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I УВОД 

Циљеви образовања и васпитања1 

Циљеви основног образовања и васпитања јесу: 

1) пун и усклађен интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког 
детета и ученика, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима; 

2) стицаое квалитетних знаоа и вештина и фпрмираое вреднпсних ставпва, језичке, математичке, научне, 
уметничке, културне, медијске, техничке, финансијске и инфпрматичке писменпсти, неппхпдних за наставак шкплпваоа и 
активну укљученпст у живпт ппрпдице и заједнице; 

3) развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса, као и изражавање 
на језицима различитих уметности; 

4) развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања информација, уз вешто 
и ефикасно коришћење медија и информационо-комуникационих технологија; 

5) оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештина у даљем 
образовању и свакодневном животу; 

6) развој мотивације за учење и оспособљавање за самостално учење и образовање током целог 
живота; 

7) развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и изражавања свог 
мишљења; 

8) оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, 
сопственог развоја и будућег живота; 

9) развој кључних компетенција потребних за живот у савременом друштву; 

10) развој и практиковање здравог начина живота, свести о важности сопственог здравља и 
безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности; 

11) развој свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине, 
еколошке етике и заштите животиња; 

12) развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне и ефикасне 
сарадње са другима и спoсобности за тимски рад и неговање другарства и пријатељства; 

13) развијање способности за улогу одговорног грађанина, за живот у демократски уређеном и 
хуманом друштву заснованом на поштовању људских и грађанских права, као и основних вредности 
правде, истине, слободе, поштења и личне одговорности; 

14) формирање ставова, уверења и система вредности, развој личног и националног идентитета, 
развијање свести и осећања припадности држави Србији, поштовање и неговање српског језика и свог 
матерњег језика, традиције и културе српског народа, националних мањина и етничких заједница, других 
народа, развијање мултикултурализма, поштовање и очување националног и светског културног наслеђа; 

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

1 ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА 
           Полазне основе при изради годишњег програма школе, а на основу Закона о основној школи и 
важећих подзаконских аката биле су: 

1. Остварени резултати рада у предходној школској години 
2. Закључци стручних орагана школе 
3. Јединствено васпитно деловање свих облика рада 

            Остварени резултати рада у предходној школскиј години представљају добру основу за 
успешан образовно-васпитни рад у следећој школској години. Успех ученика је изузетно добар – 
проценат одличних је 60,76. Резултаи завршног испита су слабији у односу на раније године-просечан 
број поена је 16,42. Анализа резултата показује да су слабији резултати на комбинованом тесту из хемије 
у односу на прошлу годину.  

Признања и освојене награде на манифестацијама, смотрама и такмичењима говоре о значајном 
броју талентоване деце којима треба посветити још већу пажњу. 

Закључци стручних органа школе посебно потенцирају рад на јачању васпитне и образовне 
функције школе кроз све облике наставних и ваннаставних активности. Акценат ставити на лепом 
понашању. развијању хуманистичког духа. духа солидарности и толерантности. У току године 
сагледавати у којој се мери остварују васпитни задаци, који су кључни проблеми и како отклањати 
слабости. 

Јединствено васпитно деловање свих облика рада (настава.  слободне активности, 
друштвено-користан рад. друштвене организације ученика и друго) доприноси остваривању општег 
циља васпитања (оспособљавања ученика за развијање и неговање квалитетног индивидуалног и 
друштвеног живота), посебно формирању аутономне, стваралачке, радне, слободне, критичке и 
одговорне личности. 

Код ученика развијати толерантност, демократско понашање, људску солидарност и изграђивати 
правилан однос према раду и учењу. Остварити топлије и непосредније односе на релацији наставник-

                                                   
1 Закон о основном образовању и васпитању („Сл. гл. РС”, бр. 55/2013) – члан 21. 
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ученик-родитељ. Са више пажње пратити степен оптерећености ученика наставним и ваннаставним 
активностима, као и дати више иницијативе ученицима. 

