибина; 

 

- Излет у Ваљево; 

- Организовање Д. 

Недеље; 

- Обилазак 

Бранковине и 

учествовање 

ученика на 

манифестацијама у 

КИК-у; 

- Организација и 

учешће ученика на 

приредби (Д. 

Школе, Св. Сава, Н. 

Година, 8. Март). 

 

 

 

 

 

Током 

школске 

године, 

према 

школском 

календару. 

Семинари у 

организацији 

школе  

Семинари, стручни 

скупови, трибине, 

саветовања 

Зимски сусрети 

учитеља 

 

 

 

 

5.ДОБРИСАВЉЕВИЋ 

ДРАГАН 

 

 

 

 

1.Одлазак у 

иностранство 

ради стручног 

усавршавања 

2.Семинар из 

каталога 

акредитованих 

програма стручног 

усавршавања 

 

Током 

школске 

године. 

- Присуство 

угледним часовима 

које држе колеге; 

- Вођење ученика у 

позориште; 

- Посета Музеју и Д. 

Библиотеци; 

- Излет у Ваљево; 

- Организовање Д. 

Недеље; 

- Учествовање 

ученика на 

манифестацијама у 

КИК-у; 

Током 

школске 

године, 

према 

школском 

календару. 



   

  Годишњи план рада за 2017/2018. годину 

83 

 

- Учешће на 

приредби (Д. 

Школе, Св. Сава, Н. 

Година, 8. Март). 

 

 

 

 

6. КАТАРИНА 

ЈАНКОВИЋ 

Семинари  у 

организацији ДУВ-

а 

 

 

 

 

 

Током 

школске 

године. 

 - Извођење 

угледног/огледног  

часа                                                                                   

- Присуство 

угледном часу 

колега 

- Присустви 

различитим 

презентацијама са 

семинара, стручних 

скупова, трибина 

- Присуство и 

учешће у 

организацији 

програма Дечје 

недеље 

- Учешће на 

манифестацији 

Десанкино 

Михољско лето 

- Учешће у пројекту 

Најмлађи за 

најмлађе 

- Учешће у 

организацији 

Новогодишње и 

Светосавске 

приредбе, као и 

приредбе поводом 

Дана школе , 

осмомартовске 

приредбе за маме                   

- Учешће у 

припреми приредбе 

за крај школске 

године, као и 

учешће на 

манифестацији Дан 

малине 

 

 

 

 

 

Током 

школске 

године, 

према 

школском 

календару. 

Семиниари у 

организацији 

школе  

Семинари, стручни 

скупови, трибине 

Зимски сусрети 

учитеља 

- Аутизам, да знам 

шта да радим 

(кат.бр. 282) 

- Интерактивне 

табле у настави 

(кат.бр. 383) 

- Стратегије, 

методе и технике 

рада у инклузивној 

учионици 

(кат.бр.327) 

 

 

 

 

 

7. НЕШИЋ ВИДОСАВ 

 

1.Семинар у 

организацији 

Друштва учитеља;  

2. Семинар у 

организацији 

Друштва учитеља;  

3. Трибина у 

организацији 

Друштва учитеља; 

 

 

 

 

 

 

Током 

школске 

године. 

- Присуство 

угледним часовима 

које држе колеге; 

- Вођење ученика у 

позориште; 

- Посета Музеју и Д. 

Библиотеци; 

- Излет у Ваљево; 

- Организовање Д. 

Недеље; 

- Организација и 

учешће ученика на 

приредби (Д. 

Школе, Св. Сава, Н. 

Година, 8. Март). 

 

 

 

 

 

Током 

школске 

године, 

према 

школском 

календару. 
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8. ПАЈИЋ ЉИЉАНА 

Семинари  у 

организацији ДУВ-

а (области: 

Деца/Ученици којима 

је потребна подршка 

у образовању; 

Уметност) 

 

Октобар, 

новембар, 

децембар, 

март, април 

 

 

 

- Угледни час или 

радионица 

 

- Учешће у 

пројектима 

 

- Учешће у 

анализама и 

дискусијама 

 

- Презентација 

семинара, стручних 

скупова, трибина 

- Учешће у 

такмичењима, 

конкурсима и 

смотрама 

- Организација и 

учешће ученика на 

приредби (Д. 

Школе, Св. Сава, Н. 

Година, 8. Март). 

- Оранизација 

излета; у сараднји са 

родитељима ученика 

организација излета 

-Сабор народне 

традиције 

- У току 

школске 

године 

- У току 

школске 

године 

- У току 

школске 

године 

- У току 

школске 

године  

- У току 

школске 

године 

 

- Децембар, 

јануар, март, 

јун 

 

 

- Септембар, 

октобар, 

април 

Семиниари у 

организацији 

школе  

У току 

године 

Семинари, стручни 

скупови, трибине, 

саветовања 

У току 

године 

Зимски сусрети 

учитеља 

Јануар, 

фебруар, 

март 

Сабор учитеља Јун 

 

 

 

 

 

9. СИНЂИЋ 

КАТАРИНА 

Семинари  у 

организацији ДУВ-а 
 

У току 

године 

 

 

 

-Угледни час 

-Учешће у 

пројектима 

-Учешће у 

анализама и  

дискусијама  

-Презентација са 

семинара, стручних 

скупова,трибина 

-Учешће на 

такмичењима, 

конкурсима и 

смотрама 

-Организовање и 

реализоање 

представа поводом 

Нове године, 

Савиндана, Осмог 

марта и завршне 

приредбе на крају 

школске године у 

сарадњи са 

Предшколском 

установом у ИО 

 

-Организовање 

излета (у сарадњи са 

родитељима 

ученика) 

-Учешће на 

манифестацији Дани 

малина 

 

- У току 

школске 

године 

- У току 

школске 

године 

- У току 

школске 

године 

- У току 

школске 

године  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 У току 

школске 

године 

 

 

-јун 

Семиниари, стручни 

скупови, трибине, 

саветовања 

 

У току 

године 

Зимски сусрети Јануар-март 

Семинар, област: 

Деца/ученици којима 

је потребна додатна 

подршка у 

образовању. Општа 

питања наставе 

У току 

године 
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10. СТОЈАНОВИЋ 

ГОРАН 

 

 

1.Семинар у 

организацији 

Друштва учитеља;  

2. Семинар у 

организацији 

Друштва учитеља;  

3. Трибина у 

организацији 

Друштва учитеља; 

 

 

 

 

 

Током 

школске 

године. 

- Присуство 

угледним часовима 

које држе колеге; 

- Вођење ученика у 

позориште; 

- Посета Музеју и Д. 

Библиотеци; 

- Излет у Ваљево; 

- Организовање Д. 

Недеље; 

- Учествовање 

ученика на 

манифестацијама у 

КИК-у; 

- Учешће на 

приредби (Д. 

Школе, Св.Сава, Н. 

Година,8 Март) 

 

 

 

 

Током 

школске 

године, 

према 

школском 

календару. 

 

11. НИКОЛОВСКИ 

МАРИЦА 

 

 

 

Семинари  у 

организацији ДУВ-

а 

 

У току 

године 

 

- Извођење 

угледног/огледног 

часа 

-Присуство 

угледном часу 

колега 

- Присустви 

различитим 

презентацијама са 

семинара, стручних 

скупова, трибина 

- Присуство и 

учешће у 

организацији 

програма Дечје 

недеље 

- Учешће у пројекту 

Најмлађи за 

најмлађе 

- Учешће у 

организацији 

Новогодишње и 

Светосавске 

приредбе, као и 

приредбе поводом 

Дана школе , 

осмомартовске 

приредбе за маме                   

- Учешће у 

припреми приредбе 

за крај школске 

године, као и 

учешће на 

манифестацији Дан 

малине 

- У току 

године 

- У току 

године 

- У току 

године 

 

 

- У току 

године 

- У току 

године 

-Октобар 

 

- Децембар, 

јануар, 

фебруар, 

март 

Семиниари у 

организацији 

школе  

У току 

године 

 

Семинари, стручни 

скупови, трибине, 

саветовања 

У току 

године 

 

Зимски сусрети 

учитеља 

Јануар, 

фебруар, 

март 

Сабор учитеља Јун 

 

 

 

12.РАНИСАВЉЕВИЋ 

АНДРИЈАНА 

 

- Аутизам, да знам 

шта да радим (кат.бр. 

282) 

 

 

 

 

 

- Извођење 

угледног/огледног  

часа                                                                                   

- Присуство 

угледном часу 

колега 

 

 

 

 

 

 

- Интерактивне табле 

у настави (кат.бр. 

383) 
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 - Стратегије, методе 

и технике рада у 

инклузивној 

учионици 

(кат.бр.327) 

Током 

школске 

године. 

- Присустви 

различитим 

презентацијама са 

семинара, стручних 

скупова, трибина 

- Присуство и 

учешће у 

организацији 

програма Дечје 

недеље 

 

- Учешће на 

манифестацији 

Десанкино 

Михољско лето 

- Учешће у пројекту 

Најмлађи за 

најмлађе 

- Учешће у 

организацији 

Новогодишње и 

Светосавске 

приредбе, као и 

приредбе поводом 

Дана школе , 

осмомартовске 

приредбе за маме                   

- Учешће у 

припреми приредбе 

за крај школске 

године, као и 

учешће на 

манифестацији Дан 

малине 

Током 

школске 

године, 

према 

школском 

календару. 
- Семинари у 

организацији ДУВ-а 

- Семинари у 

организацији школе 

 

 

 

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА СТРУЧНОГ ВЕЋА ДРУШТВЕНИХ НАУКА 

 
Име и презиме 

 

Ван установе Унутар установе 

Активност Време Активност Време 

 

 

 

 

 

Биљана  Зарић 

„Активна настава српског 

језика и књижевности“, 

К1. К.бр.654 

 

 

 

 

 

У току 

школске 

године 

 

 1.Извођење 

угледног часа 

Друго 

полугодиште 

„Републички зимски 

семинар“, К1,кат.бр.665. 

