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ОШ „Мића Стојковић“, Умчари 

Годишњи план рада школе  

 

Основна школа „Мића Стојковић“ 
Адреса матичне школе: 29. новембра број 11, 11 430 Умчари 

Градска општина Гроцка 

Телефон: 011/8541-213      
e-mail адреса: umcarios@yahoo.com директор школе e-mail: direktor.umcari@gmail.com 

www.osmicastojkovic.edu.rs 

 

На основу члана 115. став 2, а у вези са чланом 119 став 1. тачка 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 

Гласник Републике Србије”, број 88/2017 и 27/2018), члана 47. Статута школе, Школски одбор ОШ „Мића Стојковић” из Умчара на 

седници одржаној 10. 9. 2021. године доноси следећу 

О Д Л У К У 

Усваја се Годишњи план рада школе за школску 2021/2021. годину 

О б р а з л о ж е њ е 

Школски одбор Основне школе „Мића Стојковић“ из Умчара, на седници одржаној 10. 9. 2021. године, разматрало је Годишњи план 

рада школе. 

Школски одбор је гласао са осам гласова за потврђивање, уздржаних није било, против није био ниједан глас, тако да се сматра да је 

Одлука донета у складу са Законом о основама система и образовања и васпитања Републике Србије. 

Члан 119 став 1. тачка 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени Гласник Републике Србије”, број 88/2017, 

27/2018), члана 47 Статута школе, прописано је да Орган управљања доноси Годишњи план рада и усваја Извештај о његовом 

остваривању. 

Имајући у виду наведено, Школски одбор одлучио је као у диспозитиву. 

 

            Председник Школског одбора 

            ....................................................... 

                      Јасмина Маринкови 

mailto:osmilojevasic@open.telekom.rs
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Годишњи план рада школе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Назив школе: Основна школа „Мића Стојковић“ 

Адреса матичне школе: 29. новембра број 11, 11 430 Умчари 

Градска општина Гроцкa 

Телефон: 011/8541-213, 8541-697 

имејл адреса:  

osmstojkovic@gmail.com 

direktor.umcari@gmail.com 

www.osmilivojemicastojkovic.edu.rs 

директор школе Владимир Бокић 

mailto:umcarios@yahoo.com
mailto:direktor.umcari@gmail.com
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Годишњи план рада школе  

0. Оперативни план рада у посебним условима 
 

Стручним упутством ближе се уређују начин планирања, организовања и остваривања образовно-васпитног рада 

основне школе у складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 

27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20 и Законом о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“, бр. 55/13, 

101/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и у складу са прописима којима се уређује план и програм наставе и учења, односно 

наставни план и програм у основном образовању и васпитању.  

 

Оперативни план рада школе урађен је на основу Посебног програма а у складу са Стручним упутством за организацију и 

реализацију образовно-васпитног рада. На састанцима Педагошког колегијума и Стручног тима за обезбеђивање квалитета и 

развоја школе, а одлуком на Наставничком већу, утврђено је да се школа налази у зеленој зони и да се са наставом почиње по 

1. моделу који подразумева образовно-васпитни рад у школи кроз непосредни рад са целим одељењима. Примењена је 

посебна организација с обзиром на актуелну пандемију и опасност од заражавања.  

Матична школа је физички издељена на два блока. Први блок би се користио за разредну, а други за предметну наставу. 

Улази у школу би били подељени на улазе: А, Б, В, Г и Д. Сваки улаз имаће означена одељења за улаз и излаз ученика. 

Такође, улази имају увек исте дежурне наставнике. У матичној школи, као и у издвојеним одељењима у Дражњу, Пударцима, 

Камендолу и Живковцу реализоваће се настава непосредно са целим одељењима, са часовима од 45 минута.  

И даље ће се по потреби користити гугл учионица као онлајн платформа, што је уређено глобалним и оперативним 

планирањем. Према Стручном упутству за организацију и реализацију образовно-васпитног рада, у септембру ће се, кроз 

редовну наставу и друге видове непосредног рада са ученицима, спроводити информативно-саветодавни рад на тему 

пандемије, заштите од уношења и преношења COVID-19 и поштовања усвојених правила понашања који обезбеђују 

епидемиолошку безбедност. У зависности од епидемиолошке ситуације школа ће прећи на 2. или 3. модел образовно-

васпитног рада, уколико буде потребе за тим.  
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Распоред часова – други циклус 

Разред и одељење: 51 

Одељењски старешина: Милош Антонијевић, наставник математике и информатике 

 понедељак уторак среда четвртак петак 
0. 

претчас 
     

1. 
07.30-08.15 

српски јез. 
Д. Симовић 

српски јез. 
информатика 

и рачунар. 
српски јез. српски јез. 

2. 
08.20-09.05 

математика 
М. Антонијевић 

географија енглески јез. руски јез. историја 

3. 
09.25-10.10 техника и 

технологија 
Ј. Јевтић 

биологија ликовна 
култура 

Д. Малушић 

музичка кул. биологија 

4. 
10.15-11.00 

математика математика математика 

5. 
11.05-11.50 

руски јез. 
Б. Динић 

музичка 
култура 

српски јез. 
физичко и 

здрав. васп. 
офа 

6. 
11.55-12.40 

енглески јез. 
Р. Марковић 

 
физичко и 

здрав. васп. 
верска 
настава 

грађанско в. 
М. Жујевић 

7. 
12.45-13.30 

ЧОС    сна: ШАХ 

 

Разред и одељење: 53 

Одељењски старешина: Сузана Ћирић, наставник физике и хемије 

 понедељак уторак среда четвртак Петак 
0. 

претчас 
     

1. 
07.30-08.15 

физичко и 
здрав. васп. 

биологија  грађанско в. 
М. Жујевић 

руски јез. Офа 

2. 
08.20-09.05 

српски јез. 
Д. Симовић 

музичка 
култура  

информатика 
и рачунар. 

српски јез. биологија  

3. 
09.25-10.10 

математика 
М. Антонијевић 

географија техника и 
технологија 

Ј. Јевтић 

математика српски јез. 

4. 
10.15-11.00 

руски јез. 
Б. Динић 

српски јез. енглески јез. историја  

5. 
11.05-11.50 ликовна 

култура 
М. Новаковић 

физичко и 
здрав. васп 

енглески јез. 
Р. Марковић 

музичка кул. Математика 

6. 
11.55-12.40 

математика . српски јез.  ЧОС 

7. 
12.45-13.30 

сна: ЦСВ     
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Разред и одељење: 61 

Одељењски старешина: Никола Марић 

 понедељак уторак среда четвртак петак 
0. 

претчас 
ЧОС     

1. 
07.30-08.15 

математика 
М. Антонијевић 

српски јез. 
техника и 

технологија 

математика српски јез. 

2. 
08.20-09.05 

српски јез. физика 
грађанско в. 

математика 
верска наст. 

3. 
09.25-10.10 

географија математика информатика  
М. Антонијевић 

руски јез. историја 

4. 
10.15-11.00 

ликовна кул. 
Д. Малушић 

музичка кул. српски јез. офа енглески јез. 

5. 

11.05-11.50 

физичко и 

здр. васп. 
биологија енглески јез. физика биологија 

6. 
11.55-12.40 

историја 
физичко и 

здрав. васп. 
.руски јез. географија  

7. 
12.45-13.30 

 сна: ЦСВ    

 

Разред и одељење: 63 

Одељењски старешина: Маријана Жујевић Николић 

 понедељак уторак среда четвртак петак 
0. 

претчас 
     

1. 
07.30-08.15 српски јез. 

техника и 
технологија 

ликовна 
кул. 

Д. Малушић 

физичко и 
здрав. васп. 

математика 

2. 
08.20-09.05 географија српски јез. математика српски јез. 

3. 
09.25-10.10 

физичко и 
здрав. васп. 

српски јез. енглески јез. географија офа 

4. 
10.15-11.00 

математика 
М. Антонијевић 

физика руски јез. руски јез. физика 

5. 
11.05-11.50 

историја математика биологија 
верска 
настава 

енглески јез. 

6. 
11.55-12.40 

информатика 
М. Антонијевић 

сна: ЦСВ историја 
музичка 
култура 

биологија 

7. 
12.45-13.30 

  ЧОС   
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Разред и одељење: 71 

Одељењски старешина: Татјана Миловановић 

 понедељак уторак среда четвртак петак 
0. 

претчас 
     

1. 
07.30-08.15 

руски јез. географија руски јез. српски јез. математика 

2. 
08.20-09.05 

физичко и 
здрав. васп. 

математика 
ликовна 
култура 

географија физика 

3. 
09.25-10.10 

српски јез. 
техника и 

технологија 

биологија 
физичко и 

здрав. васп. 
енглески јез. 

4. 
10.15-11.00 

историја хемија 
верска 
настава 

биологија 

5. 

11.05-11.50 
математика физика српски јез. математика српски јез. 

6. 
11.55-12.40 

хемија 
музичка 
култура 

енглески јез. информатика 
Т. Мијаиловић 

историја 

7. 
12.45-13.30 

 ЧОС   сна: СЖУП 

 

Разред и одељење: 73 

Одељењски старешина: Јелена Јевтић Ивковић 

 понедељак уторак среда четвртак петак 
0. 

претчас 
     

1. 
07.30-08.15 

информатика 
Т. Мијаиловић 

математика математика 
верска 
настава 

биологија 

2. 
08.20-09.05 руски јез. српски јез. руски јез. 

музичка 
култура 

физичко и 
здрав. васп. 

3. 

09.25-10.10 
историја 

ликовна 

култура 
хемија српски јез. српски јез. 

4. 
10.15-11.00 

хемија биологија енглески јез. математика математика 

5. 
11.05-11.50 техника и 

технологија 

географија историја географија физика 

6. 

11.55-12.40 
физика српски јез. 

физичко и 

здрав. васп. 
енглески јез. 

7. 
12.45-13.30 

сна: СЖУП ЧОС 
физичко и 

здрав. васп. 
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Разред и одељење: 81 

Одељењски старешина: Данка Симовић 

 понедељак уторак среда четвртак петак 
0. 

претчас 
 сна: ХОР    

1. 
07.30-08.15 

географија 
музичка 
култура 

биологија географија историја 

2. 
08.20-09.05 

математика 
Т. Мијаиловић 

биологија математика 
физичко и 

здрав. васп. 
математика 

3. 
09.25-10.10 

ликовна 
култура 

српски јез. српски јез. енглески јез. физика 

4. 
10.15-11.00 

српски језик математика историја српски јез. 
физичко и 

здрав. васп. 

5. 

11.05-11.50 
хемија 

техника и 
технологија 

хемија руски јез. информатика 
Т. Мијаиловић 

6. 
11.55-12.40 

руски јез. енглески јез. физика 
физичко и 

здрав. васп. 

7. 
12.45-13.30 

  ЧОС 
верска 
настава 

 

 

Разред и одељење: 83 

Одељењски старешина: Борис Девечерски 

 понедељак уторак среда четвртак петак 
0. 

претчас 
   сна: ХОР  

1. 
07.30-08.15 

историја физика енглески јез. 
музичка 
култура 

физика 

2. 
08.20-09.05 хемија српски јез. хемија енглески јез. српски јез. 

3. 

09.25-10.10 
српски јез. математика руски јез. математика математика 

4. 
10.15-11.00 

математика 
Т. Мијаиловић 

географија биологија географија 
физичко и 

здрав. васп. 

5. 
11.05-11.50 

физичко и 
здрав. васп. 

ликовна 
култура техника и 

технологија 

српски јез. историја 

6. 

11.55-12.40 

физичко и 

здрав. васп. 
биологија руски јез. информатика 

7. 
12.45-13.30 

ЧОС 
верска 
настава 
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ИО ДРАЖАЊ – старији разреди 

Разред и одељење: 52 

Одељењски старешина: Бојана Динић, наставник руског језика 

 понедељак уторак среда четвртак петак 
0. 

претчас 
     

1. 
07.25-08.10 
11.50-12.35 

математика 
физичко и 

здрав. васп. 
Д. Белошевић 

географија српски јез. српски јез. 

2. 
08.15-09.00 
12.40-13.25 

информатика 
и рачунар. 

математика биологија 
енглески 

језик 

3. 
09.15-10.00 
13.35-14.20 

биологија руски језик музичка 
култура 
Небојша 

Гавриловић 

математика 

техника и 

технологија 4. 
10.05-10.50 
14.25-15.10 

српски језик 
А. Антонијевић 

српски језик 

ликовна 
култура 5. 

10.55-11.40 
15.15-16.00 

верска 
настава 

историја српски јез. Математика 

6. 

11.45-12.30 
16.05-16.50 

 
енглески 

језик 
Р. Марковић 

 офа руски језик 

7. 
12.35-13.20 
16.55-17.40 

   сна: ШАХ ЧОС 

 

Разред и одељење: 62 

Одељењски старешина: Даница Јеремић 

 понедељак уторак среда четвртак петак 
0. 

претчас 
   сна: ЦСВ  

1. 
07.25-08.10 
11.50-12.35 

српски језик 

руски језик 
физичко и 

здрав. васп. 
Б. Девечерски 

биологија 

техника и 
технологија 2. 

08.15-09.00 
12.40-13.25 

историја математика 

3. 
09.15-10.00 
13.35-14.20 

математика 
енглески 

језик 
Р. Марковић 

математика српски језик Географија 
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4. 
10.05-10.50 
14.25-15.10 

физика математика географија офа 
Б. Девечерски 

руски језик 

5. 
10.55-11.40 
15.15-16.00 

биологија 
информатика 

и рачунар. 
физика историја 

енглески 
језик 

6. 
11.45-12.30 
16.05-16.50 

верска 
настава 

српски језик 

музичка 
култура 

Маја 

Николовски 

ликовна 
култура 

 

7. 

12.35-13.20 
16.55-17.40 

 ЧОС    

 

Разред и одељење: 72 

Одељењски старешина: Марина Личина 

 понедељак уторак среда четвртак петак 
0. 

претчас 
  сна: ШАХ   

1. 
07.25-08.10 
11.50-12.35 

биологија историја математика математика 
снглески 

језик 

2. 
08.15-09.00 
12.40-13.25 

хемија 
Сузана Ћирић 

српски језик хемија српски језик Географија 

3. 

09.15-10.00 
13.35-14.20 

физика 

физичко и 
здрав. васп. 

географија 
ликовна 
култура 

руски језик 
Т. Миловановић 4. 

10.05-10.50 
14.25-15.10 

математика физика биологија 

5. 
10.55-11.40 

15.15-16.00 

информатика 
и рачунар. 

енглески 
језик 

Р. Марковић 

музичка 
култура 

физичко и 
здрав. васп. 

техника и 
технологија 6. 

11.45-12.30 
16.05-16.50 

српски језик математика српски језик историја 

7. 
12.35-13.20 
16.55-17.40 

верска 
настава 

ЧОС    
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Разред и одељење: 82 

Одељењски старешина: Драгана Малушић 

 понедељак уторак среда четвртак петак 
0. 

претчас 
  сна: ХОР   

1. 
07.25-08.10 
11.50-12.35 

хемија 
Сузана Ћирић 

српски језик хемија 
ликовна 
култура 

Географија 

2. 
08.15-09.00 
12.40-13.25 

биологија руски језик географија 
физичко и 

здрав. васп. 
српски језик 

3. 
09.15-10.00 
13.35-14.20 

српски језик историја физика биологија 
енглески 

језик 

4. 
10.05-10.50 
14.25-15.10 

верска 
настава 

енглески 
језик 

Р. Марковић 

музичка 
култура 

историја Математика 

5. 

10.55-11.40 
15.15-16.00 

физика 

физичко и 
здрав. васп. 

математика 
техника и 

технологија 

руски језик 

6. 
11.45-12.30 
16.05-16.50 

математика 
информатика 

и 
рачунарство. 

7. 

12.35-13.20 
16.55-17.40 

  српски језик   
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Распоред часова – први циклус                             Матична школа 

 

Разред и одељење: 1/6 

Одељењски старешина: Срђан Девечерски 

 понедељак уторак среда четвртак петак 
1. 

07.30-08.15 
српски језик српски језик српски језик српски језик српски језик 

2. 
08.20-09.05 математика 

физичко и 

здрав. васп. 

(велика сала) 

математика математика математика 

3. 
09.25-10.10 

ликовна 

култура 
свет око нас 

верска наст. 

грађанско в. 
свет око нас 

енглески 

језик 
4. 

10.15-11.00 
физичко и 

здрав. васп. 
(велика сала) 

математика 
енглески 

језик 

музичка 

култура 

физичко и 

здрав. васп. 
(мала сала) 

5. 
11.05-11.50 ЧОС 

допунска 

настава 
 

ваннаставна 

активност 

дигитални 

свет 

 

Разред и одељење: 3/1 

Одељењски старешина: Јасмина Маринковић 

 понедељак уторак среда четвртак петак 
претчас 

  
додатна 

настава 
  

1. 
07.30-08.15 

српски језик српски језик српски језик српски језик српски језик 

2. 
08.20-09.05 математика 

физичко и 

здрав. васп. 
(велика сала) 

физичко и 

здрав. васп. 
(велика сала) 

математика математика 

3. 
09.25-10.10 

природа и 

друштво 
математика математика 

природа и 

друштво 

пројектна 

настава 
4. 

10.15-11.00 

ликовна 

култура 

ЧОС 
музичка 

култура 

физичко и 
здрав. васп. 

(мала сала) 

грађанско 

васпитање 

5. 
11.05-11.50 допунска 

настава 

енглески 

језик 

ваннаставна 

активност 
сваке друге недеље 

енглески 

језик 
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Разред и одељење: 4/1 

Одељењски старешина: Гордана Лазић 

 понедељак уторак среда четвртак петак 
претчас додатна 

настава 
    

1. 
07.30-08.15 математика 

физичко и 
здрав. васп. 

(велика сала) 

физичко и 
здрав. васп. 

(велика сала) 

енглески 

језик 
математика 

2. 
08.20-09.05 

српски језик математика математика математика српски језик 

3. 
09.25-10.10 природа и 

друштво 
српски језик српски језик 

физичко и 

здрав. васп. 

(мала сала) 

музичка 

култура 

4. 
10.15-11.00 

енглески 

језик ликовна 

култура 

природа и 

друштво 
српски језик 

пројектна 

настава 
5. 

11.05-11.50 
ваннаставна 
активност 

сваке друге недеље 
ЧОС 

грађанско 

васпитање 

допунска 

настава 

Разред и одељење: 4/6 

Одељењски старешина: Љиљана Јовановић Пауновић 

 понедељак уторак среда четвртак петак 
претчас 

 
додатна 
настава 

   

1. 
07.30-08.15 математика српски језик 

физичко и 

здрав. васп. 

(велика сала) 

природа и 
друштво 

математика 

2. 

08.20-09.05 
српски језик математика математика математика српски језик 

3. 
09.25-10.10 природа и 

друштво 

физичко и 
здрав. васп. 

(велика сала) 

енглески 

језик 
српски језик 

музичка 

култура 

4. 
10.15-11.00 грађанско 

васпитање 

пројектна 

настава 
српски језик 

ликовна 

култура 

физичко и 

здрав. васп. 
(мала сала) 

5. 
11.05-11.50 енглески 

језик 

ваннаставна 

активност 
сваке друге недеље 

ЧОС 
допунска 

настава 
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Разред и одељење: 1/1 

Одељењскистарешина: Mилица Ђорђевић 

 понедељак уторак среда четвртак петак 
      

1. 
07.30-08.15 

српски језик математика српски језик математика српски језик 

2. 
08.20-09.05 

српски језик 

(самостални 

рад) 

математика 

(самостални 

рад) 

српски језик 

(самостални 

рад) 

математика 

(самостални 

рад) 

музичка 
култура 

3. 

09.25-10.10 физичко и 
здрав. васп. 

(велика сала) 

ваннаставна 

активност 

верска 

настава/ 

грађанско 

васпитање 

ваннаставна 

активност 

физичко и 
здрав. васп. 

(мала сала) 

4. 
10.15-11.00 математика српски језик 

физичко и 

здрав. васп. 

(велика сала) 

српски језик математика 

5. 

11.05-11.50 свет око нас 
слободно 

време 
математика 

слободно 

време 
свет око нас 

6. 
11.55-12.40 РУЧАК РУЧАК 

РУЧАК 

(слободно 
време) 

РУЧАК 

РУЧАК 

(слободно 
време) 

7. 
12.45-13.30 

свет око нас 

(самостални 

рад) 

ваннаставна 
активност 

енглески 
језик 

дигитални 
свет 

енглески 
језик 

8. 
13.35-14.20 ЧОС 

активности у 

слободно 

време 

ликовна 
култура 

ваннаставна 
активност 

активности у 

слободно 

време 
9. 

14.30-15.15 
допунска 
настава 

(математика) 

допунска 
настава 

(српски језик) 

активности у 
слободно 

време 

слободно 

време 

активности у 
слободно 

време 
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Разред и одељење: 2/1 

Одељењскистарешина: Верица Ђоковски 

 понедељак уторак среда четвртак петак 
      

1. 
07.30-08.15 математика свет око нас математика 

ликовна 

култура 
математика 

2. 
08.20-09.05 

математика 

(самостални 

рад) 

ваннаставна 
активност 

српски језик 
ликовна 
култура 

математика 

(самостални 

рад) 
3. 

09.25-10.10 српски језик 
слободно 

време 

српски језик 
(самостални 

рад) 

музичка 

култура 
српски језик 

4. 
10.15-11.00 слободно 

време 

физичко и 

здрав. васп. 

(велика сала) 

верска 
настава/ 

грађанско 

васпитање 

математика свет око нас 

5. 
11.05-11.50 ЧОС математика 

свет око нас 
(самосталан 

рад) 

ваннаставна 

активност 

ваннаставна 

активност  

6. 
11.55-12.40 РУЧАК РУЧАК 

енглески 

језик 
РУЧАК 

енглески 

језик 
7. 

12.45-13.30 
физичко и 

здрав. васп. 

(велика сала) 

српски језик 

РУЧАК 

(слободно 

време) 

српски језик 

РУЧАК 

(слободно 

време) 
8. 

13.35-14.20 ваннаставна 

активност 

српски језик 
(самостални 

рад) 

физичко и 
здрав. васп. 

(велика сала) 

дигитални 

свет 

активности у 
слободно 

време 
9. 

14.30-15.15 
активности у 

слободно 

време 

допунска 
настава 

(српски језик) 

активности у 
слободно 

време 

допунска 
настава 

(математика) 

допунска 

настава 
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ИО ДРАЖАЊ 

Распоред часова за школску 2021/2022. годину 

Разред и одељење: 1/2 

Одељењски старешина: Мила Марковић 

 понедељак уторак среда четвртак петак 
1. 

07.25-08.10 

12.45-13.30 
српски језик српски језик српски језик српски језик српски језик 

2. 
08.15-09.00 
13.35-14.20 

математика 
(верска н. после 

подне) 

енглески 
језик 

математика математика математика 

3. 
09.15-10.00 
14.30-15.15 

свет око нас математика свет око нас 
енглески 

језик 
физичко и 
здр. васп. 

4. 
10.05-10.50 
15.20-16.05 

верска 

настава 
(математика 
после подне) 

музичка 

култура 

физичко и 

здр. васп. 

физичко и 

здр. васп. 

дигитални 

свет 

5. 
10.55-11.40 
16.10-16.55 

ликовна 

култура 
ЧОС 

ваннаставна 

активност 

допунска 

настава 

ваннаставна 

активност 

 

Разред и одељење: 2/2 

Одељењски старешина: Нада Млинар 

 понедељак уторак среда четвртак петак 
 

 
допунска настава 

(после подне 

претчас) 
   

1. 
07.25-08.10 
12.45-13.30 

српски језик 
енглески 

језик 
српски језик српски језик српски језик 

2. 
08.15-09.00 
13.35-14.20 

математика 
(верска н. после 

подне) 
математика математика математика математика 

3. 
09.15-10.00 
14.30-15.15 

музичка 
култура 

свет око нас 
ликовна 
култура 

свет око нас 
дигитални 

свет 

4. 
10.05-10.50 
15.20-16.05 

верска 

настава 
(математика 

српски језик 
ликовна 
култура 

енглески 
језик 

физичко и 
здрав. васп. 
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после подне) 
5. 

10.55-11.40 

16.10-16.55 

физичко и 

здрав. васп. 
ЧОС 

физичко и 

здрав. васп. 

ваннаставна 

активност 

ваннаставна 

активност 

  
допунска настава 

(пре подне 6. час) 
   

 

Разред и одељење: 3/2 

Одељењски старешина: Јасмина Дамњановић 

 понедељак уторак среда четвртак петак 
 

    
додатна настава 

(после подне 

претчас) 

1. 
07.25-08.10 
12.45-13.30 

математика математика математика математика математика 

2. 

08.15-09.00 
13.35-14.20 

српски језик српски језик српски језик 
енглески 

језик 
српски језик 

3. 
09.15-10.00 
14.30-15.15 

природа и 

друштво 
(верска н. после 

подне) 

ликовна 

култура 

музичка 

култура 
српски језик 

природа и 

друштво 

4. 
10.05-10.50 
15.20-16.05 

пројектна 
настава 

 

ликовна 

култура 

физичко и 

здрав. васп. 

физичко и 

здрав. васп. 

физичко и 

здрав. васп. 

5. 
10.55-11.40 
16.10-16.55 

верска 

настава 
(природа и 

друштво после 
подне) 

енглески 

језик 

допунска 

настава 

ваннаставна 

активност 
ЧОС 

     
додатна настава 

(пре подне 6. час) 
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Разред и одељење: 4/2 

Одељењски старешина: Раденка Петровић 

 понедељак уторак среда четвртак петак 
1. 

07.25-08.10 
12.45-13.30 

физичко и 

здрав. васп. 
српски језик српски језик 

додатна 

настава 
српски језик 

2. 
08.15-09.00 
13.35-14.20 

српски језик математика математика српски језик математика 

3. 
09.15-10.00 

14.30-15.15 

математика 
(грађанско/ 

верска н. после 
подне) 

енглески 
језик 

природа и 
друштво 

математика 
природа и 
друштво 

4. 

10.05-10.50 
15.20-16.05 

музичка 

култура 

ликовна 

култура 

физичко и 

здрав. васп. 

пројектна 

настава 

физичко и 

здрав. васп. 

5. 
10.55-11.40 
16.10-16.55 

грађанско/ 

верска настава 

(математика 

после подне) 

ликовна 

култура 

допунска 

настава 
енглески језик ЧОС 

 

    

ваннаставна 

активност (сваке 

друге недеље после 

подне 6. час) 
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ИО ПУДАРЦИ             

Распоред часова за школску 2021/2022. годину 

Разред и одељење: 1/3-3/3 

Одељењски старешина: Александар Вукотић 

 понедељак уторак среда четвртак петак 
 

 
додатна настава у 

3. раз. 
 

ваннаставна 

активност (сваке 

друге недеље) 
 

1. 

 
српски језик 

математика 

математика 

српски језик 

српски језик 

математика 

математика 

српски језик 

српски језик 

математика 
2. 
 

математика 

српски језик 

енглески 

језик 

математика 

српски језик 

енглески 

језик 

верска 

настава 
3. 
 

музичка 

култура 

српски језик 

математика 

природа и др. 

свет око нас 

физичко и 

здр. васп. 

математика 

српски језик 
4. 
 

ликовна кул. 

ликовна кул. 

пројектна н. 

дигитални св. 

физичко и 

здр. васп. 

српски језик 

математика 

природа и др. 

свет око нас 
5. 
 

ликовна кул. 

/ 

физичко и 

здрав. васп. 
ЧОС 

допунска 

настава 

ваннаставна 

активност 

 

Разред и одељење: 2/3 

Одељењски старешина: Дијана Арсић 

 понедељак уторак среда четвртак петак 
 

  
ваннаставна 
активност 

  

1. 
 свет око нас српски језик српски језик 

енглески 

језик 

верска 

настава 
2. 
 

ликовна 
култура 

математика математика свет око нас математика 

3. 
 

ликовна 

култура 

енглески 

језик 

музичка 

култура 
српски језик српски језик 

4. 
 српски језик 

физичко и 
здрав. васп. 

физичко и 
здрав. васп. 

математика 
физичко и 

здрав. васп. 
5. 
 математика ЧОС 

допунска 

настава 

ваннаставна 

активност 

дигитални 

свет 

 



 

страна 19 oд 170 

2021/2022.    
 

19 
ОШ „Мића Стојковић“, Умчари 

Годишњи план рада школе  

Разред и одељење: 4/3 

Одељењски старешина: Ружица Адамовић  

 понедељак уторак среда четвртак петак 
 

    
додатна 

настава 
1. 
 

музичка 
култура 

енглески 
језик 

српски језик српски језик српски језик 

2. 
 српски језик 

ликовна 

култура 
математика математика математика 

3. 
 математика 

ликовна 
култура 

физичко и 
здрав. васп. 

енглески 
језик 

верска 
настава 

4. 
 

природа и 

друштво 
српски језик 

пројектна 

настава 

физичко и 

здрав. васп. 

природа и 

друштво 
5. 

ЧОС математика 
допунска 
настава 

ваннаставна 
активност 

физичко и 
здрав. васп. 

4 

 

ваннаставна 

активност 
(сваке друге 

недеље) 
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ИО КАМЕНДО                    

Распоред часова за школску 2021/2022. годину 

Разред и одељење: 1/4-3/4 

Одељењски старешина: Ана Младеновић 

 понедељак уторак среда четвртак петак 
 

додатна настава у 

3. раз. 
 

ваннаставна 

активност (сваке 

друге недеље) 
  

1. 

 
српски језик 

српски језик 

српски језик 

српски језик 

српски језик 

српски језик 

српски језик 

српски језик 

српски језик 

српски језик 
2. 
 

математика 

математика 

математика 

математика 

математика 

математика 

математика 

математика 

математика 

математика 
3. 
 

физичко и 

здрав. васп. 

музичка 

култура 

природа и др. 

свет око нас 

физичко и 

здр. васп. 

природа и др. 

свет око нас 
4. 
 

енглески 

језик 

физичко и 

здрав. васп. 

пројектна н. 

дигитални св. 
ЧОС 

ликовна кул. 

ликовна кул. 
5. 
 

енглески 

језик 

ваннаставна 

активност 

верска 

настава 

допунска 

настава 

ликовна кул. 

/ 

Разред и одељење: 2/4-4/4 

Одељењски старешина: Лана Бранежац 

 понедељак уторак среда четвртак петак 
   

ваннаставна 

активност 
  

1. 
 

енглески 
језик 

српски језик 
математика 

српски језик 
математтика 

српски језик 
математтика 

српски језик 
математтика 

2. 
 

енглески 

језик 

математика 

српски језик 

математика 

српски језик 

математика 

српски језик 

математика 

српски језик 
3. 
 

физичко и 
здрав. васп. 

природа и др. 
свет око нас 

физичко и 
здрав. васп. 

природа и др. 
свет око нас 

физичко и 
здрав. васп. 

4. 
 

српски језик 

математика 

музичка 

култура 

пројектна н. 

дигитални св. 

ваннаставна 

активност 

ликовна 

култура 
5. 
 

математика 
српски језик 

ЧОС  
верска 
настава 

допунска 
настава 

ликовна 
култура 

 додатна настава у 

4. раз. 
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ИО ЖИВКОВАЦ                             

Распоред часова за школску 2021/2022. годину 

Разред и одељење: 1/5-2/5 

Одељењски старешина: Тања Павловић 

 понедељак уторак среда четвртак петак 
      

1. 
 

српски језик 

математика 

српски језик 

математика 

верска 

настава 

српски језик 

математика 

српски језик 

математика 
2. 
 

енглески 
језик 

математика 
српски језик 

српски језик 
математика 

математика 
српски језик 

математика 
српски језик 

3. 
 

математика 

српски језик 
свет око нас 

енглески 

језик 
свет око нас 

физичко и 

здрав. васп. 
4. 
 

музичка 
култура 

ликовна кул. 
ликовна кул. 

математика 
српски језик 

физичко и 
здрав. васп. 

ваннаставна 
активност 

5. 
 ЧОС 

ликовна кул. 

/ 

физичко и 

здрав. васп. 

дигитални 

свет 

допунска 

настава 
 

  
ваннаставна 
активност 

  

Разред и одељење: 3/5-4/5 

Одељењски старешина: Јелена Марковић 

 понедељак уторак среда четвртак петак 
      

1. 
 

српски језик 

математика 

српски језик 

математика 

верска 

настава 

српски језик 

математтика 

српски језик 

математтика 
2. 

 
математика 

српски језик 

математика 

српски језик 

српски језик 

математика 

математика 

српски језик 

математика 

српски језик 
3. 
 

енглески 

језик 

природа и 

друштво 

математика 

српски језик 

природа и 

друштво 

ликовна 

култура 
4. 

 
физичко и 

здрав. васп. 

физичко и 

здрав. васп. 

енглески 

језик 

физичко и 

здрав. васп. 

ликовна 

култура 
5. 
 

пројектна 

настава 
ЧОС 

ваннаставна 

активност 

ваннаставна 

активност. 

музичка 

култура 
 

  
додатна 

настава 

допунска 

настава 
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Почетак наставе за све разреде у матичној школи је у 7.30 часова.  

Начин праћења и вредновања постигнућа ученика 

Анализа успеха на крају сваког месеца, посета часовима, детаљна израда распореда писаних провера знања и њихово 

редовно праћење, присуство испитивању и оцењивању ученика који наставу прате од куће, oд стране педагога и 

директора школе. Примена Правилника о ближим условима за остваривање и начин осигурања квалитета и 

вредновање наставе на даљину у основној школи, по потреби.  

 

Начин праћења остваривања плана активности 

Попуњавање чек листа од стране наставника, анкета за родитеље и ученике. У складу са резултатима, израда мера за 

побољшање остваривања плана. Попуњавање недељних извештаја наставника и праћење испуњавања норме 

наставника. 

 

Сва одељења боравиће све време боравка у школи у одређеној учионици. План учионица је следећи: математика 1, 

математика 2 и српски језик 1 – пети разред, српски језик 3 и географија – шести разред српски језик 2 и физика – седми 

разред, а хемија и историја – осми разред. Ученици млађих разреда: 11 – кабинет 22 (целодневна настава), 16 – кабинет 24, 21- 

кабинет 18 (целодневна настава), 31 – кабинет 14, 36 – кабинет 16 и 41 – кабинет 13. <ученици користе и малу салу – кабинет 

21. 
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1. УВОД 
 

1. 1. Историјат школе 

Отварање школе у грочанским селима почело је нешто касније, што је случај, изгледа, са селима у околини Београда 

уопште, за ралику од оних крајева Србије где се школе отварају у првој половини 19. века. У више случајева, званични датум 

отварања школе у једном месту не поклапа се са стварним почетком наставе у том месту. С једне стране постојала је 

тежња у народу за писменошћу, али су велика препрека биле слабе могућности да се изгради зграда школе, да се нађу учила, 

и, што је било најважније, да се нађе учитељ. 

Типичан је случај Дражња. Људи су желели да отворе школу, али нису могли да добију учитеља. Одлучили су да своју децу 

шаљу у Умчаре и Мали Пожаревац, местима у којима су већ постојале школе. Учитељ из Малог Пожаревца, Аксентије 

Петровић, дошао је у Дражањ и сугерирао властима да, тада једини писмен човек, општински ћата Светозар Косанић, 

пружа помоћ деци у учењу, односно да их повремено окупи и са њима понавља оно што су у школи учили. Тада је учитељ 

Петровић дао упутства ћати како треба да ради. 

Ћата је то доста добро радио. Зато је учитељ, када је због избијања рата са Бугарима 1885. године морао да иде на 

фронт, пред полазак посетио ћату, дао му списак свих дражањских ђака и упутство како да се са њима ради док се он не 

врати из рата. Ћата је то тако добро радио, да је учитељ, када се наредне године вратио из рата, проверио знање деце и 

утврдио да све може да се преведе у виши разред. Тек 1894. године Дражањ добија свог учитеља који почиње рад у једној 

врло неподесној згради. Нова школска зграда озидана је 1906. године. 

У Умчарима је школа отпочела рад 1864. године у једној приватној згради. Од 1876. до 1900. године школа ради у згради 

која је те, 1876. године, купљена од Софронија Стојановића, када су Умчари проглашени варошицом. Те године, у Умчарима, 

учитељ је Ђорђе Ћирковић, који у тој школи остаје дуже време. Иначе, овде је био и највећи број ђака, тако да су Умчари 

прво село у срезу чија је школа 1911. године имала четири учитеља. Нова школска зграда изграђена је 1908. године. 

Село Пударци има школу од 1893. године, а нова школска зграда изграђена је 1925. године. 

Деца из Камендола ишла су све до 1893. године у школу у Умчарима. Те године село отвара сопствену шпколу у једној 

приватној кући, коју 1894. године откупљују за школу. 
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1. 2. Географски положај школе и насеље Умчари 

У селу Умчарима налази се централна школа, којој припадају и четири подручна одељења, у селима: Дражањ, Пударци, 

Камендо и Живковац. Село Умчари смештено је у јужном делу градске општине Гроцка, једној од београдских општина, са 

изласком на Дунав, у дужини од 24 километара, као једном од најважнијих пловних путева Европе: Рајна – Мајна – Дунав. 