2 МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 

2.1 Школска зграда 
Васпитно-образовни рад школа организује у два објекта међусобно удаљена око шест 

километара, матична школа у  граду и издвојено одељење у Чепуру. 
Матична школа, савремено грађена, школска зграда са 13 учионице, фискултурном салом, 

кухињом и трпезаријом, библиотеком-медијатеком, просторијама за административно-техничко особље, за 
рад стручне службе, има корисну површину од 2.450 м2 . Школска зграда је изграђена 1972.године, када 
и је почела да се користи. Зграда је функционална, али недостаје издвојени простор за библиотеку и 
информатички кабинет.  

У матичној школи су окречене све просторије. Оформљена је дигитална учионица са 25 рачунара из средстава 
Министарства за телекомуникације и информационо друштво. Школа је обезбедила  адекватан намештај за постојећи 
рачунарски кабинет. Осим тига школа поседује: 10 компјутера, 5 лап-топова, 3 видео-бима, 4 штампача и 1 
мултифункцијски штампач, дигитални фото апарат, дигиталну камеру, 11 касетофона, 4 тв апарата, 1 музичку линију, 1 
цд плејер, озвучење и бинокуларни микроскоп за потребе наставе биологије. Школа има приступ интернету : дигитални 
кабинет преко АДСЛ-а а  админастрација ЕУНЕТ-а. 

Купљена је машина за прање веша. Библиотечки фонд је обогаћен са 15 комплета лектире од 1-8. разреда.  

               Школско двориште је доста велико. Захвата површину од 4000 м2 . На њему је мањи део уређене 
зелене површине, летња учионица и бетониране површине (игралиште за рукомет - 1250 м2 , за кошарку 
- 808 м2 , улаз у зграду - 70 м2а,   стазе и тротоари м2). 
            Уграђен је видео надзор и направљена прилазна рампа на улазу у школу, поплочано степениште на сва три 
улаза у школу.  

Средствима Спортског савеза и из донације урађено је хобловање и лакирање паркета у фискултурној сали. 
Школа је прикључена на гас. 

            Мањи објекат (издвојено одељење) налази се у селу Чепуре. То је стара школа, зидана 1933. 
године. Има три учионице, малу канцеларију за наставнике која се користи и као информатички кабинет и 
подрумску просторију . 

Завршени су радови у издвојеном одељењу у Чепуру  на уређењу школског дворишта уз подршку локалне 
самоуправе . Засађена је трава, бетониране стазе, постављене парковске клупе. Окречене све просторије 

 Из пројекта ''Дигитална школа'' школа је добила један преносиви рачунар и видео пројектор. Рачунарска 
учионица 4 компјутера и један штампач у боји. Школа је прикључена на канализацију. Уграђен је видео надзор. 

2.2. Школска медијатека  
Медијатека са бибилиотеком и дигиталном учионицом смештена је у просторијима величине једне 

школске учионице.  
Библиотека са читаоницом располаже са 10621. Поред тога располаже и са око 1000 књига 

намењених за педагошко и стручно усавршавање наставника. Последњих осам година ученици су 
добијали бесплатне уџбенике које су на крају школске године враћали. Сада те књиге добијају 
сиромашни ученици који нису испунили услов за добијање бесплатних. Имајући у виду број ученика у 
школи неопходно је значајније обогатити књижни фонд, али школа не располаже толиким материјалним 
средствима те је сигурно да ћемо још дуго говорити о сиромашном књижном фонду.  

2.3. Школски намештај  
Намештај којим је школа опремљена је углавном одговарајући, али се веома брзо руинира, па се у 

том погледу пред наставно особље поставља озбиљан задатак да васпитним радом са ученицима делују у 
смислу чувања школске имовине.  

У свим учионицама се налазе функционални ормари за наставнике и учитеље. 
Обновљен је намештај у 8 учионица набавком 240 трапез једносед столова и 240 столица .  

2.4. Наставна учила  
Основна учила и наставна средства школа поседује у потребном броју броју. И даље се набавка и 

осавремењивање. 
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3 КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА  ШК.2019/20.ГОД. 