2.Асистент при 

извођењу угледног 

часа 

У току 

школске 

године 

„Ка савременој настави 

српског језика и 

књижевности II“, 

К1кат.бр.656. 

3.Присуствовање и 

дисксија на 

угледном часу 

У току 

школске 

године 

„ Семинар о иновацијама 

у настави српског језика“, 

К1,кат.бр. 670. 

4.Вођење 

радионице 

У току 

школске 

године 
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„Планирање  у настави 

српског језика и 

књижевности“. К1, кат.бр. 

663. 

5.Организовање 

одласка ученика у 

позориште или 

биоскоп 

У току 

школске 

године 

6.Члан тима и 

учесник 

манифестације 

У току 

школске 

године 

7.Уређивање 

школског часописа 

У току 

школске 

године 

Александра 

Радовановић 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинари у организацији  

Друштва за српски језик  

и књижевност 

У току 

школске 

године 

 

1.Извођење 

угледног часа 

Друго 

полугодиште 

2.Асистент при 

извођењу угледног 

часа 

У току 

школске 

године 

3.Излагање са 

стручних 

усавршавања 

У току 

школске 

године 

4.Вођење 

радионице 

У току 

школске 

године 

5.Организовање 

одласка ученика у 

позориште или 

биоскоп, на 

концерте, научне и 

културне 

манифестације 

Друго 

полугодиште 

6.Учешће у 

реализацији 

такмичења и 

смотри: 

-општински ниво 

-окружни ниво 

-републички ниво 

 

Април, мај 

 

7. Учешће на 

ученичким 

конкурсима 

У току 

школске 

године 

8. Организација 

манифестација 

Октобар, 

јануар, 

фебруар, мај 

9.Уређивање 

школског часописа 

Фебруар 

 

 

 

 

Јелена  

Павловић 

145 кат.бр. К1   „Историја и 

теорија: како мислити о 

историји“?    Истраживачка 

станица Петница, Ваљево, 

дана 3, бодова 24 

У току 

школске 

године 

 

1.Извођење 

угледног часа 

У току 

школске 

године 

148 кат.бр. К1    

„Унапређење наставе 

историје“  Удружење за 

2. Присуствовање и 

дискусија на 

угледном часу 

У току 

школске 

године 
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промоцију, усавршавање и 

развој образовања „Нови 

Логос Београд, дана 1, 

бодова 8 

 

 

 

145 кат.бр. К1   „Историја и 

теорија: како мислити о 

историји“?    Истраживачка 

станица Петница, Ваљево, 

дана 3, бодова 24 

4.Присуство промоцијама 

историјских синтеза, 

монографија и стручних 

публикација 

5.Присуство тематским 

изложбама у Народном 

музеју у Ваљеву и 

Историјском музеју у 

Београу 

 

 

 

 

Дејан Поповић 

145 кат.бр. К1 „Економија 

и историја: релевантност 

економских фактора и 

догађаја у подучавању 

историје“ Економски 

факултет Универзитета у 

Београду, Београд, Београд, 

дан 1, бодова 8 

У току 

школске 

године 

Послератни свет и 

његове 

супротности 

 Угледни час 

Друго 

полугодиште 

(мај) 

147 кат.бр. К1 „ Између 

мита и науке“, Едукација за 

21. век, Београд, Београд, 1 

дан, бодова 8 

151 кат.бр. К2 „ Иновације 

у настави друштвених 

наука“ Центар за стручно 

усавршавање Шабац, 

Шабац, дана 2, бодова 16 

У току 

школске 

године 

2. Стаљинградска 

битка 

Огледни час 

Друго 

полугодиште 

(април) 

  

 

 

155 кат.бр.К2 „Учити о 

холокаусту“, Група 484, 

Београд, Београд, 3 дана, 24 

сата 

У току 

школске 

године 

 

145 кат.бр. К1 „Економија 

и историја: релевантност 

економских фактора и 

догађаја у подучавању 

историје“ Економски 

факултет Универзитета у 

Београду, Београд, Београд, 

дан 1, бодова 8 

У току 

школске 

године 

 

 

 

Гордана 

Крсмановић 

Семинар Српског 

Географског друштва 

 

Менторство у примени 

Програма професионалне 

оријентације  

Током 

школске 

године 

 

 

 

Угледни час у 

вишим разредима 

 

Угледни часови  у 

нижим разредима  

Током школске 

године 
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Веб ГИС и геонауке  

Унапређивање наставе 

географије у основној 

школи ,Нови Логос 

 Анализа угледних 

часова 

 Анализа наставних 

јединица у сарадњи 

са наставницима 

других предмета  

Узајмне посете 

часовима  

Организовање 

школског 

такмичења  

Учествовање на 

општинском 

такмичењу 

 

 

 

 

 

 

Љиљана Ђурић Зимска школа, 

Славистичко друштво 

Србије, Београд 

 

 

 

Јануар Креативна 

употреба уџбеника 

у настави страног 

језика; Друштво за 

стране језике и 

књижевности 

Србије, Београд 

Током године 

Унапређивање 

сопствене 

педагошке праксе 

на основу анализе 

ученичких 

постигнућа (тест) 

Током године 

Од говорне продукције до 

комуникације на часу 

руског језика; Дата 

Дидакта, Нови Београд 

Током године Развијање 

педагошке вештине 

за руковођење 

одељењем.  

-интерактивне 

радионице 

Током године 

Континуирано 

праћење 

напредовања 

ученика 

Током године 

Креативна употреба 

уџбеника у настави страног 

језика; Друштво за стране 

језике и књижевности 

Србије, Београд 

Током године Посета Сајму 

књига 

Октобар 

Присуство на 

угледним часовима 

у оквиру стручног 

већа страних језика 

Март 

Ленка 

Срећковић 

 

 

Семиниари у организацији 

школе  

Током 

школске 

године 

1.Извођење 

угледног часа 

У току 

школске 

године 

Семинари, стручни 

скупови, трибине, 

саветовања 

Ивана Лазић  

 

Семиниари у организацији 

школе  

Током 

школске 

године 

1.Извођење 

угледног часа 

У току 

школске 

године 
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ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНИХ НАУКА 

 

Име и презиме Стручно усавршавање 

ван установе 

Стручно усавршавање 

у установи 

активност                         време активност време 

Мирјана 

Шијачић 

Акредитовани семинари које 

школа организује у складу са 

могућностима 

 

Када се 

укаже 

прилика 

током године 

 

 

 

Огледни часови Током године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Децембар 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

Када се 

укаже 

прилика 

током године 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

Семинари и трибине у 

организацији школе и 

Министарства просвете 

Децембар, 

мај 

Тематско 

планирање 

биологија-

информатика 

1. Примена метода и техника 

мапа учења, брзог читања, 

памћења у настави и 

интеграција у образовни систем 

Када се 

укаже 

прилика 

током године 

 

Присуство на 

угледним и 

огледним 

часовима 

Акредитовани семинари које 

школа организује у складу са 

могућностима 

Када се 

укаже 

прилика 

током године 

 

Приказ наученог 

на семинару 

Семинари и трибине у 

организацији школе и 

Министарства просвете 

Када се 

укаже 

прилика 

током године 

 

Држање часова 

ученицима 

четвртог разреда 

Весна Бранковић  

Методика реализацијe модула у 

настави техничког и 

информатичког образовања као 

могућност развоја креативности 

ученика  

(каталошки број 887) 

 

 

 

 

 

 

У току 

школске 

године 

Јавни час  

-експерименти у 

настави- 

 

 

 

 

 
У току 

школске 

године 

Члан тима  

манифестација 

од регионалног и 

локалног значаја 

Техничко и информатичко 

образовање кроз креативну 

наставу  

(каталошки број 593) 

Радионица 

спретних руку 

Огледни час у 

седмом разреду 

Иницирање 

одласка ученика 

на научни скуп 

Присуство 

угледним 

часовима 

Угледни час у 

осмом разреду 

http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=887&godina=2014/2015
http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=887&godina=2014/2015
http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=887&godina=2014/2015
http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=887&godina=2014/2015
http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=887&godina=2014/2015
http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=593&godina=2014/2015
http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=593&godina=2014/2015
http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=593&godina=2014/2015
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Гордана 

Радојичић 

 

 

Семиниари у организацији 

школе 

 

У току 

школске 

године, када 

семинари 

буду заказани 

-Угледни  час   у 

7 разреду    

-Час одељењског 

старешине 

радионица-6 

разред  

-Присуствовање 

угледним и 

огледним 

часовима актива 

природних наука 

у току године 

 

април 

 

март 

 

 

 

у току године 

 
Семинари, стручни скупови, 

трибине, саветовања 

Иван Бабић  Семинар Писмени задаци и 

оцењивање у настави 

математике 

 

 

 

 

У току  

школске 

године 

 

Угледни час  

 