Умчари и насеља која гравитирају ка овом селу имају директан излаз на аутопут, који се налази на коридору Е-10, једном од 

најважнијих путних праваца Европе, који спаја Европу са Грчком, Турском и Блиским Истоком. Такође, кроз ова села 

пролази и железничка пруга која се протеже истим коридором Е-10. Занимљиво је да од ових пет насеља, три имају 

железничку станицу. Да би се указало на још већу специфичност географског положаја за развој овог региона, треба истаћи 

да се Умчари као микрорегија налази у веома значајном индустријском троуглу: Београд-Смедерево-Младеновац, скоро 

подједнако удаљен од сва три, са добрим саобраћајним везама. Треба истаћи да је ово изразито пољопривредна област, више 

воћарско виноградарски карактер, са значајним приходима и од сточарства, са чијим производима се снабдева Београд, па и 

остали региони, укључујући и Европу. 

 

1. 3. Занимљивости нашег краја 

Потребно је додати да атрактивност наше општине чине: археолошки локалитет Винча из доба неолита, који је од 

интернационалног значаја, римска гробница у Брестовику из 3. века наше ере, која је под заштитом државе, и бројни 

археолошки локалитети у свим насељима. Од знаменитих личности са нашег простора потичу: Илија Гарашанин из Гроцке, 

кнез Палалија из Бегаљице, кнез Живко Михајловић из Умчара који је био, у време кнеза Милоша, кнез грочанске нахије и 

управник књажевог двора у Топчидеру, 1830. године. 

У шумама наше општине, почетком 18. века, ловачку кућу имао је принц Александар Виртембершки, који је био страствен 

ловац и у то време гувернер Србије. Био је и члан Београдског суда.  

У Гроцкој су боравили Карађорђе, кнез Милош Обреновић, књаз Михаило Обреновић, а у Умчарима Вук Караџић и Јоаким 

Вујић, драмски писац, који је преноћио код Живка Михајловића. 

Кроз територију општине пролазио је Евлија Челебија, 1660. године. 

У подунавском делу наше општине велики виноград подигао је римски император Пробус.  

1433. године кроз наше крајеве пролази француски витез Бертрандан де ла Брокијер, по повратку из Свете земље, преко 

Цариграда и Београда. Оставио је белешке о мноштву села у нашем крају. 

Године 1739. одиграла се једна од највећих битака у 18. веку између Аустроугара и Турака, Битка код Гроцке. 
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Почетком 18. века на просторе нашег краја преко Дунава искрцава се принц Еуген Савојски, у друштву португалског принца 

Мануела, иначе брата португалског краља Жуана Четвртог, који су са 45 750 пешака и 28 743 коњаника опколили Београд и 

заузели га, као и знатан део Србије. 

 

1. 4. О Годишњем плану рада школе 

Овај Годишњи план рада садржи циљеве, задатке и исходе целокупног образовно-васпитног рада који ће бити реализовани у 

школској 2021/2022. години. 

Садржи конкретне садржаје активности, време одговорности и носиоце појединачних задатака школе, као и начин праћења и 

вредновања рада са циљем да школа перманентно изграђује, конкретизује и усавршава свој систем рада и ефикасније 

остварује своју педагошку функцију. 

Годишњи план рада разрађује и конкретизује опште смернице развоја школе утврђене планом развоја. 

Рађен је на основу Закона о основама система образовања и васпитања, Плана и програма основног образовања и 

васпитања, Школских програма од првог до осмог разреда, Плана наставе и учења за први, други, трећи, пети, шести и 

седми разред основног образовања и васпитања, Пројектне и дигиталне наставе наставе – пројеката, Развојног плана 

школе, Упутстава Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Стручног упутства за 

организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2021/2022. години, Правилника о 

посебном програму образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 85/2021), Плана реализације наставе у случају 

непосредне ратне опасности, ратног стања, ванредног стања или других ванредних ситуација и околности за основну 

школу, Програма рада наставника, стручних сарадника и директора, услова рада школе, образовних потреба ученика, 

потреба родитеља и локалне заједнице, остварених резултата у образовно-васпитном раду у претходним школским годинама, 

Уредбе о организовању и остваривању верске наставе и наставе грађанског васпитања у основној и средњој школи, 

ставова и закључака стручних органа, стручних упутстава, извештаја, анализа и информација Министарства просвете, науке 

и технолошког развоја Републике Србије, на основу резултата рада школе у претходној школској години и Извештаја 

спољних евалуатора од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.  

Циљеви основног образовања и васпитања су: 

1. обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју детета, ученика и одраслог; 

2. обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој детета, ученика и одраслог, развијање 

ненасилног понашања и успостављање нулте толеранције према насиљу; 
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3. шири обухват деце предшколским васпитањем и образовањем и свеобухватна укљученост ученика у систем 

образовања и васпитања; 

4. развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности, 

потребе неговања и развоја физичких способности; 

5. развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине и еколошке етике и 

добробити животиња; 

6. континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања заснованог на провереним 

научним сазнањима и образовној пракси; 

7. развијање компетенција за сналажење и активно учешће у савременом друштву које се мења; 

8. пун интелектуални, емоцијални, социјални, морални и физички развој детета, ученика и одраслог, у складу са 

његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима; 

9. развијање кључних компетенција за целоживотно учење, међупреметних компетенција и стручних компетенција у 

складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада и развојем савремене науке и технологије; 

10. развој свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски 

рад, способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења; 

11. оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог развоја и будућег 

живота; 

12. развијање позитивних људских вредности; 

13. развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и неговање другарства и 

пријатељства; 

14. развијање компетенција за разумевање и поштовање права детета, људских права, грађанских слобода и 

способности за живот у демократски уређеном и праведном друштву; 

15. развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, 

толеранције и уважавање различитости; 

16. развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања припадности Републици Србији, 

поштовање и неговање српског језика и матерњег језика, традиције и културе српског народа и националних 

мањина, развијање инеркултуралности, поштовање и очување националне и светске културне баштине; 

17. повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања и васпитања, завршавање образовања и васпитања у 

предвиђеном року са минималним продужетком трајања и смањеним напуштањем школовања; 
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18. повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа становништва Републике Србије 

као државе засноване на знању.  

Пред Вама је План рада, Информатор о начину рада школе, којим представљамо живот и рад наше школе за школску 

2021/2022. годину. 

 

1. 5. Полазне основе рада школе 

Исходи образовања и васпитања су јасни искази о томе шта се од ученика очекује да зна, разуме и да је способан да покаже, 

односно уради након завршеног одговарајућег нивоа образовања и васпитања. Исходи образовања и васпитања су основа за 

планирање, праћење и вредновање образовања и васпитања. Исходи образовања и васпитања престављају способност 

ученика да: 

1. изрази и тумачи иеје, мисли, осећања, чињенице и ставове у усменој и писаној форми; 

2. прукупља, анализира, организује и критички процењује информације; 

3. користи српски језик, односно језик националне мањине и страни језик у зависности од културног наслеђа и 

средине, потреба и интересовања; 

4. ефикасно и критички користи научна и технолошка знања, уз показивање одговорности према свом животу, животу 

других и животној средини; 

5. ради ефикасно са другима као члан тима, групе, организације и заједнице; 

6. зна како да учи; 

7. уме да разликује чињенице о интерпретација; 

8. примењује математичко мишљење и знање у циљу решавања низа проблема у свакодневним ситуацијама; 

9. поуздано, критички и одговорно према себи и другима користи дигиталне технологије; 

10. одговорно и ефикасно управља собом и својим активностима; 

11. ефикасно и конструктивно учествује у свим облицима радног и друштвеног живота, поштује људска права и 

слободе, комуницира асертивно и ненасилно посебно у растућој разноликости друштва и решавању сукоба; 

12. покреће и спремно прихвата промене, преузима одговорност и има предузетнички приступ и јасну оријентацију ка 

остваривању циљева и постизању успеха; 

13. остварује идеје, планира и управља пројектима ради постизања циљева који доприносе личној афирмацији и 

развоју, друштвеној или привредној активности; 

14. схвата свет као целину повезаних система и приликом решавања конкретних проблема разуме да нису изоловани; 
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15. има свест о сопственој култури и разноликости култура, уважава значај креативног изражавања идеја, искустава и 

осећања путем различитих медија, укључујући музику, књижевност, извођачке и визуелне уметности. 

Опште међупредметне компетенције за крај обавезног основног образовања и васпитања у Републици Србији, су: 

1. компетенција за учење; 

2. одговорно учешће у демократском друштву; 

3. естетичка компетенција; 

4. комуникација; 

5. одговоран однос према околини; 

6. одговоран однос према здрављу; 

7. предузимљивост и оријентација ка предузетништву; 

8. рад са подацима и информацијама; 

9. решавање проблема; 

10. сарадња; 

11. дигитална компетенција. 

 

1. 6. Примарни задаци школе 

На основу анализе стања и услова у којима школа ради, досадашњих резултата рада и потреба ученика, разниха анкета и 

њихове анализе, извештаја о самовредновању рада школе, извештаја о спољашњем вредновању од стране Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја, приоритет ће бити садржаји: 

- реализација обавезне припремне наставе за ученике осмог разреда, 

- побољшање постигнућа ученика на свим нивоима, а посебно на завршном испиту у јуну 2022. године, 

- реализација два интерна пробна завршна испита у току школске године, 

- унапређење сарадничких односа са породицом кроз понуђене активности, 

- унапређење безбедности ученика и превоза ученика до и од школе, 

- развијање педагошке документације кроз ес дневник и укључивање родитеља у пројекте, 

- унапређење рада школе у складу са Развојним планом и у складу са динамиком рада који су предвиђени за школску 

2021/2022. годину, 

- укључивање ученика у Пројектну наставу и Дигитални свет и реализација наставе кроз тематске недеље, месеце 

- развијање међупреметних компетенција кроз свакодневни живот и рад у школи и провера успешности савладавања истих,  



 

страна 29 oд 170 

2021/2022.    
 

29 
ОШ „Мића Стојковић“, Умчари 

Годишњи план рада школе  

- унапређивање образовно-васпитног рада коришћењем наставних облика рада којим ће код ученика подстицати 

унутрашњу мотивацију како би стицали  нова знања, вештине и умења и како би их примењивали у пракси, да 

истраживачки раде и активно учествују у настави, 

- мотивација наставника укључивањем у професионални развој, као и имплементација знања стечених на семинарима, 

- представљање наученог на стручном усавршавању, 

- интензивирање рада на плану индивидуализације наставе за све ученике, 

- смањивање броја изостанака ученика уз веће ангажовање родитеља, 

- подстицање и развијање социјалне вештине код ученика – Конструктивно решавање проблема, толерантно 

понашање, ненасилна комуникација, солидарност, развијање другарства; 

- подстицање ученике да настављају школовање и да бирају „добре“ школе, 

- побољшање материјалних и техничких услова рада у подручном одељењу Живковац (оплемењивање радне и животне 

средине, ентеријера и екстеријера школе, као и набавка електронске опреме и потребних наставних средстава), 

- мотивисање ученика да учествују у културној и јавној делатности школе – отварање аматерског позоришта школе, на 

такмичењима, на наградним ликовним и литерарним конкурсима, укључивање свих актера у отварање ученичке 

организације/заруге и у осталим ђачким активностима кроз отварање и развијање секција о почетним корацима ка 

предузетништву, 

- примењивање „Протокола поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање“, од 26. 6. 2019. 

- примењивање Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање, од 31. 

7. 2020. године 

- рад на успешности рада школе и обезбеђивање квалитета рада установе и стицање назива модел установа 

- рад на развијању капацитета наставника за примену инклузивног образовања у школи – кроз професионални развој 

наставника, 

- праћење понашања ученика и благовремено откривање ученика који имају проблема и тешкоћа у учењу, 

- јачати педагошку компетенцију наставника у погледу примене савремених метода, облика и начина рада, 

- проширивати дигиталну писменост наставника и мотивација наставника за примену дигитализације на часовима, 

- развијати међуљудске односе и културу понашања у школи и ван ње, 

- подстицати наставнике да врше евалуацију свога рада како би унапређивали образовно-васпитни рад ученика, 

- оцењивање наставника и процена квалитета рада 

- Развијање Ученичке задруге коју смо отворили 
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- увођење ђачких униформи у први и пети разред 

 

2. УСЛОВИ РАДА 
 

2. 1. Материјално-технички и просторни услови рада 

Централна матична школа је у Умчарима. То је школски објекат саграђен 1975. године. Има 23 учионице/кабинета, салу за 

физичко и здравствено васпитање, малу гимнастичку салу за ученике млађих разреда – преуређена учионица, свечану салу, 

школску библиотеку са читаоницом, трпезарију са кухињом, пространу зборницу, канцеларије, зубну ординацију, четири 

спортска терена на отвореном простору и бројне пратеће практикуме за припрему наставе. 

Издвојена одељења су смештена у зградама старијих датума. Издвојено одељење у Дражњу је комплетно реконструисано и 

опремљено модерном дигиталном техологијом. Издвојено одељење у Пударцима је комплетно окречено и реконструисан 

тоалет, док је издвојено одељење у Камендолу коплетно реконструисано (замењена столарија, фасада, нови намештај, икт 

опрема, ограда) а издвојеном одељењу у Живковцу неопходна је комплетна реконструкција, за коју је урађен идејни пројекат, 

како би услови за рад и безбедност  били у потпуности. Школа је, последњих пет година, опремана квалитетним савременим 

наставним средствима и училима и дигиталном технологијом. 

 

Грејна површина централне/матичне школе и подручних одељења 

 матична школа подручна одељења 

Место Умчари Дражањ Живковац  Пударци Камендо 

врста грејања 

сопствено 

централно грејање 

на течна и 

гасовита горива 

сопствено централно грејање 

на чврста горива 
грејање пећима на угаљ 

квадратура у m2 4 556 m2 595 m2 142 m2  304 m2 300 m2  

укупна квадратура 

по начину грејања 
4 556 m2 737 m2 604 m2 

укупна квадратура 5 897 m2 
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Школски простор за потребе одржавања редовне и изборне наставе, слободних 

активности и осталих облика образовно-васпитног рада 

ред. 

број 
Назив просторије укупан број 

1. Учионице за разредну наставу 5 

2. Кабинети за предметну наставу 14 

3. Кабинет за информатику и рачунарство 1 

4. Специјализоване учионице за наставу технике и технологије 2 

5. Велика сала за извођење наставе физичког и здрав. васпитања 1 

6. Свечана сала 1 

7. Библиотека са читаоницом 1 

8. Медијатека и фотокопирница 1 

9. Зборница за наставнике 1 

10. Практикуми за припрему наставника 11 

11. Канцеларија за пријем родитеља 1 

12. Практикум за Ученички парламент 1 

13. Канцеларија за директора школе 1 

14. Канцеларија за педагога школе 1 

15. Канцеларија за дефектолога – логопеда школе 1 

16. Канцеларија за секретара школе 1 

17. Канцеларија за рачуноводство 1 

18. Соба за предшколце са тоалетом 1 

19. Практикум и припрема за васпитача 1 

20. Трепезарија 1 

21. Кухиња 1 

22. Котларница 1 

23. Просторија архиве 1 

24. Магацин 1 

25. Радионица 1 

26. Просторија за помоћно особље  1 

27. Свлачионице за извођење наставе физичког и здрав. васпитања 2 

28. Зубна ординација 1 
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29. Двориште са парком и парком са справама 1 

30. Спортски терени и трибине 4 

31. Хигијенски чвор за ученике 9 

32. Хигијенски чвор за наставно особље 1 

33.  Просторије/учионице за Музичку школу 8 

Школска зграда у Дражњу је савремени објекат и чини најсавременије издвојено одељење на територији града Београда. 

Школски простор за потребе одржавања редовне и изборне наставе, слободних 

активности и осталих облика образовно-васпитног рада 

ред. 

број 
Назив просторије укупан број 

1. Учионице за разредну и предметну наставу 4 

2. Зборница за наставнике 1 

3. Мала учионица 1 

4. Канцеларија за директора и педагога школе 1 

5. Кухиња за припремање хране 1 

6.  Тоалети за ученике 2 

7. Тоалети за наставно особље 1 

8.  Тоалет за помоћно-техничко особље 1 

9. Просторија за предшколце 2 

10. Тоалет за предшколце 1 

11.  Кухиња за предшколце 1 

   

Школска зграда у Пударцима у свом саставу има следеће просторије за коришћење*: 

Школски простор за потребе одржавања редовне и изборне наставе, слободних 

активности и осталих облика образовно-васпитног рада 

ред. 

број 
Назив просторије укупан број 

1. Учионица за разредну наставу 3 

2. Зборница за наставнике са кухињом 1 

3. Просторија за пријем родитеља и читаоницу 1 

4. Хигијенски чвор за ученике и наставнике  1 

+5. Двориште  2 
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6. Спорстки терен  1 

7. Шупа за огрев 1 

Школска зграда у Камендолу у свом саставу има следеће просторије за коришћење: 

Школски простор за потребе одржавања редовне и изборне наставе, слободних 

активности и осталих облика образовно-васпитног рада 

ред. 

број 
Назив просторије укупан број 

1. Учионица за разредну наставу 2 

2. Просторија за предшколце 1 

2. Зборница за наставнике 1 

3. Чајна кухиња 1 

4. Хигијенски чвор за ученике и наставнике  1 

5. Двориште  1 

6. Спорстки терен  1 

7. Шупа за огрев 1 

Школска зграда у Живковцу у свом саставу има следеће просторије за коришћење: 

Школски простор за потребе одржавања редовне и изборне наставе, слободних 

активности и осталих облика образовно-васпитног рада 

ред. 

Број 
Назив просторије укупан број 

1. Учионице за разредну наставу 2 

2. Зборница за наставнике 1 

3. Чајна кухиња 1 

4. Хигијенски чвор за ученике и наставнике  1 

5. Двориште  2 

6. Спорстки терен  1 

7. Шупа за огрев 1 

8.  Соба за предшколце 1 
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2. 2. Наставна средстава 

Наставна средства у матичној школи у Умчарима 

ред. 

Број 
Назив наставног средства укупан број 

1. Касетофони 2 

2. Музички стуб 1 

3. Клавири 2 

4. Клавинова 1 

5. Појачало са звучницима 1 

6. Телевизори  23 

7. Штампачи по Стручним већима 15 

8.  Разглас не ради 

9. Рачунари по учионицама за наставнике 42 

10. Скенер 8 

11. Апарат за фотокопирање 3 

12. ЛЦД пројектор 4 

13. Лап топ 1 

14. Платно за пројекцију 3 

15. Интерактивна табла 2 

16. Дигитална учионица за наставу историје (бим и лап топ) 1 

17. Таблет 17 

 

2. 3. Планирани радови у школској 2021/2022. години 

Планирани радови и набавке дефинисани су Планом јавних набавки за 2021. годину и Финансијским планом. Нови планови 

набавке састављаће се у децембру, 2021. године. За планиране радове у школској 2021/2022. години били би: 

- реконструкција и адаптација подручног одељења у Живковцу уз помоћ града и општине 

- реконструкција тоалета у централној школи 

- кречење школске централне зграде уз помоћ општине и града 

- замена дотрајалог намештаја (столови и столице) у централној школи 

- набавка паметних табли и рачунара 

- реконструкција школског дворишта у Умчарима (асфалтирање великог дворишта и стаза око споменика). 
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2. 4. Друштвена средина 

Постоје услови и потреба да се сарадња са друштвеном средином настави и садржајно обогати и у наредном периоду. Међу 

бројним чиниоцима који могу допринети остваривању Годишњег плана рада школе посебно место заузимају: ГО Гроцка, 

Секретаријат, Културни центар Гроцка, Пријатељи деце Гроцка, Центар за социјални рад, Дом здравља, библиотеке на 

општини и у граду, наставнички факултети, градски превоз, као и превозници до и од школе. 

Конкретни облици сарадње ће се планирати на нивоу стручних органа, одељењских заједница и школе у целини. 

Укупна активност школе је свакако богатија и садржајнија уз сарадњу са друштвеном средином. 

Школа је по природи свог посла отворена за сарадњу са свим институцијама које посредно и непосредно желе да се укључе у 

њен рад, и тиме потпогну квалитетнијем раду, да би били остварени циљеви образовања и васпитања. И ове године 

сарађиваћемо са свима који желе да се ангажују и  обогате наше садржаје. 

Сарађиваћемо, и даље, са Домом здравља Гроцка. Педијатри ће урадити редовне систематске прегледе и вакцинацију 

ученика, а стоматолошка служба преглед према свом плану. У току целе године имаћемо сарадњу са Центром за социјални 

рад са којима је иначе сарадња добра свих ових година, Културним центром Гроцка и госпођом Зорицом Атић, на основу 

чијег плана за наредну годину је направљен план рада сарадње са истим. Укључићемо се са Уницефом ради укључивања у 

пројекат „Школа без насиља“. Док чекамо да се прикључимо поменутом пројекту, школа ради по моделу других школа које 

су укључење у исти. Оформљени Вршњачки тим ће и ове године, у новом саставу, редовно одржавати радионице које нуди 

поменути пројекат. 

Сарадња ће се одвијати и са Музичком школом „Невена Поповић“ из Гроцке кроз узајамно присуствовање приређеним 

концертима и заједничким ангажовањем на пољу развоја музичке културе. Прошли смо две годину сарадње са поменутом 

школом, више него успешно. Сарадња се наставља и са предшколском установом Лане, кроз разне планиране активности где 

предшколци упознају живот и рад школе и тако се ствара лакши прелаз из вртића у школу. 
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2. 5. Кадровски услови рада 

Сви наставници и запослени поседују Законом прописану стручну спрему за обављање свог посла. Два наставника 

математике и два наставника енглеског језика су нестручно заступљени. 

А. Кадровски услови рада 

ред. 

број 
радно место 

број 

запослених 

степен 

стручне 

спреме 

1.  директор школе 1 7. 

2.  помоћник директора 1 7. 

2.  педагог  1 7. 

3.  дефектолог 1 7. 

4.  библиотекар 2 7. 

5.  професори разредне наставе 8 7. 

6. наставници разредне наставе 11 6. 

7. наставници у предметној настави 27 7. и 6. 

8. наставник верске наставе 1 6. 

9. секретар школе 1 7. 

10. рачунополагач 1 6. 

11. благајник 1 4. 

12. домар  1 4. 

13. ложач 2 2. 

14. помоћно-техничко особље 14 oш 

 

 

Б. Број наставника 

разредна настава 

1. разред 6 учитеља 

2. разред 5 учитеља 

3. разред 5 учитеља 

4. разред 6 учитеља 

комбинована одељења 5 учитеља 

укупно 19 учитеља 
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предметна  настава 

српски језик 2,83 

енглески језик 2,90 

ликовна култура 0,75 

музичка култура 0,75 

историја 1 

географија 1 

физика 0,90 

математика 2,67 

биологија 1,2 

хемија 0,60 

техника и технологија, 

техничко и информатичко образовање 
1,60 

физичко и здравствено васпитање,  

обавезне физичке активности 
1,75 

руски језик 1,3 

информатика и рачунарство 0,60 

грађанско васпитање 0,15 

верска настава 1 

 

В. Наставно особље/чланови Наставничког већа 

 директор школе Владимир Бокић 

1. педагог Слађана Недић 

2. дефектолог – логопед  Виолета Денић 

3. помоћник директора, 

библиотекар и  руски језик 

Татјана Миловановић – одељ. старешина 

4. библиотекар и српски језик Даница Јеремић – одељ. старешина 

5. учитељи 11 

целодневна настава 

Зорица Костић 

6. Милица ђорђевић 

7. учитељ 12 Мила Марковић  

8. учитељ 16 Борис Девечерски 

9. учитељи 21 Мирјана Петровић 
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10. целодневна настава Верица Ђоковски 

11. учитељ 22 Нада Млинар 

12. учитељ 23 Дијана Арсић 

13. учитељ 31 Јасмина Маринковић 

14. учитељ 32 Јасмина Дамњановић 

15. учитељ 41 Гордана Лазић 

16. учитељ 42 Раденка Петровић 

17. учитељ 43 Ружица Адамовић 

18. учитељ 46 Љиљана Јовановић Пауновић 

19. учитељ  13 33 Александар Вукотић 

20. учитељ 14 34 Ана Младеновић 

21. учитељ 24 44 Лана Бранежац 

22. учитељ 15 25 Тања Павловић 

23. учитељ 3545 Јелена Марковић 

24. српски језик Данка Симовић – одељ. старешина 

25. српски језик и грађанско 

васпитање 

Маријана Жујевић Николић – одељ. 

старешина 

26. српски језик Андријана Антонијевић 

27. енглески језик Радмила Марковић 

28. енглески језик  Маја Павловић 

29. енглески језик Јелена Аџић 

30. енглески језик Ивана Недић 

31. руски језик Бојана Динић – одељ. старешина 

32. ликовна култура Маја Новаковић 

33. ликовна култура Драгана Малушић – одељ. старешина 

34. музичка култура Маја Николовски Михајловић 

35. музичка култура Небојша Гавриловић 

36. историја Данијела Кужет 

37. географија Слободан Милићевић 

38. физика, хемија Сузана Ћирић – одељ. старешина 

39. математика, информатика и 

рачунарство 

Тања Мијаиловић 
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40. математика, информатика и 

рачунарство 

Милош Антонијевић – одељ. старешина 

41. математика, информатика и 

рачунарство 

Марина Личина – одељ. старешина 

42. биологија Станка Ивановић 

43. хемија Дијана Курандић 

44. техника и технологија Јелена Јевтић Ивковић – одељ. старешина 

45.  
физичко и здрав. васпитање, 

обавезне физичке активности 
Никола Марић – одељ. старешина 

46. физичко и здрав. васпитање, 

обавезне физичке активности 
Драгана Белошевић  

47. физичко и здрав. васпитање, 

обавезне физичке активности 
Борис Девечерски – одељ. старешина 

48 верска настава Томислав Ђокић 

Наставничко веће у овој школској години бројаће 48 чланова, без директора школе. 

Г. Администрација 

ред. 

број 
функција име и презиме запосленог, занимање 

1.  секретар школе Сања Јовић, дипломирани правник – мастер 

2.  шеф 

рачуноводства 
Данијела Бећаговић, економиста 

3.  
финансијски 

радник 
Гордана Костић, економски техничар 

 

2. 6. Социјална структруа и образовни статус родитеља  

Становништво се претежно бави пољопривредом. Један део становништва ради у трговини и индустрији у Београду, Гроцкој 

и Смедереву. Пет посто становништва има непотпуну школу, три посто становништва има високо образовање.  

Социо-економски услови родитеља су различити. Крећу су од врло ситуираних до оних чија је егзистенција угрожена. 

Известан број породица прима социјалну помоћ. 
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2. 6. 1. Састав породица ученика школе по разредима 

 1. раз. 2. раз. 3. раз. 4. раз. 5. раз. 6. раз. 7. раз. 8. раз. 

непотпуна 

породица 
5 5 4 2 6 2 3 2 

На почетку школске године уписано је 463 ученика. Потпуних породица је 436, а непотпуних је 27. 

 

 2. 6. 2. Стамбени услови ученика 

Сви ученици станују у породичним кућама. 
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3. ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА У ШКОЛИ 
3. 1. Бројно стање ученика по одељењима 

А. Централна школа у Умчарима 

одељења I II III IV V VI VII VIII 

1 22 29 25 20 26 25 25 25 

2 10 15 15 12 7 10 13 10 

3 5 9 7 10 18 20 17 16 

4 3 6 11 6 - - - - 

5 3 3 6 2 - - - - 

6 14 - - 18 - - - - 

укупан број 

ученика 
36 29 25 38 44 45 42 41 

по циклусу 

у централној 

школи 
128 172 

укупно ученика у 

централној школи 
300 

Б. Издвојена одељења 
подручно 

одељење 
одељења I II III IV 

бр. уч. у 

ИО 

Дражањ 8 

10 15 15 12 52 

V VI VII VIII 40 

7 10 13 10 92 

Пударци 3 5 9 7 10 31 

Камендо 2 3 6 11 6 26 

Живковац 2 3 3 6 2 14 

укупан број ученика по ИО 28 43 52 40 163 

укупан број ученика по 

разредима на нивоу школе 

I II III IV  

57 62 64 68 251 

V VI VII VIII  

51 55 55 51 212 

укупан број ученика на 

нивоу школе 463 
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В. Укупан број ученика 

први циклус други циклус 

251 212 

463 

 

Број одељења 29 

Број ученика 463 

Просечан број ученика по одељењу 15,97 

 

3. 2. Распоред рада  

Рад у школи одвија се у преподневној смени за све ученике у матичној школи и издвојеним одељењима у Пударцима, 

Камендолу и Живковцу, док је у Дражњу сменски рад. Наиме, школа је верификована, како матична и издвојена одељења, 

тако и други циклус у Дражњу. Редовна настава траје од 07.30 до 12.40, односно до 13.30 када се завршава 7. час. Настава за 

ученике првог и другог разреда, по једно одељење, 11 и 21, у централној школи, наставу похађа по програму целодневне 

наставе. Њихов радни дан почиње у 07.30, а завршава се у 15.15, дежурство је организовано до 16.  

Настава у Дражњу одвијаће се сменски, мењајући се на недељном нивоу. Тако ће у првој недељи септембра прву смену 

чинити млађи, а другу старији разреди. 

  

3. 3. Обогаћени једносменски рад  

Као и током претходне две године, наша школа и у школској 2021/2022. наставља са пројектом Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја под називом Обогаћени рад.  Ученици наше школе имаји могућност укључивања у различите 

активности ван наставе (подршка учењу, спортске активности, креативна радионица и Ученичка задруга), како би што 

квалитетније провели своје слободно време. Активности ће се одржавати  у централној школи у Умчарима, али и у 

подручним одељењима у Дражњу, Камендолу и Пударцима, у зависности од интересовања ученика, а према утврђеном 

распореду. Обухваћени су ученици и млађих и старијих разреда.  У обогаћени једносменски рад је укључено 8 наставника са 

укупно 140 % норме (2 наставника са 27,5%, један са 20%, три са 15% и два са 10%. Њихов рад ће бити организован у складу 

са глобалним и оперативним плановима. 
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Распоред рада Обогаћеног једносменског рада 
ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА (старији пре подне, млађи поподне) 

 

 

Место 

Активности 

ПОДРШКА УЧЕЊУ СПОРТСКЕ 

АКТИВНОСТИ 

КРЕАТИВНА 

РАДИОНИЦА 

Умчари 

(млађи) 

ПОНЕДЕЉАК  

12-13.15 

СРЕДА 

12.15-13.15 

(Мирјана Петровић и 

Зорица Костић) 

ПЕТАК 

13.30-15 

(Борис Девечерски) 

СРЕДА 

5. и 6. час 

(Драгана Малушић) 

Умчари 

(старији) 

ЧЕТВРТАК 

 13.30-15 ч 
(Сузана Ћирић) 

ПЕТАК 

13.30-15 ч 

(Даница Јеремић) 

 СРЕДА 

7. и 8. час 
(Драгана Малушић) 

 

Дражањ 

(млађи разреди) 

УТОРАК        

11-12.30 

(Андријана Антонијевић) 

 

 

 

                

 

Дражањ 

(старији) 

ПОНЕДЕЉАК 

12.40-14.10 

(Андријана Антонијевић) 

УТОРАК 

13.30-15 ч 
(Даница Јеремић) 

  

Пударци 

(старији) 

ПОНЕДЕЉАК    

14-15.30 

(Јелена Јевтић Ивковић) 

СРЕДА  

14-15.30 

(Андријана Антонијевић) 

ПОНЕДЕЉАК 

14-15.30 

(Борис Девечерски) 

 

 

 

                   

 

 

 

 

Камендо 

(старији разреди) 

СРЕДА 

14-15.30 

(Даница Јеремић) 
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ПОПОДНЕВНА СМЕНА (старији поподне, млађи пре подне) 

Место 

Активности 

ПОДРШКА УЧЕЊУ СПОРТСКЕ 

АКТИВНОСТИ 

КРЕАТИВНА 

РАДИОНИЦА 

Умчари 

(млађи) 

ПОНЕДЕЉАК  
12-13.15 

СРЕДА 

12.15-13.15 

(Мирјана Петровић и 

Зорица Костић) 

 СРЕДА 
5. и 6. час 

 (Драгана Малушић) 

Умчари 

(старији) 

ЧЕТВРТАК 

13-14.30  

(Сузана Ћирић) 

ПЕТАК 

13.30-15 ч 

(Даница Јеремић) 

  

 

СРЕДА 

7. и 8. час 

(Драгана Малушић) 

Дражањ 

(млађи разреди) 

ЧЕТВРТАК 

12-13.30 
(Даница Јеремић) 

  

Дражањ 

(старији) 

УТОРАК 

10.15-11.45 

(Андријана Антонијевић) 

ЧЕТВРТАК 

9.40-11.10 

(Андријана Антонијевић) 

  

Пударци 

(старији) 

ПОНЕДЕЉАК    

14-15.30 
(Јелена Јевтић Ивковић) 

ПЕТАК 

14-15.30 

(Андријана 
Антонијевић) 

  

Камендо 

(старији разреди) 

СРЕДА 

14-15.30 
(Даница Јеремић) 
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Ученици осмог разреда, имаће припремну наставу  према следећем распореду: 

понедељак уторак Среда Четвртак петак 

хемија биологија историја географија физика 

У истом термину, како бисмо испоштовали ред вожње школског аутобуса, остали ученици ће имати: час одељењског 

старешине, слободне наставне активности, изборне програме и предмете (верску наставу и грађанско васпитање), 

ваннаставне активности у старијим разредима. Како бисмо унапредили постигнућа ученика на свим нивоима, одлучили смо 

се за овакву организацију. То је једна од мера којима побољшавамо стандард Постигнућа ученика. Како не бисмо 

оптеретили ученике додатним часовима и како бисмо избегли преклапања термина, припремна настава из српског 

језика и математике, реализоваће се једне недеље непосредном наставом, а друге онлајн путем гугл учионице. Овај вид 

планирања биће представљен кроз глобалне и оперативне планове наставника. 

 

Ученици осмог разреда, поред званичног пробног завршног испита 25. и 26. марта 2022, имаће и интерне пробне завршне 

испите на два месеца у школи, према следећем распореду:  

први школски завршни други школски завршни званични пробни завршни испит 

четвртак и петак, 04-05. 11. 2021. четвртак и петак, 03-04. 02. 2022. петак и субота, 25. и 26. 3. 2022. 

Пробни испити имају за циљ, добру припремну наставу и подсећање на претходно научено градиво. 

Ученици од 5. до 8. разреда путују школским аутобусом из четири места. Школа има обезбеђен један аутобус и један 

минибус који је добијен од Општине на захтев школе.  Веома је тешко да се успостави добра организација долазака и 

одлазака ученика, а да сви учесници буду задовољни. Због тога  добијен минибус помаже у решавању овог проблема. 

Ове школске године ученици из Дражња неће користити аутобус, пе је самим тим и растрећена линија аутобуса. Сви 

ученици ће добити Протокол о понашању у аутобусу, као и ђачку карту на којој ће бити све потребне информације. 
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3. 4.  Распоред звона – почетак и ове школске године започећемо без звона и, по први пут, интонирањем химне 

Републике Србије 

редни број часа време Одмор 

Претчас 07.00-07.30 прво звоно за улазак у 7.25 

1. 07.30-08.15 5 

2. 08.20-09.05 20 (15+5) 

3. 09.25-10.10 5 

4. 10.15-11.00 5 

5. 11.05-11.50 5 

6.                 11-55 -12.40 5 

7. 12.45-13.30 5 

8. 13.35-14.20 10 

9. 14.30-15.15 5 

 

Распоред звона у Подручном одељењу Дражањ: 

Старији разреди пре подне, млађи после подне 

редни број часа време Одмор 

                                                        старији разреди 

1. 07.25-08.10 5 

2. 08.15-09.00 15  

3. 09.15-10.00 5 

4. 10.05-10.50 5 

5. 10.55-11.40 5 

6.                 11.45 -12.30 5 

7. 12.35-13.20 5 

                                                         млађи разреди 

1. 12.45-13.30 5 

2. 13.35-14.20 10 

3. 14.30-15.15 5 

4. 15.20-16.05 5 

5. 16.10-16.55 5 

6.                 17.00-17.45 5 
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Млађи разреди пре подне, старији после подне 

редни број часа време Одмор 

                                                       млађи разреди 

1. 07.25-08.10 5 

2. 08.15-09.00 15  

3. 09.15-10.00 5 

4. 10.05-10.50 5 

5. 10.55-11.40 5 

                                                         старији разреди 

1. 11.50-12.35 5 

2. 12.40-13.25 10 

3. 13.35-14.20 5 

4. 14.25-15.10 5 

5. 15.15-16.00 5 

6.                 16.05-16.50 5 

7.  16.55-17.40 5 

 

3.5. Пријем родитеља 

Комуникација са родитељима ће се одвијати путем платформи, у складу са епидемиолошком ситуацијом у терминима 

отворених врата и родитељских састанака.   

 

3. 6. Дежурство у школи 

У оквиру поделе задужења у току радне недеље, наставници имају предвиђено време за дежурство. Наставници дежурају у 

малом и великом дворишту, по ходницима школе, као и у трпезарији. Дежурство наставника обавља се на улазу за млађе и 

старије ујутро и за време великог одмора, у трпезарији за време великог одмора, у холу на улазу за време великог одмора и у 

дворишту до поласка последњег школског аутобуса за Живковац у 13.30.  

Ученици су у обавези да долазе на наставу 10 минута пре почетка часа, а дежурни наставник најкасније у 7 часова. 

Наставници који раде у целодневној настави у обавези су да примају ученике од 07.30 часова и да дежурају од 15.15 часова 

до доласка родитеља, а најкасније до 16. 
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У великом школском дворишту дежуран је један наставник ујутро, а за време великог одмора још један наставник. 