 
Р

едни 
б

рој 

Опис извршилаца ВСС ВШС ССС НК Укупно 

1. Директор 1    1 

2. Стручни сарадници 2,5    4 

 Психолог - педагог 1,5    3 

 Библиотекар  1    2 

3. Предметна настава 20,23    29 

 Српски језик 2,83    3 

 Француски језик 1,33    2 

 Енглески језик 2,60    3 

 Ликовна култура 0,75    1 

 Музичка култура 0,75    1 

 Историја 1,05    2 

 Географија 1,05    2 

 Физика 0,90    1 

 Математика 2,67    3 

 Биологија 1,20    2 

 Хемија 0,60    2 

 Техника и технологија 
Техничко и информатичко 
образовање 

1,20    2 

 Физичко и здравствено 
васпитање, физичке 
активности, изабрани спорт 

1,80    2 

 Грађанско васпитање 0,40    1 

 Веронаука 0,50    1 

 Информатика и рачунарство 0,60    1 

4. Разредна настава 11 2   13 

5. Административно-
финансијска служба 

1  2  4 

 Секретар 1    1 

 Књиговођа   1  1 

 Административни радник   1  2 

6. Техничко и помоћно 
особље 

  1,17 8,58 12 

 Домар - ложач   1,17  2 

 Спремачице    8,58 9 

 Сервирке      

 УКУПНО 35,73 2 3,17 8,58 62 

4 УСЛОВИ ЗА РАД ШКОЛЕ 

4.1. Бројно стање ученика 
Број ученика по разредима на почетку школске 2018/19.године 

Матична школа 

I II III IV V VI VII VIII укупно 

66 67 59 64 75 72 75 70 548 

Издвојено одељење – Чепуре 
I и III II и IV укупно 

4+4 8+3 19 

Укупно за целу школу –557 ученика. 
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4.2. Општи успех ученика 

 

Ученика

II 44 20 10 0 1 0 75

III 47 9 7 0 0 0 63

IV 46 11 9 0 0 1 67

II-IV 137 40 26 0 1 1 205

% 66,83 19,51 12,68 0,00 0,49 0,49

V 41 16 14 3 0 1 75

VI 25 30 15 2 0 0 72

VII 35 28 10 1 0 1 75

VIII 30 33 7 0 0 0 70

V-VIII 131 107 46 6 0 2 292

% 44,86 36,64 15,75 2,05 0,68

II-VIII 268 147 72 6 1 3 497

% 53,92 29,58 14,49 1,21 0,20 0,60

Довољан Превед. ПонављаОдличан Врло добар Добар

 
 

Ученици првог разреда, којих је било 60, оцењени су описним оценама те нису узети у 
разматрање општег успеха ученика. 
Успех ученика на крају школске године је изузетно добар. Највише је одличних ученика  53,92%, затим 
врло добрих 29,58%, потом добрих 14,49%,  довољних је 1,21% и преведен 0,20, понавља 0,60 

Ако посматрамо одличан успех ученика одвојено по категоријама млађих и старијих разреда 
уочљиво је да је успех ученика млађих разреда бољи од успеха у старијим разредима за 21,97%, што 
сматрамо сасвим нормалним и уобичајеним. 

 
 

 
 
График 1: Успех ученика од II до IV разреда на крају школске 2018/19.год. 
 

 
 
 
 

66,83% 

19,51% 

12,68% 
0% 0,49% 0,49% 

Пдличан Врлп дпбар Дпбар Дпвпљан Превед. Ппнавља 
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График 2: Успех ученика од V до VII разреда на крају школске 2018/19.год. 
 