Присуствовање 

огледним и 

угледним 

часовима колега 

из стручног већа 

природних наука   

 

 

 

 

У току  

школске 

године 

Посета Фестивалу науке 

 

Семинари из области 

математике 

 

Маријана  

Митровић 

Посета Природно-

математичком факултету у 

Београду-дани отворене 

лабораторије 

Посета ИС Петница  

Током године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лично 

усавршавање 

коришћењем 

разних 

сопствених 

извора, праћење 

стручне 

литературе, 

интернета,упозн

авање са 

савременим 

технологијама 

које се 

примењују у 

хемијским 

истраживањима 

и анализама 

Током године 

 

 

 

Децембар 

 

 

 

Током године 

 

 

 

Када се 

укаже 

прилика 

током године 

 

 

 

 

 

 

 

Током 

године, а 

поставлјање 

паноа у јуну 

 

 

 

 

Децембар 

 

 

Током године 

 

 

Посета Фестивалу науке 

Ноћ музеја 

Децембар 

Мај 

 

 

Унапређивање 

сопствене 

педагошке 

праксе на основу 

анализе 

ученичких 

постигнућа 

(тест) у оквиру 

стручног већа 

природних наука 

Семинари из области хемије  

 

 

Када се 

укаже 

прилика 

током године 

Унапређивање 

начина праћења 

и вредновања 

постигнућа и 

напредовања 

ученика 

Обука у области инклузивног 

образовања 

Када се 

укаже 

прилика 

током године 

Унапређивање 

примене 

савремених 

метода рада уз 
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примену 

информационо-

комуникационих 

технологија-

паметна табла 

 

Април 

 

Мај, јун 

 

Семинари о техникама успешне 

комуникације 

Када се 

укаже 

прилика 

током године 

Унапређивање 

квалитета  рада – 

индивидуализац

ија. 

Мотивација 

ученика  

Израда паноа о 

активностима и 

раду ученика 

одељења  седмих 

и осмих разреда 

 

 Припрема 

угледног часа  

„ Јони“  у 7. 

разреду 

 

Присуствовање 

огледним и 

угледним 

часовима колега 

из стручног већа 

природних наука   

   

Припрема Јавног 

часа 

 

Пројекат метода 

„Биолошки 

важна једињења“ 

у осмим 

разредима 

 Усавршавање енглеског језика Септембар- 

јун 
  

Дамјан Лазић Промоције уџбеника  

 

 

 

 

 

 

 

У току  

школске 

године 

Реализација 

угледног часа 

 

 

Присуствовање 

угледним 

часовима 

 

 

Презентација 

реализованих 

семинара на 

Наставничким 

већима 

 

Праћење 

презентација 

семинара на 

Наставничим 

већима 

 

 

 

 

 

 

У току  

школске 

године 

Семинари у организацији школе  

Семинари, стручни скупови, 

трибине, саветовања 
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Предраг Радовић  Семинар у организацији школе У току  

школске 

године 

Угледни час  

 

Присуствовање 

огледним и 

угледним 

часовима колега 

из стручног већа 

природних наука   

 

 

У току  

школске 

године 

 

 

 

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА СТРУЧНОГ ВЕЋА МУЗИКА, 

СПОРТ И КУЛТУРА 

 

 

Име и презиме Стручно усавршавање 

ван установе 

Стручно усавршавање 

у установи 

активност                         време активност време 

Гроздана 

Алексић 

 

Семинари у организацији школе  

 

 

 

 

 

 

 

 

У току  

школске 

године 

Реализација 

угледног часа 

 

Присуствовање 

угледним 

часовима 

 

Презентација 

реализованих 

семинара на 

Наставничким 

већима 

 

Праћење 

презентација 

семинара на 

Наставничим 

већима 

 

 

 

 

 

 

У току  

школске 

године 

Семинари, стручни скупови, 

трибине, саветовања 

Биљана 

Крсмановић 

Семинари у организацији школе   

 

У току  

школске 

године 

Реализација 

угледног часа 

 

Присуствовање 

угледним 

часовима 

 

Презентација 

реализованих 

семинара на 

Наставничким 

већима 

 

Праћење 

презентација 

семинара на 

Наставничим 

већима 

 

 

 

 

 

 

У току  

школске 

године 

Семинари, стручни скупови, 

трибине, саветовања 
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Немања 

Радојичић 

Семинари у организацији школе   

 

 

 

 

 

У току  

школске 

године 

Реализација 

угледног часа 

 

Присуствовање 

угледним 

часовима 

 

Презентација 

реализованих 

семинара на 

Наставничким 

већима 

 

Праћење 

презентација 

семинара на 

Наставничим 

већима 

 

 

 

 

 

 

У току  

школске 

године Семинари, стручни скупови, 

трибине, саветовања 

Александар 

Стајић 

Семинари у организацији школе   

 

 

 

 

 

У току  

школске 

године 

Реализација 

угледног часа 

 

Присуствовање 

угледним 

часовима 

 

Презентација 

реализованих 

семинара на 

Наставничким 

већима 

 

Праћење 

презентација 

семинара на 

Наставничим 

већима 

 

 

 

 

 

 

У току  

школске 

године 
Семинари, стручни скупови, 

трибине, саветовања 

Ненад 

Јовановић 

Семинари у организацији школе   

 

 

 

 

 

У току  

школске 

године 

Реализација 

угледног часа 

 

Присуствовање 

угледним 

часовима 

 

Презентација 

реализованих 

семинара на 

Наставничким 

већима 

 

Праћење 

презентација 

семинара на 

Наставничим 

већима 

 

 

 

 

 

 

У току  

школске 

године 

Семинари, стручни скупови, 

трибине, саветовања 

Бојана Лаловић 

- Милановић Индивидуални и групни рад у 

школској библиотеци 

 

 

 

 

 

Праћење стручне 

литературе 
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Дислексије и дисграфије – 

изазов савременог 

образовања 

 

 

У току  

школске 

године 

Посета 

угледним и 

огледним 

часовима 

 

 

Током 

школске 

године 

Медијска и информациона 

писменост у школској 

библиотеци 

Вођење 

Летописа 

школе 
Администратор 

сајта школе 
Праћење 

стручне 

литературе 
Посета 

угледним и 

огледним 

часовима 
Вођење 

Летописа 

школе 

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

 
Септембар 

 Преглед и анализа Годишњег плана рада и Школског програма;  

 Праћење реализације Развојног плана школе  кроз Акциони план и 

            расподелу задужења стручним већима на Педагошком колегијуму. 

 

Октобар 

 Унапређивање планирања и припремања наставе уз коришћење  

различитих ресурса знања 

 Обавештавање о активностима школе путем медија  

 Унапређивање сарадње са родитељима уз организовање заједничких активности  

 Истраживање потреба и праћење употребе новонабављених средстава  

 

Новембар 

 Праћење реализације Развојног плана школе  кроз Акциони план и расподелу 

задужења стручним већима на Педагошком колегијуму  

 Обавештавање о активностима школе путем медија  

 Стручно усавршавање директора школе,стручних сарадника, руководилаца 

стручних и одељенских већа, наставника, учитеља 

 

Децембар 

 Унапређивање сарадње са родитељима уз организовање заједничких активности  

 Обавештавање о активностима школе путем медија  

 Стручно усавршавање директора школе,стручних сарадника, руководилаца 

стручних и одељенских већа, наставника, учитеља 
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Јануар 

 Унапређивање сарадње са родитељима уз организовање заједничких активности  

 Обавештавање о активностима школе путем медија  

 

Фебруар  

 Праћење реализације Развојног плана школе  кроз Акциони план и расподелу 

задужења стручним већима на Педагошком колегијуму  

 Унапређивање сарадње са родитељима уз организовање заједничких активности  

 Унапређивање система награђивања запослених и ученика 

 Обавештавање о активностима школе путем медија  

 

Март 

 Унапређивање сарадње са родитељима уз организовање заједничких активности  

 Обавештавање о активностима школе путем медија  

 

Април 

 Унапређивање сарадње са родитељима уз организовање заједничких активности  

 Обавештавање о активностима школе путем медија  

 Праћење реализације Развојног плана школе  кроз Акциони план и 

            расподелу задужења стручним већима на Педагошком колегијуму. 

 Стручно усавршавање директора школе,стручних сарадника, руководилаца 

стручних и одељенских већа, наставника, учитеља 

 

Maj 

 Унапређивање сарадње са родитељима уз организовање заједничких активности  

 Обавештавање о активностима школе путем медија 

 Унапређивање система награђивања запослених и ученика 

 

Јун 

 Анализа рада Стручног актива за развојно планирање 

 Обавештавање о активностима школе путем медија  

 Унапређивање система награђивања запослених и ученика 

 

 

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊA 

 

 

 

Активности Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Евалуација 

Формирање Тима за 

превенцију насиља, 

злостављана и занемаривања 

Август  Директор школе Решења о 

именовању 

Доношење Годишњег плана 

рада Тима 

Септембар  Чланови тима Израђен план 

рада тима 

Обележавање Дана 

толеранције 

16. новембар Чланови тима  Извештај 
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Обележавање Дечје недеље Октобар Чланови 

организационог 

одбора Дечје 

недеље 

Извештај 

Увођење фер-плеј турнира и 

спортских такмичења 

Током школске 

године 

Наставници 

физичког и 

здравственог 

васпитања 

Извештај 

Дан Рома 8.април Стручни 

сарадници 

Извештај 

Дан особа са Дауновим 

синдромом 

21. март Стручни 

сарадници и 

учитељи ИО 

Јошева, 

наставник 

биологије 

Извештај 

Светски дан борбе против 

сиде 

1. децембар  Наставник 

биологије и 

стручни 

сарадници 

Извештај 

Полугодишњи извештај о раду 

Тима 

Јануар Чланови тима Извештај 

Састанци тима у случајевима 

насиља   

Током школске 

године 

Чланови тима Записници 

Годишњи извештај о раду 

Тима 

Август Чланови тима извештај 

 

ПЛАН РАДА ЗА ТИМА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

 

Нови развојни план школе и нови циклус самовредновања почиње у школској 

2017-2018. Години. Школски тим за самовредновање на првом састанку израдио је 

планрада и донео одлуку да ће ове школске године вредновати области: Настава и учење 

и Организација рада школе и руковођење.  