Трпезарија се покрива дежурством за време великог одмора. Дежурство наставника се усклађује у односу на 

четрдесеточасовну радну недељу.  

Дежурство наставника табеларно је приказано у Прилогу број 2. 

Дежурство наставника у време пандемије је појачано, а отворени су улази: А, Б, В, Г и Д. Сврха отварања поебних улаза је 

безбедност ученика и запослених. 

 

3. 7. Програм рада целодневне наставе 

У првом и другом разреду по једно одељење, у централној школи, чини целодневну наставу. Целодневна организација рада 

са ученицима подразумева два наставника разредне наставе у сваком одељењу од којих сваки предаје одређену групу 

предмета, а један је одељењски старешина. 

Прихватање ученика је у 7.30 сати ујутру, а настава траје до 15.15 после подне. У интервалу од 11.55 до 12.40 је ручак и 

слободно време ученика у просторији трпезарије. Редовна и допунска настава, самостални рад ученика, слободно време (игре 

у школском дворишту, друштвене игре под надзором наставника), активности у отвореном и затвореном простору, израда 

домаћих задатака, посете, спортско–рекреативне активности обављају се у две смене за наставнике. Задаци и садржаји 

програма су прилагођени узрасним карактеристикама ученика.  

Распоред часова табеларно је приказан у Прилогу број 3. 

 

3. 8. Динамика рада стручних органа школе и ненаставног особља 

А. Стручна служба и директор школе  

 директор* педагог помоћник 

директора 

дефектолог библиотекар библиотекар 

понедељак 07.30-14.30 07.00-13.00 9.30-13.00    

Уторак 07.30-14.30 Дражањ   07.30-13.30 

07.30-10.30 

(сваке друге 

недеље) 

Среда после подне 07.00-13.00 9.30-13.00 07.00-13.00  07.30-13.30 

Четвртак 07.30-14.30 07.00-13.00  07.00-13.00 7.30-13.30  

Петак 
подручна 

одељења 
07.00-13.00  07.00-13.00  7.30-13.30 
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*Директор школе ради два дана у недељи у издвојеним одељењима, од чега један дан, сваке недеље, у ИО Дражањ. 

**Дефектолог ће сваког месеца да ради у сваком издвојеном одељењу, по унапред одрађеном распореду. 

***Рад стручне службе може да се одвија и онлајн, када запослени за то добије Решење које доноси директор школе. 

**** Помоћник директора ради на том послу два дана у централној школи у Умчарима. 

 

Б. Ненаставно особље 

 секретар рачунополагач Благајник домар Ложач 

понедељак 07.00-15.00 07.00-15.00 07.00-15.00 06.00-14.00 06.00-14.00 

уторак 07.00-15.00 07.00-15.00 07.00-15.00 06.00-14.00 06.00-14.00 

среда 07.00-15.00 07.00-15.00 07.00-15.00 06.00-14.00 06.00-14.00 

четвртак 07.00-15.00 07.00-15.00 07.00-15.00 06.00-14.00 06.00-14.00 

петак 07.00-15.00 07.00-15.00 07.00-15.00 06.00-14.00 06.00-14.00 

 

 

В. Помоћно-техничко особље 

 прва смена друга смена 

понедељак 

07.00-15.00 12.00-19.00 

уторак 

среда 

четвртак 

петак 

 

3. 9. Координатори и руководиоци одељењских и стручних већа 

одељењско/стручно веће Наставник 

координатор 1. разреда Срђан Девечерски  

координатор 2. разреда Дијана Арсић 

координатор 3. разреда Ружица Адамовић 

координатор 4. разреда Јелена Марковић 

коориднатор одељењских старешина Милош Антонијевић 
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Педагошки колегијум 

Стручно веће за  

разредну наставу Милица Ђорђевић 

друштвене науке Маријана Жујевић Николић 

природне науке Јелена Јевтић Ивковић 

вештине и уметност Никола Марић 

 

3. 10. Тимови и стручни органи школе 

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

1. Данка Симовић – руководилац 

2. Маријана Жујевић Николић - члан 

3. Нада Млинар - члан 

4. Љиљана Јовановић Пауновић - члан 

5. Јелена Аџић – члан 

6. Милица Ђорђевић 

7. Слађана Недић 

8. Владимир Бокић 

два члана Ученичког парламента 

Тим броји 10 чланова. 

Тим за инклузију у школи – СТИО и ТИО 

Стручни Тим за инклузивно образовање у школи – осам чланова 

1. Драгана Малушић - руководилац 

2. Татјана Миловановић - члан 

3. Маја Павловић - члан 

4. Томислав Ђокић - члан 

5. Мирјана Петровић - члан 

6. Зорица Костић - члан 

7. родитељ 

8. Слађана Недић 

9. Владимир Бокић 

Тим броји девет чланова. 

Тим за инклузивно образовање (шири сазив) 
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све одељењске старешине које имају ученике обухваћене ИОП-ом 

предметни наставници који имају ученике обухваћене ИОП-ом 

Тим за самовредновање 

1. Андријана Антонијевић - руководилац 

2. Данка Симовић - члан 

3. Маја Павловић - члан 

4. Јелена Аџић - члан 

5. Радмила Марковић - члан 

6. Срђан Девечерски - члан 

7. родитељ 

8. Слађана Недић 

9. Владимир Бокић 

члан Ученичког парламента 

представник Савета родитеља 

Тим броји 11 чланова. 

Ученички парламент 

1. Маријана Жујевић Николић – руководилац тима 

2. Маја Павловић – записничар  

Тим за развој школског спорта и превенцију болести зависности  

1. Станка Ивановић - руководилац 

2. Нада Млинар - члан 

3. Александар Вукотић - члан 

4. Тања Мијаиловић - члан 

5. Јасмина Дамњановић – члан 

6. Томислав Ђокић – члан 

7. Владимир Бокић  

Тим броји 7 чланова. 

Тим за обезбеђивање безбедности и здравља ученика и запослених,  

сарадње са породицом и развијање еколошке свести 

1. Милош Антонијевић - руководилац 

2. Бојана Динић – члан 

3. Томислав Ђокић – члан 
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4. Ана Младеновић – члан 

5. Мила Марковић – члан 

6. Јелена Аџић – члан 

7. Владимир Бокић 

Тим броји 7 чланова 

Тим за професионалну оријентацију 

Одељењске старешине 8. разреда 

1. Данка Симовић – руководилац  

2. Драгана Малушић 

3. Драгана Белошевић 

4. Раденка Петровић 

5. Љиљана Јовановић Пауновић 

6. Слађана Недић – педагог школе 

7. директор школе 

Тим броји 7 чланова. 

Сви предметни наставници као ментори 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 

1. Јасмина Маринковић – руководилац тима    

2. Татјана Миловановић 

3. Слађана Недић 

4. Владимир Бокић 

Тим броји четири члана. 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва – координатори одељењских већа 

1. Ивана Раичевић – руководилац тима 

2. Андријана Антонијевић 

3. Слађана Недић 

4. Владимир Бокић 

Тим броји четири члана. 

Тим за професионални развој наставника 

1. Дијана Арсић – руководилац тима   

2. Јелена Марковић 

3. Слађана Недић 
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Црвени крст и Пријатељи деце Гроцка 

1. Гордана Лазић и Верица Ђоковски – координатор за Црвени крст 

2. Лана Бранежац – координатор за Пријатеље деце Гроцка 

Уређење сајта школе, база података и писање сведочанстава 

1. Даница Јеремић (уређење сајта и Летописа) 

2. Сања Јовић и Срђан Девечерски – ЈИСП 

3. Тања Мијаиловић (8. разред завршни испит и информатички послови) 

Уређење хола школе 

1. Драгана Малушић 

2. библиотекари 

3. професори српског језика, наставници разредне и предметне наставе 

Попис школе на дан 31. 12. 

1. Раденка Петровић 

2. Александар Вукотић 

3. Јелена Марковић 

4. Ана Младеновић  

5. Сања Јовић – председник комисије 

6. Томислав Ђокић 

7. Никола Марић 

Тим за Развојни план школе 

1. Радмила Марковић – руководилац тима 

2. Педагошки колегијум – руководиоци Стручних већа (Маријана Жујевић Николић, 

Никола Марић, Јелена Јевтић Ивковић и Милица Ђорђевић) 

3. Андријана Антонијевић – руководилац тима за самовредновање рада школе 

4. Слађана Недић – педагог школе 

5. Владимир Бокић 

6. родитељ 

7. Зоран Зарић, представник локалне заједнице 

Тим броји 7 чланова. 

Културне активности школе 

1. Маја Николовски Михајловић – руководилац 

2. Драгана Малушић 
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3. Ружица Адамовић 

4. библиотекари, сви учитељи и одељењске старешине 

Записници 

1. Андријана Антонијевић – наставничко веће 

2. Зорица Костић – стручно веће за разредну наставу 

Руководиоци подручних одељења 

1. Раденка Петровић – Дражањ 

2. Александар Вукотић – Пударци 

3. Ана Младеновић – Камендо 

4. Јелена Марковић – Живковац 

Руководиоци стручних већа за наставне области као и Педагошки колегијум 

1. Маријана Жујевић Николић – руководилац стручног већа за друштвене науке и 

верску наставу 

2. Никола Марић – руководилац стручног већа за уметности и вештине 

3. Јелена Јевтић Ивковић – руководилац стручног веће за природне науке 

4. Милица Ђорђевић – руководилац стручног већа за разредну наставу 

Дежурство на пробном и завршном испиту 

1. Сви наставници разредне и предметне наставе, осим одељењских старешина осмог 

разреда 

 

3. 11. Остали облици образовно-васпитног рада  

3. 11. 1. Изборни програми/предмети, активности у првом циклусу од првог до четвртог разреда 

1. Грађанско васпитање 

2. Верска настава 

1. Дигитални свет у првом и другом, Пројектна настава у трећем и четвртом разреду 

3. 11. 2. Ваннаставне активности и слободне активности – од првог до четвртог разреда 

1. Од речи до реченица, од ребуса до 

укрштеница 

2. Спортске активности 

3. Креативна радионица 

4. Ликовна секција 

5. Лепо пишем 

6. Шарам и стварам 

7. Еколошка секција 

8. Хор и оркестар 

3. 11. 3. Изборни програми/предмети у другом циклусу у осмом разреду 
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1. Верска настава – 20 група (две комбиноване групе код млађих разреда и четири код 

старијих у Дражњу, три групе у Пударцима, једна у Камендолу, једна у Живковцу, две у 

млађим разредима и седам у старијим у Умчарима); 

2. Грађанско васпитање – 3 групе (две у петом и и једна група у шестом разреду). 

Слободна наставна активност (до 24 часа непосредног рада) 

1. Шах – 51,2 и72  

2. Свакодневни живот у прошлости – 71,3 

3. Цртање, сликање и вајање – 53, 61,2,3 

4. Хор и оркестар – 81,2,3 

3. 11. 4. Други страни језик 

1. Руски језик сви ученици од петог до осмог разреда, 12 одељења/група 

3. 11. 5. Слободне активности ученика/ваннаставне активности – сви разреди у предметној настави 

Наше мало позориште Новинарска секција 

Секција енглеског језика Историјска секција 

Географска секција, клуб за УН Школарики 

Умелије знајки - руски језик Информатичка секција 

Спортска (фудбал, кошарка, одбојка, 

рукомет) 

Секција верске наставе 

Библиотечка секција – Читам, па шта! Умелије знајки - руски језик 
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3. 12. Преглед Календара образовно-васпитног рада за школску 2021/2022. годину 

 

Напомена: среда 10. новембар радиће се по распореду од петка 

 

 

 

 



 

страна 57 oд 170 

2021/2022.    
 

57 
ОШ „Мића Стојковић“, Умчари 

Годишњи план рада школе  

Класификациони периоди за школску 2021/2022. годину 

дан и датум Активност време напомена место одржавања 

четвртак, 
28. 10. 2021. 

Стручно веће за разредну наставу 
(одељењска већа млађих разреда) 

од 13 
часова 

родитељски 

састанак онлајн 

(гугл мит) 

Камендо 

петак,  

29. 10. 2021. 
Одељењска већа 

5, 6, 7. и 8. разреда 
13.30  сала за физичко 

понедељак, 

1. 11. 2021. 
Наставничко веће 17.00 онлајн 

Пресек стања до 29. октобра (43 дана). Извештај изостанака закључно са 29. октобром. 

уторак, 

28. 12. 2021. 
Стручно веће за разредну наставу 

(одељењска већа млађих разреда) 

од 13 

часова 
Подела ђачких 

књижица у 13 

родитељски 

састанак онлајн 

(гугл мит) 

библиотека школе у 

Умчарима 

среда, 

29. 12. 2021. 
Одељењска већа 

5, 6, 7. и 8. разреда 
13.30 зборница 

четвртак, 

30. 12. 2021. 
Наставничко веће 

12.00 
онлајн 

Утврђивање успеха и дисциплине до 30. децембра 2021. (42 дана). Извештај изостанака закључно са 24. децембром. 

Савиндан 
(четвртак), 

2022. године 

Сечење колача 10.00  хол школе 

петак и субота, 

25. и 26. 3. 2022. 
Званични пробни завршни испит за ученике 

осмог разреда 

12.00 
дежурство 

наставника 
учионице 

09.00 

понедељак, 

28. 3. 2022. 
Стручно веће за разредну наставу 

(одељењска већа млађих разреда) 

од 13 

часова 
родитељски 

састанак онлајн 
(гугл мит) 

Дражањ 

уторак, 

29. 3. 2022. 
Одељењска већа 

5, 6, 7. и 8. разреда 
13.30 зборница 

среда, 
30. 3. 2022. 

Наставничко веће 12.00 онлајн 

Анализа успеха и дисицплине до 26. марта (41 дан). Извештај изостанака закључно са 25. мартом  

уторак, 

07. 6. 2022. 
Одељењско веће 8. разреда  13.50 

Друго 

полугодиште 
библиотека школе 

среда, 

08. 6. 2022. 

Састанак комисије за избор Ученика и 

Спортисте генерације 15.00 

Комисија 

формирана  

30. 3. 2022. 

канцеларија директора 

четвртак, 

09. 6. 2022. 
Наставничко веће 13.50 

Избор Ученика 

генерације 

сала за физичко 
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од 08. до 21. 6. 

2022. 

Припремна настава за поправне и разредне 

испите за ученике 8. разреда 

накна-

дно 
по потреби 

учионице предметних 

наставника 

од 15. до 17. 6. 

2022. 
Полагање и поправних и разредних испита 

накна-

дно 
по потреби учионице 

уторак, 

21. 6. 2022. 
Стручно веће за разредну наставу 

(одељењска већа млађих разреда) 
12.00 

Друго 

полугодиште 

зборница 

 

уторак, 

21. 6. 2022. 
Одељењска већа 

5, 6. и 7. разреда 
14.00 

27. 6 – 30. 6. 
Састанак свих стручних већа и Тимова школе 09.00-

13.00 

понедељак, 
27. 6. 2022. 

 

Наставничко веће 
 

09.00  двориште  

Видовдан, 

(уторак), 
2022. године 

Свечана подела књижица и сведочанстава 
од 

10.00 
 двориште 

 

3. 13. Преглед недељеног задужења наставника 

Преглед недељног задужења наставника, односно четрдесеточасовна радна недеље се налази у Прилогу број 4. 

 

3. 14. Распоред часова 

Распоред часова обавезне наставе и осталих активности налазе се у Прилогу број 5. 

 

3. 15. Подела одељењских старешинстава у другом циклусу 

разред и 

одељење 
одељењски старешина наставни предмет 

51 Милош Антонијевић наставник математике 

Дражањ 

52 

Бојана Динић  проф. руског језика  

53 Сузана Ћирић проф. физике и хемије 

61 Никола Марић  проф. физичког васпитања 

Дражањ 

62 
Даница Јеремић проф. српског језика 

63 Маријана Жујевић Николић  проф. српског језика 



 

страна 59 oд 170 

2021/2022.    
 

59 
ОШ „Мића Стојковић“, Умчари 

Годишњи план рада школе  

71 Татјана Миловановић проф. руског језика 

Дражањ 

72 
Марина Личина наставник математике 

73 Јелена Јевтић Ивковић професор технике и 

технологије 

81 Данка Симовић проф. српског језика 

82 

Дражањ 

Драгана Малушић проф. ликовне културе 

83 Борис Девечерски  проф. физичког васпитања  

 

3. 16. Планови и програми рада наставника 

а) Индивидуални планови и програми наставника у оквиру редовне наставе 

Редовна настава, као приоритетни облик образовне делатности школе организује се у складу са законским прописима. 

Непосредно припремање наставника врши се израдом глобалних и оперативних (месечних) планова рада, сваки наставник за 

себе. За непосредну организацију рада на часовима, наставници се припремају индивидуално. 

Наставници у електронској, у највећој мери, или штампаној форми, у мањој мери; на утврђеном, школском обрасцу предају 

глобалне планове рeдoвнe наставе, дoдaтнe, дoпунскe нaстaвe, слободних наставних активности, ваннаставних активности, 

изборних програма/предмета, слободних активности и других облика образовно-васпитног рада, до почетка школске године 

и они су сaстaвни дeo Годишњег плана рада школе.  

Нови обрасци, према Препорукама за планирање образовно-васпитног рада у складу са новим програмима наставе и 

учења за основно образовање и васпитање, од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања су урађени и 

прослеђени свим наставницима који предају у првом, другом, трећем, четвртом, петом, шестом, седмом и осмом 

разреду. На седници Наставничког већа презентован начин израде глобалних и оперативних планова. 

Глобални и оперативни планови/обрасци налазе се у Прилогу број 6. 

Оперативне планове рада наставници предају педагогу школе на почетку сваког месеца, према следећем распореду: 

* У доба пандемије, потребно је сав материјал за рад објављивати на сајту школе у оквиру интерне базе података. 

 

Предаја месечних планова искључиво на мејл у електронској форми 

Септембар до 31. 8. фебруар до 14. 1. 

Октобар до 30. 9. Март до 28. 02. 
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Новембар до 31. 10. Април до 31. 3. 

Децембар до 30. 11. Мај до 29. 4. 

Јануар до 14. 1. Јун до 31. 5. 

на мејл: planovi.umcari@gmail.com. Одступања од глобалног плана и програма су могућа током године уколико се у раду 

покаже потреба да је за неку област неопходно више часова да ученици схвате и савладају градиво него што је то предвиђено 

планом. Разлоге за одступање од месечног плана као и запажања (самоевалуацију) квалитивне оставрености плана 

наставници евидентирају у месечном плану наредног месеца. 

Наставници су дужни да своје глобалне, оперативне планове и дневне припреме покажу на увид директору и педагогу школу 

када посећују час или имају индивидуалне разговоре.  

* Потребно је у глобалном планирању описати начин рада наставе на даљину у случају преласка на онлајн наставу услед 

погоршања епидемиолошке ситуације. 

б) Допунска настава 

Допунска настава се организује за све ученике школе који имају тешкоћа у учењу или су им потребна додатна појашњења. 

Организовање ове наставе из појединих наставно-образовних области утврђује се решењем о четрдесеточасовној радној 

недељи. Направиће се план напредовања ученика и допунски часови реализовати у складу са тим планом. 

На часовима ће се примењивати индивидуализована настава. 

При организовању допунске наставе важно је придржавати се јасних педагошких опредељења приликом избора ученика за 

допунску наставу, па је стога потребно: 

- извршити евидентирање ученика код којих се може појавити неуспех и предузети превентивне мере како не би дошло 

до неуспеха, 

- на часовима допунске наставе применити одговарајуће методе и облике рада (индивидуализована настава, употреба 

разноврсних наставних средстава, писмене провере на више нивоа сложености...)  

в) Додатна настава 

Додатна настава се организује за ученике од четвртог до осмог разреда који показују посебна интересовања и испољавају 

изразите способности за поједине наставне и научне области, односно за наставни предмет који, на тај начин могу 

садржајније да савладају (него што је предвиђено редовним наставним програмом) и да своје испољене способности брже и 

адекватније  развију. Такође, промоцијом најбољих ученика, адекватним системом награђивања, организовањем такмичења, 

потребно је обезбедити постојаност групе и заинтересованост ученика. Један ученик може бити обухваћен додатном 

наставом највише из три предмета.  

mailto:planovi.umcari@gmail.com
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Часови осталих облика образовно-васпитног рада ушли су у распоред часова и подељени на почетку ученицима и 

родитељима. Прилог број 7. 

 

3. 17. Организација такмичења за ученике 

У тoку шкoлскe 2021/2022. гoдинe рeaлизoвaћe сe тaкмичeњa из свих наставних oблaсти: српски jeзик, мaтeмaтикa, eнглeски 

jeзик, руски језик, биoлoгиja, гeoгрaфиja, физикa, хемија, истoриja, физичко и здравствено васпитање, техника и технологија, 

техничко и информатичко образовање и нa рaзличитим нивoимa (Шкoлскo тaкмичeњe, Општинскo, Окружно, Међуокружно, 

Републичко такмичење) 

Oргaнизoвaћe сe тaкмичeњa и из рaзличитих културнo-умeтничких aктивнoсти (рeцитoвaњe, писање песама, соло певање, 

хор). Кoнтинуирaнo, у тoку гoдинe, прaтe сe литeрaрни и ликoвни кoнкурси, спoртскa тaкмичeњa, тaкoђe нa рaзличитим 

нивoимa. 

Припрeмa зa тaкмичeњa врши сe нa чaсoвимa дoдaтнe нaстaвe и слoбoдних aктивнoсти. 

* Од епидемиолошке ситуације зависиће начин организовања такмичења. 

 

3. 18. Организација обавезне припремне наставе за ученике осмог разреда 

Припремна настава одвијаће се за све ученике осмог разреда са по једним часом недељно за сваки наставни предмет који 

се полаже на завршном испиту. Како ученици, према истраживању не постижу задовољавајуће резултате на завршном 

испиту, у оквиру четрдесеточасовне радне недеље – до 24 школска часа непосредног рада са ученицима, наставницима је дат 

час за припремну наставу, како би се ученици успешније припремили за испит и за боље резултате. Припремна настава се, 

такође, организује за ученике који се упућују на разредни или поправни испит у јунском или августовском испитном року, 

а према Правилнику. Припремна настава реализоваће се након 6. часа сваког дана у недељи за све наставне предмете 

обухваћене завршним испитом, а према распореду који је дат на страни 21. овог Годишњег плана, комбиновањем 

непосредног и рада на онлајн платформама. И ове школске године менторски рад са ученицима осмог разреда ће бити 

актуелан. Сваки предметни наставник имаће три ученика са којима ће радити индивидуално и припремати ученике за 

полагање мале матуре. 
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4. ПРОГРАМСКЕ ОСНОВЕ РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 
Стручна тела Руководиоци 

Наставничко веће Директор 

Одељењско веће одељењски старешина 

Стручно веће за разредну наставу Милица Ђорђевић 

Стручно веће за друштвене науке Маријана Жујевић Николић 

Стручно веће за природне науке Јелена Јевтић Ивковић 

Стручно веће наставника за уметности и вештине Никола Марић 

Стручни актив за развојно планирање Радмила Марковић 

Стручни актив за развој школског програма за 1. разред Срђан Девечерски 

Стручни актив за развој школског програма за 2. разред Дијана Арсић 

Стручни актив за развој школског програма за 3. разред Јелена Марковић 

Стручни актив за развој школског програма за 4. разред Ружица Адамовић 

Стручни тимови руководиоци 

Педагошки колегијум Директор 
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4. 1. Програм рада Наставничког већа 

време 

реализације 
садржај активности одговорност 

начин 

реализације 

евалуација 

рада 

август/ 

септембар 

1. Разматрање Извештаја о раду школе и директора у 

школској 2021/2022. години 

2. Разматрање предлога Годишњег плана рада школе за 

школску 2021/2022. годину 

3. Анализа постигнућа ученика осмог разреда на завршном 

испиту 

4. Извештај о уписаним ученицима у први разред 

5. Формирање вршњачког тима и Ученичког парламента 

6. Тематско планирање и писање нових образаца, дневника 

и упутства за ес дневник у новој школској години 

директор, 

педагог, сви 

наставници 

седнице, 

индивид. 

разговори, 

припрема 

директора 

записници и 

закључци са 

седница, анкете, 

анализе анкета 

октобар 

1. Припреме за обележавање Дана Здраве хране – 16. 

октобар 

2. Укључивање ученика у инклузивно образовање 

3. Упознавање са планом и програмом Стручних тимова у 

школи 

4. Остваривање предметне наставе у разредној – план  

5. Професионална оријентација. Нови план професионалне 

оријентације – презентација  

6. Упознавање са начином полагања интерних пробних 

завршних испита и начином реализације припремне 

наставе 

7. Утврђивање програма за прославу школске славе 

директор, 

педагог, 

руководиоци 

тимова 

седнице, 
индивид. 

разговори, 

припрема 

директора, 

руководиоца 

записници и 

закључци са 

седница, план 

рада тимова 

новембар 

1. Анализа успеха и понашања ученика 

2. Адаптација ученика првог и петог разреда на школу, 

односно предметну наставу 

3. Праћење евалуације квалитета испланираног у оквиру 

оперативних планова наставника 

4. Евиденција усвојених исхода 

5. Праћење Школских програма, Развојног плана и осталих 

докумената 

директор, 

педагог, одељ. 

старешине 

закључци са 

седница одељ. 

већа, предлози и 

сугестије 

табеларани 

прикази успеха 

на кл. периоду, 

анализа анкете 
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6. Извештај о одржаним манифестацијама и ваннаставним 

активностима 

децембар 

1. Евалуација примене ИОП-а и план за даље активности 

2. Обележавања Новогодишњих празника – укључивање 

родитеља у живот и рад школе 

3. Припрема анкете за родитеље 

директор, 

руководилац 

тима 

састанци, 

препоруке и 

разговори 

записници, 

табеле 

укључених 

ученика у ИОП 

јануар, 

фебруар 

1. Анализа успеха и понашања ученика на крају првог 

полугодишта 

2. Анализа наставног плана и програма на крају првог 

полугодишта 

3. Разматрање полугодишњег извештаја о раду школе и 

оцена реализације рада школе 

4. Извештаји о раду Стручних тимова 

5. Доношење одлуке о уџбеницима и приручницима за 

наредну школску годину, на период од четири године 

директор, 

педагог, одељ. 

старешине 

закључци са 

седница одељ. 

већа, предлози и 

сугестије 

табеларани 

прикази успеха 

на кл. периоду, 

анализа анкете 

март 

1. Професионални развој наставника 

2. Професионална оријентација – анализа одрађених 

активности са ученицима 8. разреда 

3. Припреме за полагање завршног испита (пробног) 

ученика осмог разреда 

директор, сви 

наставници, 
руководиоци 

тимова 

састанци, 

припремна 
настава, анализа 

урађеног 

табеларни 

прикази и 

проценат 
доласка ученика 

на припремну 

наставу 

април 

1. Анализа успеха и понашања ученика 

2. Анализа ваннаставних активности 

3. Начин вођења евиденције и успешности савладаних 

исхода код ученика првог, другог, петог и шестог 

разреда 

4. Успех наших ученика на такмичењима 

5. Прелиминарна подела задужења за наредну школску 

годину 

6. Презентација Школских програма, Развојног тима и 

осталих докумената  

7. Формирање комисије за избор Ученика генерације 

директор, 

педагог, одељ. 
старешине 

закључци са 

седница одељ. 

већа, предлози и 
сугестије 

табеларани 

прикази успеха 

на кл. периоду, 
анализа анкете 

мај 
1. Утврђивање програма за прославу Видовдана 

2. Активности везане за завршетак школовања ученика 
директор, куд 

школе, педагог 

састанци, фокус 

групе 

записници са 

комисија, слике 
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осмог разреда 

3. Утврђивање предлога за ученика генерације 

јун 

1. Анализа успеха и понашања ученика на крају другог 

полугодишта 

2. Реализација наставног плана и програма за школску 

2021/2022. годину 

3. Анализа и евалуација ИОП-а 

4. Одлуке о наградама, похвалама и дипломама 

директор, 

педагог, одељ. 

старешине, 

руководиоци 

закључци са 

седница одељ. 

већа, предлози и 

сугестије 

табеларани 

прикази успеха 

на кл. периоду, 

анализа анкете 

август 

1. Организовање припремне наставе и полагање поправних 

испита 

2. Статистичка анализа успеха ученика на крају школске године 
3. Коначна подела предмета и осталих задужења за наредну 

школску годину 

4. Утврђивање распореда часова за школску 2021/2022. годину 
5. Договор о свечаном пријему првака у школу 

директор, 

педагог школе, 

сви наставници 

фокус групе, 

састанци 
анкета, интервју 

у току 

године 

1. Разматрање захтева наставника, стучних сарадника за 

напредовање и стицање звања и давање мишљења за 

даљи професионални развој наставника, стручних 

сарадника 

директор и 

предметни 

наставници 

посете часовима 

анализа 

посећених 

часова 

 

4. 2. Програм рада Одељењског већа старијих разреда 

време 

реализације 
садржај активности Одговорност 

начин 

реализације 

евалуација 

рада 

август, 

септембар 

Заједнички састанак са наставницима разредне наставе који 

су извели генерацију петог разреда; 

Доношење, усклађивање и утврђивање плана писаних 

провера знања за прво и друго полугодиште; 

Иницијално тестирање ученика; 

Утврђивање и усвајање распореда за остале видове 

образовно-васпитног рада;  

Утврђивање распореда интерних пробних завршних 

испита; 

Евидентирање броја ученика по изборним предметима; 

Наставници 

разредне 

наставе, 

наставници 

предметне 

наставе, 

одељењске 

старешине, 

директор и 

педагог школе, 

седнице, 

индивидуални 

састанци, 

разговори и 

сл. 

анкета, 

извештај, 

анализа рада, 

записник, 

закључак и 

сл. 
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Организација припремне наставе за ученике 8. разреда; 

Утврђивање распореда Отворених врата; 

Распоред угледних, огледних и тематских часова; 

Идентификација ученика са посебним потребама 

(индивидуализација и ИОП); 

Установљавање стратегије за спречавање насиља на основу 

Посебног протокола за заштиту деце/ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања у образовнo-васпитним 

установама; 

Примена Правилника о дисциплинској одговорности 

ученика; 

Примена Правилника о оцењивању. 

логопед школе, 

руководилац 

СТИО, 

руководилац 

Тима за 

заштиту 

ученика од 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

октобар 

Анализа иницијалних тестова; предлози мера за 

унапређење наставе; 

Евидентирање ученика за допунску и додатну наставу, 

укључивање ученика у секције и ученичке организације; 

Идентификација надарених ученика и предлози мера за 

њихову афирмацију; 

Упознавање са планом активности Тима за професионалну 

оријентацију; 

 

Наставници 

предметне 

наставе, 

одељењске 

старешине, 

директор и 

педагог школе, 

логопед школе, 

координатори 

Ученичког 

парламента и 

Вршњачког 

тима, 

руководилац 

Тима за 

професионалну 

оријентацију 

седнице, 

индивидуални 

састанци, 

разговори и 

сл. 

анкета, 

извештај, 

анализа рада, 

записник, 

закључак и 

сл. 

новембар 

Анализа успеха и дисциплине; 

Реализација часова редовне наставе и ваннаставних 

активности; 

Анализа адаптације ученика на предметну наставу; 

одељењске 

старешине, 

наставници 

предметне 

седнице, 

индивидуални 

састанци, 

разговори и 

анкета, 

извештај, 

анализа рада, 

записник, 
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Анализа резултата интерног пробног завршног испита; 

Извештај Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања 

и занемаривања; 

Напредовање ученика обухваћених допунском, додатном и 

ИОП-ом; 

Разматрање оптерећености ученика; 

Предлози и мере за унапређење наставног процеса. 

наставе, 

директор и 

педагог школе, 

логопед школе, 

руководилац 

Тима за 

заштиту 

ученика од 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања, 

руководилац 

СТИО 

сл. закључак и 

сл. 

децембар 

Евидентирање ученика за такмичења, конкурсе и смотре; 

Сарадња са породицом; 

Анализа угледних, огледних и тематских часова 

реализованих у одељењу; 

Анализа посећености припремне наставе за ученике 8. 

разреда; 

Анализа спроведених културних и спортских активности; 

Припреме за прославу Савиндана. 

одељењске 

старешине, 

наставници 

предметне 

наставе, 

директор и 

педагог школе, 

логопед школе, 

руководилац 

Тима за 

сарадњу са 

породицом и 

Центром за 

социјални рад, 

руководилац 

Тима за 

школски спорт 

и школске 

активности, 

координатор 

седнице, 

индивидуални 

састанци, 

разговори и 

сл. 

анкета, 

извештај, 

анализа рада, 

записник, 

закључак и 

сл. 
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Стручног већа 

за вештине 

јануар 

Утврђивање успеха и дисциплине на крају првог 

полугодишта; 

Реализација часова редовне наставе и ваннаставних 

активности; 

Извештај Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања 

и занемаривања; 

Анализа резултата интерног пробног завршног испита; 

Напредовање ученика обухваћених допунском, додатном и 

ИОП-ом, као и надарених ученика; 

Предлози за индивидуализацију, укључивање или 

искључивање ученика из ИОП-а на основу анализе 

напредовања ученика у првом полугодишту; 

Упознавање са Извештајем Тима за професионалну 

оријентацију и планом активности за друго полугодиште. 

одељењске 

старешине, 

наставници 

предметне 

наставе, 

директор и 

педагог школе, 

логопед школе, 

руководилац 

Тима за 

заштиту 

ученика од 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања, 

руководилац 

СТИО, 

руководилац 

Тима за 

професионалну 

оријентацију 

седнице, 

индивидуални 

састанци, 

разговори и 

сл. 

анкета, 

извештај, 

анализа рада, 

записник, 

закључак и 

сл. 

фебруар, 

март 

Организација школских такмичења; усклађивање распореда 

одржавања и утврђивање дежурства; 

Анализа посећености допунске и додатне наставе и 

слободних активности; 

Предлог о коришћењу уџбеника у наредној школској 

години. 

одељењске 

старешине,  

наставници 

предметне 

наставе, 

директор и 

педагог школе, 

логопед школе 

седнице, 

индивидуални 

састанци, 

разговори и 

сл. 

анкета, 

извештај, 

анализа рада, 

записник, 

закључак и 

сл. 

април 
Анализа успеха и дисциплине; 

Анализа напредовања ученика обухваћених допунском, 

одељењске 

старешине, 

седнице, 

индивидуални 

анкета, 

извештај, 
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додатном и ИОП-ом; 

Извештај Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања 

и занемаривања; 

Подсећање на одредбе Правилника о избору ученика 

генерације и Правилника о дипломама за изузетан успех 

ученика у основној школи; 

Анализа резултата пробног завршног испита; 

Припрема свечаности за последњи дан школе ученика 8. 

разреда. 

наставници 

предметне 

наставе, 

директор и 

педагог школе, 

логопед школе, 

руководилац 

Тима за 

заштиту 

ученика од 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања, 

руководилац за 

СТИО, 

руководилац 

Тима за 

школски спорт 

и спортске 

активности 

састанци, 

разговори и 

сл. 

анализа рада, 

записник, 

закључак и 

сл. 

мај 

Угледни и огледни часови реализовани у одељењу 

Резултати са свих нивоа такмичења; 

Утврђивање успеха и дисциплине на крају другог 

полугодишта за ученике 8. разреда; 

Предлози за доделу посебних диплома и Дипломе „Вук 

Караџић“; 

Предлози за Ученика генерације и спортисте генерације; 

Припрема свечаности за Видовдан;  

Извештај Тима за професионалну оријентацију; 

Припремна настава за ученике 8. разреда; анализа и план за 

јун. 

одељењске 

старешине, 

наставници 

предметне 

наставе, 

директор и 

педагог школе, 

логопед школе, 

руководилац 

Тима за 

професионалну 

оријентацију 

седнице, 

индивидуални 

састанци, 

разговори и 

сл. 

анкета, 

извештај, 

анализа рада, 

записник, 

закључак и 

сл. 

јун Утврђивање успеха и дисциплине на крају школске године одељењске седнице, анкета, 
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за ученике од 5. до 7. разреда; 

Анализа реализованог плана и програма редовне, додатне, 

допунске наставе и слободних активности; 

Анализа напредовања ученика обухваћених допунском, 

додатном и ИОП-ом; 

Процењивање ефеката спроведених активности у  

превенцији насиља; 

Евидентирање ученика за награђивање; упознавање са 

планом свечане доделе награда; 

Организација разредних и поправних испита. 

 

старешине, 

наставници 

предметне 

наставе, 

директор и 

педагог школе, 

логопед школе, 

руководилац 

СТИО, 

руководилац 

Тима за 

заштиту 

ученика од 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања; 

библиотекари  

индивидуални 

састанци, 

разговори и 

сл. 

извештај, 

анализа рада, 

записник, 

закључак и 

сл. 

август 

Успех ученика након полагања разредних и поправних 

испита; 

Утврђивање успеха и владања на крају школске године. 

 

одељењске 

старешине, 

наставници 

предметне 

наставе, 

директор, 

педагог, 

логопед школе 

седнице, 

индивидуални 

састанци, 

разговори и 

сл. 

анкета, 

извештај, 

анализа рада, 

записник, 

закључак и 

сл. 