 

4.3 Ученици са сметњама у психофизичом  развоју 
 

уч/р I II III IV V VI VII VIII Свега

Говорне сметње 2 0 0 0 0 0 1 1 2

Смет. у интел. спос. 0 0 0 2 4 2 3 1 12

Сметње  слухa 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Сметње  видa 0 0 0 0 0 0 0 1 1

 Eмоциoналне  смeт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Хронична обољ. 0 1 0 0 0 0 0 0 1
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График 3: Заступљњност ученика са сметњама у психовизичком развоју по разредима 
 
 
 
 

4.4 Породично стање ученика  
 
 
 

Породица I II III IV V VI VII VIII СВЕГА 

Непотпуна породица 10 11 7 11 10 5 9 14 77 

Хранитељска и 
старатељскапородица 

0 0 0 0 1 0 2 1 4 

Избеглице и 
расељена лица 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 
 

 
 
 

 
График 4: Породично стање ученика по разредима 
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Уочљиво је да постоји велики број некомплетних породица. Највећи број породица су радничке 
породице у којима је отац једини који привређује,а мајке су домаћице. Велики је број незапослених 
родитеља. Услед приватизације и отпуштања радника овај број се стално мења тако да у овом тренутку не 
располажемо тачним подацима. Школа помаже ученицима чији су родитељи примаоци Материјалног 
обезбеђења породице тако што им даје бесплатну ужину. Оваквих породица има 2,76%.  Најугроженијим 
ученицима је омогућено да бесплатно иду на екскурзију.  
            Квалификациона структура родитеља се не мења битно. Углавном доминирају родитељи са 
средњом стручном спремом.  

Узевши у обзир све услове живота наших ученика, квалификациону структуру родитеља, 
незапосленост, непотпуност породица и лош материјални положај, пред школу се постављају озбиљни 
задаци, не само у образовању већ и у васпитању деце.  

 

5 КЉУЧНИ ЗАДАЦИ  У ПРОГРАМИРАЊУ РАДА ШКОЛЕ 
На основу искустава и резултата постигнутих у претходним годинама и закључака стручних 

органа школе утврђују се се задаци за рад у наредној школској години. 
Планирамо да у овој години у наставном процесу све присутније буде активно учење, што 

подразумева разноврсне облике учења, лично учешће  ученика у обликовању свих ситуација 
учења. 

Увођење Обавезних стандарда у у планирању, реализацији и вредновању образовно-васпитног 
рада у Основној школи. 

Почетком 2016.г. школа је донела нови развојни план за период од 2016-2020. године. 
 У Развојном плану школе, предвиђено је да сваки учитељ одржи по један огледни час у полугођу у 

мултимедијалној учионици уз примену образовних софтвера и коришћењам базе знања Завода 
за унапређивање васпитања и образовања. Такође у оквиру интерног стручног усавршавања 
стручни активи наставника планирали су држање огледних часова уз коришћење и примену 
савремених средстава. Желимо да ученици активно учествују у наставном процесу, да сами 
проналазе решења за постављене проблеме и да својим идејама учине наставу интересантном 
за све ученике . 

Поред редовне наставе, деци ће бити пружене могућности да се баве разним активностима које 
треба да допринесу формирању моралног карактера ученика Наставничко веће, као 
најважнији стручни орган у школи, у складу са материјалним средствима посебну пажњу 
посветиће стручном усавршавању наставника у циљу унапређивања целокупног рада школе. 

Фебруара 2006.године укључили смо се у процес Самовредновање рада школе Од тада смо 
вредновали свих 7 области:ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА, РЕСУРСИ, ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА, 
ШКОЛСКИ И ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ШКОЛЕ, ЕТОС, РУКОВОЂЕЊЕ И НАСТАВА И УЧЕЊЕ.  

       Ове школске године настављамо са започетим активностима, уз подршку и ангажовање свих 
запослених у школи, родитеља и локалне заједнице. Планирамо да унапредимо рад у свим 
областима где су уочени недостаци кроз процес самовредновања. 

Јануара 2007.године,изабрани смо за једну од школа  у којој ће се реализовати пројекат "ШКОЛА 
БЕЗ НАСИЉА", . Маја месеца 2010. смо сертификовани као школа без насиља јер смо успешно 
имплементирали програм Уницеф-а. И ове школске године настављамо његову  реализацију, 
кроз разноврсне активности Вршњачког тима и функционисање заштитне мреже за борбу 
против насиља а у циљу  повећања  опште безбедности деце. Од децембра 2013 смо радимо на 
додатној компоненти пројекта  - Родно засновано насиље, чија ће имплементација трајати  
годину дана. 