 

Предлагач плана: Тим за самовредновање 

Одговорно лице: Маријана Митровић (наставник хемије) 

Остали чланови тима: Мирјана Шијачић (наставник. биологије),  

      Марица Николовски (наставник раз. наставе),  

       Ана Мојић (психолог) 
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Садржај рада  

Оријентационо 

време 

реализације 

или 

учесталост 

 

 

Носиоци 

посла 

 

Циљна 

група 

(са киме 

се ради) 

 

 

Очекивани 

ефекти плана 

И предлог 

критеријума 

успешности за 

план 

 

Особа или 

тим који 

врши 

евалуацију 

плана 

О
б

л
а

ст
и

 

р
а

д
а

 

 Планиране 

активности 

           

 

О
р

г
а
н

и
за

ц
и

ја
 р

а
д

а
 ш

к
о
л

е и
 р

у
к

о
в

о
ђ

ењ
е 

                                

Подела 

задужења 

чланова тима 

у оквиру шк. 

2017./2018. 

 

СЕПТЕМБАР 

2017. 

 

Ч
л
ан

о
в
и

 т
и

м
а 

за
 с

ам
о

в
р

ед
н

о
в
ањ

е
 

 

 

Запослени 

у установи 

-Чланови 

Савета 

родитеља 

Чланови 

Школског 

одбора 

Ученици 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подељена 

задужења свим 

члановима тима 

за 

самовредновање 

Т
и

м
 з

а 
са

м
о

в
р

ед
н

о
в
ањ

е 

   

Припрема 

материјала за 

процес 

самовреднова

ња за кључну 

област 

Организација 

рада школе и 

руковођење 

Чланови тима ће 

почети да 

припремају 

материјал за 

израду чек листи 

у складу са 

Правилником о 

стандардима 

квалитета рада 

установе 

Израда чек 

листе према 

Правилнику о 

квалитету рада 

установе 

НОВЕМБАР 

2017. 

Тим за 

самовредновање 

саставио чек 

листу за 

спровођење 

процеса 

самовредновања 

Прикупљање и 

анализа 

добијених 

података за 

Организација 

рада школе и 

руковођење 

 

ДЕЦЕМБАР 

2017. 

Подаци добијени 

од запослених у 

установи и од 

чланова 

Школског одбора, 

Савета родитеља 

и ученика 

старијих разреда 
Презентација 

резултата 

добијених 

процесом 

самовреднова

ња за кључну 

област 

Организација 

рада школе и 

руковођење 

 

ФЕБРУАР 

 2018. 

Са резултатима 

процеса 

самовредновања 

упознати чланови 

Наставничког 

већа и Школског 

одбора 

Н
а
ст

а
в

а
 и

 у
ч

ењ
е 

Израда 

акционог 

плана за 

вредноване 

кључне 

области 

Настава и 

учење 

 

МАРТ 2018. 

Израђени 

акциони планови 

за кључну област 

Настава и учење 
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Прикупљање 

податка, 

вредновање и 

израда 

извештаја за 

кључну област 

Настава и 

учење 

 

АПРИЛ 2018. 

 

Састављен 

извештај за 

кључну област 

настава и учење 

са проценом 

остварености за 

стандарде 

наведене у 

Правилнику 

Израда 

извештаја о 

раду тима за 

самовреднова

ње  

Израда плана 

активности 

тима за 

самовреднова

ње за шк. 

2017./2018. 

 

 

 

АВГУСТ 2018. 

 

Састављен 

извештај тима за 

самовредновање 

за шк. 2016-17. 

Год.  

 

 

ПЛАН СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

 

 Септембар 

 Анализа Годишњег плана рада и Школског програма;  

 Израда новог Плана тима за ову школску годину;  

 Договор о достављању планова за ученике са којима се ради индивидуализовано;  

 

Октобар 

 Анализа напредовања ученика по одељењима;  

 Предлог за укључење нових ученика;  

 Унапређивање сарадње са родитељима уз организовање заједничких активности  

 

Новембар 

 Праћење реализације наставе; 

 Анализа и праћење напредовања ученика; 

 Предлог за укључење нових ученика;  

 

Децембар 

 Унапређивање сарадње са родитељима уз организовање заједничких активности  

 Анализа и праћење напредовања ученика; 

 Извештавање о усавршавању наставника, учитеља, стручних сарадника 

(индивидуализована настава); 

 

Јануар 

 Унапређивање сарадње са родитељима уз организовање заједничких активности  

 Анализа напредовања ученика током првог полугодишта; 

 Еваулација програма за 1. полугодиште;  

. 
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Фебруар  

 Усвајање ИОП – а за 2. полугодиште;  

 Унапређивање сарадње са родитељима уз организовање заједничких активности  

 

Март 

 Праћење напредовања ученика; 

 Унапређивање сарадње са родитељима уз организовање заједничких активности  

 

Април 

 Анализа напредовања ученика током трећег тромесечја; 

 Унапређивање сарадње са родитељима уз организовање заједничких активности;  

 Извештавање о усавршавању наставника, учитеља, стручних сарадника 

(индивидуализована настава); 

 

Maj 

 Праћење напредовања ученика; 

 Унапређивање сарадње са родитељима уз организовање заједничких активности  

 

Јун 

 Усвајање извештаја о напредовању ученика који наставу прете по ИОП – у;  

 Предлог израде Захтева комисији за процену потреба за пружањем додатне 

образовне, здравствене или социјалне подршке детету за покретање поступка 

процене; 

 Усвајање извештаја о раду Тима за ИОП за школску 2017/18. годину. 

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

 Стручни актив за развој школског програма чине: 

  Руководиоци стручних већа; 

 психолог  школе.  

 

Надлежности актива 

Стручни актив за развој школског програма: 

 обезбеђује самосталност и флексибилност наставника у приступу наставном 

процесу и доношењу професионалних одлука; 

 процењује и вреднује постигнуте резултате у односу на дефинисане циљеве и 

задатке и општих и посебних стандарда знања; 

 учествује у унапређвању школског програма руководећи се резултатима процеса 

евалуације и властите процене своје образовне праксе; 

 утврђује посебне програме, садржаје и активности (пројекте школе) којима 

школа пружа могућности да ученици додатно унапреде своја знања, задовоље 

интересе, интересовања и потребе; 

 прати потребе и могућности локалне заједнице као и конкретне услове рада 

школе; 

 обавља и друге послове по налогу директора, наставничког већа и школског 

одбора. 

Радом стручних актива руководи председник кога бира директор школе. Стручни 

актив за свој рад одговора наставничком већу, директору школе и школском одбору. 
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ПЛАН РАДА ТИМА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

Планирање активности Време реализације Реализатори Тим који врши 

евалуацију 

Подела задужења унутар 

Тима 

 

август 

 

Тим за стручно 

усавршавање 

 

 

 

Чланови Тима и 

стручна служба 

школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организација и праћење 

угледних и огледних 

часова, тематског дана 

 

Септембар-јун 

 

Тим за стручно 

усавршавање 

Формирање базе података 

о стручном усавршавању 

запослених 

 

септембар 

 

Тим за стручно 

усавршавање 

Ажурирање података о 

стручном усавршавању 

запослених 

 

Током године 

 

Тим за стручно 

усавршавање 

Упознавање нових 

запослених радника са 

Документом о 

вредновању сталног 

стручног усавршавања у 

Основној школи 

 

Током године 

 

Тим за стручно 

усавршавање 

Избор семинара који ће се 

реализовати у школи 

 

Октобар-новембар 

 

Тим за стручно 

усавршавање и 

стручна већа 

 

Размена искуства са 

стручног усавршавања 

 

Токомгодине 

 

Стручна већа 

 

Допуна Документа о 

вредновању сталног 

стручног усавршавања у 

Основној школи 

 

 

Септембар 

 

Тим за стручно 

усавршавање 

 

Завршно бодовање за 

школску 2017/2018. 

 

август 

 

Тим за стручно 

усавршавање 

 

 

Извештај Тима за стручно  

усавршавање 

 

јануар, јун 

 

Тим за стручно 

усавршавање 
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ПЛАН ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРЈЕНТАЦИЈУ 

 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗА

ЦИЈЕ 

НОСИЛАЦ 

ПОСЛА 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Усвајање плана рада за 

школску 2017/18. 

годину. 