4. 3. Програм рада Стручног већа за разредну наставу 

време 

реализације 
садржај активности одговорност 

начин 

реализације 

евалуација 

рада 

септембар 

Усвајање Програма  рада Стручног већа за разредну 

наставу за школску 2021/2022. годину 

Утврђивање и евиденција предлога задужења наставника 

за школску 2021/2022. годину 

Предлог распреда контролних и писмених задатака за 

рукободилац, 

сви учитељи, 

координатори 

седница, 

разговори, 

дискусија 

записници, 

слике са 

дешавања, 

табеле за 

попуњавање 
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текућу школску годину 

Предлози за набавку наставних средстава за извођење 

наставе, наставе физичког и здравственог васпитања и 

организација школског спорта за нову школску годину 

Организација целодневне наставе 

Пријем првака 

Планирање активности у Дечјој недељи 

Организација позоришних представа, наставе ван 

учионице, излeта и наставе у природи 

Планирање угледних часова 

План стручног усавршавања наставника у и ван школе 

Сарадња 4. разреда са вртићем 

октобар 

Анализа активности остварених у Дечјој недељи 

Праћење и идентификовање ученика за ИОП 

Отворена врата за родитеље 

 

 

руководилац, 

педагог, 

директор, 

координатори, 

васпитач 

радионице, 

договор 
слике, закључци 

новембар 

Анализа успеха и дисциплине 

Рад са ученицима у оквиру инклузивног образовања 

Планирање часова предметне наставе 

Недеља школског спорта  

Планирање излета 

Анализа угледних/огледних и тематских часова 

 

 

директор, 

педагог, 

координатори, 

дефектолог 

састанци, 

евалуација рада 

и анализа анкета 

листе и анкетни 

листићи, 

попуњене 

табеле 

децембар 

Организовање приредбе за Нову годину и Новогодишњег 

вашара 

Обележавање школске славе 

руководилац, 

координатори, 

педагог и 
дефектолог 

седнице, 

договори, 

закључци, 
мишљења 

предлози 

јануар 

Утврђивање успеха и дисциплине на крају првог 

полугодишта 

Рад са ученицима у оквиру инклузивног образовања 

Реализација свих видова наставе 

Припрема за општинско такмичење из математике 

координатори 

већа, педагог и 

дефектолог 

састанци, индив. 

разговори, 

закључци и 

препоруке 

евалуациони 

листови, табеле 

за попуњавањ, 

табеле за оцене 

ученика, 

мишење о 
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Отворени дан школе 

Обележавање државног празника  Дан државности 

Сретење 

Стручно усавршавање наставника 

Укључивање логопеда у рад одељења 

Планирање школског спорта 

Анализа угледних часова 

ученицима 

фебруар 

Такмичење рецитатора 

Организовање приредбе поводом осмог марта 

Полугодишња анкета за родитеље 

руководилац, 

директор, 
педагог 

седница, 

закључци, 
записници, 

препоруке 

анкете, 

предлози, слике, 
извештаји 

напредовања 

март 
Приредба поводом осмог марта 

Такмичење из математике Мислиша 
директор, 

педагог 

састанци, 

семинари 

слике, 

евалуациони 

листови 

април 

Анализа успеха и дисциплине 

Стручно усавршавање 

Анализа угледних часова 

Сарадња са вртићем 

Отворени дан школе за родитеље 

Школски спорт 

Уџбеници за наредне четири године 

Приредба за ученике 8. разреда 

Завршна приредба за ученике 4. разреда 

Свечана приредба за ученике првог разреда 

руководилац, 

директор, 

педагог 

седница, 

закључци, 

записници, 

препоруке 

евалуациони 

листови, табеле 

за попуњавањ, 

табеле за оцене 

ученика, 

мишење о 
ученицима 

мај 

Припрема и реализација наставе у природи и излета 

Анализа резултата са такмичења 

 

директор, 

координатор 4. 

разреда 

састанак, 

договор 

слике, синопсис 

завршне 

приредбе, 

позивнице за 

родитеље 

јун 

Утврђивање успеха и дисциплина ученика на крају школске 

године 
Анализа изведене рекреативне наставе, излета и посета 

Сређивање педагошке документације 

Реализација угледних/огледних часова и тематске наставе 
Анализа реализације предметне наставе 

Анализа рада стручног већа и избор руководиоца 

руководилац, 

директор, 

педагог 

седница, 

закључци, 
записници, 

препоруке, 

интевјуии за 

поделу 

задужења 

евалуациони 

листови, табеле 
за попуњавањ, 

табеле за оцене 

ученика, 

мишење о 

ученицима 
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4. 4. Стручна већа за области предмета 

Стручна већа чине наставници сродних наставних предмета. 

Основни задаци у стручним већима 

 

Планирање и програмирање рада стручних већа: 

- Израда годишњег (глобалног) плана и програма (припрема, израда, усвајање) 

- Израда месечних (оперативних) планова и програма 

- Непосредно планирање и програмирање васпитно-образовног рада 

Организационо-техничка питања 

- Договор о времену одржавања састанака, писмених и контролних задатака 

- Набавка учила и њихово одржавање 

Реализација образовно-васпитног рада 

1. Редовна настава 

- Утврђивање критеријума оцењивања 

- Разрада образовних циљева и задатака о нивоу знања ученика 

- Утврђивање образовних стандарда за поједине категорије ученика  

- (просечне, оне који заостају, надарене) 

4. 4. 1. Програм рада Стручног већа за друштвене науке (српски језик и књижевност, енглески и руски језик, 

верска настава и историја) 

Стручно веће анализираће и израдиће годишње планове рада за српски језик, енглески и руски језик, примењиваће новине са 

семинара и ваннаставних активности на часовима и израђиваће дидактички материјал у овој школској години. Наставници ће 

евидентирати ученике за додатну и допунску наставу као и за такмичења. Направиће план израде писмених задатака и 

контролних вежби. 

Стручно веће ће се залагати за увођење новина уз примену савремених наставних средстава како би настава била 

квалитетнија и занимљивија. Посебно ће се водити рачуна о оптерећености ученика и о могућностима деце са посебним 

потребама.    

Разматраће се успех ученика и предузеће мере за њихово побољшање. Као и до сада, сарађиваће и са другим већима.   

Учествоваће и у подели одељења и давази предлоге за израду четрдесеточасовне радне недеље.  

Током школске године усклађиваће критеријуме оцењивања, опремаће кабинете училима, мењаће садржаје на паноима, 

оплемењиваће простор зеленилом и сликама, а све у циљу пријатније и квалитетније радне атмосфере. 

време 

реализације 
садржај активности одговорност 

начин 

реализације 

евалуација 

рада 
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септембар 

1. Подела одељења и задужења наставника 

2. Списак уџбеника и приручника за школску 2021/2022. 

годину 

3. Програм стручног усавршавања 

4. Планирање градива (глобални и оперативни планови) 

5. Сређивање и припремање кабинета за почетак нове 

школске  године 

6. Угледни /огледни /тематски часови (план) 

7. Анализа опремљености кабинета наставним и 

аудиовизуелним средствима и предлог за набавку нових 

8. Избор ученика за додатну и допунску наставу и 

ваннаставне активности 

9. Уједначавање критеријума оцењивања ученика према 

стандардима (међусобни договор чланова Стручног већа) 

10. Распоред писмених задатака и контролних вежби 

11. Евидентирање ученика са посебним потребама у 

савлађивању наставних садржаја  

12. Европски дан језика, 26. септембар (тематски час-сарадња 

наставника географије, биологије, историје, музичке културе, 

српског језика, руског и енглеског језика) 
 

Чланови 

стручног 

већа, 

директор 

школе 

Посете, 

изложбе, 

редовни 

часови, 

допунска, 

додатна 

настава, 

тематски 

часови, 

представе 

Записник, 

договор, 

анкете, 

сарадња са 

другим 

стручним 

већима 

октобар 

1.Уређење паноа у кабинетима 

2.Припреме писмених задатака (усаглашавање критеријума 

оцењивања) 

3. Анализа посећености часова додатне и допунске наставе 

4. Одабир тема за писмене задатке 

5. Активности поводом обележавања Месеца књиге - посета 

Сајму књига 

6. Активности поводом обележавања Недеље дечјих права 

7. Посете културним установама везаним за српску 

књижевност и српски језик – библиотеке, позоришта, музеји, 

архиви и слично 

8. Обележавање значајних датума (Дан здраве хране - 

Чланови 

стручног 

већа, 

директор 

школе 

Посете, 

изложбе, 

редовни 

часови, 

допунска, 

додатна 

настава, 

тематски 

часови, 

представе 

Записник, 

панои, 

дневници 

другог 

циклуса ОО и 

ваннаставних 

активности, 

договор, 

анкете, 

сарадња са 

другим 

стручним 
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тематски час) 

9. Пројектна настава 

10. Обележавање дана ослобођења Београда (20.10.) 

11. Обележавање Дана страдања српског народа у Другом 

светском рату(21.10.) 

12. Остале активности 
 

већима 

новембар 

1. Сарадња са наставницима разредне наставе (критеријуми 

оцењивања писмених задатака), процена прилагођености 

ученика петог разреда, реализација часова у разредној 

настави  

2. Колико ученици читају? Заинтересованост ученика за 

читање. Како приближити ученицима књигу? 

3. Размена искустава у изради ИОП - а ученика у текућој 

школској години 

4. Узајамна посета часовима чланова Стручног већа (угледни 

часови)  

5. Праћење семинара током целе године (према 

могућностима) 

6. Договор о припреми ученика 8. разреда за такмичење 

7.Успех ученика на првом класификационом периоду 

8. Међународни дан толеранције, 16. новембар  

9. Обележавање Дана ослобођења Београда у Првом светском 

рату (1.11.)                                                                 

10. Обележавање Дана потписивања примирја у Првом 

светском рату (11.11.) 

11. Остале активности                                                                  

 

 

 

 

Чланови 

стручног већа 

 

 

Посете, 

изложбе, 

редовни 

часови, 

допунска, 

додатна 

настава, 

тематски 

часови, 

представе 

 

 

Записник, 

панои, 

дневници, 

договор, 

анкете, 

сарадња са 

другим 

стручним 

већима 

децембар 

1. Писмени задаци (теме и анализа) 

2. Припрема и израда паноа у вези са новогодишњим и 

божићним празницима 

3. Тематски час (Божић) 

4. Светосавска свечаност – припрема, одабир ученика 

5. Ново у стручној литератури – информације 

Чланови 

стручног већа 

Посете, 

изложбе, 

редовни 

часови, 

допунска, 

додатна 

Записник, 

дневници, 

табеле, 

договор, 

анкете, 

сарадња са 
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6. Пројектна настава - Дескрипција (српски језик) 

7. Болести кроз историју – угледни час 
8. Обележавање Дана Уницефа (11.12.) 

 9. Недеља и сат кодирања  и Недеља рачунара(7-13.12.) 

настава, 

тематски 

часови, 

представе 

другим 

стручним 

већима 

јануар 

1. Анализа рада Већа у првом полугодишту 

2. Анализа остварености програмских садржаја, тешкоћа у 

реализацији програма и предлог мера за њихово 

превазилажење                                                                               

3. Анализа резултата рада ученика у настави српског, 

енглеског и руског језика и мере за њихово побољшање 

4. Анализа посећености часова додатне и допунске наставе и 

ваннаставних активности 

5.  Анализа учешћа наставника страних језика на семинарима 

и размене искустава 

6. Српски језик у петом разреду – на крају првог 

полугодишта) 

7. Прослава Светог Саве - школске славе 

8. Рад са  ученицима са посебним потребама 

Чланови 

стручног већа 

Посете, 

изложбе, 

редовни 

часови, 

допунска, 

додатна 

настава, 

тематски 

часови, 

представе 

Записник, 

панои, 

дневници, 

фотографије 

договор, 

анкете, 

сарадња са 

другим 

стручним 

већима, 

фебруар 

1. Праћење Републичког семинара професора српског језика 

2.Састанак Општинског Стручног већа – припрема за 

такмичења) 

3. Школско такмичење из српског и страних језика 

4. Школско такмичење из Књижевне олимпијаде 

5. Дан заљубљених 

6. Обележавање Међународног дана језика, 21. фебруар 

7. Узајамна посета часовима чланова Стручног већа (угледни 

часови)  

8. Обележавање Сретења 

 

 

 

 

 

Чланови 

стручног већа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посете, 

изложбе, 

редовни 

часови, 

допунска, 

додатна 

настава, 

тематски 

часови, 

представе 

Посете, 

изложбе, 

редовни 

часови, 

допунска, 

Записник, 

панои, 

дневници, 

фотографије, 

сертификати, 

договор, 

анкете, 

сарадња са 

другим 

стручним 

већима 

 

 

Записник, 

панои, 
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Чланови 

стручног већа 

додатна 

настава, 

тематски 

часови, 

представе 

дневници, 

фотографије, 

сертификати, 

договор, 

анкете, 

сарадња са 

другим 

стручним 

већима 

март 

1.Учествовање на општинским и градским такмичењима 

2. Обележавање Светског дана књиге, 21. март (рецитал у 

Сали) 

3. Масленица 

4. Фестивал руског језика 

5. Пројектна настава 

6. Обележавање других значајних датума   

7.Писмени задаци (теме) – планирање  

8. Припремна настава за ученике осмих разреда и пробни 

Завршни испит 

9. Израда тестова за ученике који раде по ИОП-у 

10. Уређење паноа поводом Осмог марта 

11. Текућа питања 

Чланови 

стручног већа 

Посете, 

изложбе, 

редовни 

часови, 

допунска, 

додатна 

настава, 

тематски 

часови, 

представе 

Записник, 

панои, 

фотографије, 

договор, 

анкете, 

сарадња са 

другим 

стручним 

већима 

април 

 1. Анализа рада и успеха ученика на трећем 

класификационом периоду 

2. Резултати рада са часова ваннаставних активности 

3. Учествовање на градским такмичењима                                       

4. Представљање енглеске и руске секције (тематски час- 

сарадња са наставницима српског језика) 

5. Светски дан књиге и ауторских права, 23. април 

6. Дан енглеског језика 
7. Тематски час - Ускрс 
8. Обележавање Дана сећања на жртве  холокауста, геноцида и 

друге жртве фашизма (22.4.) 

Чланови 

стручног већа 

Посете, 

изложбе, 

редовни 

часови, 

допунска, 

додатна 

настава, 

тематски 

часови, 

представе 

Записник, 

панои, ранг 

листе, 

дипломе, 

договор, 

анкете, 

сарадња са 

другим 

стручним 

већима 
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мај 

1.Учествовање на градским и републичким такмичењима 

2. Годишњи тестови 

3. Реализација тематских часова (анализа посећених часова) 

4. Анализа резултата постигнутих на такмичењима 

5. Остале активности 
6. Пројектна настава - Детињство у прошлости (српски језик) 
7. Тематски час - Дан словенске писмености (српски и руски језик) 

8. Обележавање Дана победе, Дана Европе и Дана e-Twinninga-a 

(9.5.) 

 

Чланови 

стручног већа 

 

 

Чланови 

стручног 

већа, 

одељењске 

старешине 7. 

и 8. разреда 

Посете, 

изложбе, 

редовни 

часови, 

допунска, 

додатна 

настава, 

тематски 

часови, 

представе 

 

Посете, 

изложбе, 

редовни 

часови, 

допунска, 

додатна 

настава, 

тематски 

часови, 

представе 

Записник, 

фотографије, 

ППТ 

презентација, 

договор, 

анкете, 

сарадња са 

другим 

стручним 

већима 

 

Записник, 

фотографије, 

ППТ 

презентација, 

договор, 

анкете, 

сарадња са 

другим 

стручним 

већима 

 

јун 

1. Анализа рада Већа  у протеклој школској години 

2. Успех ученика на крају школске године 

3. Анализа реализације програма рада допунске, додатне 

наставе и ваннаставних активности 

4. Анализа рада са ученицима са посебним потребама 

5. Анализа пројектне наставе у петом и шестом разреду (мере 

за побољшање) 

6. Припремна настава за ученике осмих разреда 

7. Организација завршног испита 

8. Израда теста за ученике са ИОП-ом 

9. Завршна приредба ученика осмих разреда 

Чланови 

стручног већа 

 

Посете, 

изложбе, 

редовни 

часови, 

допунска, 

додатна 

настава, 

тематски 

часови, 

представе 

 

Записник, 

фотографије, 

ППТ 

презентација, 

договор, 

анкете, 

сарадња са 

другим 

стручним 

већима 
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10. Школски часопис 

11.Организовање разредних и поправних испита 

12. Дан руског језика, 6. јун 

13. Израда годишњих планова за наредну школску годину 

14. Избор руководиоца Већа за наредну школску годину 

15. Искуства са семинара 

16. Остале активности 

 

4. 4. 2. Програм рада Стручног већа за природне науке (техника и технологија, физика, хемија, математика,  

информатика и рачунарство, биологија и географија) 

време 

реализације 
садржај активности одговорност 

начин 

реализације 

евалуација 

рада 

август 

-Израда глобалних планова за наредну школску годину 

-Израда плана за стручноусавршавање 
сви чланови 

Стручног већа 

седница 

Стручног 

већа 

извештај, 

записник 

септембар 

-Предлози и избор ученика који ће  наставу похађати по ИОП-у 
-Индустријска револуција – пројектни задатак 

-Извори звука, звук 

-Дан озонског омотача 

-Набавка потребних наставних средстава и Математичког листа -
Планирање контролних вежби и писмених задатака на годишњем 

нивоу 

-Дигиталана и еучионица 
-Припрема за иницијално тестирање, а уједно и за завршни испит 

-Планирање и реализација иницијалних тестова за ученике петог 

и седмог разреда, које шаље Министарство просвете 
-Унос и обрада резултата иницијалног тестирања 

- Анализа завршног испита и мере за побољшање успеха на 

завршном испиту 

- Обележавање Европског дана језика 
 

 

Сви чланови 

Стручног већа 

С. Ћирић, Ј. Ј. 
Ивковић 

С. Ћирић, С. 

Ивановић, М. 

Николовски 

С. Ивановић, Д. 

Курандић, С. 

Милићевић 

чланови 

Стручног већа и 

учитељи трећег и 

четвртог разреда 
наставници свих 

предмета из 

којих се дају 

контролне вежбе 

и писмени 

задаци 

чланови 

Седница 

Стручног већа 

допунска, 

додатна и СА 

 

угледни час 

тематски час 

тематски час 

Стручно веће 

Стручно веће 
редовна настава 

редовна настава 

Стручно веће 

извештај 

извештај 

извештај 

извештај 

извештај 

записник 

записник 

извештај 

извешта 
записник 
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Стручног већа 

С. Милићевић, 

С. Ивановић, 

професори 

страних језика и 

српског језика и 

књижевности 

октобар 

-Табеларно и графичко приказивање резултата 
-Мотивација ученика 

-Томас Едисон и његова достигнућа 

-Међународни дан деце 
-Питагора 

-Усклађивање критеријума оцењивања 

-Иновације у настави и тимски рад наставника 
- Планирање интерних завршних испита  

- Обележавање Светског дана животиња 

- Обележавање Светског дана здраве хране 

С. Ћирић, Ј. Ј. 
Ивковић, Д. 

Курандић 

сви чланови 

Стручног већа 

Ј. Ј. Ивковић 

Сви чланови 

Стручног већа, 

М. Николовски, 

М. Антонијевић 

Марина Личина 

Сви чланови 

Стручног већа 
чланови 

Стручног већа 

С. Ивановић 

тематски час 

посета 

презентација 

редован час 

тематски час 

извештај 

извештај, анализа 

 

извештај, 

упитник 

извештај, анализа 

извештај 

новембар 

-Металургија и метали 

-Међународни дан толеранције 

-Климатске промене 
-Анализа успеха на крају првог пресека школске 2021/2022. 

године 

-Мере за побољшање успеха  ученика 
-Ератостен 

- Предлози за побољшање успеха ученика изсвих предмета 

- Праћење усвојености исхода ученика у петом, шестом и седмом 

разреду 
- Обележавање Светског дана климатских промена  

- Обележавање Светског дана науке  

- Обележавање дана Унеска  

С. Ћирић, С. 

Ивановић, Ј. Ј. 

Ивковић, 

сви чланови 

Стручног већа 

С. Ћирић, С. 

Ивановић; С. 

Милићевић, С. 

Ивановић 
сви 

чланови 

Стручног већа 

сви 

чланови 

Стручног већа 

С. Милићевић, 

М. Антонијевић 

Тематски час, 

редовна настава 

седница 
седница 

редовна настава 

тематски час 

извештај, анализа 

извештај, анализа 

закључак, 
извештај, анализа 

извештај, анализа 

извештај 
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сви чланови 

Стручног већа 

С. Милићевић, 

С. Ивановић 

С. Милићевић, 

С. Ивановић 

С. Милићевић 

децембар 

-Мерење 
-Коришћење огледа у настави 

-Димитриј Иванович Мендељејев 

-Електролитичка дисоцијација 
-Обележавање Међународног дана борбе против сиде 

-Болести кроз историју  

 
 

 

 

 
 

С. Ћирић, 
Д. Курандић,  

С. Ћирић, Т. 

Миловановић 

Д. Курандић 

С. Милићевић, 

С. Милићевић, 

С. Ивановић, 

С. Ћирић, 

Д. Курандић, 

тематски час 

посета 

слободна 

активност 

редовна настава 

додатна настава 

тематски час 

тематски час 
 

извештај, анализа 

извештај 

извештај 

извештај, анализа 

извештај 

извештај, анализа 

извештај 

јануар 

-Успех на крају првог полугодишта школске 2021/2022. 

године 

-Анализа вредновања ученика који наставу похађају по 

ИОП-у 

-Стручно усавршавање – семинар  

-Реализација плана, програма, редовне, допунске и додатне 

наставе и слободнихактивности 

-Набавка наставног материјала за завршни испит 

-Обележавање годишњице рођења Николе Тесле: 165. 

година од рођења научника и проналазача 

-Анализа другог интерног завршног испита и мере за 

побољшање успеха ученика на завршном испиту 

Сви чланови 
Стручног већа 

Сви чланови 

Стручног већа 

Ј.Јевтић, С. 

Ћирић 

 

С. Милићевић, С. 

Ивановић 

С. Ћирић, 

Д. Курандић 

седница 

додатна настава, 

редовна настава 

извештај, 

анализа 

извештај 

фебруар 

-Вредновање ИОП-а, анализа остварености исхода и израда 

ИОП-а занареднипериод 

-Припремање ученика за такмичења 
-Савремени приступ настави 

-Припреме за званичан пробни завршни испит 

сви чланови 

Стручног већа 

С. Милићевић,  

С. Ћирић, 

Д. Курандић 

седница 

додатна, 

редовна настава 

извештај, анализа 

извештај 
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-Обележавање Дарвиновог дана  

 
 

 

 

 

март 

-Светски дан вода 

-Резултати са такмичења 

-Електрична струја у течностима и гасовима 

-Мерење и контрола – појам и примена мерних средстава 

(мерила). 

-Дане нергетске ефикасности 

-Математичко такмичење „Мислиша“ 

-Реализација званичног пробног завршног испита 

-Обележавање Светског дана воде  

Ј.Јевтић, С. 

Ћирић , 

Д. Курандић 
сви чланови 

Стручног већа 

С. Ћирић, Д. 

Курандић 

Ј. Ј. Ивковић, С. 

Ћирић, Д. 

Курандић 

Ј. Ј. Ивковић 

Марина Личина, 

М. Антонијевић, 

Т. Мијаиловић, 
С. Милићевић, 

С. Ивановић, 

С. Ћирић 

Д. Курандић 

С. Ивановић, 

С. Ћирић 

Д. Курандић 

додатна настава, 

презентација 

седница 

тематски час 

редован час 

такмичење 

извештај 

извештај, анализа 

извештај, анализа 

извештај 

извештај 

април 

-Отворена лабараторија 

-Отпад у домаћинству и заштита животне средине 

-Израда модела ручном обрадом испајањем папира 

-Безбедност у саобраћају – предавање у млађим разредима 

-Анализа успеха на крају трећег пресека школске 2021/2022. 

године  

-Пут ка здрављу 

-Обележавање дана планете Земље  

Д. Курандић, С. 

Ћирић 

С. Ћирић, Д. 

Курандић, Ј. Ј. 

Ивковић, 
Ј. Јевтић 

Ивковић 

Ј. Ј. Ивковић, 

сви чланови 

Стручног већа 

С. Ћирић, Д. 

Курандић; С. 

Милићевић,  

С. Ивановић 

посета 

тематскичас 

редован час 

седница 

извештај, анализа 

извештај 

извештај 

извештај 
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мај 

-Милутин Миланковић – популираизатор науке 

-Тематски час о Алану Тјурингу 

-Научнопопуларна манифестација „Мај месец математике” 

-Обележавање Светског дана породица  

-Обележавање Светског дана биодиверзитета  

Ј. Ј. Ивковић 

М. Личина, Т. 

Мијаиловић, М. 

Антонијевић 

М. Личина, Т. 

Мијаиловић, М. 

Антонијевић 
С. Ивановић 

посета 

редовна настава, 

презентација 

тематски час 

тематски час 

посета 

извештај 

извештај 

извештај 

извештај 

извештај 

јун 

-Топлотне појаве 

-Aнализа успеха на крају другог полугодишта школске 

2021/2022. године  

-Припреме за завршни испит за ученике осмог разреда 
-Обележавање Светског дана заштите животне средине  

--Кондуров лет  

сви чланови 

тематски час 

седница 

припремна 
настава 

извештај 

извештај 

извештај 

 

4. 4. 3. Програм рада Стручног већа за уметност и вештине 

време 

реализације 
садржај активности одговорност 

начин 

реализације 

евалуација 

рада 

август, 

септембар 

1. Избор руководиоца већа  

2. Израда годишњег плана рада већа 

3. Израда глобалних (годишњих) планова рада за 

школску 2021/2022. годину  

4. Израдa планова стручног усавршавања у складу са 

Правилником о сталном стручном усавршавању и 

стицању звања наставника, васпитача и стручних 

сарадника („Сл. Гласник РС“ бр. 13/2012.);  

5. Израда плана рада ваннаставних активности и 

слободних активности 

6. Израда плана набавке наставних средстава  

7. Организација слободних активности 

Чланови Већа, 

директор и 

педагог 

Састанак већа 

тематски дан 

час индивидуал. 

посета, 

изложба, 

презентација 

анкета, 

извештај, 

анализа рада, 

записник, 

закључак 

октобар 

1. Усаглашавање годишњих и месечних планова рада 

2. Договор о учешћу на такмичењима, смотрама, 

културним манифестацијама  

3. Припрема за такмичења 

4. Активности поводом Дечије недеље 

Чланови Већа, 

учитељи 

Састанак већа 

тематски дан 

час индивидуал. 

посета, 

изложба, 

презентација 

анкета, 

извештај, 

анализа рада, 

записник, 

закључак 
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новембар 

1. Размена искустава у унапређењу наставе  

2. Припрема за такмичења, смотре и манифестације 

3. Подела задужења за прославу Светог Саве 

4. Недеља спорта 

Чланови Већа 

Састанак већа 

тематски дан 

час индивидуал. 

посета, 

изложба, 

презентација 

анкета, 

извештај, 

анализа рада, 

записник, 

закључак 

децембар 

1. Припрема и реализација новогодишњих свечаности 

2. Припрема за такмичења, смотре и манифестације и 

учешће на истим  

3. Припрема светосавске прославе 

4. Анкета 

5. Сарадња међу члановима Стручног већа 

Чланови Већа, 

Веће српског 

језика, 

Наставници 

верске наставе 

Састанак већа 

тематски дан 

час индивидуал. 

посета, 

изложба, 

презентација 

анкета, 

извештај, 

анализа рада, 

записник, 

закључак 

јануар 

1. Припрема за такмичења, смотре и манифестације 

2. Анализа реализације рада у првом полугодишту: 

редовне наставе и ваннаставних активности  

3. Активности поводом прославе школске славе 

4. Анализа анкете 

5. Оцена заступљености школе у медијима 

Чланови Већа, 

директор и 

педагог, 

Веће српског 

језика, 

Наставници 

верске наставе 

Састанак већа 

тематски дан 

час индивидуал. 

посета, 

изложба, 

презентација 

анкета, 

извештај, 

анализа рада, 

записник, 

закључак 

фебруар 

1. Припрема за такмичења, смотре и манифестације и 

учешће на истим  

2. Праћење и вредновање рада ученика  
Чланови Већа, 

директор и 
педагог 

Састанак већа 

тематски дан 

час индивидуал. 
посета, 

изложба, 

презентација 

анкета, 

извештај, 

анализа рада, 
записник, 

закључак 

март 

1. Припрема за такмичења, смотре и манифестације и 

учешће на истим  

2. Избор уџбеника за наредне четири године 

3. Размена искустава у унапређењу наставе  

4. Припрема васкршњих свечаности 

Чланови Већа, 

директор и 

педагог 

Састанак већа 

тематски дан 

час индивидуал. 

посета, 

изложба, 

презентација 

анкета, 

извештај, 

анализа рада, 

записник, 

закључак 

април 

1. Припрема за такмичења, смотре и манифестације и 

учешће на истим  
2. Припрема и реализација васкршњих свечаности 

3. Професионална оријентација у оквиру предмета 

Чланови Већа, 

наставници 

српског језика, 

наставници 

верске наставе 

Састанак већа 
тематски дан 

час индивидуал. 
посета, 

изложба, 
презентација 

анкета, 

извештај, 

анализа рада, 

записник, 

закључак 

мај 
1. Припрема за такмичења, смотре и манифестације и 

учешће на истим  
Чланови Већа, 

наставници 

Састанак већа 

тематски дан 

анкета, 

извештај, 
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2. Припрема завршних свечаности 

3. Анализа успеха ученика на такмичењима, смотрама и 

манифестацијама 

4. Недеља спорта 

5. Опроштајна утакмица ученика осмог разреда са 

наставницима 

час индивидуал. 

посета, 

изложба, 

презентација 

анализа рада, 

записник, 

закључак 

јун 

1. Анализа рада Већа у 2021/2022. години  

2. Анализа сарадње са другим Већима  

3. Сарадња међу члановима Стручног већа  

4. Оцена заступљености школе у медијима 

5. Подела задужења за школску 2021/2022. годину 

Чланови Већа, 

директор и 

педагог 

 

Састанак већа 

тематски дан 

час индивидуал. 

посета, 

изложба, 

презентација 

анкета, 

извештај, 

анализа рада, 

записник, 

закључак 

у току целе 

школске 

године 

1. Стручно усавршавање, учешће на семинарима које 

организује Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја  

2. Одржавање угледних/огледних, тематских часова, 

тематских дана, спортске недеље 

3. Посете позоришту, галеријама, музејима, концертима, 

сајмовима образовања  

4. Учешће на стручним семинарима и скуповима 

5. Сарадња са Руском школом 

6. Сарадња са ОМШ „Невена Поповић“ из Гроцке 

Чланови Већа, 

чланови осталих 

Већа и Тимова на 

нивоу школе 

Састанак већа 

тематски дан 

час индивидуал. 

посета, 

изложба, 

презентација 

анкета, 

извештај, 

анализа рада, 

записник, 

закључак 

 

4. 5. Стручни актив за развојно планирање 

кључна област Подршка ученицима и Етос 

индикатор 

4.2.1. Квалитет понуђених програма за подршку ученицима у процесу учења 

4.2.2. Напредовање и успех ученика 

5.2.1. Поштовање личности 

5.3.1. Комуникација са родитеља  

5.3.2. Укључивање родитеља и живот и рад школе и школско учење 

образложење 

Успех ученика на крају класификационих периода нису на задовољавајућем нивоу. 

Успех ученика на завршном испиту није на задовољавајућем нивоу. 

Потребно је унапредити сарадњу са родитељима - недовољна заинтересованост свих 

родитеља 
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Односе међу запосленима потребно унапређивати кроз међусобну комуникацију, 

поверење, уважавање и одговорности. 

препорука 

Идентификовати разлоге лоше мотивације и успеха ученика, предузети одговарајуће 

активности и мере за побољшање. 

Идентификовати разлоге недовољне заинтересованости родитеља у старијим разредима 

и предузимати одговарајуће активности како бисмо успешно мотивисали родитеље за 

сарадњу 

Предузимати мере за побољшање међуљудских односа, поверења и уважавања у школи 
 

циљеви 

показатељи 

остваривања 

циљева 

активности 
потребна 

средства 
спољна помоћ 

реализатори и 

одговорне 

особе 

време 

реализације 

Подршка 

ученицима у 

процесу учењу 

- успех ученика 

на класиф. 

перидома 

- успех на 

такмичењима 

- успех ученика 

осмог разреда 

на завршном 

испиту 

 

- увођење у 

различите 

технике учења 

кроз ИКТ 

- часови одељ. 

старешине 

(превазилазимо 

неуспех) 

- предавања 

стручних лица 

на тему 

мотивације 

- хоризонтално 

учење међу 

ученицима 

- помоћ 

ученицима који 

су обухваћени 

ИОП-ом 1 и 2 

- индивидуа-

лизација 

- материјали за 

учење 

- рачунари 

- паметне табле 

- сарадња са 

домом здравља 

- литература о 

даровитим 

ученицима 

- припремање 

задатака на 

више нивоа 

сложености 

- портфолио 

ученика који 

слабије 

напредују 

- портфолио 

ученика који 

изузетно 

напредујуе 

- стручни 

семинари 

- локална 

заједница 

- консултације 

са Школском 

управом 

- предавања 

стручних лица 

како за ученике 

тако и за 

наставнике 

учитељи, 

предметни 

наставници, 

директор школе 

септембар 2021 -  

јун 2022. 
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наставе на 

часовима 
 

циљеви 

показатељи 

остваривања 

циљева 

активности 
потребна 

средства 
спољна помоћ 

реализатори и 

одговорне 

особе 

време 

реализације 

Напредовање 

и успех 

ученика 

- конструктивни 

предлози 

учитеља и 

предметних 

наставника, 

стручне службе 

- успех ученика 

на крају 

школске године 

- исказан 

степен сарадње 

свих 

предметних 

наставника, 

одељењских 

старешина и 

стручне службе 

- редовно 

праћење 

напредовања 

ученика кроз 

педагошку 

свеску 

наставника 

- прописивање 

мера за 

унапређивање 

наставе 

- реализација 

додатних 

часова за 

ученике којима 

је потребна 

додатна 

подршка 

- коришћење 

ИКТ 

технологије 

(писање 

реферата, рад 

на истраж. 

задацима) 

- похваљивање 

ученика путем 

- свеске за 

праћење 

напредовања 

ученика 

- рачунари, 

штампачи 

- интернет у 

свим 

учионицама 

- програми за 

рад са децом са 

посебним 

потребама 

- хамери 

- књига 

похваљивања и 

награђивања 

- кутија за 

предлоге (како 

бих волео да 

учим у школи) 

- локална 

заједница 

- стручна лица 

- Завод за 

вредновање и 

унапређивање 

квалитета рада 

- просветни 

саветници 

учитељи, 

предметни 

наставници, 

одељењске 

старешине, 

стручна служба 

(педагог, 

логопед, 

библиотекар), 

директор школе 

септембар 2021 -  

јун 2022. 
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књиге о 

похваљивању и 

награђивању 

циљеви 

показатељи 

остваривања 

циљева 

активности 
потребна 

средства 
спољна помоћ 

реализатори и 

одговорне 

особе 

време 

реализације 

Напредовање 

и успех 

ученика 

- завршне 

приредбе на 

крају школске 

године 

- контакти са 

значајним 

личностима 

наше земље 

(глумци, писци, 

спортисти...) 

- књига 

похваљивања и 

награђивања 

 

- награђивање 

ученика на 

крају школске 

годин 

- промовисање 

успеха свих 

ученика 

(обухваћених 

ИОП-ом, 

изузетних 

ученика и оних 

који су се 

поправили у 

дисциплини) 

кроз пано ОВО 

САМ ЈА 

- подстицање, 

похваљивање и 

награђивање 

наставника који 

постижу 

изузетне 

резултате на 

завршном 

испиту, на 

такмичењима 

- новчана 

надокнада за 

поклоне за 

похваљене 

ученике у 

складу са 

Правилником 

- награђивање 

наставника кроз 

ИКТ 

технологију 

- надлежно 

министарство 

- локална 

заједница 

учитељи, 

предметни 

наставници, 

одељењске 

старешине, 

стручна служба 

(педагог, 

логопед, 

библиотекар), 

директор школе 

септембар 2021 -  

јун 2022. 
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циљеви 

показатељи 

остваривања 

циљева 

активности 
потребна 

средства 
спољна помоћ 

реализатори и 

одговорне 

особе 

време 

реализације 

Атмосфера и 

међуљудски 

односи 

- број 

конструктивних 

предлога и 

примедби за 

побољшање 

рада школе 

- број 

неформалних 

сусрета, излета, 

дружења 

- кутија за 

анонимне 

предлоге или 

анкета  

- одржавање 

састанака 

Педагошког 

колегијума 

- анализа анкета 

и предлога и 

достављање 

мера 

- уважавање 

мишљења 

одељењских 

заједница, 

Ученичког 

парламента, 

Савета 

родитеља и 

Школског 

одбора 

- мотивација 

родитеља за 

сарадњу кроз 

Отворен дан 

школе 

- излети за 

наставнике 

- кутија за 

предлоге, 

записници са 

састанака 

стручних већа, 

Педагошког 

колегијума 

- новчана 

средства за 

излете и 

стручне 

екскурзије 

запослених 

- Завод за 

вредновање 

квалитета 

- родитељи 

ученика 

- донатори 

педагог школе, 

руководиоци 

стручних већа и 

директор школе 

септембар 2021 -  
јун 2022. 
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циљеви 

показатељи 

остваривања 

циљева 

активности 
потребна 

средства 
спољна помоћ 

реализатори и 

одговорне 

особе 

време 

реализације 

Укључивање 

родитеља у 

живот школе 

- већа посета 

родитеља 

отвореним 

вратима школе, 

активностима 

које школа 

пружа 

(концерти, 

радионице, 

спортска 

такмичења...) 