Од септембра 2013.г. укључени смо у пројекат Професионална оријентација  на прелазу у средњу 
школу.  

Укључивање у обележавање "ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ"- почетком октобра.  

5.1 Организација рада  
Правилно и савремено поставити организацију рада школе програмирањем и доследним 

праћењем реализације Програма рада свих тела и органа, као и појединаца.  
Укупна анализа рада и успеха у протеклој школској години, а  и раније, показала је да у 

наредном периоду треба организованије и успешније приступити следећим активностима: 

омасовити примену активног учења као ефикаснијег облика рада 
развијати позитиван однос ученика према личној и школској имовини  
увести ученике у технике самосталног рада  
студиозније користити све изворе знања, а посебно дидактичког материјала 
У току школске године вршиће се подстицање стручног и педагошког усавршавања  наставника 

стручних тема у оквиру актива, огледним предавањима и др.  

5.2 Редовна настава  
Редовну наставу унапредити према закључцима стручних актива и Наставничког већа увођењем 

активног учења, наставе уз корошћење мултимедијалне опреме , индивидуализацијом наставе (сходно 
могућностима), вршити корелацију између предмета  

Ове школске године ученици од првог до осмог  разреда бирају један изборни предмет  ( поред 
верске наставе или грађанског васпитања),  који ће учити до краја школске године. Школа је понудила 
три предмета по разреду од којих ученик бира један.  

 
Листа понуђених и изабраних изборних предмета по разредима пиказана је у следећој табели: 
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Предмети 
/разред 

I II III IV V VI VII VIII 

Чувари природе 
        

Народна 
традиција 

        

Цртање, 
сликање,вајање 

        

Лепо писање 
        

Од играчке до рач.  Чепуре 
 

Чепуре     

Хор и оркестар 
        

Информатика и 
рачунарство 

        

 
 

5.3 Допунска настава  
При организовању допунске наставе придржавати се јасних педагошких опредељења приликом 

избора ученика за допунску наставу. Како организација рада не може бити као у редовној настави  треба 
одредити место извођења (мање групе у кабинетима)  

Најважније је да се редовно предузимају све педагошке мере ради спречавања неуспеха.  
Због тога је потребно:  

извршити евидентирање ученика код којих се може појавити неуспех и предузети превентивне 
стручне мере како не би дошло до неуспеха.  

допунску наставу изводиће, као и до сада, наставник који ученицима предаје тај предмет,  
на часовима допунске наставе применити одговарајући метод и облик рада (индивидуализована 

настава, употреба разноврсних наставних средстава, очигледност итд.)  
 

5.4 Додатна настава  
Активности додатне наставе  планирају се у циљу  развијања изразитих способности ученика.  
Зато је потребно благовремено:  

Jасније утврдити критеријуме по којима ће се ученици ангажовати у додатној настави,  
Додатном наставом обухватити најспособније ученике,  
Стриктно поштовати правило да један ученик не може бити ангажован додатном наставом из више 

од два предмета.  

5.5 Припремна настава  
Припремна настава мора да нађе своје место и да се обезбеди довољно времена и часова за њено 

извођење. Због тога треба да се:  
свим ученицима који имају интереса за похађање ове наставе омогући активно учешће на овим 

часовима у групама од 15 до 20 ученика,  
 

5.6 Продужени боравак 
У школи је потпуно опремљен простор за продужени боравак и урађен је пројекат који је 

прослеђен Министарству просвете на одобрење. 

5.7 Физичко и здравствено васпитање ученика  
Заједничким планом и програмом измењена је концепција  ове наставе за пети и шести разред 

два часа недељно су часови редовне наставе а 1,5 час је намењен обавезним физичким активностима.  
Програм здравственог васпитања ученика оствариваће се и на свим часовима физичког и 

здравственоог васпитања. 
Ове школске године ученици седмог и осмог разреда бирају један спорт између два понуђена:   а) 

атлетика б) пливање 
Ученици су изабрали пливање. 