август Чланови Тима 

за 

професионалну 

оријентацију 

Усвојен план рада за 

школску 2017/2018. годину 

и анализиран рад тима у 

претходној години 

 

Планирање радионица 

за ученике  8.  разреда 

септембар Чланови Тима 

за 

професионалну 

оријентацију 

Испланиране радионице за 

ученике  8. разреда које ће 

се реализовати у току ове 

школске године 

Извештај о 

реализованим 

радионицама 

децембар/

мај 

Чланови Тима 

за 

професионалну 

оријентацију 

Презентоване информације 

о реализованим радоницама 

Анализа рада тима на 

крају првог 

полугодишта 

децемар Чланови Тима 

за 

професионалну 

оријентацију 

Анализа рада тима на крају 

првог полугодишта 

Усвајање плана посете 

школама за школску 

2017/18год. 

фебруар Чланови Тима 

за 

професионалну 

оријентацију 

Усвојен план посете 

средњим школама 

Извештај посете 

школама 

април Чланови Тима 

за 

професионалну 

оријентацију 

Презентоване информације 

о посетама средњим 

школама 

 

Анализа тестирања и 

разговора ученика са 

психологом школе 

април Школски 

психолог 

Анализа посете ученика 

осмог разреда психологу 

Пружање додатне 

подршке ученицима 

мај Тим, разредне 

старешине, 

психолог и 

директор 

Пружене додатне 

информације ученицима о 

упису у средњушколу 

Извештај рада Тима, 

могућности 

унапређивања рада 

тима 

јун Чланови Тима 

за 

професионалну 

оријентацију 

Анализаран рад тима у току 

ове школскег одине, 

предложене могућности 

унаређивања рада Тима 
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ПЛАН ТИМА ЗА  ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА   

 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИЛАЦ 

ПОСЛА 

ЕВАЛУАЦИЈА 

 Формирање тима и 

израда плана  рада 

тима 

 

Септембар Координатор План рада је део 

Годишњег плана 

Реализација 

активности у оквиру 

дечије недеље 

Октобар Чланови тима Извештај о 

реализацији 

Примена процедура 

адаптације 

новопридошлих 

ученика и 

наставника 

Током године Чланови тима Извештај о 

напредовању 

ученика 

Прикупљање 

хуманитарне помоћи 

за угрожене ученике 

Током године Чланови тима Извештај о 

реализованој 

акцији 

Преглед педагошке 

документације 

запослених 

Децембар Чланови тима Извештај о 

напредовању 

ученика 

Учешће у школском 

пројекту „Најмлађи 

за најмлађе“ 

Децембар Чланови тима Извештај о 

реализованом 

пројекту 

Aнализа рада тима у 

току првог 

полугодишта 

Јануар Чланови тима Полугодишњи 

извештај о раду 

тима 

Прикупљање 

средстава за ученике 

слабијег 

материјалног 

статуса (одласци на 

излет, екскурзију, 

наставу у природи) 

Фебруар-април Чланови тима Извештај о 

реализованој 

акцији 

Посета породицама 

ученика који имају 

већи број изостанака 

Током године Чланови тима Извештај о посети 

Сарадња са Центром 

за социјални рад 

Колубара Ваљево 

Током године Чланови тима Записници 

Анализа рада тима у 

школској 

2017/2018.години и 

израда извештаја о 

раду тима 

Јун-август Чланови тима Извештај о раду 

тима 
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ПЛАН ТИМА ЗА ИЗРАДУ ШКОЛСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

АКТИВНОСТИ 

 

РЕАЛИЗАТОРИ ВРЕМЕ ИСХОД И 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Формирање тима 

 

 

 

Директор школе, 

чланови тима 

септембар 

2017. 

 

Решење о именовању 

Прикупљање 

документације за израду 

Извештаја о раду школе 

за школску 2016/2017. 

Чланови тима Прва 

пловина 

септембра 

2017. 

Извештај о раду 

школе 

Прикупљање 

документације за израду 

Годишњег плана  рада 

школе за школе за 

школску 2017/2018. 

Чланови тима Прва 

пловина 

септембра 

2017. 

Годишњи план рада 

Формирање 

електронске базе 

података оперативних и 

глобалних планова за 

школску 2017/2018. 

Чланови тима Септембар 

2017. 

Формирана база 

података 

Израда Летописа школе Школски 

библиотекар 

Септембар 

2017. 

Летопис 

Ажурирање школског 

сајта и фб странице 

Школски 

библиотекар 

У току 

школске 

године 

http://www.protamateja

.edu.rs/ 

 

Дистрибуција 

бесплатних уџбеника 

Школски 

библиотекар 

Септембар 

2017. 

Јун 2018. 

Потврда о 

задужености уџбеника 

Евиденција о учешћу 

ученика на 

такмичењима 

Чланови тима Друго 

полугодиште 

школске 

2017/2018. 

Извештаји са 

такмичења 

Прикупљање 

документације на крају 

школске године о 

наставним и 

ваннаставним 

активностима 

Чланови тима Јун 2018. Извештај о 

реализацији 

http://www.protamateja.edu.rs/
http://www.protamateja.edu.rs/
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1. Вредновање рада тима и 

израда извештаја о раду 

тима 

Чланови тима Август 2018. Извештај о раду тима 

 

ВАСПИТНИ РАД И ПЛАНОВИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ 

Продужени боравак наставља са радом у нашој школи и у школској 2017/2018. 

години. У продуженом боравку ученици проводе своје време након завршетка редовне 

наставе. Рад у нашој школи се одвија у једној (преподневној) смени, а рад у продуженом 

боравку почиње у  11:30, а завршава се у 16:00. Продужени боравак похађају ученици 

првог и другог разреда са циљем да се васпитно-образовни рад допуни одређеним 

садржајима након завршене редовне наставе. 

Сам рад је усклађен са потребама и могућностима ученика, као и са планом и 

програмом редовне наставе, али и са актуелним догађањима у нашем окружењу. 

 

План активности у продуженом боравку је следећи: 

 усклађивање рада и активности са часовима редовне наставе и помоћ ученицима 

при учењу и савладавању градива 

 сарадња са учитељима 

 сарадња са стручном службом 

 сарадња са родитељима 

 планирање разноврсних садржаја рада у оквиру  (слободног времена и слободних 

активности), који ће утицати на развијање свих компоненти личности ученика 

(интелектуалних, моралних, вољних, физичких, естетских...) 

 укључивање ученика у друштвена догађања средине у којој се школа налази 

 учешће у обележавању значајних датума које школа прославља(Дечја недеља, 

Дан школе, Свети Сава, Новогодишња приредба, приредба за крај школске 

године.) 

 У оквиру слободног времена планирана је организација различитих активности: 

- играње друштвених игара 

- игре памћења, пантомиме, језичке игре, решавање ребуса, игре                

асоцијације 

- слушање дечјих песама, гледање цртаних филмова 

- стално уређење простора у коме боравимо 

- организовање различитих  драмских, ликовних, музичких, рецитаторских, 

спортских радионица: прављење представа (приредби) за Дан школе, Нову 

годину, Савиндан, крај школске године; обележавање значајнијих 

празника, обележавање дечјих рођендана (ликовно изражавање, игра и 

песма); рецитовање, певање, писање песама; организовање спортских 

полигона, дружење као и организивање различитих  елементарних  игара, 

игара уз помоћ реквизита, фудбал, одбојка. 
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ПРОГРАМ ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ 

Понедељак: 

Свечано отварање 

Представа ученика продуженог боравка  

Садимо Дрво генерације 

 

Уторак: 

 Радионице у организацији Дома здравља, Црвеног крста и ЗЈЗ 

- „Заштитимо децу у саобраћају“  (1-3. разред) 

- „Пубертет и адолесценција – пут ка одрастању“ (4-6 разред) 

- „Промоција хуманих вредности - Ненасилно решавање конфликата“           

(4-6 разред) 

- „Правилна исхрана – пут до доброг здравља“ (7-8 разред) 

  

Среда: 

Хуманитарни концерт наших ученика који похађају Музичку школу „Наше мало 

некоме значи много“ 

 

Четвртак: 

Спортски дан 

Породична квизијада  - учешће породице из наше школе 

 

Петак: 

 Маскенбал 

 

ВАСПИТНИ  РАД У ШКОЛИ 

 

АКТИВНОСТ НОСИОЦИ ПОСЛА ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗИЦИЈЕ 

Разматрање правила о понашању ученика, 

радника школе и родитеља на родитељским 

састанцима 

Одељењске старешине Септембар 

Остваривање циљева и задатака васпитног 

рада кроз редовну наставу: 

1.Глобално планирање 

2.Оперативно планирање 

3.припреме наставника 

Предметни наставници Током године 

Остваривање циљева и задатака васпитног 

рада кроз рад ОЗ: 

1.Прилагођавање ученика на школу и 

учешће у школским активностима 

2.Подстицање личног развоја 

3.Подстицање социјалних сазнања и 

социјалних односа 

4.Развијање правилне комуникације, 

сарадње и конструктивних разрешавања 

сукоба 

Одељењске старешине, 

школски психолог, 

педагошки асистент 

Током године 
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5.Решавање индивидуалних проблема 

6.Изграђивање моралних и других 

вредности 

Остваривање циљева и задатака васпитног 

рада кроз рад ученичких организација: 

1.Непосредни контакти са културним 

институцијама  

2.Креативно испољавање ученика 

3.Јавни прикази ученичких достигнућа 

Координатор ученичког 

парламента, директор, 

психолог 

Током године 

Остваривање циљева и задатака васпитног 

рада кроз друштвено користан рад; 

1.Радне и хуманитарне акције 

2.Уређење и одржавање школских 

просторија и зелених површина 

3.Сакупљање секундарних сировина 

Задужени наставници, 

директор, психолог 

 

ОЗ 

 

 

Током године 

Остваривање циљева и задатака васпитног 

рада кроз сарадњу са родитељима: 

1.Индивидуални разговори 

2.Родитељски састанци 

3.Савет родитеља 

Одељењске старешине, 

наставници, директор, 

психолог 

Током године 

Остваривање васпитних циљева и задатака 

васпитног рада кроз посебне програме 

образовно-васпитног рада: 

1.Програм еколошке заштите животне 

средине и естетског уређења школе 

2.Програм превенције малолетничке 

деликвенције 

3.Програм здравственог васпитања 

Задужени наставници, 

директор, психолог 

спољни сарадници 

По плану рада 

 

 

ПРОГРАМ РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 

             У школи је конституисан Ученички парламент који успешно ради и 

функционише. Ученичким парламентом руководи наставник биологије Мирјана 

Шијачић. Ученички парламент чине по два ученика 7. и 8. разреда матичне школе и 

издвојеног одељења у Голој Глави. Изузетак је одељење 7. Разреда у ИО ГОла Глава које 

укупно има 3 ученице, па је у договору са одељењским старешином донета одлука да се 

све три ученице укључе у рад парламента. 