- организовање 

посебних 

семинара за 

родитеље на 

тему сарадње са 

школом 

- присуство 

родитеља на 

одређеним 

часовима 

- представљање 

занимања 

родитеља 

ученика 

- евиденција 

долазака на 

отворена врата, 

на активности 

које школа 

пружа (март 

2017, децембар 

2017, март 2018 

и јун 2018. 

године 

- новчана 

накнада за 

семинаре које 

ће бити 

организовани за 

родитеље 

- локална 

заједница 

 

одељењске 

старешине, 

педагог школе 

септембар 2021 -  

јун 2022. 

 

Надгледање реализације активности из Акционoг плана: 

1. редовност у реализацији планираних активности 

2. постојање евиденције о обављљеним активностима, добијеним подацима и резултатима њихове анализе 

3. квалитет обрађених података, односно анализе добијених информација (поређење са претходним подацима) 

4. постојање предлога и препорука за корекције 

Након реализације сваке активности из Акционог плана, Тим за самовредновање извршиће самоевалуацију.  
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4. 6. Стручни актив за развој Школског програма 

Стручни актив за развој Школског програма од првог до четвртог разреда израдили су учитељи за период од четири године. 

Школски програм важи од 2020/2021. године до 2024. године, до јуна месеца. Они су  на основу упутстава Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја, Правилника о плану наставе и учења за први, други, трећи и четврти разред као и 

извода из Закона о начелима поштовања израде Школских програма, радили на изради Школских програма. Извршен је 

избор изборних програма и слободних наставних активности који ће бити понуђени родитељима и ученицима, а на основу 

опредељења биће организована настава из тих предмета. Извршили су избор уџбеника по којима ће радити у овој и наредним 

школским годинама 

Урађен је нови Школски програм за први и други циклус основног образовања, као и Школски програм осталих активности. 

Стручни активи ће током године пратити реализацију школских програма и старати се о реализацији свих циљева и задатака 

предвиђених програмом. Школски програми усвојен је на седници Школског одбора 29. 6. 2020. године. 
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5. ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА – 
стручни тимови школе 
 

5. 1. Програм Стручног тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања 

Општи циљ програма је: 

1. учинити школску средину што безбеднијим и подстицајнијим местом за све  ученике,  

2. мера превенције за стварање безбедне средине за живот и рад деце/ученика, 

3. мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и занемаривање у установама 

Циљеви у превенцији су: 

1. стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања; 

2. подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих актера школског живота да бисмо препознали насиље, 

злостављање и занемаривање; 

3. дефинисање процедура и поступака за заштиту ученика од насиља. 

Циљеви у интервенцији су: 

1. спровођење поступака и процедура реаговања у ситуацијама насиља; 

2. стално праћење и евидентирање врста и учесталости насиља; 

3. ублажавање и отклањање последица насиља; 

4. саветодавни рад са ученицима који трпе насиље, који врше насиље и који су посматрачи насиља. 

 

време 

реализације 
садржај активности одговорност 

циљ 

активности 

евалуација 

рада 

август 

1. Припрема Годишњег плана рада 

2. Подела задужења у оквиру Тима 

3. Упознавање одељењских старешина са правилницима и 

вођењем педагошке документације 

руководилац 

Тима Данка 

Симовић, 

директор 

школе 

Владимир 
Бокић, 

педагог 

Слађана 

Успостављање 

система 

ефикасне 

заштите и 

спровођење 

поступака 

спречавања 

насиља и 

реаговања у 

ситуацијама 

Записник 
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Недић, 

чланови 

Тима 

насиља 

септембар 

1. Конституисање Тима 

2. Договор око стручног усавршавања у циљу 

побољшања компетенција у области заштите деце од 
насиља – избор семинара 

3. Редовни и ванредни састанци – разматрање случајева 

насилног понашања у школи и разматрање реаговања 
у случајевима насилног понашања 

4. Упознавање  Савета родитеља и ученика са планом 

рада Тима,интерном процедуром поступања школе у 
случајевима насиља и укључивање родитеља у Тим 

5. Уређивање сталног паноа Тима у холу школе 

6. Ажурирање сегмената сајта школе који се односи на 

тему ненасилног понашања 

7. Упознавање са новим Протоколом од 26. 6. 2019. и 
од 30. 7. 2020. 

8. Представљање Националне платформе за превенцију 

насиља у школама „Чувам те“ наставницима, родитељима 

и ученицима 

руководилац 

Тима Данка 
Симовић, 

директор 

школе 

Владимир 

Бокић, 

одељењске 
старешине, 

чланови тима 

Спровођење 

психо – 

социјалног 

програма 

превенције 

кроз обуку и 

семинаре, 

информисање 

свих 

укључених у 

рад школе о 

процедурама и 

поступцима за 

заштиту од 

насиља, 

стварање и 

неговање 

климе 

прихватања, 

толеранције и 

уважавања 

Записник, 

пано, 

саветодавни 

рад 

октобар 

1. Редовни састанци – разматрање случајева насилног 

понашања у школи и разматрање реаговања у случајевима 
насилног понашања 

2. Редовна анализа евидентираних случајева насиља 

3. Укључивање ученика у ваннаставне активности – секције 

школе 

4. Стручно предавање за родитеље и ученике у организацији 

органа МУП-а на теме превенције насиља са посебним 

руководилац 

Тима Данка 

Симовић, 

директор 

школе 

Владимир 
Бокић, 

ученици, 

Праћење и 

евидентирање 

врста и 

учесталости 

насиља, 

саветодавни 

рад са 

ученицима, 

подстицање и 

Записник, чек 

листе, 

дневник 

слободних 

активности, 

семинар - 

обука 
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освртом на дигитално насиље и безбедност деце на 

интернету 

5. Дечја недеља 

родитељи, 

представници 

МУП-а 

развијање 

климе 

прихватања, 

толеранције и 

међусобног 

уважавања 

новембар 

1. Активности Вршњачког тима – обележавање Дана 

толеранције 16.11. 

2.  Међународни дан борбе против насиља над децом  

3. Укључивање ученика из подручних школа у живот и рад 

матичне школе 

4. Час одељењске заједнице посвећен изради „Одељењског 
правилника“ 

5. Редовни састанци – разматрање случајева насилног 

понашања у школи и разматрање реаговања у случајевима 
насилног 

сви чланови 

Тима, 

учитељице, 

предметни 

наставници 

Подизање 

нивоа свести и 

повећање 

осећања 

осетљивости 

свих 

укључених у 

живот и рад 

школе 

Записник, 

пано, 

разговор, 

писани 

извештај 

децембар 

1. Сарадња школе и родитеља – Новогодишњи вашар 

2. „Месец лепих речи“ 

3. Редовни састанци – разматрање случајева насилног 

понашања у школи и разматрање реаговања у случајевима 
насилног понашања 

руководилац 

Тима Данка 

Симовић, 

директор 

школе 

Владимир 
Бокић, 

педагог 

Слађана 
Недић, 

одељењске 

старешине 

Евидентирање 

активности, 

промовисање 

позитивних 

вредности, 

информисање 

о правилима и 

кућном реду 

Записник, 

презентација,  

јануар, 

фебруар 

1. Извештавање свих интересних група 

2. Редовни састанак 

руководилац 

Тима Данка 

Обавештавање 

свих учесника 

у образовно – 

Записник, 

извештај, 

евалуациони 



 

страна 95 oд 170 

2021/2022.    
 

95 
ОШ „Мића Стојковић“, Умчари 

Годишњи план рада школе  

3. Часови одељењског старешине, грађанског васпитања и 

верске наставе на тему „И речи могу да боле“ 

4. Полугодишњи извештај 

Симовић, 

директор 

школе 

Владимир 

Бокић, 

одељењске 
старешине, 

 учитељи и 

вероучитељи 

васпитном 

процесу, 

стварање и 

неговање 

климе 

прихватања, 

толеранције и 

уважавања 

лист 

март 

1. Редовни састанци – разматрање случајева насилног 

понашања у школи и разматрање реаговања у случајевима 

насилног понашања 

2. Евидентирање и анализа превентивних активности 

3. „Замена улога“ – Дан жена 

руководилац 

Тима Данка 
Симовић, 

директор 

школе 

Владимир 

Бокић, 

педагог 

Слађана 

Недић, 

ученици, 

чланови 

Вршњачког 

тима, 

одељењске 
старешине 

и предметни 

наставници 

Успостављање 

система 

ефикасне 

заштите, 

промовисање 

позитивних 

вредности, 

примена 

норми 

понашања 

Записник, 

фотографије, 

писани 

извештај 

април 

1. „Негујмо различитости“ – активности Ученичког 

парламента 

2. Редовни састанци – разматрање случајева насилног 

руководилац 

Тима Данка 
Симовић, 

Информисање 

о раду Тима, 

рад на 

отклањању 

Записник, 

извештај, 

анкета 
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понашања у школи и разматрање реаговања у 

случајевима насилног понашања 

3. Анализа и истраживање појава и облика насиља, 

злостављања и занемаривања ученика и евентуално 

запослених 

4. Спортска такмичења 

5. Анализа рада на Националној платформе за превенцију 
насиља у школама  „Чувам те“ (укљученост родитеља и 

ученика, завршене обуке наставника) 

директор 

школе 

Владимир 

Бокић, 

педагог 

Слађана 

Недић, 

одељењске 
старешине, 

представници 

МУП-а 

последица 

насиља и 

интеграција 

ученика у 

заједницу 

вршњака, 

спровођење 

програма 

превенције 

кроз 

предавања  

мај, јун 

1. Редовни састанци – разматрање случајева насилног 

понашања 

2. Ажурирање сајта који се односи на тему ненасилног 

понашања 

3. Извештавање свих интересних група – израда извештаја 

4. Доношење предлога и мера у циљу решавања постојећих 
проблема и побољшања рада 

руководилац 

Тима Данка 
Симовић, 

директор 

школе 

Владимир 

Бокић, 

педагог 

Слађана 

Недић, 

чланови 

Тима 

Информисање, 

саветодавни 

рад са 

ученицима, 

побољшање 

рада самог 

Тима 

Записник, 

фотографије, 

извештај, 

анкета, 

самовредно-

вање 
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5. 2. Програм Стручног Тима за инклузивно образовање 

Инклузивно образовање се заснива на концепту квалитетног образовања за све и пружања јединствених могућности на свим 

нивоима образовног система. Инструмент остваривања инкулузивног образовања је индивидуали образовни план (ИОП), 

који садржи профил детета, процену потребне подршке и план активности. Потребно је обезбедити додатну помоћ и 

подршку у образовно-васпитном раду кроз отклањање различитих препрека, физичких и комуникационих ученицима којима 

је због социјалног ускраћивања, сметњи у развоју или инвалидитета то неопходно. За ученике са изузетним способностима се 

такође врши индивидуализација а по потреби ради и индивидуални образовни план. 

Циљеви и исходи инклузивног образовања су: 

- постизање оптималног укључивања детета у редован образовно-васпитни систем и његово осамостаљивање у 

вршњачком колективу, 

- прилагођавање наставних планова и програма, тако да одговарају спектру разноликости који постоје међу децом у 

било ком одељењу, 

- повећање компетенција наставника, 

- успостављање атмосфере сарадње и тимског рада свих учесника  у образовном процесу. 

Корективни педагошки рад 

Са ученицима који спорије напредују у учењу, имају потешкоћа у праћењу наставе, као и са ученицима са проблемима у 

понашању, у школи се организује корективни образовно-васпитни рад. Идентификацију ученика са потешкоћама обавља 

одељењски старешина у сарадњи са педагогом и дефектологом школе. Корективни образовно-васпитни рад организује се 

током читаве школске године који треба да омогући напредовање ових ученика.  

Додатну подршку ученицима пружају одељењске стрешине, предметни наставници, Стручни тим за инклузивно 

образовање, педагог и дефектолог школе, али и родитељи. 

Између осталог, примењиваће се следећи поступци: индивидуализована настава (прилагођавање метода, материјала, учила), 

смањење захтева наставних садржаја, похађање допунске наставе, рад са дефектологом и педагогом школе (упознавање 

ученика са условима успешног учења, откривање узрока застојања у напредовању појединих ученика, предузимање мера за 

помоћ, сарадњу са родитељима, праћење темпа напредовања ученика), израда индивидуалног образовног плана. 

Уколико је потребно, овај рад ће током године бити реализован у сарадњи са стручњацима из специјализованих институција 

за пружање специјалне помоћи деци (Дечји диспанзер и Развојно саветовалиште Дома здравља Гроцка, Институт за 

психофизиолошке поремећаје и патологију говора, Центар за социјални рад, Завод за ментално здравље у Палмотићевој). 
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време 

реализације 

садржај активности 

одговорност 
одговорност евалуација рада 

август 

Конституисање Стручног тима за инклузивно образовање (СТИО). 

Еведентирање ученика који су у претходној школској години били 

укључени у инклузивно образовање и упознавање са Извештајима 

наставника о њиховом напредовању. 

Упознавање СТИО са ученицима који се искључују из инклузивног 

образовања због њиховог напредовања. 

Упознавање са Програмом рада СТИО  тима. 

Успостављање контакта са специјализованом школом  и договор у вези 

са начинима подршке. 

Обезбеђивање прилагођених уџбеника и другог наставног материјала за 

ученике којима је таква помоћ неопходна. 

директор школе, 
чланови тима, 

педагог 

ИОП-и, 
извештаји, 

записници 

септембар 

Припрема анализе стања у школи с аспекта образовних, здравствених и 

социјалних потреба ученика. 

Упознавање интересних група са планом рада за школску 2021/2022. 

годину. 

Идентификација ученика са посебним потребама и израда педагошких 

профила. 

Прикупљање података и пружање помоћи наставницима и одељењским 

старешинама у писању Педагошких профила за ученике који ће у овој 

школској години бити укључени у инклузивно образовање. 

Укључивање родитеља и локалне заједнице у рад СТИО тима. 

Анализа постојећег стања у школи на тему Колико је инклузивна наша 

школа и колико је успешна у томе. 

Писање индивидуалних образовних планова и сређивање документације 

за све ученике који су укључени у ИОП. 

Упознавање одељењских старешина 5.разреда са потребама ученика који 

раде према ИОП-у и начином досадашњег рада у разредној настави. 

 

 

 

чланови тима, 

педагог 

наставници 

разредне 
наставе, 

одељењске 

старешине 

Педагошки профили 

ученика, 

индивидуални 

планови за ученике 

Извештаји 

октобар 

Упућивање наставника на начин оцењивања ученика укључених у ИОП.  

Јачање професионалних компетенција наставника путем: предавања, 

саветодавно, упућивањем на стручну литературу. 

Даровита деца и рад са њима. 

руководилац 

тима, 

директор, 
педагог, чланови 

тима 

Приручници, размена 

искустава, анализа, 
панои даровитих 

ученика 
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Пружање додатне подршке ученицима. Вршњачки тим 

новембар 

Ученичка акција у вези прихватања различитости, израда паноа, 

заједничке радионице ученика са ИОП-ом, даровите деце уз родитеље 

(нпр. Дечија права, толеранција...) 

Провера и комплетирање документације за све ученике обухваћене 

ИОП-ом. 

Праћење напредовања ученика који су укључени у инклузивно 

образовање. 

Формирање базе добре праксе за инклузивно образовање. 

Презентација добрих примера и реализација часова на којима се 

укључују ученици обухваћени ИОП-ом. 

 

 
 

Ученички 

парламент,Тим 

за заштиту 

одељењске 

старешине 

сви чланови 

тима 

 

 

 

Извештаји са акција, 

записници Тимова 

педагошка 

документација 

за ученике 

по ИОП-у 

децембар 

Укључивање деце са посебним потребама у ваннаставне активности и у 

рад школе. 

Помоћ у раду учитељима и наставницима код ромске деце. 

Упућивање у начине процене сопственог напредовања (развијање 

самосвесности о сопственим могућностима код ученика 

путеминдивидуалних разговора) 

Фокус група: интервју са ученицима. 

изабрани члан 

тима 

педагог, 

директор, 

руководилац 

тима 

изабрани члан 

тима 

 

Извештаји, 

евиденција разговора, 

записници  

тима 

извештај 

јануар 

Праћење напредовања ученика: прикупљање Вредновања ИОП-а за 

сваког ученика и за сваки предмет уз извештај. 

Предлози мера за побољшања рада ученика до краја школске године. 

Успостављање поверења између школе и родитеља ромске деце. 

руководилац, 

наставници 

педагог 

изабрани члан 

тима 

педагошка 

документација 

за ученике 

по ИОП-у 

 

фебруар 

Провера и комплетирање документације за све ученике обухваћене 

ИОП-ом. 

Фокус група: интервју са наставницима. 

руководилац, 

педагог, 

изабрани члан 

тима 

Педагошки профили 

ученика 

март 

Семинар за наставнике и родитеље на тему инклузије. 

Саветодавни рад са ученицима осмог разреда и њиховим родитељима у 

вези са полагањем завршног испита и уписа у жељену школу 

директор, 
руководилац, 

педагог, 

одељењске 

старешине 

Анализа 

 

евиденције 

април 

Спровођење анкете за родитеље о процени сарадње са тимом и школом 

са циљем побољшања рада тима. 

Фокус група: интервју са родитељима даровите деце. 

изабрани 
чланови тима 

Резултати анкете, 
анализа 

извештај 
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мај 

Пружање додатне образовне  подршке ученицима који полажу завршни 

испит по прилагођеним и измењеним стандардима. Израда  тестова за 

ученике који полажу завршни испит по ИОП-у 2. 

Праћење напредовања ученика: прикупљање Вредновања ИОП-а за 

сваког ученика и за сваки предмет уз извештај. 

директор, 

руководилац, 

педагог, 

одељењске 

старешине, 

наставници 

Тестови,кључ, 

документовани 

материјал са 

завршног испита 

јун 

Ревизија ИОП-а. 

Анализа рада школског Стручног тима за инклузију. 

Евалуација програма тима и предлог за израду програма за наредну 

школску годину. 

сви чланови 

тима 

Записници,извештаји,  

програм 

тима 

  

Корективно-педагошки рад 

Из образовно-васпитне праксе евидентно је да поједини ученици имају тешкоћа при савладавању наставног градива, као и у 

погледу опште социјалне укључености. Неки ученици имају сметње у психичком и физичком развоју и испољавају 

карактеристике које су последица тих сметњи. 

 

Узроци неуспеха и манифестоване сметње су такве природе да им није потребан третман у оквиру специјализоване установе. 

Тој групи деце је неопходан педагошки третман, тј. корективан педагошки рад. Задаци корективног рада су: 

- максимално стимулисање потенцијалних снага ради ублажавања многих последица  

- слабијег интелектуалног развоја 

- ублажавање и отклањање евентуалних телесних и психичких сметњи које могу неповољно утицати на развој ученика 

- обезбеђивање услова за дружење свих ученика и заједнички живот и рад са ученицима који имају тешкоће у развоју 

План подршке деци из осетљивих група 

облик рада садржај активности 

Евидентирање ученика којима је потребна 

подршка 
Израда евиденције 

Мотивисање деце и њихових родитеља- 

старатеља да упишу децу у школу 

Одласци у насеља у којима живе 

Разговори 

Рад по компензаторним програмима са 

ученицима којима је потребна додатна подршка 
Индивидуални рад са логопедом школе 

Активности које имају за циљ неговање Приредба која има за циљ представљање деце ромске 
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културних различитости 

Радионице које јачају свест о значају 

толеранције 

националности на њиховом матерњем језику кроз песму и 

рецитовање 

На часовима одељенског старешине 

Здравствена помоћ 

 

Посредовање у добијању одговарајуће здравствене помоћи 

(стоматолог, педијатар, офтамолог, дерматолог) 

 

 

Праћење редовности похађања наставе 

 

 

Праћење и евидентирање изостајања са наставе 

Успостављање сарадње са родитељима у циљу јачања њихове 

мотивације за редовност похађања наставе њихове деце 

Слање пријаве о нередовности похађања наставе Одељењу за 

друштвене делатности 

Исхрана ученика 

Евидентирање ученика од стране одељенског старешине и педагога 

школе 

Обезбеђивање оброка за ученике лошијег материјалног стања 

 

Сарадња са Центрима за социјални рад општине 

Гроцка 

 

Слање дописа у случајевима сумње на занемаривање, насиље и 

злостављање 

Одговори на замолнице Центара за социјални рад 

Кроз заједничке активности (израда плана заштите за поједине 

ученике, учешће у студијама случаја, узајамне посете, путем 

телефонских разговора) 

Заједничко ангажовање на остваривању права ученика (лична 

документа, материјална помоћ и здравствена заштита) 

Сарадња са Домом здравља Гроцка и другим 

здравственим институцијама (Институт за 

ментално здравље, Клиника за кожно-венеричне 

болести) 

Укључивање ромског координатора Дома здравља Гроцка у 

пружању помоћи деци у доступности здравствене заштите 

Посредовање у добијању адекватне здравствене заштите 

Сарадња са општином Гроцка – Одељењем за 

друштвене делатности 

Посредовање у добијању једнократне материјалне помоћи 

Сарадња у решавању конкретних проблема деце и њихових 

родитеља 

Саветодавна помоћ 

Сарадња са Интерресорном комисијом 

Сарадња са невладиним организацијама 

Обавештавање и укључивање организација у пружању помоћи деци 

и  њиховим породицама 

Разговори 
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Дописи 

Студије случаја 

Заједнички изласци на терен 

Активности обезбеђивања обуће, одеће и 

школског прибора 

Хуманитарне акције на нивоу школе, одељења и личним 

ангажовањем запослених 

Сарадња са медијима 

Указивање на проблеме деце из осетљивих група обавештавањем 

медија 

Промовисање примера добре праксе кроз разговоре и интервјуе 

 

5. 3. Програм Стручног тима за самовредновање  

време 

реализације 
садржај активности одговорност 

начин 

реализације 

евалуација 

рада 

септембар 

1. Упознавање руководиоца тимова и стручних већа са 

задацима 

2. Усвајање Годишњег плана Тима за самовредновање и 

вредновање рада школе за школску 2021/2022. 

 

Руководилац и 

чланови Тима, 

Руководиоци 
других тимова, 

руководиоци 

стручних већа, 

чланови Тима, 

координатор 

Селфи тима 

Укључивање у 
процес 

спровођења 

мера, 

Унапређење 

рада школе 

Састанци 

чланова Тима са 
руководиоцима 

других тимова и 

стручних већа, 

Састанци 

чланова Тима, 

Селфи извештај 

октобар 

3. Писање Акционог плана у вези са самовредновањем 

одабране области (Подршка ученицима) 

 

Руководилац и 

чланови Тима, 

Наставници 

математике, 

српског језика, 

историје, 
географије, 

хемије, физике, 

биологије, 

руководиоци 

стручних већа и 

чланови Тима, 

координатор 

Селфи тима 

Писање мера за 

унапређење 
резултата, 

Организација 

рада Тима за 

самовредновање 

Састанци 

чланова Тима са 

руководиоцима 

стручних већа и 
наставницима; 

самовредновање 

по утврђеним 

индикаторима, 

Састанци 

чланова Тима,  

новембар 
4. Утврђивање индикатора за самовредновање 

5. Подела задужења у вези са самовредновањем на 
Руководилац и 

чланови Тима 

Организација 

рада Тима за 

Састанци 

чланова Тима 
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основу прикупљеног материјала самовредновање 

децембар 

6. Прикупљање доказа о спровођењу мера; анализа тока 

прикупљања 

7. Анализа спровођења прописаних мера 

Руководилац и 
чланови Тима 

Припрема 

самовредновања, 
Самовредновање 

по областима 

Самовредновање 

по утврђеним 
индикаторима 

јануар 

8. Полугодишњи извештај о раду Тима за 

самовредновање  Руководилац 

Тима 

Сумирање 

резултата 

Састанак 

чланова Тима; 

седница 

Наставничког 

већа 

фебруар 

9. Писање Акционог плана у вези са самовредновањем 

одабране области (Образовна постигнућа ученика) 

Руководилац и 

чланови Тима, 

Наставници 

математике, 

српског језика, 

историје, 

географије, 
хемије, физике, 

биологије, 

руководиоци 

стручних већа и 

чланови Тима 

Писање мера за 

унапређење 

резултата, 

Организација 
рада Тима за 

самовредновање 

Састанци 

чланова Тима са 

руководиоцима 

стручних већа и 

наставницима; 

самовредновање 
по утврђеним 

индикаторима, 

Састанци 

чланова Тима 

март 

10. Утврђивање индикатора за самовредновање 

11. Подела задужења у вези са самовредновањем на 

основу прикупљеног материјала 

Наставници 

математике, 

српског језика, 

историје, 

географије, 

хемије, физике, 

биологије; 
руководиоци 

стручних већа и 

чланови Тима, 

Руководилац и 

чланови Тима 

Писање мера за 

унапређење 

резултата, 

Организација 

рада Тима за 
самовредновање 

 

Састанци 

чланова Тима са 

руководиоцима 

стручних већа и 

наставницима; 

Самовредновање 
по утврђеним 

индикаторима, 

Састанци 

чланова Тима 

април 

12. Обрада података; утврђивање јаких и слабих страна 
Руководилац и 

чланови Тима 

Процес 

самовредновања 

Самовредновање 

по утврђеним 

индикаторима; 

састанци Тима 

мај 13. Анализа резултата обраде и утврђивање мера Руководилац и 

чланови Тима 

Унапређивање 

рада школе 

Састанак 

чланова Тима 
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јун 

14. Упознавање са прописаним мерама  

15. Годишњи извештај о раду Тима за самовредновање 

16. Анализа резултата обраде и утврђивање мера 

Руководиоци 

тимова, 

руководиоци 

стручних већа, 

чланови Тима 

Укључивање у 

процес 

спровођења 

мера, 

Сумирање 

резултата 

Састанци 

чланова Тима са 

руководиоцима 

других тимова и 

стручних већа 

јул 

17. Упознавање са прописаним мерама  

18. Годишњи извештај о раду Тима за самовредновање 

19. Анализа резултата обраде и утврђивање мера 

Руководиоци 

тимова, 
руководиоци 

стручних већа, 

чланови Тима 

Укључивање у 

процес 
спровођења 

мера, 

Сумирање 

резултата 

Састанци 

чланова Тима са 
руководиоцима 

других тимова и 

стручних већа 

 

5. 4. Програм рада Ученичког парламента 

Парламент чине по два представника сваког одељења седмог и осмог разреда у школи. Парламент се бира сваке школске 

године и има председника. Координатор рада парламента је професор српског језика и књижевности Маријана Жујевић 

Николић. 

 

време 

реализације 
садржај активности носиоци послова 

септембар 

1) Избор и упознавање чланова Ученичког парламента (УП) 

2) Избор руководства УП 

3) Упознавање чланова Ученичког парламента са планом рада за наредну 

школску годину, извештајем о самовредновању школе и упознавању ГПР 

школе (разматрање) 

4) Сарадња са различитим Тимовима у школи (избор чланова који ће 

представљати УП у различитим Тимовима у школи) 

5) Заједничка анализа правила о понашању у школи и школском аутобусу  

6) Предлози за наставак и реализацију културних и спортских активности 

унутар и ван школе 

7) Списак филмова за школски биоскоп 

8) Правила понашања и очувања простора за састанке Ученичког парламента 

9) Зидне новине – Наши успеси 

1) Чланови УП 
2) Чланови УП 

3) Чланови УП 
4) Чланови УП, чланови Тимова 

5) Чланови УП 
6) Чланови УП, наставници  физичког 

васпитања, предметни наставници 
7) Чланови УП, директор школе, 

педагог 
8) Чланови УП 

9) Чланови УП 
10) Чланови УП, чланови Еколошке 

секције, Тим за екологију 
11) Чланови УП, чланови литерарне, 

ликовне, техничке и секције за 
предузетништво, Тим за уређење 

школе, наставници српског језика, 
ликовне културе, учитељи,одељењске 

старешине 
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октобар 

1) Анализа остварености планираних  активности 

2) Сарадња са различитим Тимовима у школи (извештаји, предлози, 

сугестије) -израда паноа о насиљу 

3) Настава и учење (предлози, сугестије) 

4) Безбедност на Интернету 

5) Сарадња са Патронажном службом (предлози, избор тема за предавања) 

1) Чланови УП 
2) Чланови УП, Тим за борбу против 
насиља, злостављања и занемаривања 

3) Чланови УП, педагог, директор 

школе, одељењске старешине 
4) Чланови УП, наставници 
информатике и рачунарства 

5) Чланови УП, одељењске старешине, 
учитељи 

новембар 

1) Анализа остварености планираних  активности 

2) Организација ученичке журке 

3) Друштвено-користан рад 

(Помоћ старијим лицима) 

1) Чланови УП 
2) Чланови УП, педагог, одељењске 

старешине 

децембар 

1) Анализа остварености планираних  активности 

2) Потребе ученика и њихова иницијатива (спортске и културне активности, 

побољшање услова за рад и функционисање у школи) 

3) Новогодишњи базар 

1) Чланови УП 
2) Чланови УП, директор школе 

3) Чланови УП, чланови литерарне, 

ликовне, техничке и секције за 
предузетништво, Тим за уређење 

школе 
4) Чланови УП, чланови литерарне, 

ликовне, техничке и секције за 
предузетништво, Тим за уређење 

школе, одељењске старешине 

јануар 

1) Анализа досадашњег рада и предлози за побољшање рада Ученичког 

парламента 

2) Информисање чланова Наставничког већа о резултатима рада УП 

3) Друштвено-користан рад 

(посета Дому за стара лица) 

1) Чланови УП 
2) Координатор рада Ученичког 

парламента и записничар 

 

фебруар 

1) Анализа остварености планираних  активности 

2) Насиље у школи и како се изборити са њим (предлози и сугестије) – 

ажурирање паноа 

3) ,,Дан замене улога-ученик/наставник" 

Тим за борбу против насиља, 
злостављања и занемаривања 

педагог, директор школе, предметни 
наставници, Тим за професионалну 

оријентацију, 
чланови Еколошке секције, Тим за 

екологију, наставници биологије, 
учитељи, ученици млађих разреда 

март 

1) Анализа остварености планираних  активности 

2) Пробни завршни испит - Постигнућа ученика 

3) Друштвено-користан рад 

(,,Безбедност на интернету") – израда паноа 

педагог, директор школе, одељењске 
старешине 

чланови Еколошке секције, Тим за 
екологију, наставници физичког 

васпитања, учитељи, ученици млађих 
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4) Посета ученика подручним школама 

 

разреда 

април 

1) Анализа остварености планираних  активности 

2) Професионална оријентација – посета ученика осмог разреда Средњој 

школи у Гроцкој 

3) Кутак за професионалну оријентацију 

1) Чланови УП 
2) Чланови УП, педагог, директор 

школе, предметни наставници, Тим за 

професионалну оријентацију 

3) Чланови УП, педагог, директор 

школе, предметни наставници, Тим за 

професионалну оријентацију 
4) Чланови УП, ученици осмог разреда 

мај 

1) Анализа успешности пробног завршног испита (сугестије, напомене) - 

Постигнућа ученика 

2) ,,Осмаци кувају за вас" 

3) Организација спортских такмичења за ученике 

1) Чланови УП, директор школе, 
педагог 

2) Чланови УП, ученици осмог разреда 

јун 

1) Анализа успешности планираних и остварених активности у оквиру УП 

2) Предлози за наставак и реализацију културних и спортских активности 

унутар и ван школе 

3) Усвајање плана рада за наредну школску годину 

1) Чланови УП 
2) Чланови УП 
3) Чланови УП 

5. 5. Програм рада Вршњачког тима 

Вршњачки тим чине по два представника сваког одељења петог, шестог, седмог и осмог разреда и по један представник 

сваког одељења четвртог разреда. Чланови Вршњачког тима се бирају сваке школске године. Координатори рада тима су 

педагог школе Слађана Недић и професор енглеског језика Ивана Недић. 

 

време 

реализације 
садржај активности носиоци послова 

септембар 

- Избор и упознавање чланова Вршњачког тима 

- Доношење правила о раду тима 

- Усвајање плана 

- Анализа досадашњег рада 

- Предлози за наставак и реализацију активности Вршњачког тима и сарадња 

са другим тимовима, од значаја, у школи  

Директор школе 

Ученици 
Координатори тима 

октобар 

- Договор о планирању активности 

- Сарадња са тимом за заштиту деце/ученика од насиља, занемаривања и 

злостављања 

- Спровођење активности – радионице   

Ученици 

Координатори тима 

Представник тима за заштиту 

деце/ученика од насиља, 

занемаривања и злостављања 
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новембар 
- Сарадња са стручним органима школе (Наставничко веће, Савет родитеља и 

Школски одбор): Извештај о раду тима и предлози   
Ученици 

Координатори тима 

децембар 
- Анализа рада тима 

- Спровођење активности – радионице 
 

 

јануар 

- Учешће у побољшању сарадње са родитељима ученика са тешкоћама у 

развоју, у првом реду у понашању кроз активности одељењских заједница, 

одељењских старешина, стручних сарадника и директора  

Ученици 

Координатори тима 
Одељењске старешине 

фебруар 
- Припрема анализе постигнутих резултата 

 
Ученици 

Координатори тима 

март 
- Реализација истраживачких активности – радионица ради доношења 

предлога за побољшање метода учења 
Ученици 

Координатори тима 

април - Предлози за наставак и реализацију активности тима Ученици 

Координатори тима 

мај - Спровођење активности – радионице Ученици 

Координатори тима 

јун - Анализа реализованих активности Вршњачког тима Ученици и координатори 

 

5. 6. Програм Стручног тима за развој школског спорта и превенцију болести зависности 

На основу члана 40 Закона о основном образовању и васпитању школа је дужна да у оквиру програма Школског спорта, 

заједно са јединицом локалне самоуправе, организује недељу школског спорта, најмање једном у току полугодишта, а ради 

развоја и практиковања здравог начина живота, развоја свести о важности сопственог здравља и безбедности, потреби 

неговања и развоја физичких способности, као и превенције насиља, наркоманије, малолетничке делинквенције.  

ОШ „Мића Стојковић“ ће у својој организацији рада понудити свим ученицима Програм спортских активности за ученике 

млађих и старијих разреда. 

Како школа има више него повољне услове за реализацију школског спорта (велику фискултурну салу, малу гимнастичку 

салу, четири велика терена за различите спортове, спољну теретану), одлучили смо да у програм школских активности школе 

уврстимо мањи пројекат – тзв. „Спортске среде“. Предвиђено је, наиме, да по једна среда у месецу буде у знаку дружења 

међу одељењима кроз различите спортске садржаје који су предвиђени програмом рада школског спорта и испланирани су за 

целу школску 2021/2022. годину. 

Циљеви организовања „Спортских среда“ 

Циљ школског спорта, пре свега је враћање деце ка спорту и спортским активностима, а организација „Спортских среда“ има 

за циљ: 

- подстицање дружења међу ученицима; 
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- осмишљено и креативно организовано провођење слободног времена ученика; 

- развијање љубави према спорту и спортским дисциплинама; 

- развијање интересовања ка спортским дисциплинама; 

- развијање здравог такмичарског духа;  

Чињеница је да време у коме живимо карактеришу брзе и значајне промене у привреди, култури, друштву, запосленост оба 

родитеља и да то све доводи до разних облика отуђења, прекида са традиционалним начином васпитавања. И када се све ове 

чињенице уклопе у опште прихваћену поставку да је спорт (игра) „централна активност детињства“ и потреба детета, извор 

задовољства и среће за дете, значајна за формирање интелекта и развој одређених способности код деце, произилази да 

спорту и спортским играма треба посветити већу пажњу него до сад. 

Управо због тога смо одлучили да се школски спорт реализује кроз  садржаје „Спортских среда“ и тако одабрали разне 

спортске игре, плесове, елементарне и штафетне игре, кросеве, часове пливања и слично.    

Начин реализације 

У припреми, организовању и реализацији „спортских среда“ учествоваће сви учитељи, ученици, ђачки родитељи као и други 

гости (спортисти, познате личности идр.), а руководиће задужени наставник. 

Предвиђено је да се спортска дружења међу одељењима организују по разредима (сва одељења једног разреда) и то тако да 

се исти спортски садржаји и дружења одигравају у свим разредима, тако што ће се временски распоред одређивати у 

зависности од садржаја, временских и организационих услова. 

За теме спортских среда предвиђени су различити садржаји: игре без граница, разне спортске дисциплине, елементарне игре, 

плес, пливање, школска олимпијада.  

„Спортске среде“ одржаваће се крајем месеца, како би одељења имала довољно времена да се припреме за њихову 

реализацију. 

 

време 

реализације 
садржај активности 

одговорност, начин 

реализације и носиоци 

послова 

август, 

септембар 

- Планирање и програмирање школског спорта и спортских активности за 

текућу годину 

- Набавка наставних средстава неопходних за реализацију програма 

- Конституисање Стручног тима и усвајање плана рада за школску 

2021/2022. годину. 

- Одржавање јесењег кроса 

чланови Стручног тима 

састанак, припрема материјала, 

дијалог 
усмено сумирање утисака 

октобар - У сарадњи са Ученичким парламентом и одељењским старешинама 

организовано спровођење анкете путем које ће се проверити 

чланови Стручног тима, чланови 

Ученичког парламента, одељењске 

старешине старешине 
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информисаности ученика о настанку болести зависности као и о значају 

спровођења здравог начина живота. 

састанак, дијалог, припрема 

материјала, анкетирање ученика, 

анализа резултата анкета 

сумирање резултата анкете 

новембар 
- Презентовање резултата спроведене анкете и одржавање тематског часа 

Знам да се чувам сам! 

чланови Стручног тима 

одржавање тематског часа, 

презентовање резултата анкете 

усмено сумирање утисака 

децембар 

- Организација тематског предавања поводом обележавања Међународног 

дана борбе против AIDS-a. 

чланови Стручног тима, 
представници ДЗ Гроцка, ученички 

парламент 

предавање стручног лица 

анкета 

јануар, 

фебруар 
- Израда едукативних паноа у сарадњи са Вршњачким тимом. 

- Предавање представника МУП-а о повезаности деликвенције и нездравог 

облика живота. 

чланови Стручног тима,  

представници вршњачког тима 

чланови Стручног тима, 

представници МУП-а 

израда и приказ паноа 

предавање стручног лица 

усмено сумирање утисака 

анкета 

март 
- Одржавање тематског часа Зависност од интернета и спровођење анкете. 

чланови Стручног тима 
одржавање тематског часа, 

спровођење анкете 

април - Одржавање пролећног кроса. 
- Сарадња са спортским друштвима у 

локалној заједници и спортским савезом 

општине Гроцка. 

чланови Стручног тима 

спровођење кроса 

усмено сумирање утисака 

мај - Спровођење спортске недеље под називом 

Живот није лопта да се играш са њим!. 

- Спровођење кроса РТС-а. 

чланови Стручног тима 

одржавање турнира из кошарке, 

одбојке, фудбала и стони-тениса, 

спровођење кроса РТС-а 

јун 
- Презентација и евалуација рада тима. 

чланови Стручног тима 

презентовање и евалуација 

радаСтручног тима 

Програм здравственог васпитања ученика 

Циљ програма здравственог васпитања јесте да ученици овладају основним знањима, вештинама, ставовима и вредностима 

из области здравственог васпитања, кроз учење засновано на искуству. 
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Учење садржаја здравственог васпитања подразумева превођење онога што знамо о здрављу у жељени начин понашања, уз 

препознавање правих животних вредности и подстицање оптималног развоја личности. 

Остали циљеви и задаци здравственог васпитања су: 

- стицање знања и формирање ставова ученика о здрављу и развоју хуманизације међу људима, 

- систематско унапређивање здравља школске популације, посебно путем наставних програма који би укључивали 

образовање о здрављу, 

- унапређивање хигијенских и радних услова у школи и елиминисање елемената који штетно делују на здравље, 

- развијање мотивације код ученика како би развили здрав стил живота, 

- подстицање родитеља да својим активностима унапређују здравље деце,  

- пораст нивоа свести о ризичном понашању као „узрочнику“ низа здравствених проблема. 

1. и 2. разред 

- лична хигијена, стицање основних хигијенских навика 

 (прање руку и зуба, купање, хигијена одевања) 

- животне намирнице – правилна исхрана (обележавање Дана здраве хране) 

- лична хигијена ученика (предавање родитеља лекара) 

- хигијена уста и зуба, предавање школског стоматолога или патронажне сестре 

- зашто вежбамо своје тело 

3. и 4. разред 

- хигијена уста и зуба (предавање стоматолога или патронажне сестре) 

- разноврсна исхрана, формирање навика правилне исхране 

- колико се крећем сваког дана 

- гимнастика 

- путеви преношења болести – болести прљавих руку 

5. и 6. разред 

- промене и развојне карактеристике у пубертету 

- избор активности, спортова и клубова за вежбање 

- коришћење слободног времена и рекреације 

- хумани односи међу половима – различити, а равноправни 

- пушење је штетно за здравље 
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7. и 8. разред 

- значај спорта и правилне исхране за наше здравље 

- пушење, алкохол и дрога: штетности и последице 

- болести неправилне исхране (гојазност, мршавост, анорексија) 

- полне болести, СИДА 

- како чувати животну средину и допринети здрављу околине 

 

 5. 6. 1. Реализација обавезних физичких активности у 5. и 6. разреду - кумулативни часови 

 

Последње суботе у месецу, у школском дворишту када дозвољавају временски услови, или у сали за физичко васпитање 

реализоваће се кумулативни часови ОФА за ученике петог и шестог разреда. Након реализације истих, наставници ће 

подносити писане извештаје о реализацији ових часова. Ови часови ће се реализовати и кроз разна школска такмичења и 

припреме за учествовање на општинским, икружним и градским такмичењима. 
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5. 7. Програм Стручног тима за професионалну оријентацију ученика 

Школа утиче на професионални развој и опредељења ученика кроз редовну и изборну наставу, као и кроз ваннаставне 

активности. Професионална оријентација обухвата информисање ученика, припремање за избор занимања и професионално 

саветовање. Професионално информисање је првенствено задатак одељењских старешина, док је саветовање (поткрепљено 

резултатима тестирања, анализама  и разговорима са ученицима) у програму рада педагога наше школе. 

Задаци овог програма су: 

- упознати ученике са што већим бројем занимања, указати на њихове захтеве, 

- формирати код ученика реалан став према сопственим способностима и у складу са способностима усмеравати њихова 

интересовања, оспособити ученике да планирају свој професионални развој и да доносе реалне и зреле одлуке у вези са 

избором средње школе, 

- континуирано информисати ученике о начину уписа у средње школе, о процедури уписа и о попуњавању листе жеља, 

- стално ажурирати пано посвећен професионалној оријентацији ученика, 

- неговати радне навике и радну културу код ученика, 

- упућивање ученика на Средњу школу у Гроцкој 

 

време 

реализације 
садржај активности одговорност 

начин 

реализације 

евалуација 

рада 

август 

Формирање Тима; усвајање Годишњег плана рада 

 
Чланови Тима 

Организација 

рада Тима 

Унапређење рада  

Састанци 

чланова Тима; 

самовредновање 

Састанци 

чланова Тима 

септембар 

Одабир ученика – представника Тима  

(чланови и ученик – записничар) 

Израда кутка за професионалну оријентацију 

(информативни пано за ученике млађих и старијих разреда) 

Упознавање родитеља и ученика са активностима Тима 

Анализа уписа ученика у средње школе према листи жеља – 

анализа резултата последње три године 

(популарне и непопуларне школе и профили; упис према 

првој жељи)  

Одељењске 

старешине, 
чланови Тима 

ученици – 

представници 

Тима 

Наставници 

разредне 

наставе,  

ученици - 

представници 

Тима  

Одељењске 

старешине 

Укључивање у 

активности; 

организација 

рада Тима 

Обавештавање о 

активностима 

Тима, 

Предлози мера 

за унапређење 

резултата 

Записник  

Одазив ученика 
на активности 

Тима, 

Припреме за 

ЧОС, записници 

са родитељског 

састанка; реални 

сусрети; посета 

изложбама и 

учешће у другим 

активностима 

Састанци 

чланова Тима са 
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осмих разреда у 

претходне три                 

школске године; 

координатори за 

спровођење 

завршног 

испита;  

одељењским 

старешинама 

бивших осмих 

разреда и 

координаторима 

за полагање 

завршног 
испита; 

самовредновање 

по утврђеним 

индикаторима 

октобар 

 

1. Мој хоби – литерарни и ликовни конкурс; Сајам 

хобија у школи 

2. Посета Београдском сајму књига  

3. Радионице за ученике 8. разреда на часовима ЧОС-а 

Наставници 

разредне 

наставе; 

одељењске 

старешине; 

наставници 

предметне 

наставе; 

предводници 
слободних 

активности; 

спортски 

тренери; вођа 

фолклорне 

групе; 

наставници 

Музичке школе; 

чланови Тима 

Наставници 

српског језика, 
библиотекари,  

ученици 6-8. 

разреда 

Одељењске 

старешине, 

педагог,  

ученици 8. 

разреда 

Упознавање са 

различитим 

хобијима; 
ширење 

интересовања 

ученика 

Реални сусрети 

са писцима и 

издавачима; 

развијање свести 

о важности 

маркетинга 

Тестирање 

сопствених 
интересовања и 

способности 

Изложба радова; 

посећеност 

Сајма 

Чланци на сајту 

школе и 

школском 

часопису  

Израда листа 

жеља; резултати 

уписа 

новембар  Наставници Упознавање са Припреме за 
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4. Упознавање са Повељом дечјих права УН 

(цртежи, драматизације, квизови...) 

5. Дан замене улога 

разредне 

наставе; 

одељењске 

старешине; 

наставници 

грађанског 

васпитања и 
других 

предмета 

Ученици 8. 

разреда; 

наставници 

предметне 

наставе; 

педагог, 

директор, 

рачуновође, 

библиотекари; 

домари 

дечјим 

обавезама и 

правима; 

обележавање 

Међународног 

дана дечјих 

права - 20. 
новембар, 

Развијање 

одговорности и 

поштовања 

према 

професијама које 

су присутне у 

школи 

ЧОС; припреме 

за грађанско 

васпитање и 

часове разредне 

и предметне 

наставе; панои; 

квизови; 
приредба  

Евалуциони и 

самоевалуциони 

листићи 

децембар 

 

 

6. Фестивал науке – посета  

7. Радионица – израда новогодишњих украса 

8. Познавање занимања – анкета; анализа анкете и 

предлози мера 

 

 
Стручно веће за 

математику и 

информатику; 

Стручно веће за 

природне науке 

и историју; 

Стручно веће за 

техничке науке, 

физику и 

хемију; ученици 

од 5. до 8. 
разреда 

Наставници 

разредне 

наставе и 

наставница 

ликовне 

културе; 

 

Стицање свести 

о важности 

науке у 

свакодневном 

животу; 

развијање 

склоности ка 

науци и 

истраживању 

Развијање 

креативности и 

предузетничког 
духа 

Идентификовање 

мање познатих 

занимања; 

предлози мера за 

проширивање 

знања ученика 

Листе жеља; 

учешће у 

активностима 

везаних за науку 

Новогодишњи 

базар 

Квиз о 

познавању 
занимања 

на крају другог 

полугодишта 

јануар  Руководилац и Организација Самовредновање 
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9. Подела задужења у вези са спровођењем прописаних 

мера 

10. Полугодишњи извештај о раду Тима за 

професионалну оријентацију  

чланови Тима 

Руководилац 

Тима 

рада Тима 

Сумирање 

резултата 

по утврђеним 

индикаторима; 

састанци Тима 

Састанак 

чланова;седница 

Наставничког 

већа 

фебруар 

 

11. Отворена врата Народног позоришта – посета  

12. Реални сусрети – гостовање у школи 

(друштвене и примењене науке: нпр. преводилац, 

новинар, професор, социјални радник, васпитач, 

дизајнер и сл.) 

13. Радионица – стари занати, преводилачке радионице, 

новинарска радионица и сл.  

14. Промоција средњих школа – израда презентације 

 

 
Наставници 

српског језика; 

наставник 

музичке 

културе; 

чланови Тима и 

ученици, 

Руководиоци 

Стручног већа 

за српски језик, 

Стручног већа 

за стране језике 
и Стручног већа 

за вештине; 

чланови Тима;  

Наставници 

разредне 

наставе; 

наставник 

домаћинства; 

ученици млађих 

и старијих 

разреда 
Чланови Тима; 

наставници 

информатике и 

други 

предметни 

наставници; 

ученици 

 

Упознавање са 

различитим 

професијама 

Упознавање са 

различитим 
професијама 

Развијање 

креативности и 

предузетничког 

духа 

Развијање 

дигиталне 

писмености и 

упознавање са 

школама и 

профилима 

Израда листа 

жеља; резултати 
уписа 

Израда листа 

жеља; резултати 

уписа 

Изложбе радова 

Разговори на 

ЧОС-у; израда 

листа жеља 

март  Одељењске Упознавање са Израда листа 
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15. Професионално саветовање у Националној служби за 

запошљавање 

16. Посета Хемијском факултету  

17. Реални сусрети – гостовање у школи 

(природне науке: нпр. програмер; доктор, 

фармацеут; електроинжењер и сл.) 

18. Радионица – програмирање робота 

19. Промоција средњих школа – израда презентација 

старешине, 

родитељи, 

чланови Тима и 

ученици 8. 

разреда 

Наставници 

хемије; ученици 
7. разреда 

Руководиоци 

стручних већа; 

чланови Тима; 

Наставници 

информатике; 

наставници 

разредне 

наставе; 

ученици 4, 6. и 

8. разреда 

Чланови Тима; 
наставници 

информатике  

различитим 

професијама, 

Развијање 

креативности, 

интересовања ка 

савременим 

технологијама и 
програмирању, 

Развијање 

дигиталне 

писмености и 

упознавање са 

школама и 

профилима 

жеља; резултати 

уписа 

Презентације 

рада 

Разговори на 

ЧОС-у;  

април 

 

20. Посета Радмиловцу 

21. Реални сусрет – гостовање у школи 

(пружање услуга: фризер; угоститељ; 

аутомеханичар; туристички радник; прехрамбени 

техничар и сл.) 

22. Радионица – фарбање и украшавање ускршњих јаја и 

ускршњих украса;  

23. Акција „Данас ја кувам“ – тема Ускрс  

24. Промоција средњих школа – израда презентација 

Руководиоци 

стручних већа; 

чланови Тима; 

родитељи и 

ученици 

Наставници 

разредне 

наставе; 

наставници 

ликовне културе 
и домаћинства; 

одељењске 

старешине 

ученици млађих 

и старијих 

разреда 

Ученици 7. 

разреда 

Упознавање са 

различитим 

професијама 

Развијање 

креативности и 

предузетничког 

духа 

Развијање 
дигиталне 

писмености и 

упознавање са 

школама и 

профилима 

Израда листа 

жеља; резултати 

уписа 

Ускршња 

изложба радова 

Евалуциони и 
самоевалуциони 

листићи 

Разговори на 

ЧОС-у;  

мај  Чланови Тима, Упознавање са Листе жеља; 
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25. Посета сајмовима образовања 

26. Квиз о познавању занимања 

27. Маскенбал на тему „Занимање које волим“   

28. Тумачење Информатора и Конкурса за упис у средњу 

школу 

29. Радионица за родитеље 

30. Помоћ при састављању листе жеља 

одељењске 

старешине и 

ученици 8. 

разреда, 

ученици млађих 

и старијих 

разреда 
Наставници 

разредне 

наставе;  

 

различитим 

школама и 

профилима 

Вредновање рада 

Тима; 

проширивање 

знања ученика 
Упознавање са 

различитим 

професијама 

кроз забаву 

Упознавање са 

процедуром 

уписа у средње 

школе 

Упознавање са 

процедуром 

уписа у средње 

школе 
Попуњавање 

листа у складу са 

реалним 

могућностима 

резултати уписа 

Анализа 

резултата квиза 

Маскенбал 

 

јун 

 

31. Анализа рада Тима   

32. Годишњи извештај о раду Тима за професионалну 

оријентацију 

33. Израда Годишњег плана рада Тима за школску 

2021/2022. годину 

Чланови Тима; 

Тим за 

самовредновање 

Руководилац 

Тима 
Чланови Тима 

Самовредновање 

и вредновање по 

утврђеним 

индикаторима 

Сумирање 

резултата 
Планирање и 

организација 

рада Тима 

Састанак 

чланова Тима са 

члановима Тима 

за 

самовредновање 

рада школе 

Састанак 

чланова Тима; 
седница 

Наставничког 

већа 

Самовредновање 

и вредновање  
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5. 8. Програм Стручног тима за обезбеђивање безбедности и здравља ученика и запослених, сарадње са породицом и 

развијање еколошке свести 

време 

реализације 
садржај активности одговорност 

начин 

реализације 

евалуација 

рада 

септембар 

1. Израда и усвајање Годишњег плана рада Тима 

2. Родитељски састанци: 

 конституисање  Савета родитеља и  

 упознавање са распоредом отворених врата 

наставника и школским редом 

3. Индивидуални састанци родитеља ученика првог и петог 

разреда са одељењским старешинама 

4. Уређивање огласне табле и Кутка за родитеље  

5. Уређивање сајта школе – ажурирање информација за 

родитеље  

6. Оснивање Еко патроле 

7. Обележавање Међународног дана озонског омотача (16. 

септембар ). 

8. Израда плана одржавања хигијене у школи 

9. Планирање распореда вожње ђачког аутобуса 

10. Планирање дежурства наставника, помоћног особља и 

ученика 

11. Сарадња са Секретаријатом за саобраћај – вертикална и 

хоризонтална саобраћајна сигнализација  

12. Сарадња са Ветерином Београд – проблем паса луталица 

13. Провера садржаја ормарића за прву помоћ и исправности 

противпожарних апарата 

14. Сарадња са Секретаријатом за образовање – 

реконструкције подручних школа (Камендо и Живковац) и 

тоалета (Пударци и Умчари)  

1. руководилац 

и чланови Тима  

2. учитељи и 

одељењске 

старешине и 

родитељи 

3. одељењске 

старешине 

првог и петог 

разреда и 

родитељи 
4. директор, 

педагог, 

чланови Тима 

5. 

Администратор 

сајта, чланови 

Тима 

6. дежурни 

ученици, 

чланови Тима 

7.чланови Тима, 
наставник 

биологије и 

наставници 

разредне 

наставе, 

одељењске 

старешине, 

ученици 

8, 9. и 10. 

директор 

11. директор и 

руководилац 
Тима 

састанци, панои, 

записи у 

електронској 

форми, 

презентације,  

акције чишћења 

школе и 

школског 

дворишта,  

анкете, дописи и 

телефонски 
разговори 

записници Тима 

и записници са 

родитељских 

састанака 
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12. директор, 

педагог, 

руководилац 

Тима 

13. чланови 

Тима и домар 

14. директор 

октобар 

 

 

 

1. Едукација родитеља ученика са посебним потребама и 

припадника осталих осетљивих група 

2. Безбедност на Интернету – презентација за родитеље и 

ученике 

3. Обележавање Светског дана заштите животиња (4. 

октобар) 

4. Обележавање Светског дана здраве хране (16. октобар) -  

 

1. педагог, 
чланови Тима у 

сарадњи са 

СТИО,  

2. професори 

информатике, 

чланови Тима 

3. и 4. чланови 

Тима, наставник 

биологије, 

одељењске 

старешине, 

наставници 
разредне 

наставе, 

ученици 

предавања, 

радионице, 

презентације, 

пано, записи у 
електронској 

форми, 

разговори, 

реферати, 

квизови, 

изложба и 

дегустација 

здраве хране 

 

 записник  

новембар 

1. Отворена врата и одељењски родитељски састанци: 

 предлози родитеља о темама предавања 

 дискусија о искуствима родитеља при коришћењу 
Електронског дневника 

 разговори и писани извештаји за родитеље о 

напредовању ученика на крају првог 

класификационог периода 

2. Ажурирање информација за родитеље на сајту школе, 

огласној табли и Кутку за родитеље 

3. Саветовање породице – водич за учење  

4. Излет „Упознај свој крај“    

5. Анализа дежурства ученика, наставника и помоћног 

особља  

1. одељењске 

старешине, 

наставници, 

родитељи 

2. 

администратор 

сајта, директор, 

педагог и 

чланови Тима 
3. педагог и 

чланови Тима 

педагог, 

родитељи 

4. чланови 

Тима, ученици 

5. чланови Тима 

састанци,  

 пано, записи у 

електронској 

форми, 

радионица, 
излет, анализа по 

утврђеним 

параметрима  

 

записници Тима 

и записници са 

родитељских 
састанака, 

извештаји 

децембар 1. Информисање родитеља о активностима спроведеним у 1. чланови панои, записник, 
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претходном периоду – фото изложба 

2. Предавање за родитеље по њиховом избору 

3. Обележавање Светског дана борбе против сиде. (1. 

децембар) 

4. Еко-радионица – прављење новогодишњих украса од 

рециклираног материјала 

5. Продајна изложба у школи 

Тима, ученици, 

родитељи 

2. чланови Тима 

и родитељи 

3. чланови 

Тима, наставник 

биологије и 
наставници 

разредне 

наставе, 

одељењске 

старешине, 

ученици 

4. и 5. чланови 

Тима, ученици и 

родитељи 

предавање, 

реферати, 

радионица, 

продајна 

изложба 

извештај 

јануар 

1. Родитељски састанци: 

 разговори и писани извештаји за родитеље о 

напредовању ученика на крају првог полугодишта; 

 упитник за родитеље о сарадњи у протеклом периоду 

2. Саветовање родитеља даровитих ученика  

3. Анализа упитника за родитеље 

4. Анализа коришћења Књиге запажања догађаја које се 

тичу здравља и безбедности ученика 

5. Израда полугодишњег Извештаја о раду Тима 

1. одељењске 

старешине, 

чланови Тима и 

родитељи 
2. педагог, 

одељењске 

старешине 

3. и 4. чланови 

Тима  

5. руководилац 

Тима 

састанци 

израда упитника 

и анализа;  

радионице 

 записници Тима 
и записници са 

родитељских 

састанака, 

извештаји 

фебруар 1. Анализа рада Еко патроле 1. чланови Тима 

анализа по 

утврђеним 

параметрима 

записник, 

извештај 

март 

 

 

 

1. Укључивање родитеља у организацију недеље школског 

спорта и спортских активности у школи 

2. Уређивање сајта школе, Огласне табле и Кутка за 

родитеље 

3. Едукација ученика и родитеља о здравим стиловима 

1. наставници 

физичког 

васпитања, 
родитељи, 

чланови Тима 

2. директор, 

педагог, 

чланови Тима, 

администратор 

сајта 

састанак 
панои, записи у 

електронској 

форми, 

предавање, 

радионице, 

реферати 

записник, 

извештаји 
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живота (предавања здравствених радника) 

4. Обележавање Дана заштите шума (21. март) и Светског 

дана воде  (22. март)  

5. Акција „Сат за нашу планету“ 

3. здравствени 

радници, 

ученици, 

родитељи, 

чланови Тима 

4. чланови 

Тима, наставник 
биологије и 

наставници 

разредне 

наставе, 

одељењске 

старешине, 

ученици 

5. чланови 

Тима, родитељи 

и ученици 

април 

1. Отворена врата и родитељски састанци: 

 разговори и писани извештаји за родитеље о 

напредовању ученика на крају трећег 

класификационог периода; 

 укључивање родитеља у организацију и реализацију 

активности у вези са Ускрсом 

2. Обележавање Светског дана здравља (7. април) 

3. Обележавање Дана планете Земље ( 22. април) – уређење  

школе и школског дворишта  

4. Акција сађења дрвећа за ученике првог и осмог разреда 

5. Сарадња са Беозаштитом – сервисирање громобранских 

инсталација; 

1. одељењске 

старешине, 

наставници, 
родитељи и 

учитељи 

2. чланови 

Тима, 

одељењске 

старешине, 

родитељи, 

ученици 

3. и 4. чланови 

Тима, 

одељењске 
старешине, 

наставници, 

родитељи, 

ученици 

5. директор и 

руководилац 

Тима 

састанци, 

радионице, 

изложбе, 

реферати, панои, 

радна акција, 

дописи и 

телефонски 

разговори 

 
 

записници Тима 

и записници са 

родитељских 

састанака, 

извештаји 

мај 
 

1. Информисање родитеља о активностима спроведеним у 
1. чланови 
Тима, ученици, 

панои, излет, 
предавање и 

записник, 
извештаји 
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претходном – фото изложба 

2. Посета Ботаничкој башти „Јевремовац“ 

3. Едукација запослених и ученика о поступку евакуације у 

ванредним ситуацијама 

4. Симулација поступка евакуације у ванредним  

ситуацијама 

родитељи 

2. чланови 

Тима, наставник 

биологије, 

ученици 

3. и 4. чланови 

Тима, 
ватрогасна 

служба, сви 

запослени у 

школи, ученици 

практична обука 

јун 

1. Родитељски састанци: 

 Разговори и писани извештаји за родитеље о 

напредовању ученика на крају другог полугодишта 

 Упитник за родитеље о сарадњи у протеклом 

периоду 

2. Анализа упитника за родитеље 

3. Израда годишњег извештаја о раду Тима 

1. одељењске 

старешине, 

чланови Тима, 

родитељи 

2. чланови Тима 

3. руководилац 

Тима 

 састанци, израда 

упитника и 

анализа 

 

записници Тима 

и записници са 

родитељских 

састанака, 

извештаји  

 

 5. 8. 1. Програм социјалне заштите у школи 

Циљ програма социјалне заштите ученика је да се омогући свим ученицима оптимални услов за развој личности. Школа, у 

сарадњи с надлежним установама, брине о социјалној заштити ученика. 

подручја рада садржај активности 

Материјална 

подршка 

социјално 

угроженим 

ученицима 

Укључивање ученика којима је потребна помоћ у акције локалне 

самоуправе  

Реализација хуманитарних акција 

Обезбеђивање бесплатних оброка у школској кухињи за угрожене 

ученике 

Учешће у пројекту Министарства просвете – Бесплатни уџбеници 

Обезбеђивање половних уџбеника ученицима 

Подршка 

породицама 

ученика 

Идентификација ученика којима је потребна помоћ (на основу 

саопштења родитеља, запажања одељењског старешине, информација од 

надлежних институција) 



 

страна 123 oд 170 

2021/2022.    
 

123 
ОШ „Мића Стојковић“, Умчари 

Годишњи план рада школе  

Сарадња, размена информација и заједничко планирање мера подршке 

са Центрима за социјални рад 

Саветодави рад одељењских старешина и стручне службе са 

родитељима и ученицима код којих су уочене породичне тешкоће 

Хуманитарни рад 

Реализација програма сарадње с Црвеним крстом 

Реализација волонтерских акција локалне заједнице 

Организовање хуманитарних акција 

 

5. 9. Програм Стручног тима за обезбеђивање квалитета и развој установе  

време 

реализације 
садржај активности одговорност 

начин 

реализације 

евалуација 

рада 

септембар 

Конституисање тима 

Упознавање са сврхом рада тима 

Израда чек листе неопходних средстава за несметану 

реализацију образовно-васпитног рада по стручним већима 

Попуњавање чек листа од стране наставника и процена и 

самопроцена услова за рад 

Израда листе требовања за реализацију свих облика 

образовно-васпитног рада 

Упућивање дописа општини – обезбеђивање основних 

средстава за реализацију квалитетне наставе у школи 

директор, педагог, 
руководилац, сви 

чланови тима 

састанак, 

закључци, чек 

листе, листе 

требовања, 

дописи општини 

и секретаријату 

за добијањем 

новчаних 

средстава 

извештаји 

октобар 

Израда документације за праћење реализације програмских 

задатака школе:  

евалуација часова наставних предмета који се полажу на 

завршном испиту 

Праћење и вредновање припремања наставника за 

образовно-васпитни процес  

Праћење наставника у евидентирању постигнутих исхода 

код ученика (1, 2. и 3, као и у 5, 6. и 7. разреду) 

руководилац, 
директор, 

руководиоци 

стручних већа 

евидентне листе 

са посматраних 
часова 

 

извештаји 

праћења 
припремања 

наставника 

новембар 

Израда Евидентне листе за праћење примене иновација у 

наставном плану 

Статистичка анализа примене иновација по стручним 

директор, педагог, 
сви чланови тима 

евидентне листе, 

статистичка 

анализа на 

база података за 

прикупљање 

доказа и 
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већима школе 

Праћење и скупљање доказа и материјала примене 

иновација по стручним већима 

Извештај 

седници 

наставничког 

већа 

проглашење 

најангажованијег 

стручног већа 

децембар 
Израда и анализа скале за самовредновање рада радника у 

администрацији и помоћно-техничког особља у школи 
директор и 

руководилац тима 
евидентне листе 

анализа и 

извештај 

јануар 

Израда евидентних листа за снимање стања и скала процене 

квалитета реализације програмских задатака директора 

школе 

педагог школе и 
руководилац 

евидентне листе 

и процена 
реализације 

извештај 

фебруар 

Евидентна листа и скала процене квалитета обављених 

повремених послова и радних задатака из програма рада 

педагога школе 

Праћење наставника у евидентирању постигнутих исхода 

код ученика 

директор и 

руководилац тима 

евидентне листе 

и процена 
реализације 

извештај 

март 

Евидентна листа и скала процене квалитета обављених 

повремених послова и радних задатака из програма рада 

дефектолога школе 

директор и 

руководилац тима 

евидентне листе 

и процена 

реализације 

извештај 

април 
Евидентна листа за снимање исправности намештаја у 

учионицама, санитарних чворова и подношење извештаја 
руководилац тима 
и педагог школе 

евидентне листе извештај 

мај 
Евидентна листа о одржавању санитарних инсталација и 

подношење извештаја 
руководилац тима 
и директор школе 

снимање 

чињеничног 

стања 

евидентне листе 

јун 

Израда скала процене сопствених реакција на дате ситуације 

Израда извештаја о раду тима и припремање идеја за нову 

школску годину 

руководилац и 
сви чланови 

наставничког већа 
анкетни листић извештај 

у току 

године 

Праћење квалитета реализације наставе и примене нових 

техничких достигнућа у настави 

руководилац, 

руководиоци 
стручних већа, 
педагог школе 

праћење рада 

извештаји, 

анкете ученика, 

родитеља 
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5. 10. Програм Стручног тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва 

време 

реализације 
садржај активности одговорност 

начин 

реализације 

евалуација 

рада 

септембар 

Конституисање тима 

Упознавање са Изводима из Закона који се односе на 

међупредметне компетенције и предузетништво 

Израда чек листе о самопроцени наставника у којој мери 

развија међупредметне компетенције код ученика 

руководилац, 
директор и 

чланови тима 
састанак 

чек листа и скала 

процене 

oктобар 

Упознавање тима са Правилником о оснивању Ученичких 

задруга и укључивање школе у оснивање и обнављање 

задруге 

секретар школе, 
руководилац и 
чланови тима, 
представници 

Савета родитеља 

дискусија записник 

новембар – 

децембар  

Попуњавање чек листе и скала процена и сакупаљање 

доказа о испуњености развијања међупредметних 

компетенција 

сви чланови 

Наставничког 
већа, педагог, 
руководилац и 

директор школе 

развијање 
међупредметних 

компетенција на 

свим часовима 

образовно-

васпитног рада 

писане 

припреме, краћи 

извештаји и 

описи рада 

фебруар 

Презентација најангажованијих и најзанимљивијих доказа о 

развијању међупредметних компетенција. 

секретар школе, 
руководилац и 
чланови тима, 
представници 

Савета родитеља 

састанак презентација 

април 

Презентација рада Ученичке задруге и развијање 

предузетништва код ученика 

чланови тима, 
руководилац 
Ученичког 
парламента 

трибина 
План рада 

задруге 

мај – јун  

Представљање одељењских заједница кроз тематски час у 

коме су показали усвојене међупредметне компетенције. 

Избор најкреативнијих одељењских заједница. 

одељењске 
старешине и 

руководилац тима 

час одељењских 

заједница 

презентације 

радова 
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5. 11. Програм Стручног тима за професионални развој  

време 

реализације 
садржај активности одговорност 

начин 

реализације 

евалуација 

рада 

септембар 

Конституисање тима 

Упознавање са стандардима компетенција наставника, 

стручних сарадника и директора установа 

Пријем приправника у школу 

Упознавање приправника са приправничким стажом 

Израда Личних планова стручног усавршавања и 

професионалног развоја запослених 

Усвајање Планова стручног усавршавања 

Одабир ментора приправницима 

руководилац, 
директор и 

чланови тима 
састанак 

чек листа и скала 

процене 

октобар 

Увођење у посао наставника 

Индивидуални разговори са запосленима у погледу личних 

потреба за усавршавањем 

Упућивање запослених на семинаре и стручна усавршавања 

који помажу у развијању компетенција наставничке улоге 

Упућивање приправника на стандарде компетенција 

наставника 

Упознавање са Бонтоном за приправнике 

ментори, педагог 
школе, 

директор 

разговори, 

индивидуалне 

посете часовима 

ментора и 

приправника, 

подела 

материјала 

Закон, свеска 

вођења 

приправничког 

стажа 

новембар 

Помоћ приправницима и наставницима у корацима до 

испуњавања исхода код ученика 

Упознавање запослених са начином вођења педагошке 

свеске 

Подсећање на Документ о сталном стручном 

усавршавању запослених унутар установе. 

Презентација стручне литературе која помаже у развијању 

компетенција код наставника 

ментор, педагог и 
директор  

састанак и 

индивидуални 

разговори 

презентације 

децембар 

Подношење тромесечног извештаја о реализацији стручних 

семинара 

Представљање стручних часописа 

Интервју са наставницима о начину усавршавања и 

проналажењу идеја за рад у одељењу 

руководилац, 

педагог и чланови 
Наставничког 

већа 

Наставничко 

веће, 

писани интервју 

писани 

извештаји 

запослених, 

статистичка 

анализа 
интервјуа 
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јануар 

Посета часовима приправника и наставника и упућивање на 

погрешке и исправљање истих кроз развијање компетенција 

и савладавања програма стручних усавршавања 

педагог и 
директор 

посматрање 

часова 
чек листе 

фебруар – 

април  

Редовни стручни скупови, семинари, обуке и представљање 

наученог на Стручним већима 
сви запослени 

наставници 
присуствовање  

потврде о 

похађању 

мај 
Упознавање са начином полагања за лиценцу наставника, 

стручних сарадника и директора установе педагог, ментор 

индивидуални и 

групни 

разговори 

Закон и 

Правилници – 

изводи  

јун 
Писање извештаја о сталном стручном усавршавању унутар 

установе и ван ње и примена наученог 
сви запослени 

наставници 

писање 
извештаја 

Годишњи 
извештај 

наставника 
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5. 12. Програм рада Педагошког колегијума 

Руководиоци стручних већа чине Педагошки колегијум. Педагошки колегијум ће радити на унапређивању образовно-

васпитног рада, старати се о остваривању Развојног плана школе и планирати професионални развој наставника. 

Руководиоци стручних већа ће током године, тромесечно, припремати извештаје о реализацији стручног усавршавања, 

реализације осталих видова образовно-васпитног рада. Са циљем боље организације стручног усавршавања урадиће план о 

стручном усавршаваљу наставника у оквиру свог већа. Педагошки колегијум усваја план инклузивног програма, који 

предлаже Стручни тим за инклузивно образовање. 

 

време 

реализације 
садржај активности одговорност 

начин 

реализације 

евалуација 

рада 

септембар 

- израда Плана професионалног развоја наставника 

- договор око реализације Дана oтворене школе 

- утврђивање термина класификационих периода и датума 

родитељских састанака 

- израда плана набавке наставних средстава за школску 

2021/2022. годину, а према припремљеним потребама 

Стручних већа (требовања запослених) 

- договор о примени знања стечених на програму обуке: 

тематски и интердисциплинарни приступ планирању 

- укључивање свих наставника и родитеља у е просвету и ес 

дневник 

- праћење реализације Акционог плана 

директор, 

педагог, 

чланови 
колегијума 

седнице,  

планови, 

договори, 
тимови 

записници и 

закључци са 

седница, анкете, 
анализе анкета 

октобар 

- извештаји о резултатима иницијалног тестирања – према 

стандардима постигнућа 

- разматрање и усвајање индивидуалних образовних планова 

за ученике на предлог Тима за инклузију 

директор, 

педагог, 

чланови 
колегијума 

седнице,  

планови, 

договори, 
тимови 

записници и 

закључци са 

седница, анкете, 
анализе анкета 

новембар, 

децембар 

- примена Правилника о стручном усавршавању унутар 

установе 

- праћење примене ИОП-а 

- провера остварености прописаних стандарда наставних 

предмета 

- праћење реализације Развојног плана школе и Акционог 

плана 

директор, 

педагог, 

чланови 

колегијума 

седнице,  

планови, 

договори, 

тимови 

записници и 

закључци са 

седница, анкете, 

анализе анкета 
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- планирање реализације часова предметних наставника у 

одељењима четвртог разреда 

фебруар, 

март 

- редовност похађања наставе 

- анализа процеса самовредновања и сарадња са Тимом за 

самовредновање  

- разматрање рада секција, допунске и додатне наставе и 

ваннаставних активности у школи 

директор, 

педагог, 
чланови 

колегијума 

седнице,  

планови, 
договори, 

тимови 

записници и 

закључци са 
седница, анкете, 

анализе анкета 

јун, август 

- извештаји о стручном усавршавању унутар стручних већа 

- разматрање  остварености плана стручног усавршавања за 

текућу школску годину 

- анализа реализације угледних часова 

- предлози Плана стручног усавршавања за наредну школску 

годину 

директор, 
педагог, 

чланови 

колегијума 

седнице,  
планови, 

договори, 

тимови 

записници и 
закључци са 

седница, анкете, 

анализе анкета 
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6. ПРОГРАМ РАДА УПРАВНИХ, РУКОВОДЕЋИХ, 
САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ И СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ 
6. 1. Програм рада Школског одбора 

Школски одбор је највиши ораган управљања рада школом. Његов опсег деловања односи се на разматрање и усвајање 

разних извештаја, доношење одлука, планова, програма. Такође, прати рад и упознат је са свим активностима директора и 

осталих запослених у школи. У складу са својим овлашћењима даје сагласност, одобрење, доноси одлуку. Чланови се састају 

неколико пута годишње (најмање шест пута, а по потреби може и више). 

 

време 

реализације 
садржај активности 

начин 

реализације 

евалуација 

рада 

септембар 

Разматрање и усвајање Годишњег извештаја о раду школе (извештај 

Стручног тима за развојно планирање и тима за самовредновање рада школе) 

за школску 2020/2021. годину 

Разматрање и усвајање Извештаја о раду директора за школску 2020/2021. 