  

Општи циљ рада парламента: Побољшање положаја младих уз уважавање њихових 

потреба и подизање нивоа свести за личну и социјалну одговорност у доношењу одлука. 

  

Специфични  циљеви:  

 Информисање ученика о њиховим правима и одговорностима (законска 

регулатива) 

 Развијање свести о љуским правима и цивилном друштву 

 Јачање демократског процеса у школи кроз јачање тима младих (представника 

одељења седмог и осмог разреда) 
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 Укључивање ученика и стварање мотивације за решавање сопствених проблема и 

унапређење услова живота у школи 

 Развијање толеранције и уважавање различитости 

 Осмишљавање и реализација локалних акција  

 Унапређење социјалног положаја ученика у школи 

 

НОСИОЦИ  РЕАЛИЗАЦИЈЕ: 

 Руководилац Мирјана Шијачић 

 Психолог школе  

 Представници одељења у Ученичком парламенту 

 Координатори у школи Гордана Радојичић у Бранковини и Весна Бранковић у 

Голој Глави 

 

ПЛАН  АКТИВНОСТИ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 

 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Формирање Ученичког парламента; избор представника 

одељења на основу личне заинтересованости (тим 

ученика) 

 

IX, X 

Упознавање ученика са законским оквиром деловања 

Ученичког парламента и припрема материјала за 

едукацију са јасно одређеним темама ради израде 

Програма 

 

IX, X 

 

-Информисање о ученичким правима и одговорност. 

  -Развијање свести о ученичким правима 

  -Демократизација 

  -Толеранција 

  -Тимски рад 

  -Испитивање потреба младих 

  -Стратешко планирање 

 

 

 

 

током године 

- Испитивање потреба ученика и одређивање 

приоритета (путем анкете, радионица, дијалога) 

 -Планирање акција на нивоу школе 

 -Сарадња са родитељима, наставницима, сртучним и 

управним органима на реализацији акција 

 

 

током године 

Евалуација  

-Презентација реализоване акције, начина спровођења, 

резултата партиципације ученика, облика сарадње и 

ефеката акције(путем паноа, трибина, на часовима ОС). 

на крају реализоване 

акције 
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ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ ВАСПИТНОГ РАДА 

 
 

ПРОГРАМ 

 

АКТИВНОСТИ 

 

ВРЕМЕ И 

МЕСТО 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

 

РЕАЛИЗАТОРИ 

 

УЧЕСНИЦИ 

 

ПРОГРАМ 

КУЛТУРНИХ 

АКТИВНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дечја недеља 

 

Октобар, школа Наставници, 

ученици, 

директор, 

психолог, 

родитељи 

Наставници, 

ученици, 

родитељи 

Михољско лето Октобар, 

бибљиотека 

Наставници, 

ученици, 

директор, 

родитељи 

Наставници,  

Ученици, 

родитељи 

 

Сајам књига Октобар, сајам Наставници, 

ученици, 

директор,  

Наставници, 

ученици, 

директор 

Нова година Децембар, школа Наставници, 

ученици, 

родитељи 

Наставници, 

ученици 

Свети Сава-

школска слава 

Јануар, школа, 

црква 

Наставници, 

ученици, 

директор, 

родитељи, 

црквени 

веродостојници, 

вероучитељи 

Наставници, 

ученици, 

родитељи, 

свештеници, 

вероучитељи 

Дан државности Фебруар,музејски  

комплекс 

Наставници, 

ученици,директор

,  библиотекар, 

локална заједница 

Наставници, 

ученици, 

библиотекар 

Дан школе Фебруар, школа Наставници, 

ученици, 

директор, 

психолог, 

родитељи, 

локална 

заједница, 

представници 

јавних и црквених 

институција 

Наставници, 

ученици, 

родитељи, 

вероучитељи 

Смотра 

рецитатора 

Април, мај, школа Наставници, 

ученици, 

родитељи, 

библиотекар 

Наставници, 

ученици 

Десанкини  дани Мај, школа, 

библиотека, 

музејски комплекс 

Наставници, 

ученици, 

директор, 

библиотекар, 

кустоси 

Наставници, 

ученици, 

ученици из 

школа са 

Десанкиним 

називом, 

представници 

јавних 

институција 
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Излети 

 

Април, мај, 

Ваљево и околина 

 

Наставници, 

ученици, 

директор, 

родитељи, јавни 

превоз 

 

 

Наставници, 

ученици, 

директор, 

родитељи, јавни 

превоз 

Екскурзија Април, мај, 

обилазак 

предвиђених 

градова у Србији 

Наставници, 

ученици, 

директор, 

туристичка 

агенција, 

саобраћајна 

полиција 

Наставници, 

ученици, 

директор, 

туристичка 

агенција 

 

 

Дани малине 

Јун, Музејски 

комплекс 

Директор, 

локална 

заједница, 

чланови Савета 

родитеља, јавне 

институције 

Директор, 

локална  

заједница, 

чланови Савета 

родитеља, јавне 

институције 

ПЛАН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

ШКОЛСКОГ 

СПОРТА 

Недеља школског 

спорта 

Децембар, јун, 

школа, Ио школе, 

рц. Петница, 

Техничка школа 

Наставник 

физичког 

васпитања, 

разредне 

старешине, 

учитељи, 

ученици, 

директор, 

Техничка школа, 

РЦ.Петница 

Наставник 

физичког 

васпитања, 

разредне 

старешине, 

учитељи, 

ученици, 

директор 

Мала олимпијада Март, април, 

школа, хала 

Спортова 

Наставник 

физичког 

васпитања,  

учитељи, 

ученици, 

директор, хала 

Спортова 

Наставник 

физичког 

васпитања,  

учитељи, 

ученици, 

директор 

ПЛАН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ЗАШТИТЕ 

УЧЕНИКА ОД 

НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА 

Предавање МУП-а септембар, школа Наставници, 

ученици, 

директор, 

психолог, 

родитељи, 

предавач МУП-а 

Наставници, 

ученици, 

директор, 

психолог, 

родитељи, 

предавач МУП-

а 

Дечја недеља-

предавање 

вршњачких група 

 

 

 

Октобар, школа,  

учитељи, 

ученици, 

директор, 

психолог, стручно 

медицинско 

особље 

учитељи, 

ученици, 

директор, 

психолог, 

стручно 

медицинско 

особље 

 

Дигиталне 

презентације 

Март, школа, 

информатичка 

учионица 

Наставници 

информатике и 

други стручњаци 

Наставници 

информатике и 

други 

стручњаци, 

ученици 
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ПЛАН 

СЛОБОДНИХ 

АКТИВНОСТИ 

 Уређење 

учионице 

Октобар, 

децембар, јануар, 

фебруар, април 

Наставници, 

учитељи, 

психолог, 

директор, 

ученици 

Наставници, 

учитељи, 

психолог, 

директор, 

ученици 

Уређење школског 

дворишта 

Октобар, 

новембар, 

децембар, 

фебруар, март, 

школско двориште 

Помоћни 

радници, 

учитељи, 

ученици, 

наставник 

биологије, 

родитељи, 

предузећа 

расадника 

Помоћни 

радници, 

учитељи, 

ученици, 

наставник 

биологије, 

родитељи,  

Дечја недеља-

сађење ,,Дрво 

генерације“ 

Октобар, школско 

двориште 

Учитељ и 

ученици првог 

разреда  

Учитељ и 

ученици првог 

разреда 

Дечја недеља-

сакупљање 

секундарних 

сировина 

Октобар, школско 

двориште 

Наставници, 

ученици 

Наставници, 

ученици 

 

 

 

 

 

ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА 

УЧЕНИКА 

Систематски 

преглед 

У току школске 

године, школа 

Ученици, 

здравствени 

радници 

Ученици, 

здравствени 

радници 

Трибина  о 

правилној 

исхрани, 

наркоманији, 

полним 

болестима, 

хигијени 

1.децембар, март, 

школа 

Наставници, 

ученици, 

психолог, 

здравствени 

радник 

Наставници, 

ученици, 

психолог, 

здравствени 

радник 

Обука прве 

помоћи 

Октобар, школа Ватрогасци, 

здравствени 

радници, 

секретар, МУП, 

ученици, 

наставници 

Ватрогасци, 

здравствени 

радници, 

секретар, МУП, 

ученици, 

наставници 

 

 

 

ПРОГРАМ 

СОЦИЈАЛНЕ 

ЗАШТИТЕ 

УЧЕНИКА 

 

 

 

Бесплатна ужина 

за најугроженије 

ученике 

У току школске 

године; у матичној 

школи и 

издвојеним 

јединицама. 