годину 

Усвајање Извештаја о стручном усавршавњу наставника и стручних 

сарадника у школској 2020/2021. години 

Измена Плана јавних набавки 

Доношење Плана стручног усавршавања/професионалног развоја наставника 

и стручних сарадника за школску 2021/2022. годину 

Доношење Годишњег плана рада школе за школску 2021/2022. годину 

Разматрање и доношење одлука о понудама о давању у закуп слободног 

школског простора 

Давање овлашћења директору школе за закључивање предуговора 

Доношење одлуке о спровођењу пописа 

седнице, 

разговори, 

одлуке, 
разматрање, 

усвајање 

записници, 

писане и 
оверене одлуке 

новембар 

Разматрање и усвајање извештаја о успеху и дисциплини ученика 

Усвајање извештаја са реализованих екскурзија, излета, наставе у природи 

Разматрање безбедности ученика и школског објекта 

седнице, 

разговори, 

одлуке, 

разматрање, 
усвајање 

записници, 

писане и 

оверене одлуке 

децембар 
Предлог Финансијског плана 

Предлог Плана јавних набавки 
седнице, одлуке, 

разматрање, 

записници, 

писане и 



 

страна 131 oд 170 

2021/2022.    
 

131 
ОШ „Мића Стојковић“, Умчари 

Годишњи план рада школе  

Ребаланс Финансисјког плана за 2021. годину усвајање оверене одлуке 

јануар, 

фебруар 

Усвајање писаног извештаја пописне комисије 

Доношење Финансијског плана за 2022. годину 

Усвајање Плана јавних набавки за 2022. годину  

Разматрање и усвајање извештаја о успеху и дисциплини ученика на крају 

првог полугодишта 

Разматрање и усвајање полугодишњег Извештаја о раду школе  

Разматрање и усвајање полугодишњег  Извештаја о раду директора  

Разматрање и усвајање завршног рачуна школе за 2021. годину 

(до 28.фебруара) 

седнице, 

разговори, 
одлуке, 

разматрање, 

усвајање 

записници, 
писане и 

оверене одлуке 

април 

Разматрање и усвајање извештаја о успеху и дисциплини ученика 

Припреме за завршни испит 

Одлучивање по жалбама ученика, родитеља (евентуалниo) 

седнице, 

разговори, 

одлуке, 

разматрање, 

усвајање 

записници, 

писане и 

оверене одлуке 

јун, јул 

Разматрање и усвајање извештаја о резултатима ученика на такмичењима 

Разматрање и усвајање извештаја о успеху и владању ученика на крају 

школске 2021/2022. године 

Ребаланс Финансијском плану за 2021. и 2022. 

Разматрање и доношење одлука о понудама о давању у закуп слободног 

школског простора и одређивање цене  за наредну школску годину 

Доношење Школског програма, Развојног плана и осталих докумената 

седнице, 

разговори, 

одлуке, 

разматрање, 

усвајање 

записници, 

писане и 

оверене одлуке 
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6. 2. Програм рада Савета родитеља школе 

У Савет родитеља школе бира се по један представник родитеља ученика сваког одељења. На првој конститутивној седници 

Савета родитеља бира се председник и заменик Савета родитеља. Савет школе, ове године, броји 25 чланова. Савет родитеља 

своје предлоге, питања и ставове упућује директору и стручним органима установе. Начин избора Савета родитеља установе 

уређује се Статутом установе, а рад Пословником Савета. Програм рада Савета родитеља припремају педагог школе 

Слађана Недић и помоћник директора Татјана Миловановић, које су задужене за рад и координисање овог 

саветодавног тела. 

 

време 

реализације 
садржај активности 

начин 

реализације 

евалуација 

рада 

септембар, 

октобар 

1. Конституисање Савета родитеља и 

упознавање нових чланова са Пословником о раду 

2. Разматрање Извештаја о раду школе за школску 2020/2021. год. 

3. Разматрање Годишњег плана рада за школску 2021/2022. год. 

4. Избор родитеља за школске тимове 

5. Разматрање и предлози о понуђачима за осигурање ученика 

6. Договор о дану Отворених врата током школске године 

7. Упознавање са интерном процедура у случајевима насилног понашања 

међу ученицима 

8. Избор члана школског одбора из реда родитеља 

састанци, 

дијалози, 

савети, 

предлози 

записници, 

закључци, 

анализе анкета, 

интервјуи 

новембар, 

децембар 

1. Разматрање успеха, дисциплине и изостанака ученика 

2. Приказ истраживања – Адаптација ученика 5. разреда на предметну  

наставу 

3. Разматрање извештаја о реализацији излета и дводневне екскурзије 

састанци, 

дијалози, 

савети, 
предлози 

записници, 

закључци, 

анализе анкета, 
интервјуи 

јануар, 

фебруар 

1. Разматрање успеха, дисциплине и изостанака  ученика на крају првог 

полугодишта 

2. Разматрање евидентираних случајеви насилног понашања  

3. Разматрање Полугодишњег извештаја о раду школе 

4. Предлагање мера за осигурање квалитета и унапређивање 

васпитнообразовног рада 

састанци, 

дијалози, 

савети, 

предлози 

записници, 

закључци, 

анализе анкета, 

интервјуи 

март,  

април 

1. Разматрање успеха, дисциплине и изостанака  ученика 

2. Приказ истраживања – Професионалне намере ученика 8. разреда 

3. Учествовање у поступку предлагања изборних програма, ваннаставних 

састанци, 

дијалози, 

савети, 

записници, 

закључци, 

анализе анкета, 
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активности 

4. Избор комисије за посматрање тока Завршног испита 

5. Сарадња са школом на уређењу школских просторија и школског 

дворишта 

предлози интервјуи 

мај,  

јун 

1. Разматрање извештаја о успеху, дисциплини и изостанцима ученика на 

крају школске 2021/2022. године 

2. Дестинације за наставу у природи, екскурзије и излете 

3. Извештај о резултатима ученика на школским такмичењима 

4. Давање сагласности за програм ђачких путовања 

састанци, 

дијалози, 

савети, 

предлози 

записници, 

закључци, 

анализе анкета, 

интервјуи 

у току 

године 

Родитељски састанци и отворена врата 

Разматрање захтева наставника, стучних сарадника за напредовање и стицање звања и давање мишљења 
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6. 3. Програм рада директора школе 

У току школске године директор ће обављати и послове који се односе на саветодавни рад са наставницима, ученицима, 

родитељима, друштвеном средином, присуствоваће родитељским састанцима (према потреби), пријему родитеља на дану 

отворених врата, вршити увид у рад административне службе, пратити нормативне делатности. 

Педагошко-инструктивна делатност директора школе обухватиће и: 

- све видове образовно-васпитног рада с циљем праћења остваривања плана и програма, 

- пружање помоћи наставницима у програмирању, примени метода, употреби наставних средстава као и помоћ у 

решавању тешкоћа на које наилазе у свом раду, 

- сарадња са наставницима на унапређењу образовно-васпитног рада са циљем мењања постојеће праксе у школи, 

одељењу, наставном предмету и другим видовима рада 

- У обавезној настави пратиће се како наставник организује наставни процес и осамостаљује ученике за свој 

предмет и живот, како се постављени васпитни задаци реализују током часа, 

- праћење индивидуалног приступа ученику у допунском раду, с циљем постизања задовољавајућег образовног нивоа 

ученика који теже напредују, и 

- праћење активности наставника у додатном раду, на оспособљавању ученика за самостално учење, коришћење 

литературе, уочавање кореалције у наставној градњи појединих предмета 

 

А. РУКОВОЂЕЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИМ ПРОЦЕСОМ У ШКОЛИ - организација рада школе 

садржај рада 

1. Развој културе учења 

2. Стварање здравих и безбедних услова за учење и развој ученика 

3. Развој и осигурање квалитета наставног и васпитног процеса у школи 

4. Обезбеђење инклузивног приступа у образовно-васпитном процесу 

5. Праћење и подстицање постигнућа ученика 

време 

реализације 

1. Редовне посете подручним одељењима и рад у њима, као и побољшање услова за рад у истим 

2. Сазивање и руковођење седницама Наставничког већа и Педагошког колегијума 

3. Усклађивање рада стручних органа у школи 

4. Иницирање контроле вођења педагошке документације кроз ес дневник 

5. Праћење савремених кретања у развоју образовања и васпитања и стално стручно усавршавање 

6. Мотивисање запослених и ученика на критичко прихватање нових идеја 

7. Подстицање учења у коме ће ученици постављати сопствене циљеве учења и пратири свој напредак 

8. Развијање добре праксе у школи 

9. Обезбеђивање услова да школа буде безбедно окружење 

школска 

2021/2022. 

година 
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10. Обезбеђивање здраве средине са високим хигијенским стандардима - из дописа ШУ 

11. Подстицање наставника и промовисање иновација 

12. Подржавање наставника да раде тако да подстичу ученике да развијају сопствене вештине учења 

13. Обезбеђивање функционисања ваннаставних активности 

14. Развијање самоевалуације сопственог рада 

Б. ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 

садржај рада 

1. Планирање рада установе 

2. Организација установе 

3. Контрола рада установе 

4. Управљање информационим системом установе 

5. Управљање системом обезбеђивања квалитета у установи 

време 

реализације 

1. Педагошко-инструктивни рад у етапи припремања  

(подстицање за примену образовне технологије и савремених метода у настави) 

2. Организација и праћење рада стручних служби и образовање стручних тимова 

3. Упознавање свих запослених са организационом структуром установе - опис радних места 

4. Сарадња у реализацији плана и програма рада Школског одбора и Савета родитеља 

5. Организација педагошко-инструктивног увида и надзора и предузимање мера за унапређивање и 

усавршавање рада наставника и стручних сарадника 

6. Предузимање мера ради извршавања налога просветног инспектора и просветног саветника, као и у 

случају недоличног понашања запосленог и његовог негативног утицаја на ученике 

7. Благовремено обавештавање запослених, стручних органа и органа управљања о свим питањима од 

интереса за рад школе 

8. Иницирање и учешће у изради новог Годишњег плана рада школе и промена анекса у Школском 

програму рада школе за први, пети и шести разред према Новом Програму и плану наставе и учења 

9. Праћење реализације Годишњег плана рада школе и остваривања  Школског програма  

10. Израда програма рада директора школе по месецима 

11. Планирање и организација остваривања програма образовања и васпитања (иницирање израде 

распореда свих видова наставе и рада служби) 

12. Стварање услова за процес квалитетног образовања и васпитања за све ученике 

13. Обезбеђује израду индивидуалних образовних планова 

14. Израђује анкете за ученике, наставнике и родитеље 

15. Подстицање ученика на рад и резултате 

школска 

2021/2022. 

година 
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16. Делегирање запосленим руководиоцима стручних већа, тимова задатке и обавезе за њихово извршње 

17. Обезбеђивање ефикасне комуникације између стручних органа, тимова и већа 

18. Контролише рад установе: процес праћења, извештавања и додљивање задатака запосленима у том 

процесу 

19. Иницира и надзире процес израде извештаја и анализа запослених 

20. Обезбеђује поштовање рокова у изради извештаја и анализа 

21. Праћење остварених резултата и анализира рад стручних већа, стурчних тимова и самих запослених 

22. Предузимање корективних мера код одступања од планираних 

23. Упознавање школског одобора са извештајима и анализама 

24. Обезбеђивање услова за набавку опреме и програма 

25. Праћење и анализовање завршног испита у сарадњи са стручним телима школе 

26. Управаљње системом обезбеђења квалитета установе 

В. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ 

садржај рада 

1. Планирање, селекција и пријем запослених 

2. Професионални развој запослених 

3. Унапређивање међуљудских односа 

Вредновање резултата рада, мотивисање и награђивање запослених 

време 

реализације 

1. Учешће на програмима обуке у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

2. Праћење законских и подзаконских аката 

3. Праћење стручне литературе 

4. Кадровска структура колектива – обезбеђивање одговарајућег кадра, стручно усавршавање кадра, 

проналажење замене за одсутне наставнике, стимулисање рада или санкционисање нерада 

5. Обезбеђивање услова и подстицање професионални развој запослених 

6. Стварање позитивне и подржавајуће атмосфере у колективу 

7. Јасно и конструктивно комуницирање са запосленима 

8. Обезбеђивање да сва радна места буду благовремено попуњена запосленима који својим 

компетенцијама одговарају захтевима посла  

9. Одређивање ментора за приправнике, педагошко-инструктивни рад, усклађивање критеријума 

оцењивања, обилазак угледних, јавних и мултидисциплинарних часова, часова приправника 

10. Обезбеђивање услова да се запослени усавршавају у складу са Годишњим планомр стручног 

усавршавања и могућностима установе. 

11. Развијање професионалне сарадње и тимског рада 

школска 

2021/2022. 
година 
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12. Постављање остваривања највиших професионалних стандарда 

13. Мотивисање запослених и препознавање квалитетног рада запослених, па у складу са истим и 

успостављање система за награђивање, у складу са законом и општим правним актима 

Г. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА, ОРГАНОМ УПРАВЉАЊА,  

ИНСТИТУЦИЈАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, СИНДИКАТОМ  

И ПОЈЕДИНЦИМА У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА 

садржај рада 

1. Сарадња са родитељима/старатељима 

2. Сарадња са органом управљања и репрезентативним синдикатом у установи 

3. Сарадња са државном управом и локалном самоуправом 

4. Сарадња са широм заједницом 

време 

реализације 

1. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

2. Градски секретаријат за образовање и дечју заштиту 

3. Актив директора Гроцке и града Београда 

4. Министарство унутрашњих послова Гроцка 

5. Радне организације и донатори 

6. Средства јавног информисања 

7. Спортски клубови и туристичке организације 

8. Здравствене установе  

9. Развијање конструктивних односа са родитељима/старатељима и пружање подршке у раду савета 

родитеља 

10. Обезбеђивање правовременог и доброг информисања школског одбора о свим питањима школе 

11. Омогућавање репрезентативном синдикату да ради у складу са Посебним колективним уговором и 

законом 

12. Остваривање конструктивне сарадње са органима државне управе и локалне самоуправе 

13. Промовисање сарадње установе на националном, регионалном и међународном нивоу 

школска 

2021/2022. 

година 

Д. ФИНАНСИЈСКОМ И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ РАДОМ УСТАНОВЕ 

садржај рада 

1. Управљање финансијским ресурсима 

2. Управљање материјалним ресурсима 

3. Управљање административним процесима 

време 

реализације 
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1. Подношење извештаја о раду школе Школском одбору – два пута годишње 

2. Планирање финансијских токова: прихода, расхода, прилива и одлива финансисјких средстава 

3. У сарадњи са шефом рачуноводства израђивање и надзирање буѕета установе у складу са 

располоћивим и планираним ресурсима 

4. Издавање благовремених и тачних налога за плаћање и наплате 

5. Предузимање мера за благовремено и ефикасно одржавање материјалних ресурса 

6. Сарадња са локалном самоуправом ради обезбеђивања материјални ресурса 

7. Надзирање процеса планирања и поступака јавних набавки 

8. Обезбеђивање покривености рада установе потребном документацијом и процедурама 

9. Поштовање и примена вођења прописане документације 

10. Припремање извештаја који обухватају све аспекте ћивота установе и презентовање надлежним 

органима установе и шире заједнице 

11. Израда предлога плана набавке основних средстава за потребе школе и инвестиционог одржавања 

12. Израда ДОСИТЕЈА 

13. Учешће у изради финансијског плана, ребаланса финансиског плана и Плана јавних набавки 

14. Праћење утрошка финансијских средстава за текуће и инвенстиционо одржавање и стручно 

усавршавање у овој области 

школска 

2021/2022. 

година 

Ђ. ФИНАНСИЈСКОМ И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ РАДОМ УСТАНОВЕ 

садржај рада 

1. Познавање, разумевање и праћење релевантних прописа 

2. Израда општих аката и документације установе 

3. Примена општих аката и документације установе 

време 

реализације 

1. Организација послова око усаглашавања општих аката школе са евентуалним променама Законских 

прописа који се односе на рад школе 

2. Познавање, разумевање и праћење релевантних прописа 

3. Обезбеђивање израде општих аката и документације која је у складу са законом и другим прописима, 

јасна и доступна свима 

4. Обезбеђивање поштовања прописа, општих аката установе и вођење установљене документације 

5. Израђивање плана и унапређивање рада, након извршеног инспекцијског и стручно-педагошког 

надзора, који показују да су спроведне тражене мере.  

школска 

2021/2022. 

година 
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6. 4. Стручне службе школе – стручни сарадници 

 

6. 4. 1. План и програм рада педагога школе 

                                                                   Слађана Недић, педагог школе 

А.  ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА И ВРЕДНОВАЊЕ ОСТВАРЕНИХ РЕЗУЛТАТА 

садржај рада 
време 

реализације 

1. Израда годишњег програма рада педагога школе и месечно планирање рада педагога током школске 

године  

2. Учешће у изради годишњег програма рада школе  

3. Учешће  у тимској изради школских  програма рада  

4. Сарадња са наставницима у изради њихових годишњих и оперативних планова рада 

5. Учешће у планирању и организацији побољшања наставе кроз увођење иновација као и вредновање 

истих 

6. Учешће у састављању годишњих планова рада тимова за самовредновање рада школе, за заштиту деце 

од насиља, занемаривања и злостављања, за додатну подршку деци са тешкоћама у развоју, за стручно 

усавршавање, као и реализација истих 

7. Учешће у планирању образовно-васпитног рада са ученицима и родитељима, корективног рада са 

ученицима који имају различите проблеме и рад са даровитим ученицима, као и прилагођених планова и 

ИОП-а за ученике са тешкоћама у развоју 

8. Учешће у планирању и организовању појединих облика сарадње са другим установама 

9. Учешће у избору и предлозима одељењских старешинставаI 

10. Формирање одељења, распоређивање новоуписаних ученика и ученика који су упућени да понове 

разред 

јун – август 

2021. 

Б. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ, ОДНОСНО ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

садржај рада 
време 

реализације 

1. Систематско праћење и вредновање образовно-васпитног, односно наставног процеса  развоја и 

напредовања деце, односно ученика  

2. Праћење реализације образовно-васпитног, односно васпитно-образовног рада 

3. Праћење ефеката активности које школа спроводи у оквиру изабраних пројеката, као и иновативних 

активности  

4. Праћење  и вредновање примене мера индивидуализације, прилагођених планова за ученике, као и 

школска 

2021/2022. 

година 
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ИОП-а  

5. Рад на изради и побољшању инструмената за вредновање и самовредновање рада школе  

6. Рад са приправницима на увођењу у посао, као и у раду комисије за проверу савладаности програма 

увођења у посао приправника наставника и стручних сарадника 

7. Иницирање и учешће у истраживањима образовно-васпитне праксе у циљу унапређивања образовно-

васпитног рада 

8. Учешће у изради годишњег извештаја о раду установе 

9. Учешће у праћењу успеха и постигнућа као и дисциплине ученика на класификационим периодима, 

као и предлагању мера за њихово побољшање 

10. Учешће у изради анекса школском програму у вези пројектне наставе и праћење реализације и 

резултата 

11. Учешће у реализацији завршних испита ученика за упис у средњу школу, анализи успеха и резултата 

на испитима, као и других активности ученика (ваннаставне активности, такмичења и др.) 

В. САРАДЊА И РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

садржај рада 
време 

реализације 

1. Сарадња са наставницима и другим стручним сарадницима у планирању образовно-васпитног рада 

2. Упознавање одељењских старешина и одељењских већа са релевантним карактеристикама ученика  

3. Сарадња и рад са наставницима кроз посете часовима редовне и других облика наставе, праћење и 

сагледавање њихове дидактичко-методичке заснованости и давање предлога за њихово унапређење  

4. Праћење начина вођења педагошке документације наставника и вођење е дневника  

5. Сарадња са одељењским старешинама у раду са ученицима и у решавању различитих проблема 

ученика и у остваривању разних облика сарадње са породицом ученика; заједничка реализација појединих 

садржаја часа одељењске заједнице 

6. Пружање стручне помоћи наставницима на унапређивању квалитета рада иницирањем увођења и 

коришћења савремених метода и облика рада; давање предлога стручне литературе, акредитованих 

семинара, стручних трибина и других видова наставницима и другим стручним сарадницима и упућивање 

на њихово коришћење и примену у циљу унапређивања образовно-васпитног рада и индивидуалног 

стручног усавршавања и напредовања у струци  

7. Иницирање и сарадња у увођењу и коришћењу различитих метода, техника и инструмената оцењивања 

ученика 

8. Учешће у припреми и реализацији угледних часова, такмичења, завршног испита ученика осмог 

разреда, као и разних пробних завршних испита за ученике  

школска 

2021/2022. 

година 
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9. Учешће у предлагању и спровођењу мера за побољшање и подизање квалитета нивоа ученичких знања 

и умења 

10. Сарадња и учешће у осмишљавању рада са ученицима којима је потребна додатна подршка, као и 

ученицима из осетљивих друштвених група  

11. Сарадња и заједничко оснаживање наставника, педагога и других стручних сарадника за тимски рад 

12. Пружање помоћи приправницима у процесу увођења у посао и у припреми полагања испита за лиценцу 

Г. РАД СА УЧЕНИЦИМА 

садржај рада 
време 

реализације 

1. Испитивање деце за полазак у школу  

2. Праћење дечјег развоја и напредовања, као и постигнућа ученика у настави и њихове оптерећености  

3.  Идентификација ученика са посебним интересовањима и даровитих ученика, ученика којима је 

потребан корективан рад (проблеми у развоју, у учењу  и понашању), учешће у организацији и реализацији 

адекватног ВОР-а са њима  

4. Саветодавни, индивидуални и групни рад са ученицима који имају проблеме у учењу и понашању, 

идентификација и учешће у отклањању педагошких проблема у учењу и понашању  

5. Организација и учешће у реализацији педагошко-психолошког и превентивног васпитно-образовног 

рада са ученицима у  одељењској заједници, ученичком парламенту и шире (предавања, квизови, трибине, 

израда паноа итд.), појачани васпитни рад поводом кршења правила понашања у школи и сл.  

6. Учешће у професионалној оријентацији ученика 7. и 8. разреда  

7. Избор ученика за адакватан узорак у реализацији  педагошких истраживања, самовредновања разних 

аспеката рада школе и др.  

8. Организација, учешће и праћење тока реализације полагања завршног испита ученика 8. разреда и упис 

у средњу школу 

9. Учешће у изради педагошког профила ученика за прилагођени план или ИОП којима је потребна 

додатна подршка 

10. Учешће у планирању и спровођењу активности вршњачког тима 

школска 

2021/2022. 

година 

Д. РАД СА РОДИТЕЉИМА 

садржај рада 
време 

реализације 

1. Саветодавни рад са родитељима у циљу прикупљања података о деци, пружање подршке родитељима у 

предузимању одговарајућих мера у решавању проблема ученика (у развоју, учењу, понашању и сл.) 

заједно са одељењским старешинама и по потреби са другим стручњацима ван школе (педијатар, 

школска 

2021/2022. 

година 
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социјални радник, неуропсихијатар и други) 

2. Организовање и учешће на општим и другим родитељским састанцима, трибинама и дрУГИМ 

активностима према потреби, као и укључивање родитеља у поједине облике рада установе  

3.  Педагошко-психолошко образовање родитеља кроз редовно уређивање Кутка за родитеље  

4. Упознавање родитеља са важећим законима, протоколима о заштити ученика од насиља, занемаривања 

и злостављања и сл.  

5. Саветодавни рад са родитељима у професионалној оријентацији ученика 8. разреда 

Ђ. РАД СА ДИРЕКТОРОМ ШКОЛЕ И ДРУГИМ СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 

садржај рада 
време 

реализације 

1. Сарадња са директором и другим стручним сарадницима у школи на истраживању постојеће 

образовно-васпитне праксе и специфичних проблема и потреба установе и предлагање мера за унапређење  

2. Сарадња са директором и другим стручним сарадницима у оквиру рада стручних тимова и комисија 

кроз редовну размену информација  

3. Сарадња са директором и другим стручним сарадницима на планирању активности и изради 

стратешких докумената установе, анализа и извештаја о раду школе  

4. Сарадња са директором на формирању одељења и расподели одељењских старешинстава 

5. Тимски рад на утврђивању ефикасних начина вођења педагошке документације у установи 

6. Сарадња са директором и другим стручним сарадницима на планирању активности у циљу јачања 

наставничких и личних компетенција  

7. Сарадња са директором и другим стручним сарадницима по питању приговора и жалби родитеља и 

ученика 

школска 

2021/2022. 

година 

Е. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

садржај рада 
време 

реализације 

1. Учешће у раду стручних органа школе 

2. Извештавање о резултатима обављених анализа, прегледа, испитивања и  истраживања као и  

предлагање одговарајућих педагошких и других мера  

3. Предлагање мера за побољшање и унапређивање образовно-васпитног рада школе 

4. Извештавање о значајним информацијама са семинара, стручних актива, стручних седница и сл. 

школска 

2021/2022. 

година 

Ж. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА,  

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

садржај рада време 
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реализације 

1. Сарадња са образовним, здравственим, социјалним, научним, културним и другим установама које 

доприносе остваривању циљева и задатака образовно-васпитног рада установе 

2. Учешће у истраживањима научних, просветних и других установа 

3. Осмишљавање активности за унапређење партнерских односа породице, установе и локалне 

самоуправе у циљу подршке развоју деце и младих  

4. Активно учешће у раду стручних друштава (Педагошко друштво Србије, Републичка секција педагога 

и психолога Србије и др.  

5. Сарадња са Националном службом за запошљавање 

6. Сарадња са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и Градским секретаријатом за 

образовање и дечију заштиту 

школска 

2021/2022. 

година 

З. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

садржај рада 
време 

реализације 

1. Вођење евиденције о сопственом раду на годишњем, месечном и дневном нивоу 

2. Вођење дневника рада педагога  

3. Прикупљање података о деци, ученицима и чување материјала који садрже личне податке у складу са 

етичким кодексом педагога  

4. Евиденционе листе о реализацији планова рада наставник (годишњи, месечни, додатна настава и 

секције)  

5. Евиденција сарадње и  рада са наставницима 

6. Евиденција саветодавног рада са родитељима и ученицима 

7. Документација о обављеним прегледима и посетама настави, извештаји о реализацији  ВОР-а, 

извештаји о полагању приправничких испита у оквиру школе и о обављеном истраживачком раду 

8. Евиденција рада школских тимова у чијем раду учествује 

9. Евиденција стручног усавршавања наставника и самог педагога 

10. Евиденција о обављеним анкетирањима родитеља  

11. Стално стручно усавршавање праћењем стручне литературе и периодике, праћењем информација од 

значаја за образовање и васпитање на интернету; учешће у активностима струковног удружења 

(Педагошко друштво Србије) и на Републичкој секцији педагога и психолога Србије, похађањем 

акредитованих семинара, учешћем на конференцијама, трибинама, похађањем стручних скупова, разменом 

искустава и сарадњом са другим педагозима и стручним сарадницима у образовању 

12. Планирање и припрема педагошких истраживања у школи; израда инструмената и одређивање узорка 

школска 

2021/2022. 

година 
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за истраживање; договори за реализацију истраживања (учесници, термини, место) 

13. Публиковање свог стручног рада и педагошких истраживања, као и примера добре праксе наставника 

из наше школе и разних активности које школа реализује у Просветном прегледу, Педагошким новинама 

 

6. 4. 2. План и програм рада библиотекара школе 

Татјана Миловановић и Даница Јеремић, библиотекари школе 

А.  ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

садржај рада 
време 

реализације 

Планирање рада са ученицима у школској библиотеци  

(сусрет са предшколцима, ученицима првог и петог разреда);  

Планирање рада библиотечке секције; 

Планирање набавке литературе и периодичних публикација за ученике, наставнике и стручне сараднике; 

Планирање развоја школске библиотеке; 

Израђивање оперативних планова. 

септембар, 

2021. 

Б. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

садржај рада 
време 

реализације 

Учешће у изради годишњег плана рада и самовредновања рада установе (по потреби); 

Одабирање и припремање литературе и друге грађе за разне образовне-васпитне активности (теоријска и 

практична настава, допунски и додатни рад, ваннаставне активности ученика и др.); 

Побољшање информационе, медијске и информатичке писмености корисника, развијање критичког односа 

према различитим информацијама и изворима сазнања и осећаја за естетске вредности. 

школска 

2021/2022. 

година 

В. РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

садржај рада 
време 

реализације 

Сарадња са наставницима у припремању ученика за самостално коришћење разних извора информација; 

Организовање наставних часова из појединих предмета у школској библиотеци; 

Сарадња са наставницима око утврђивања годишњег плана обраде лектире; 

Сарадња са наставницима у вези са набавком додатне стручне литературе; 

Коришћење ресурса библиотеке у процесу наставе. 

школска 
2021/2022. 

година 

Г. РАД СА УЧЕНИЦИМА 
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садржај рада 
време 

реализације 

Пружање помоћи ученицима код учења ван школе и усвајању метода самосталног рада на тексту и другим 

материјалима; 

Пружање помоћи у избору адекватних књига за читање у складу са интересовањима ученика; 

Упознавање ученика са методама и техникама научног истраживања и библиографског цитирања; 

Стимулисање 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, учествовање у реализацији школских пројеката (екологија, толеранција, школа 

без насиља, дечија права и др.); 

Тематски часови у библиотеци; 

Остваривање програма и плана рада библиотечке секције; 

Упознавање ученика са актуелним конкурсима изван школе; 

Унос ученика у електронски каталог; 

Посета Београдском сајму књига; 

Обилазак Библиотеке „Илија Гарашанин“ у Гроцкој; 

Организација промоција књига; 

Литерарни конкурс поводом Светског дана поезије; 

Манифестација „Месец књиге“; 

Обилазак Градске, Универзитетске, Народне библиотеке и Библиотеке САНУ; 

Свечана додела читалачких значки. 

школска 

2021/2022. 

година 

Д. РАД СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА 

садржај рада 
време 

реализације 

Учешће на родитељским састанцима ради давања информација о читалачким интересовањима и потребама 

ученика; 

Остваривање сарадње са родитељима у циљу развоја читалачких навика и формирању личних библиотека. 

школска 

2021/2022. 

година 

Ђ. САРАДЊА СА ДИРЕКТОРОМ ШКОЛЕ 

садржај рада 
време 

реализације 

Сарадња са стручним већима наставника, педагогом и директором школе у вези с набавком и коришћењем 

књижне и некњижне грађе, те целокупном организацијом рада школске библиотеке; 

школска 

2021/2022. 

година 
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Информисање стручних већа, стручних сарадника и директора о набавци нове стручне литературе за 

предмете, дидактичко-методичке и педагошко-психолошке литературе; 

Припремање и организовање културних активности школе (књижевне трибине, сусрети, разговори, акције 

прикупљања књига и завичајне књижне и друге грађе, изложбе, конкурси, обележавање значајних јубилеја и 

значајних датума као што су „Светски дан књиге“, „Дечја недеља“, „Дан писмености“, „Дан матерњег језика“, 

„Месец књиге“, „Светски дан дечје књижевности“ и „Светски дан поезије“. 

Е. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА 

садржај рада 
време 

реализације 

Рад у стручним органима у циљу промовисања школе и прикупљања средстава за обнову књижног фонда; 

Учествовање у реализацији пројеката стручних тимова школе. 

школска 

2021/2022. 

година 

Ж. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 

садржај рада 
време 

реализације 

Сарадња са другим школама, Општинском, Градском, Универзитетском, Народном библиотеком, 

Библиотеком Српске академије наука и Уметности и Културним центром Гроцка; 

Сарадња са локалном самоуправом по питању промоције рада библиотеке и школе; 

Учешће у раду Друштва школских библиотекара Србије. 

школска 

2021/2022. 

година 

З. ПРИПРЕМА ЗА РАД, ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

садржај рада 
време 

реализације 

Инвентарисање и класификација књига; 

Праћење и евиденција коришћења литературе у школској библиотеци; 

Вођење документације о раду школске библиотеке и школских библиотекара;  

Стручно усавршавање – учешће на семинарима и саветовањима и седницама стручних актива; 

Праћење стручне литературе и периодике; 

Организовање тематских часова. 

Анализа и вредновање рада школске библиотеке у току школске године. 

школска 

2021/2022. 

година 
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6. 4. 3. План и програм рада дефектолога школе 

Виолета Денић, логопед 

Циљ: 

Ускладити говорну корекцију са општим циљевима образовања и васпитања као и стандардима постигнућа ученика.  

 

Задаци: 

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

- Извршити преглед говора, писаног  и самосталног изражавања свих логопата од 1. до 4. разреда, као и старијих ученика који 

нису успели раније да коригују говор. 

- Извршити идентификацију деце са говорно-језичким поремећајем. 

- Извршити идентификацију ученика са тешкоћама у читању и писању (дислексија и дисграфија). 

- Кориговање постојећих говорно-језичких поремећаја: дисфазија, муцање или брзоплетост, дислалија, дизартрија и дисфонија 

ученика. 

- Кориговање функције читања и писања ученика. 

- Подршка наставницима у јачању васпитања као и упућивање у говорно-језичке проблеме и спровођење корекционог 

поступка. 

- Сарадња са стручним сарадницима као и наставницима разредне и предметне наставе са циљем обезбеђивања одговарајућих 

услова за рад и развој ученика са тешкоћама у психофизичком и говорно-језичком развоју. 

- Откривање деце са поремећајима гласова проузрокованим погрешним говорним васпитањем – лакши говорни недостаци. 

- Урадити рапоред часова за све логопате. 

- Организовати колективни и индивидуални рад на основу логопедских метода рада: сачинити групе логопата према 

интензитету и врсти говорних поремећаја за дизартрије, обезбедити индивидуални рад. 

- Помоћ и сарадња другова у групи логопата. 

- Саветодавни и инструктивни рад са родитељима ученика 

 

Области рада: 

Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 

- Рад са ученицима којима је потребна додатна образовна подршка 

- Припремање Годишњег програма рада и месечних планова рада логопеда 

- Припремање плана сопственог стручног усавршавања и професионалног развоја 
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А.  ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

садржај рада 
време 

реализације 

1. Израда годишњег плана рада 

2. Писање извештаја о раду логопеда у оквиру годишњег извештаја о раду школе 
јун – август 

2021. 

Б. РАД СА УЧЕНИЦИМА 

садржај рада 
време 

реализације 

Третман неправилности у изговарању појединих гласова као што су умекшавање и замењивање неких гласова 

из групе африката и фрикатива. 

Вежбе лого-моторике са децом у групи. 

Превентивно-корективни рад у групи са децом који се базира на подстицању и корекцији изговора појединих 

гласова. 

Рад са ученицима који имају потпуну немогућност изговора гласова као што су р, л, љ и њ и појачани назални, 

латерални или интердентални (врскави) изговор већег броја гласова или јача назализација („уњкав“ говор). 

Рад са ученицима код којих је недовољно развијена језичка структура, као што су: речник, граматика и 

синтакса, у односу на узраст и норме језичког развоја. 

Рад са ученицима код којих је изразито вербално заостајање условљено ометеним психичким и физичким 

развојем, као што су болести, лакша ментална ометеност и неадекватни социјални фактор. 

Рад са ученицима који изузетно тешко савладавају процес читања и писања. 

Рад са ученицима који муцају, говоре превише брзо, брзоплето, неразговетно или патолошки споро, који су 

ван наставе вербално флуентни а на часовима доживаљавају емоционалне блокаде, страх од говора и говорну 

несигурност. 

Рад са ученицима који не чују добро и код којих услед мање уочљивог губитка слуха постоје сметње у 

праћењу наставе. 

Рад на побољшању комуникацијских вештина ученика, (нпр. редукција нагласка, корекција изговора и рад са 

особама из двојезичних средина). 

Превенција, дијагностика, рехабилитација поремећаја вербалне и невербалне комуникације код ученика са 

посебним потребама (менталном ометеношћу, церебралном парализом, хроничним болестима, слепоћом и 

слабовидношћу и аутизмом). 

школска 

2021/2022. 

година 

В. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА УЧЕНИКА 

садржај рада 
време 

реализације 
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Упознавање родитеља са радом логопеда са децом, односно ученицима на објективан и њима разумљив 

начин. 

Пружање подршке родитељима у препознавању и разумевању говорно-језичких проблема деце. 

Оснаживање родитеља у области развоја говорно-језичких способности деце. 

Информисање родитеља о напредовању ученика на третману. 

Сарадња са родитељима ученика са посебним потребама и учествовање у изради индивидуалног образовног 

плана. 

школска 

2021/2022. 

година 

Г. САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА 

садржај рада 
време 

реализације 

Логопед у установи омогућава наставницима да упознају проблеме говорно-језичких поремећаја као и врсте и 

степене говорног оштећења, узроке њеног настанка и последице које ови поремећаји остављају на 

емоционални, интелектуални и социјални развој ученика. 

- Пружање помоћи и подршка наставницима у индивидуализацији образовно-васпитног рада. 

- Пружање помоћи подршке наставницима у раду са децом која имају проблеме на неком од нивоа вербалне и 

невербалне комуникације. 

- Сарадња и пружање помоћи наставницима у праћењу, вредновању и прилагођавању постављених циљева, 

индивидуалних образовних планова у складу са напредовањем деце. 

- Пружање подршке јачању наставничких компентенција у области комуникација и сарадњи и тимски рад са 

децом која имају сметње у говорно-језичком развоју. 

школска 

2021/2022. 