Школа и изабрани 

сарадник 

Школа, ученици 

Бесплатна 

екскурзија за 

најугроженије 

ученике 

Време реализације 

екскурзије ( мај 

текуће школске 

године) 

Школа и изабрана 

агенција 

Школа, ученици 

Прикупљање 

одеће, књига за 

најугроженије 

ученике 

Током школске 

године,школа 

Наставници, 

ученици, 

родитељи 

Наставници, 

ученици, 

родитељи 

4. Сарадња са 

локалним 

невладиним 

организацијама у 

прикупљању 

средстава за 

најугроженије 

ученике 

Током школске 

године 

Локалне 

невладине 

организације, 

школа 

Локалне 

невладине 

организације, 

школа 
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ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

 

Уређење школског 

дворишта 

У току школске 

године, школско 

двориште 

Наставници и 

остали запослени, 

ученици 

Наставници и 

остали 

запослени, 

ученици 

Обележавање 

еколошки важних 

датума 

У току школске 

године, школа 

Наставник 

биологије  и 

остали запослени, 

ученици 

Наставник 

биологије  и 

остали 

запослени, 

ученици 

Прикупљање 

секундарних 

сировина 

У току школске 

године, школа 

Наставник 

биологије  и 

остали запослени, 

ученици 

Наставник 

биологије  и 

остали 

запослени, 

ученици 

 

 

 

 

 

САРАДЊА СА 

ЛОКАЛНОМ 

САМОУПРАВОМ 

 

 

 

 

 

Михољско лето Октобар, У 

Комплексу 

Ученици, 

наставници, 

родитељи, 

Општина Ваљево 

Ученици, 

наставници, 

родитељи, 

Општина Ваљево 

Сретење Фебруар, У 

Протиној школи 

ПУ Ваљево , 

ученици, 

наставници, 

родитељи 

ПУ Ваљево , 

ученици, 

наставници, 

родитељи 

Десанкини мајски 

разговори 

Мај, у Комплексу  Музеј града 

Ваљева, 

библиотека 

„Љубомир 

Ненадовић“ 

ученици, 

наставници, 

родитељи 

Музеј града 

Ваљева, 

библиотека 

„Љубомир 

Ненадовић“ 

ученици, 

наставници, 

родитељи 

Дан малине Јун, Порта цркве Месна заједница 

Бранковина, 

ученици, 

наставници, 

родитељи 

Месна заједница 

Бранковина, 

ученици, 

наставници, 

родитељи 

Сарадња са СРЦ 

Петница (обука 

ученика у школи 

пливања) 

Јун, Петница ученици, 

наставници, 

родитељи, СРЦ 

Петница, клуб 

„Валис“ 

ученици, 

наставници, 

родитељи, СРЦ 

Петница, клуб 

„Валис“ 

 

 

САРАДЊА СА 

ПОРОДИЦОМ 

 

 

Дан отворених 

врата 

 

 

 

У току школске 

године, школа 

Наставници, 

родитељи 

Наставници, 

родитељи 

Анкетирање 

родитеља 

Крај првог 

полугодишта и 

крај школске 

године , школа 

Наставници, 

родитељи 

Наставници, 

родитељи 

Излети са 

родитељима 

Мај Наставници, 

ученици, 

родитељи 

Наставници, 

ученици, 

родитељи 

Учешће родитеља 

у културним 

активностима 

школе 

Прославе и важни 

догађаји у вези са 

школом, школа 

Наставници, 

ученици, 

родитељи 

Наставници, 

ученици, 

родитељи 
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САРАДЊА  СА  РОДИТЕЉИМА 
 

 Познавање породичне средине ученика је полазна основа за тумачење 

емоционалних и социјалних потреба ученика и основа је за помоћ у решавању проблема 

који се могу јавити у учењу и понашању. Због тога предвиђамо остваривање сарадње са 

родитељима на следеће начине: 

 Међусобно информисање родитеља и наставника: о здрављу, психофизичком 

и социјалном развоју; о резултатима учења и понашању и мерама за њихово 

побљшање; о условима живота у породици, школи и друштвеној средини. 

 Саветодавни рад са родитељима: усмерен на усвајање специфичних поступака 

и вештина потребних за успешније обављање родитељске функције. 

 О условима живота: у породици, школи и друштвеној средини. 

 Сарадња са родитељима у реализацији појединих задатака и делова 

програма – слободне активности: Учешће у реализацији екскурзија, рекреативне 

наставе, програма ПО; учешће у решавању социјалнх и здравствених проблема 

ученика; у припремању и организовању школских прослава, свечаности, изложби, 

инструкторски рад у секцијама, акције солидарности, уређењу школске средине; 

учешће у стварању квалитетнијих услова рада, опремање библиотеке, радионице 

и сл; испитивање потреба ученика и родитеља за изборне програме. 

 

Сарадња са родитељима ће се остваривати кроз индивидуалне разговоре, групне 

разговоре, на родитељским састанцима и преко Савета родитеља. 

Сарадња са родитељима није на завидном нивоу. Родитељи су презаузети сеоским 

пословима и њима дају приоритет над школом. Велики број ученика Ромске 

националности је  лоше материјалне ситуације, ниво образовања им је доста низак па 

сама свест о редовном похађању наставе је на ниском нивоу. Велики број изостанака 

током године направе ученици Ромске насционалности, а родитељи се често не одазивају 

ни на писмене позиве директора и педагога школе.  

 

ПЛАН РАДА НА ТЕКУЋИМ ПРОЈЕКТИМА И УКЉУЧИВАЊЕ У 

НОВЕ ПРОЈЕКТЕ 
 

Назив пројекта Област унапређења Реализатори пројекта  Временска 

динамика 
Сабор народне 

традиције „Крчаг“ 
етос Учитељи, наставници, 

директор, психолог 
Мај 2018. 
 

Стопама славних 

предака, летњи 

камп 

етос Учитељи, наставници, 

директор 
јун 2017. 

Пројекат МПНТР-а Ресурси, настава и 

учење 
МПНТР-а, Сектор за 

инвестиције и 

инвестициона улагања 

и руководство школе 

Током године у 

зависности од 

реализатора пројекта 
 

 
Професионална 

оријентација у 

Србији 

Подршка ученицима Психолог, Тим за 

професионалну 

оријентацију и 

разредне старешине 

ученика 7. и 8. разреда 

Током школске 

године 
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Безбедност ученика 

у саобраћају 
Подршка ученицима Полицијска управа 

Ваљево, психолог, 

Техничка школа 

Ваљево,Тим за 

превенцију насиља, 

занемаривања и 

злостављања, директор 

Током школске 

године 

Превенција болести 

зависности и 

болести прљавих 

руку, хигијена зуба 
 

Подршка ученицима Завод за јавно здравље, 

психолог, разредне 

старешине, директор 

Током школске 

године 

Борба против 

трговине децом и 

људима 

Подршка ученицима Полицијска управа 

Ваљево, психолог, Тим 

за превенцију насиља, 

занемаривања и 

злостављања, директор 

Током школске 

године 

Развој одрживих 

услуга социјалне 

заштите 

Подршка ученицима МПНТР-а, Градска 

управа Ваљево 
Током школске 

године 

Образовна 

инклузија Рома 

Подршка ученицима МПНТР-а, Током школске 

године 

„Безбедност у 

саобраћају“ 

вршњачка 

едукација 

Подршка ученицима Техничка школа 

Ваљево 

Током школске 

године 

 

 

ПРОГРАМ  ШКОЛСКОГ  МАРКЕТИНГА 
 

Координатор тима:  Милица Остојић, директор школе 

Остали чланови тима: Бојана Лаловић-Милановић, библиотекар 

        Ленка Срећковић, наставник енглеског језика 

        Гордана Крсмановић, професор географије. 