година 

Д. САРАДЊА СА СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 

садржај рада 
време 

реализације 

1. Сарадња са директором и стручним сарадницима на припреми извештаја, планова, програма и 

распореда рада. 

2. Сарадња са директором, стручним сарадницима и пратиоцем ученика на координацији активности у 

пружању подршке ученицима 

школска 

2021/2022. 

година 

Ђ. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

садржај рада 
време 

реализације 

1. Вођење евиденције о сопственом раду, реализацији планираних активности и раду са децом 

2. Вођење евиденције, по потреби, о извршеним анализама 

3. Припрема за све послове предвиђене годишњим програмом и плановима рада логопеда 

школска 

2021/2022. 

година 
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4. Прикупљање и чување материјала који садржи личне податке о деци 

5. Стручно усавршавање праћењем стручне литературе, похађањем акредитованих семинара и других 

стручних скупова 

6. Учествовање у организованим облицима размене искустава и сарадње са другим стручним 

сарадницима 

Е. САРАДЊА СА ИНСТИТУЦИЈАМА 

садржај рада 
време 

реализације 

1. ДЗ ,,Гроцка“, 

2. Завод за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију 

школска 

2021/2022. 

година 

Ж. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

садржај рада 
време 

реализације 

1. Учествовање са семинару Завода за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију; 

2. Стручно усавршавање на семинарима који се одржавају у школи у којој радим 

3. Сарадња са факултетом за специјалну едукацију и рехабилитацију 

школска 

2021/2022. 

година 

З. ПРИПРЕМА ЗА РАД 

садржај рада 
време 

реализације 
1. Организација логопедског рада 

2. Потпомагање говорно-језичког развоја када је он испод нивоа и стандарда за одговарајући узраст детета; 
3. Испитивање говорно- језичких поремећаја 

4. Подизање нивоа изражавања; 

5. Корекција постојећих говорно-језичких поремећаја; 

6. Корекција поремећајне функције читања и писања; 
7. Сарадња са осталим стручњацима дијагностичког тима у школи (школски педагог); 

8. Организација индиводуалног и групног третмана; 

9. Спровођење индивидуалног образовног плана за поједине ученике; 
10. Вођење кумулативног досијеа и праћење говорног развоја детета; 

11. Обавештавање стручних тела, просветно-педагошке службе и јавности о резултатима логопедског рада у школи 

12. Обезбеђивање одговарајућих логопедских тестова и другог дидактичког материјала 
13. Остала запажања 

школска 

2021/2022. 

година 
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6. 5. План и програм рада одељењских старешина 

 

6. 5. 1. Програм рада одељењског старешине у првом циклусу* 

време 

реализације 
садржај активности одговорност 

начин 

реализације 

евалуација 

рада 

септембар 

1. Припреме за почетак рада у новој школској години 

2. Упознавање ученика и формирање ученичког 

колектива 

3. Договор о раду у новој школској години 

4. Упознавање ученика са Правилником о понашању 

ученика у школи 

5. Родитељски састанак – Почетак школске године и 

избор представника за Савет родитеља школе 

6. Месец лепих речи 

7. Јесењи карневал 

одељењске 

старешине, 

педагог школе 

часови 

одељењских 

заједница, 

радионице, 

презентације 

панои, отворене 

радионице, 

карневали – 

слике, сајт 

школе 

октобар 

1. Организовање активности поводом Дечје недеље 

2. Упознавање живота и рада породице ученика у 

сарадњи са педагогом 

3. Обележавање Светског дана детета 

4. Одржавање отворених врата (сусрет са родитељима) 

5. Дан здраве хране – обележавање  

6. Дан кућних љубимаца 

7. Школска олимпијада и школска такмичења 

одељењске 

старешине 

часови 

одељењских 

заједница, 
радионице, 

презентације 

панои, отворене 

радионице, 

карневали – 
слике, сајт 

школе 

новембар 

1. Анализа успеха и понашања ученика на крају 

класификационог периода 

2. Родитељски састанак (успех и владање ученика) 

3. Упознајмо се са једним занимањем – проф. 

оријентација ученика 

4. Недеља различитих култура 

одељењске 

старешине 

часови 

одељењских 

заједница, 

радионице, 

презентације 

панои, отворене 

радионице, 

карневали – 

слике, сајт 

школе 

децембар 

1. Социометријско испитивање у одељењима где је то 

потребно 

2. Насилништво је више од задиркивања 

3. Учим да похвалим себе 

одељењске 
старешине 

часови 

одељењских 
заједница, 

радионице, 

презентације 

панои, отворене 

радионице, 
карневали – 

слике, сајт 

школе 
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4. Хуманитарне акције  

јануар 

1. Анализа успеха и владања ученика на крају првог 

полугодишта 

2. Родитељски састанак са циљем упознавања резултата 

рада ученика у настави 

3. Прослава Светог Саве 

4. Коментар социометријског испитивања 

одељењске 

старешине 

часови 

одељењских 

заједница, 

радионице, 

презентације 

панои, отворене 

радионице, 

карневали – 

слике, сајт 

школе 

фебруар 

1. Организована помоћ друговима који спорије напредују 

у учењу 

2. Квиз „Упознајмо Београд/Гроцку“ 

3. Разговор о понашању у трпезарији, библиотеци, 

амбуланти и другим местима 

4. Шта можеш да учиниш уместо да узвратиш силом 

одељењске 

старешине 

часови 

одељењских 

заједница, 

радионице, 

презентације 

панои, отворене 

радионице, 

карневали – 

слике, сајт 

школе 

март 

1. Посета позоришној представи 

2. Волео бих да будем... (радионица) 

3. Неговање другарства, међусобног понашања и 

уважавања у одељењу 

одељењске 

старешине 

часови 

одељењских 

заједница, 

радионице, 
презентације 

панои, отворене 

радионице, 

карневали – 

слике, сајт 
школе 

април 

1. Ведар састанак (песме, рецитације, хумор, забава, 

дружење) 

2. Наш успех, појединачни резултати, коме треба помоћи 

да поправи успех, трећи класификациони период 

3. Дан планете Земље – уређење школског дворишта 

4. Пролећни карневал – сарадња са вртићем Лане 

одељењске 

старешине 

часови 

одељењских 

заједница, 

радионице, 

презентације 

панои, отворене 

радионице, 

карневали – 

слике, сајт 

школе 

мај 

1. Шта је насиље 

2. Недеља дружења 

3. Помозимо старима у крају 

4. Акција Друг другу 

одељењске 

старешине 

часови 

одељењских 

заједница, 

радионице, 

презентације 

панои, отворене 

радионице, 

карневали – 

слике, сајт 

школе 

јун 

1. Обележавање Дана екологије 

2. Постигнути резултати на крају школске године – 

завршили смо још један разред 

3. Свечаност на крају школске године 

одељењске 

старешине 

часови 

одељењских 

заједница, 

радионице, 

презентације 

панои, отворене 

радионице, 

карневали – 

слике, сајт 

школе 

у току 

године 

1. Заједничке активности са децом из вртића одељењске 

старешине 
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* Предавања од стране МУП-а Гроцка у 1. и 4. разреду обављаће се на часовима одељењског старешине, а према плану који 

достављају из МУП-а, водећи се епидемиолошком ситуацијом. 

 

6. 5. 2. Програм рада одељењског старешине у другом циклусу  

време 

реализације 
садржај активности одговорност 

начин 

реализације 

евалуација 

рада 

август, 

септембар 

Упознавање ученика са Календаром образовно-васпитног 

рада и распоредом часова 

Избор руководства одељења и избор чланова Ученичког 

парламента и Вршњачког тима 

Сарадња са родитељима (избор представника за Савет 

родитеља, Отворена врата) 

Информативно-саветодавни рад на тему пандемије и заштите 

од уношења и преношења вируса COVID-19 

Упознавање са Упутством о мерама превенције корона 

вируса 

Упознавање са организацијом рада школе у условима 

пандемије (посебни улази, дежурство, организација рада по 

учионицама, редослед седења у школском аутобусу...) 

Шта ме чека у петом разреду? 

Правила понашања у школи и школском аутобусу 

Израда одељењских правила понашања 

Како да организујем свој радни дан – рад, одмор, учење, хоби 

Технике успешног учења 

Како изгледа завршни испит? 

Предавање бр. 1 – МУП Гроцка, 6. разред 

одељењске 

старешине,  

ученици, 

родитељи, 
представници 

МУП-а Гроцка 

час одељењског 

старешине, 

родитељски 

састанак, 

индивидуални 

разговори, 
анкете,  

дискусије, 

радионице, 

предавања 

анкете, 

записници, 

закључци, 

панои, 
презентације, 

слике 

октобар 

Дечја недеља (Повеља дечјих права УН) 

Дан здраве хране; важност правилне исхране за здравље 

људи 

Посета Сајму књига 

Колико и како користимо школску библиотеку? 

Мотивација ученика. Колико могу, а колико постижем?  

Екскурзија; организација и правила понашања 

одељењске 

старешине, 

ученици, 

родитељи, 

представници 

МУП-а Гроцка 

час одељењског 

старешине, 

родитељски 

састанак, 

индивидуални 

разговори, 

анкете,  

дискусије, 

анкете, 

записници, 

закључци, 

панои, 

презентације, 

слике 
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Професионална оријентација: Занимања која ценим 

Предавање бр. 2 – МУП Гроцка, 6. разред 

радионице, 

предавања 

новембар 

Анализа успеха и владања 

Дан примирја у Првом светском рату 

Пубертет и адолесценција 

Како прихваташ и решаваш личне проблеме? 

Сарадња са Ученичким парламентом и Вршњачким тимом 

Анализа интерног пробног завршног испита 

Професионална оријентација: Како видиш себе у 

будућности? 

одељењске 

старешине, 

ученици, 

родитељи, 

педагог 

час одељењског 

старешине, 

родитељски 

састанак, 

индивидуални 

разговори, 

анкете,  

дискусије, 
радионице, 

предавања 

анкете, 

записници, 

закључци, 

панои, 

презентације, 

слике 

децембар 

Врсте и облици насиља; вршњачко насиље 

Како против насиља? 

Новогодишња радионица 

Хуманост и хуманитарни рад      

Професионална оријентација: Тест интересовања            

Предавање бр. 3 – МУП Гроцка, 6. разред                                  

одељењске 

старешине, 

ученици, 

родитељи, 

представници 

МУП-а Гроцка 

час одељењског 

старешине, 

родитељски 

састанак, 

индивидуални 

разговори, 

анкете,  

дискусије, 

радионице, 

предавања 

анкете, 

записници, 

закључци, 

панои, 

презентације, 

слике 

јануар 

Анализа успеха и владања 

Успостављање, неговање и развијање односа са другима 

Слободно време – како га активно и квалитетно провести? 

Школска слава Свети Сава 

Професионална оријентација: Тест способности 

Предавање бр. 4 – МУП Гроцка, 6. разред  

одељењске 

старешине, 

ученици, 

родитељи, 

представници 

МУП-а Гроцка 

час одељењског 
старешине, 

родитељски 

састанак, 

индивидуални 

разговори, 

анкете,  

дискусије, 

радионице, 

предавања 

анкете, 

записници, 

закључци, 

панои, 

презентације, 

слике 

фебруар, 

март 

Подстицање ученика на учешће у такмичења 

Како савладати страх од  неуспеха и како прихватити 

неуспех? 

Сличности и разлике међу нама; толеранција и међусобно 

разумевање 

Анализа интерног пробног завршног испита 

одељењске 

старешине, 

ученици, 
родитељи, 

представници 

МУП-а Гроцка 

час одељењског 

старешине, 

родитељски 

састанак, 
индивидуални 

разговори; 

анкете,  

дискусије, 

анкете, 

записници, 

закључци, 
панои, 

презентације, 

слике 
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Професионална оријентација: Избор средње школе 

Предавање бр. 5 – МУП Гроцка, 6. разред 

Како контролишемо бес и како решавамо сукобе? 

Утицај медија. Шта слушам, читам, гледам? 

Дан замене улога 

Професионална оријентација: Сајмови образовања 

Анализа званичног пробног завршног испита 

Предавање бр. 6 – МУП Гроцка, 6. разред 

радионице, 

предавања 

април 

Анализа успеха и владања 

Васкршња радионица 

Дан планете Земље; екологија и њен значај 

Радна акција – сређивање школског дворишта 

Професионална оријентација: Представљање Средње школе 

Гроцка 

Предавање бр. 7 – МУП Гроцка, 6. разред 

одељењске 

старешине, 

педагог, 

ученици, 

родитељи, 

директор 

Средње школе 

Гроцка, 
представници 

МУП-а Гроцка 

час одељењског 

старешине, 

родитељски 

састанак, 

индивидуални 

разговори; 

анкете,  

дискусије, 
радионице, 

предавања 

анкете, 

записници, 

закључци, 

панои, 

презентације, 

слике 

мај 

Поштујем туђе потребе 

Сарадња са педагогом (кутак поверења и разумевања) 

Штетност употребе алкохола и дувана – предавање  

Излет, посета; организација и правила понашања 

Припреме за организовање завршне приредбе ученика осмог 

разреда 

одељењске 

старешине, 

ученици, 

родитељи,  

педагог 

час одељењског 

старешине, 

родитељски 

састанак, 

индивидуални 

разговори; 

радионице, 

предавања 

анкете, 

записници, 

закључци, 

панои, 

презентације, 

слике 

јун 

Анализа успеха и владања ученика на крају школске године   

Организација полагања завршног испита; 

Помоћ ученицима у вези са уписом у средњу школу  

Припреме за Видовдан – свечано обележавање краја школске 

године 

Предавање бр. 8 – МУП Гроцка, 6. разред 

одељењске 

старешине, 

директор школе,  
Школска 

комисија за 

организацију 

завршног 

испита, 

ученици, 

родитељи, 

представници 

МУП-а Гроцка 

час одељењског 
старешине, 

родитељски 

састанак, 

индивидуални 

разговори; 

радионице; 

предавања 

анкете, 

записници, 

закључци, 

панои, 

презентације, 

слике 
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7. ОСТВАРИВАЊЕ ДРУГИХ ПРОГРАМА 
 

7. 1. Програм излета, екскурзија и наставе у природи 

Сви излети и екскурзије имаће образовно-васпитни и рекреативни карактер. За извођење екскурзија и излета школа ће се 

придржавати прописа које ће прописати Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 

 

Циљеви наставе у природи су: 

– очување, подстицање и унапређивање укупног здравственог стања ученика, њиховог правилног психофизичког и 

социјалног развоја; 

– стварање основа за усвајање активног, здравог и креативног начина живота и организовања и коришћења слободног 

времена; 

– проширивање постојећих и стицање нових знања и искустава о непосредном природном и друштвеном окружењу;  

– развијање еколошке свести и подстицање ученика на лични и колективни ангажман у заштити природе; 

– социјализација ученика и стицање искустава у колективном животу, уз развијање толеранције и одговорног односа 

према себи, другима, окружењу и културном наслеђу; 

– развијање позитивних односа према националним, културним и естетским вредностима; 

– развијање способности сагледавања развоја привредних могућности краја, односно региона који се обилази. 

Циљ екскурзије је непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног 

наслеђа и привредних достигнућа, а у циљу остваривања образовно-васпитне улоге школе. 

Задаци наставе у природи остварују се на основу плана и програма наставе и учења, образовно-васпитног рада и школског 

програма и саставни су део годишњег плана рада школе. 

Задаци који се остварују реализацијом програма наставе у природи су: 

– 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 одговарајуће активности; 
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– развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у окружењу и уочавање њихове 

повезаности у конкретним природним и друштвеним условима; 

– подстицање самосталности у процесу стицања знања кроз непосредне истраживачке задатке; 

– развијање свести о потреби заштите, неговања, чувања и унапређивања природне и животне средине и изграђивање 

еколошких навика; 

– упознавање природно-географских, културно-историјских знаменитости и лепоте места и околине; 

– упознавање са начином живота и рада људи појединих крајева; 

– упознавање разноврсности биљног и животињског света појединих крајева, уочавање њихове повезаности и 

променљивости; 

– упознавање са карактеристикама годишњих доба у природи и смењивање временских прилика; 

– развијање способности сналажења тј. оријентисања у простору и времену; 

– оспособљавање ученика за безбедан и правилан боравак у природи; 

– развијање правилних хигијенско-здравствених навика и подстицање самосталности у обављању личне хигијене и бриге 

о себи; 

– подстицање и стварање навике за неговање редовне физичке активности и за што чешћи боравак у природи; 

– формирање навика редовне и правилне исхране; 

– навикавање на правилно смењивање рада, одмора и сна; 

– разумевање и уважавање различитости међу појединцима; 

– подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и одраслима кроз одговарајуће активности. 

Задаци екскурзије су: проучавање објекта и феномена у природи; уочавање узрочно-последичних односа у конкретним 

природним и друштвеним условима; развијање интересовања за природу и еколошке навике; упознавање начина живота и 

рада људи појединих крајева; развијање позитивног односа према: националним, културним и естетским вредностима, 

спортским потребама и навикама, као и позитивним социјалним односима. 

Настава у природи и дводневне екскурзије ученика, за ову школску годину, за све ученике од 1. до 4. разреда и од 5. до 8. 

планирају се и организују у складу са препорукама МПНТР у вези са епидемиолошком ситуацијом. Све што се тиче 

реализације биће уређено посебним анексом. 

Садржаји: 
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Садржаји наставе у природи остварују се на основу школског програма: уочавање облика рељефа, и површинских вода, 

посматрање биљака и животиња, развијање способности оријентације у простору и времену. 

Сви програми наставе у природи и екскурзије биће ураађени према Правилнику. Извршиће се припрема за одлазак, потом 

урадити Извештај о извођењу и обавити анкетирање свих актера, у циљу побољшања извођења наставе ван учионице. 

 

У току школске године, ученицима ће бити понуђени одласци у позоришта и биоскопе, као и обилазак Београда и околине, 

полудневник излазака у циљу савладавања наставних садржаја. Сви изласци из школе, биће унапред испланирани, 

анкетирани родитељи и урађени планови и извештаји. 

 

7. 2. Програм сарадње са локалном заједницом 

Задаци наше школе у програму сарадње са друштвеном средином су следећи: 

- Планирање и реализовање заједничких активности са субјектима из окружења (као подршка свестраном развоју 

личности ученика); 

- Повезивање школе и локалне заједнице заједничким интересима и активностима; 

- Обезбеђивање подршке локалне заједнице у активностима школе у побољшању услова рада за ученике и запослене. 

установа садржај активности/сарадње 

Општина 

Гроцка 

Подшка и учешће Општине у пројектима школе и реализацији 

Развојног плана, и то: адаптација подручних школа у Камендолу и 

Живковцу 

Подршка и учешће Општине у финасирању стручног усавршавања 

запослених  

Додељивање награда и поклона ученицима који су освојила једно од 

прва три места на такмичењима као и ученицима носиоцима Вукове 

дипломе и Ученику генерације 

Еколошке акције 

Културне манифестације у сарадњи са Културним центром Гроцка, 

библиотеком, музичком школом 

Спортске манифестације 

Хуманитарне акције 

Срадања са интерресорном комисијом 
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МУП Гроцка 

Предавања полицијских инспектора на тему делинквенције, 

наркоманије, насиља, безбедности у саобраћају 

Сарадња у поступцима интервенције у случајевима насилног 

понашања 

МУП Гроцка – 

одељење за 

борбу против 

високо- 

технолошког 

криминала 

Предавања инспектора МУП-а о превенцији електронског насиља 

Предавања инспектора МУП-а у 4. и 6. разреду на часовима ЧОС-а 

Културни 

центар Гроцке 

Програм Пријатеља деце Гроцка (Златна сирена, Мајски песнички 

сусрети, Златна јесен итд.) 

Институт за 

психо- 

физичке 

поремећаје 

Сарадња, писмене и усмене препоруке за наставнике 

Дом здравља 

Гроцка 

Систематски прегледи (стоматолог, педијатар, физијатар) 

Упућивање ученика код логопеда, педијатра, психолога 

Дом за 

незбринуту децу 

Хуманитарна акција – Прикупљање новогодишњих пакетића  

Библиотека у 

Гроцкој 

Посета и чланство за ђаке прваке 

Основне школе 

на територији 

Гроцке 

Средња школа у 

Гроцкој 

Размена информација и искуства 

Сарадња у оквиру професионалне оријентације 

Предшколска 

установа Лане 

Посете предшколаца школи 

Представљање школе у предшколским установама 

Посете 

позориштима, 

биоскопима, 

Посете ученика у пратњи наставника 
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концертима 

Центар за 

социјални рад у 

Гроцкој 

Сарадња (писмена, по потеби заказивање сатанака) 

 

 

7. 3. Програм сарадње са Пријатељима деце ГО Гроцка 

        
ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ 

ОПШТИНЕ ГРОЦКА 

29. новембра 15 

Врчин 

ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА - КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ  2021/2022. 

Септембар Ликовни конкурс  у оквиру програма Дечје недеље 

Октобар  ДЕЧЈА НЕДЕЉА  

-прва недеља октобра 

Новембар ОДЕЉЕЊСКА И ШКОЛСКА ТАКМИЧЕЊА: 

„ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ – ДЕМУС 1”, „Бирамо најраспеваније 

одељење”, „Златна сирена”- соло певачи, Мали вокални састави – дуети, 

терцети и квартети. 

ШКОЛСКА ТАКМИЧЕЊА (прва половина месеца) и ОПШТИНСКО 

ТАКМИЧЕЊЕ (друга половина месеца): *ПЕСНИЧКИ СУСРЕТИ ДЕЦЕ 

И МЛАДИХ” – такмичења младих песника 

Децембар,  

јануар 

1.ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА – ДЕМУС 1: 

„ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ: „Бирамо најраспеваније одељење”, 

„Златна сирена”- соло певачи, Мали вокални састави – дуети, терцети и 

квартети. 
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2. ОДЕЉЕЊСКЕ И ШКОЛСКЕ  ИЗЛОЖБЕ: 

Конкурс за дечију карикатуру  „Мали Пјер” 

3. ОДЕЉЕЊСКА И ШКОЛСКА ТАКМИЧЕЊА: 

ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ – ДЕМУС 2: Групе певача; Мали 

инструментални састави; Оркестри, Хорови 

Фебруар  1. ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА- ДЕМУС 2: 

„ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ: „Бирамо најраспеваније одељење”, 

„Златна сирена” - соло певачи, Мали вокални састави – дуети, терцети и 

квартети. 

2..ОДЕЉЕЊСКА И ШКОЛСКА ТАКМИЧЕЊА: 

„ПЕСНИЧЕ НАРОДА МОГ”/Рецитатори 

4.ШКОЛСКА ИЗЛОЖБА  

„МАЛИ ПЈЕР” 

Март 1. ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА: 

„ПЕСНИЧЕ НАРОДА МОГ” - Рецитатори 

2.  ГРАДСКА ТАКМИЧЕЊА РЕЦИТАТОРА (март, април): 

Смотра рецитатора „ПЕСНИЧЕ НАРОДА МОГ” 

3.ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ: 

Демус „Златне сирене Београда“ и мали вокални састави 

4. ОПШТИНСКА ИЗЛОЖБА  

„МАЛИ ПЈЕР” 

Април ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА: 

*„ФЕСТИВАЛ КРАТКИХ ДРАМСКИХ ФОРМИ”, дечје и драмске групе 

основних и средњих школа 

*„ПОЗОРИШНЕ ИГРЕ ДЕЦЕ И МЛАДИХ” - драмске секције основних и 

средњих школа 

*„ВАСКРШЊЕ ЧАРОЛИЈЕ – 

У СУСРЕТ УСКРСУ” – ликовни конкурс 

ГРАДСКА ТАКМИЧЕЊА: 
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*„ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ”: Групе певача; Мали инструментални 

састави; Оркестри; Хорови; 

РЕПУБЛИЧКO ТАКМИЧЕЊE: 

* РЕЦИТАТОРА: 

„ПЕСНИЧЕ НАРОДА МОГ” 

Мај  ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ: „Заштитимо птице Београда“ 

ГРАДСКА ТАКМИЧЕЊА: 

*„ФЕСТИВАЛ КРАТКИХ ДРАМСКИХ ФОРМИ”  

„ФЕСТИВАЛ МАЛИХ ДЕЧЈИХ СЦЕНА” 

дечје и школске драмске групе 

*„ПОЗОРИШНЕ ИГРЕ ДЕЦЕ И МЛАДИХ” 

драмске секције основних и средњих школа 

*ДЕЧИЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ - ДЕМУС. РЕВИЈА ПОБЕДНИКА -

Концерт музичког стваралаштва деце Београда 

*ИЗЛОЖБА ДЕЧИЈИХ РАДОВА настали на радионицама током распуста 

Јун 1. ГРАДСКА ТАКМИЧЕЊА: 

„ЂАЧКА ПЕСНИЧКА СУСРЕТАЊА”/”ЂАЧКИ ПЕСНИЧКИ СУСРЕТИ  ” 

2. РЕПУБЛИЧКА ТАКМИЧЕЊА: 

„ПОЗОРИШНЕ ИГРЕ ДЕЦЕ И МЛАДИХ” 

3.РЕВИЈА ПОБЕДНИКА 
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8. ОСТАЛИ ПРОГРАМИ друштвених, културних и слободних 
активности 
 

8. 1. План рада организације Црвеног крста 

Подмладак Црвеног крста има следеће циљеве и задатке: подизање нивоа здравствене културе и оспособљавање деце да 

чувају своје здравље и здравље своје околине; неговање смисла за међусобну помоћ и солидарност за пружање помоћи онима 

којима је неопходна. Подмладак Црвеног крста је покретач хуманитарних акција у школи. 

време 

реализације 
садржај активности 

септембар 
Акција: „Безбедност деце у саобраћају” 
„Недеља солидарности”: прилози грађана – касице – годишња чланарина 

октобар 

Дечја недеља (прва недеља октобра) 

Дечја права 

Трка „За срећније детињство” 
„Сачувајмо леп осмех” – предавања 

новембар 
Превенција болести зависности (ученици 6, 7. и 8. разреда) – предавања 

Превенција хива и сиде и полно преносивих болести  
(ученици 7. и 8. разреда) 

децембар 
Децембар – Светски дан борбе против ХИВ/АИДС – пано 

Акција „Један пакетић – много љубави” 

фебруар Конкурс „Крв живот значи” (ликовни и литерарни радови) 

март Обележавање 24. марта – Светски дан борбе против ТБ – пано, предавање 

април 
Обележавање 7. априла – Светски дан здравља 

„Болести прљавих руку” – предавање 
Припрема екипа за општинско такмичење 

мај 
„Недеља Црвеног крста” – касице (прилози грађана) 

Квиз „Шта знам о ЦК и давалаштву крви” 
Обележавање 31. маја – Светски дан без дуванског дима 

јун и јул Припрема деце за опоравак у одмаралиштима организације ЦК у Србији 

у току године 
Организовање акција 

„Добровољно давалаштво крви” – по једна у сваком полугодишту 
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8. 2. Програм рада КУД-а 

8. 2. 1. Програм културних активности школе за родитеље и мештане 

време 

реализације 
садржај активности 

одговорност 

(носиоци послова 

за сваку 

активност) 

начин реализације 

септембар Излет у Београд – учење ван учионице Учитељи, одељењске 

старешине 
Излет 

октобар 

Наступ у у оквиру Дечије недеље 

Пријатељи деце општине Гроцка – ликовни и литерарни 

конкурси 

63. Међународни сајам књига 

Дан Уједињених нација 

Наставнице српског 

језика, музичке и 

ликовне културе,  

наставници историје, 

географије, учитељи 

Литерарни, ликовни радови, 

концерт (учешће на конкурсима) 

новембар Позоришна представа Учитељи, одељењске 

старешине 
Посета дечијем позоришту 

децембар 

Песничка сусретања деце и младих 2018. 

Посета Дому за старе и пензионере „Паун“ у Умчарима; 

„Сјајна ноћ“ – традиционални гала концет ученика 

основних школа у Руском дому 

Посета музејима Београд 

 Учитељи и 
наставници 

Литерарни радови, учешће на 
конкурсу 

јануар 
Демус 

 
Наставница музичке 

културе 
Концерт 

март 

Демус 

Биоскоп за млађе разреде 

Посета Дому за старе и пензионере „Паун“ у Умчарима 

Учитељи, одељењске 

старешине, 

наставница музичке 

културе  

Концерт, посета биоскопу 

април Лик Русије Наставници руског 

језика,  

Учешће на конкурсу, радови 

ученика 

мај 
Излет  Учитељи и 

одељењске 

старешине 

Излет 

јун Позоришна представа за млађе и старије разреда Учитељи и одељењке 

старешине 
Посета позоришту 

 

 

http://osmicastojkovic.edu.rs/62-medjunarodni-sajam-knjiga/
http://osmicastojkovic.edu.rs/pesnicka-susretanja-dece-i-mladih-2017/
http://osmicastojkovic.edu.rs/poseta-domu-za-stare-i-penzionere-paun-u-umcarima/
http://osmicastojkovic.edu.rs/sjajna-noc-u-ruskom-domu/
http://osmicastojkovic.edu.rs/poseta-domu-za-stare-i-penzionere-paun-u-umcarima/
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8. 2. 2. Дешавања у школи 

време 

реализације 
садржај активности 

одговорност 

(носиоци 

послова за сваку 

активност) 

начин реализације 

септембар 

Пријем првака 

Европски дан језика 

Дан Озонског омотача 

Учитељи, 

наставници страних 

језика, српског 

језика, музичке и 

ликовне културе, 

наставница 

биологије 

Приредба, пано, презентација, 

тематски дан, радови ученика 

октобар 

Дечија недеља 

Светски дан заштите животиња 

Дан УН 

Светски дан хлеба 

Дан здраве хране 

Учитељи, 

наставници, 

наставници 
биологије, историје, 

географије 

Пано, презентација, тематски час, 
изложба, радови ученика 

новембар 

Сусрет са предшколцима – Вукови дани 

Дан УНЕСКО 

Дан просветних радника 

Сајам хобија 

Дан игре 

Учитељи, 

наставници 

Посета библиотеци, тематски час, 

пано, изложба, друштвене игре, 

радови ученика 

децембар 

Новогодишња приредба „Најмлађи за најстарије“ 

Новогодишњи вашар 

Недеља школског спорта 

Маскенбал 

Учитељи 

Наставници верске 

наставе, наставници 

српског језика, 

физичког 
васпитања, ликовне 

и музичке културе, 

учитељи 

Концерт, приредба, продајни 

вашар, спортска такмичења, 
маскембал, радови ученика 

јануар Школска слава Свети Сава Сви чланови Свечана академија 

фебруар Дан државности 
Сви чланови 

колектива 
Тематски дан, радови ученика 

март Осмомартовско дружење 
Учитељи, 

наставници 
Литерарни и ликовни радови 

април Ускршње чаролије Наставници верске Концерт, продајна изложба, радови 

http://osmicastojkovic.edu.rs/susret-sa-predskolcima/
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Дан планете Земље 

Чајанка 

наставе, наставници 

српског језика, 

ликовне и музичке 

културе, учитељи 

ученика 

мај 

Испраћај осмака 

Дан победе 

Пролећни маскембал 

Учитељи, разредне 

старешине осмог 

разреда 

Приредба, тематски час, маскембал 

јун 
Иапраћај четвртака 

У сусрет лету 
Учитељи Приредба, спортске игре 
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9. ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА 
9. 1. Лични планови стручног усавршавања 

 

Овим програмом се обавезују наставници и стручни сарадници у свим облицима стручног усавршавања и на свим нивоима. 

Стручно усавршавање наставника и стручних сарадника остварује се: 

1. у установи, и то:  

- извођењем угледних часова, односно активношћу са дискусијом и анализом  

- излагањем на стручним састанцима које се односи на савладан програм стручног усавршавања, 

- излагањем стручних тема у стручним телима школе 

- приказом књиге, приручника, стручног чланка, различите врсте истраживања  и сл. 

- приказом блога, сајта и осталих мултимедијалних садржаја 

- публиковањем и презенатацијом стручних радова, ауторства и коауторства књиге 

- остваривањем истраживања, пројеката образовно-васпитног карактера у установи и сл. 

- организацијом манифестација које афирмишу рад Школе и промовишу примере добре праксе 

- учешћем на такмичењима и смотрама 

- учешћем у промотивним активностима  школе, као и осталим облицима усавршавања предвиђеним Правилником. 

На почетку школске године сваки наставник и стручни сарадник сачињава сопствени План стручног усвршавања на задатом 

образцу. 

2. ван установе, и то кроз: 

- програме обуке за приоритетне области, које ће у 2018/2019. години бити: 

- препознавање безбедносних ризика и реаговање на њих (П5) 

- индивидуализовани приступ у раду са децом, ученицима и полазницима коришћењем различитих метода и облика 

рада у реализацији наставног предмета и/или области (П1) 

- програме обуке за ужестручне теме 

- стручне скупове: конгресе, саборе, сусрете, конференције, саветовања 

- симпозијуме акредитоване од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања 

- летње/зимске школе 

- стручна/студијска путовања. 

На основу Извештаја о самовредновању, Развојног плана и Личног плана професионалног развоја, Педагошки колегијум даје 

предлог Плана стручног усавршавања наставника и стручних сарадника за школску 2021/2022. годину. Педагог школе 

сачињава План на нивоу установе, а Школски одбор доноси исти. План стручног усвршавања ван установе се налази у 

прилогу. 
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10. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 

Евалуација, тј. праћење и оцењивање реализације Годишњег плана рада школе саставни је део укупних активности школе. 

Евалуација рада школе омогућава анализу рада школе, указује на проблеме и пропусте, као и на потешкоће у реализацији 

Годишњег плана рада школе.  

Закључци који проистекну из анализе, биће основа за оцену рада сваког појединца као и школе у целини. На основу анализе 

биће по потреби коригован и сам План рада за наредну школску годину.  

С обзиром на реформе школства које су у току, евалуација постаје изузетно важна за рад школе. 

Праћење се оријентише на правовремено сагледавање нивоа и квалитета радног процеса и постигнутих пословних резултата, 

откривање недостатака објективне и субјективне природе и предлагање мера за уклањање ученичких проблема. 

За процену квалитета реализације користиће се подаци о педагошко-инструктивном раду директора школе, педагога, 

дефектолога, огледни/угледни часови, разговори, дискусије на којима се подноси извештај о реализацији планираних 

задатака и нивоа остварених резултата као и анализе кључних области. 

Анализираће се и резултати рада који се постижу у оквиру ваннаставних активности, секција, такмичења у области 

различитих предмета од школског до републичког нивоа. Радиће се компаративна анализа успеха ученика на крају 

класификационих периода. Вршиће се анализа извештаја одељењских старешина о непосредном раду са ученицима. Пратиће 

се свеукупни рад школе са проценом нивоа остварених и планираних задатака као и постигнутих резултата. 

Најбољи маркетинг школе је дугогодишњи добар рад, њен однос са окружењем и наравно успеси њених садашњих и бивших 

ученика. 

Школски маркетинг огледа се у презентовању њених успеха и резултата широј друштвеној средини. 

Огледало школе су пре свега њени наставници, радници и ученици. Током године школа ће наставити штампање листа 

Умчарски школарац,  редовно ажурирати сајт школе, организовати јавне наступе, презентовати пројеке, штампати материјал 

којим ће се презентовати, организовати смотре, спортска и друга такмичења, сарађивати са медијима и учествовати у 

културним и спортским активностима ван школе. Добар маркетинг школе је свакако простор и окружење  у коме се налази.  

Унапређивањем образовно-васпитног рада и побољшањем услова школског живота и рада, квалитативно се подиже углед 

школе.  

Школске учионице су обогаћене разноврсним дидактичким материјалима. Библиотека и мултимедијална учионица постају 

прави информативни центар за ученике и наставнике, место окупљања, место за културна и образовна збивања које ће 
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мењати навике и ученика и запослених, дефинисати коришћење слободног времена и подизати ниво опште културе и 

образовања у школи, али и у месту у којем се школа налази. Школски сајт који има функцију информисања и упознавања са 

карактеристикама и специфичностима школе мора редовно да се ажурира.   

Поред енглеског, у школи се учи од петог до осмог разреда још и руски језик. Поред редовне наставе, у школи је организован 

низ секција и радионица, који омогућавају ученицима да боље и лепше осмисле своје слободно време, а у плану је увођење 

још једног страног језика, у виду факултативног предмета. Истиче се рад драмске, литерарне и других секција које обогаћују 

програм свих приредби које се организују у току школске године. Презентација школе се обавља и значајним резултатима 

наших ученика на различитим такмичењима.  

Током године школа ће водити Летопис школе, редовно ажурирати сајт школе, организовати јавне наступе, презентовати 

пројеке, штампати материјал којим ће се презентовати, организовати смотре, спортска и друга такмичења, сарађивати са 

медијима и учествовати у културним и спортским активностима ван школе. 

Учествовањем у Ученичком парламенту, наши ученици ће моћи да утичу, мењају и креирају нове садржаје рада.  

 

У Умчарима, 

9. септембра 2021. године 

 

 

              Директор школе 

    

             __________________________ 

                Владимир Бокић 
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11. ПРИЛОЗИ УЗ ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

11. 1. Термини отворених врата родитеља - прилог 1 

11. 2. Дежурство наставника - прилог 2 

11. 3. Распоред часова целодневне наставе у првом и другом разреду - прилог 3 

11. 4. Четрдесточасовна радна недеља - прилог 4 

11. 5. Распоред часова обавезне наставе - прилог 5 и прилог 5а 

11. 6. Обрасци глобалних планова - прилог 6 

11. 7. Распоред осталих видова за ученике и родитеље - прилог 7 

11. 8. Стручно усавршавање наставника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