Сарадници у реализацији плана: наставници и ученици, психолог,директор, 

родитељи,локална самоуправа,медији 

Циљеви: повећати углед и промовисати рад школе у локалној заједници, унапређивати 

сарадњу са свим социјалним партнерима у циљу реализовања визије школе која постаје 

отворена организација која учи и која жели да њен рад и напредак буду примећени и 

прихваћени. 
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АКТИВНОСТИ 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

РЕАЛИЗАТОРИ 

Пријем ђака првака  Септембар Тим за маркетинг 

Учитељи 

Ученици 

Представници Града 

Ваљева 

Издавање школског 

часописа 

Фебруар    

 

 

Тим за маркетинг 

Учитељи 

Наставници 

Ученици 

 

Организација изложбе 

дечијих радова (ликовних, 

литерарних, модела и 

макета) 

Током године 

Организација културно 

уметничких активности 

школе(приредбе,маскенбали, 

представе) 

 

Током године 

Сарадња са Техничком 

школом у оквиру 

Професионалне оријентације  

Током године Тим за маркетинг 

Тим за професионалну 

оријентацију 

Наставници  

Ученици 

Техничка школа Ваљево 

Сарадња са 

Пољопривредном школом у 

оквиру Професионалне 

оријентације  

Током године Тим за маркетинг 

Тим за професионалну 

оријентацију 

Наставници  

Ученици 

Пољопривредна школа 

Сарадња са Медицинском  

школом у оквиру 

Професионалне оријентације 

Током године Тим за маркетинг 

Тим за професионалну 

оријентацију 

Наставници  

Ученици 

Медицинска школа 

Сарадња са Одељењем 

саобраћајне полиције 

Полицијске управе Ваљево – 

безбедност у саобраћају 

Током године  Тим за маркетинг 

Учитељи 

Наставници 

Полицијска управа 

Организовање хуманитарне 

акције „Најмлађи за 

најмлађе“ 

Децембар Тим за маркетинг 

Учитељи 

Ученици 

Центар за вантелесну 

оплодњу 

Учешће на Међународном 

сабору народне традиције 

„Крчаг“ 

Април - Мај Тим за маркетинг 
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Праћење успеха ученика на 

такмичењима и конкурсима, 

награђивање најбољих и 

објављивање резултата на 

сајту и Фејсбук страници 

школе, као и у Летопису 

Током године Тим за маркетинг 

Учитељи 

Наставници 

Администратор сајта 

Презентовање рада школе 

кроз медије 

Током године Тим за маркетинг 

Учитељи 

Наставници 

Локални медији  

Континуирано уређивање 

сајта и Фејсбук странице 

школе 

Током године Тим за маркетинг  

Администратор сајта 

Редовно вођење Летописа 

школе 

Током године Тим за маркетинг 

Уредник Летописа 

Организовање трибина, 

дискусија, дебата, 

радионица за 

родитеље/старатеље 

Током године Тим за маркетинг 

Психолог 

Наставници 

Учитељи 

Ученици 

Родитељи/старатељи 

Сарадња са Матичном 

библиотеком „Љубомир 

Ненадовић“ Ваљево 

Током године Тим за маркетинг 

Учитељи 

Наставници 

Сарадња са Српском 

академијом наука и 

уметности на пројекту 

„Продужена делатност 

школе“ 

Током године Тим за маркетинг 

Представници САНУ-а 

 

Сарадња са EUTA у оквиру 

пројекта Strenght2Food 

Током године Тим за маркетинг 

Еколошка секција 

EUTA 

Еколошка секција  
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АКЦИОНИ ПЛАНОВИ ИЗ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА  

 

Настава и учење 

Развојни циљ бр. 1 

Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика 

Задаци Активности Време 

реализације 

Носиоци 

посла 

Задатак бр. 1 

 

Реализација 

диференциране 

наставе (српски језик, 

математика,свет око 

нас , ППД, физика, 

хемија, биологија, 

историја, географија, 

ликовна 

култура,енглески и 

руски језик) 

 

Планирање диференциране 

настве  на нивоу Стручних 

актива 

 

Реализација часова 

диференциране наставе 

 

 

Размена искуства и примера 

добре праксе на нивоу 

колектива 

 

септембар 2017. 

 

 

 

током школске 

године 

 

 

 

јун 2018. 

кординатори 

Стручних 

актива 

 

учитељи и 

наставници 

 

 

стручна служба, 

учитељи и 

наставници 

Задатак  бр. 2 

 

Унапређење процеса 

планирања наставе 

кроз прилагђавање 

садржаја потребама 

ученика  

 

Договор на нивоу Стручних 

актива о начинима 

прилагођавања наставе 

потребама ученика 

 

Израда наставних материјала 

и припрема за часове 

прилагођених 

специфичностима одељења 

септембар 2017. 

 

 

 

 

током школске 

године 

кординатори 

Стручних 

актива 

 

 

учитељи и 

наставници 

Задатак  бр. 3 

 

Праћење примене 

процеса 

индивидуализације 

наставе 

Израда плана праћења 

индивидуализације наставе 

као део годишњег плана рада 

стручне службе 

 

Посета часовима 

 

Евалуација педагошке 

документације 

 

Доношење мера унапређења 

рада у области 

индивидуализације наставе на 

састанцима Педагошког 

колегијума 

септембар 2017. 

 

 

 

новембар 2017.  

март 2018. 

 

на крају сваког 

од четири 

класификациона 

периода 

 

континуирано 

током школске 

године 

Стручни 

сарадник 

 

 

Стручни 

сарадник  и 

директор школе 

 

Стручни 

сарадник 

 

 

Педагошки 

колегијум 
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Развојни циљ бр. 2 

Унапређивање квалитета наставе кроз увођење нових метода, техника и облика 

наставе 

Задатак бр. 1 

 

Примена  знања 

стечених на 

семинарима стручног 

усавршавања 

Размена искустава међу 

колегама са одржаних 

семинара 

 

 

Планирање примени стечених 

знања и увођење нових метода 

у наставу 

 

Самопроцена ефеката примене 

нових метода 

 

почетак школске 

године и по 

потреби током 

школске године 

 

током школске 

године 

 

 

на крају школске 

године 

Кординатор 

тима за стручно 

усавршавање 

 

 

наставници, 

учитељи 

 

 

учитељи и 

наставници 

Задатак бр. 2 

 

Реализација огледних 

и угледних часова 

кроз примену  

савремених метода, 

техника и облика 

наставе 

Прављење плана одржавања 

огледних и угледних часова 

 

Праћење побољшања и 

унапређења квалитета наставе 

применом савремених метода, 

техника и облика рада 

 

Процена успешности 

одржаних огледних и 

угледних часова 

почетак школске 

године 

 

током школске 

године 

 

 

 

 

на крају школске 

године 

учитељи, 

наставници 

 

 

наставници, 

учитељи, 

стручни 

сарадник 

 

учитељи и 

наставници, 

стручни 

сарадник 

 

Задатак бр. 3 

 

Стручно 

усавршавање 

приправника и нових 

колега који нису 

прошли семинар 

Активна  настава 

 

Израда плана стручног 

усавршавања на нивоу 

установе 

 

Додељивање ментора 

приправницима 

 

Организација обуке на нивоу 

школе на тему Активна 

настава 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

почетак школске 

године 

 

 

током школске 

године, по 

потреби 

 

У току првог 

полугодишта 

Тим за стручно 

усавршавање 

 

 

Ментори 

 

Тим за стручно 

усавршавање 
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Развојни циљ бр. 3 

Унапређивање квалитета наставе функционалним коришћењем наставних 

средстава 

Задаци Активности Време 

реализације 

Носиоци 

посла 

Задатак бр. 1 

 

Обука наставника од 

стране наставника 

информатике за 

коришћење 

дигиталног кабинета  

- Планирање обуке за 

наставнике 

-  

Реализација обуке за 

наставнике 

 

Израда плана коришћења 

дигиталног кабинета 

 

Процена усвојености знања на 

обуци 

почетак школске 

године 

 

почетак школске 

године 

 

почетак школске 

године 

 

по завршетку 

обуке 

наставници 

информатике 

 

наставници 

информатике 

 

наставници, 

учитељи 

 

наставници 

информатике 

Задатак бр. 2 

 

Израда дигиталне 

провере знања  

Састанак наставника 

информатике са 

наставницима (српској језика 

и математике) и учитељима 

(трећег и четвртог разреда) 

Прављење плана провере 

знања 

Састанци Стручних актива и 

договор о садржајима провере 

знања 

Реализација провере знања у 

дигиталном кабинету 

Анализа постигнућа ученика 

на дигиталним проверама 

знања 

почетак школске 

године 

 

 

 

 

почетак школске 

године 

 

током школске 

године 

 

 

током школске 

године 

 

на крају сваког 

класификационог 

периода 

 

наставници 

информатике 

 

 

 

 

учитељи и 

наставници 

 

учитељи и 

наставници 

математике и 

српског језика 

наставници 

информатике 

 

стручни 

сарадник 
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ПРАЋЕЊЕ  И  ЕВАЛУАЦИЈА  ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА 

ШКОЛЕ 
 

Праћење реализације Годишњег плана рада школе је стални задатак свих 

субјеката школе. Основни циљ праћења и евалуације је перманентно усавршавање 

образовно-васпитне праксе у свим њеним видовима. Обавезе у погледу праћења, 

вредновања и извештавања су слдеће: 

 Директор школе је обавезан да прати реализацију током целе школске године и 

да на крају првог и другог полугодишта поднесе детаљан извештај Школском 

одбору  и Школској управи о реализацији Школског плана, Школског програма и 

Развојног плана и свих анекса ових усвојених докумената. Рок: 1. фебруар 2018. 

и 15. септембар 2018. 

 Стручни Тим за израду школске документације континуиран прати реализацију 

Годишњег плана на крају сваког полугодишта. Рокови: јануар 2018. и август 2018. 

године. 

 При праћењу и евалуацији користити одговарајућу документацију која се води о 

реализованим активностима и постигнућима, као и посебне упитнике и скале 

процене на нивоу одељења, разреда или целе школе. 

 

 

 

 

 

У Бранковини, 11.9.2017. године      Директор школе:  

                                                                                                             _____________________ 

                                                                                                                    Милица Остојић 
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ПРИЛОЗИ УЗ ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 
 

1. Списак уџбеника 

2. Глобални планови наставника 

3. Оперативни планови наставника  

4. План припреме за завршни испит 

5. Распоред писмених и контролних задатака 

6. Распоред часова обавезних, изборних предмета и 

осталих облика образовно-васпитног рада 

7. Остала значајна документација 
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