5.8 Даље усавршавање васпитне функције школе  
Сачинити Акциони план даљег рада на побољшању опште климе и атмосфере у школи, у оквиру 
самовредновања рада школе.   
Сачинити програме рада одељењског старешине  кроз које ће бити  реализован Програм "Школа 

без насиља" 
Сачинити програме рада одељењског старешине седмог и осмог разреда кроз које ће бити  

реализован Програм "Професионална оријентација" 

Сачинити програме рада стручних већа са детаљно планираним огледним часовима  
Сачинити програме културних активности у школи (књижевна вечери поезије, културне приредбе, 

такмичења и остали јавни наступи).  

5.9 Развијање културних и других потреба код ученика  
Овај задатак се остварује, између осталог,  преко: 

систематског изграђивања критеријума о култури 
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добро припремљених културних програма за ученике 
добрих   програма сваког излета и екскурзије ( понашања ученика и њиховог односа према 

човековој животној средини ). 

5.10 Повезивање школе са друштвеном средином  
Обезбедити учешће и помоћ МЗ и Општине у остваривању појединих акција Школе 
Школа ће учествовати у појединим активностима Локалне заједнице (хуманитарне акције, кроз 

организовање изложби ђачких радова, спортске активности, обележавање Дана општине и 
сл.)  

5.11 Професионална оријентација ученика  
Развијати код ученика свест о друштвеној и међусобној повезаности свих облика људског рада,  
Развијати љубав према раду као суштинској људској потреби,  
Неговати радне навике и радну  културу код ученика, 
Тумачити ученицима и родитељима неопходност усклађивања жеља, способности и вољних напора 

за друштвеним потребама у кадровима 
Помоћ и сугестије при попуњавању листе жеља (усклађивање жеља са реалним могућностима 

ученика) 
Помоћ ученицима са сметњама у развоју у избору занимања (у сарадњи са Центром за 

професионалну оријентацију) 

5.13 Програмирање рада  
Програмирањем васпитно образовног рада треба извршити селекцију наставних садржаја имајући 

у виду потребу растерећења ученика од учења непотребних садржаја и већу примену модерније наставне 
технологије, савремених поступака, увођења ученика у активније технике и процедуре њиховог 
оспособљавања за самообразовање.   
 

5.14 Примена савременије технологије  
У организацији редовног наставног процеса доминантнија ће бити примена савремене технологије 

наставаног рада: индивидуализована настава, активно учење, коришћење мултимедијалне опреме. 
Постепено примењивати рачунаре у настави и формирати секције новинара и сл. 

5.15 Осамостаљивање ученика у раду 
Један од задатака коме ће наставнички колектив и стручни органи поклонити посебну пажњу 

јесте разрада методичких начела, ефикасне организације самосталног рада ученика за економично и 
продуктивно самостално стицање знања, разрада функције наставника у процесу инструирања ученика за 
рад,  испитивање нивоа развијености радних навика и указивања помоћи у правцу њиховог даљег 
развијања и учвршћивања. 

У том циљу радити на: 
Изграђивању навика интелектуалног рада, евидентирању личног рада ученика, , вежбању ученика 

у вођењу бележака, прављењу извода, обележавању значајних делова текста.  
Пружање инструктивне помоћи оним ученицима који наиђу на препреке и тешкоће у самосталном 

раду у откривању законитости решења и одговора.  
Упућивање ученика да брже и ефикасније користе изворе знања: каталоге, енциклопедије, 

речнике, програмирани материјал.  
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II ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ  

6 БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊИМА 
 

одељење разред 

I II III IV V VI VII VIII 

1. 26 15 15 24 21 17 21 23 

2. 28 28 17 24 23 20 25 23 

3. - 28 20 18 20 23 26 23 

4. 3 6 4 8 / / / / 

Свега 
57 77 56 74 64 60 72 69 

 
Млађи разреди:   - матична школа 11 одељења, 243 ученика 
                         - издвојено одељење 2 одељења 21 ученик 
Укупан број ученика млађих разреда – 264 ученика 
Старији разреди:- 12 одељења 265 ученика  
 
Наставу похађа укупно 529  ученика распоређених у 25 одељења. 

 

7 ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР 2019/20. 

2.1 Годишњи календар 
Прво полугодиште шк. 2019/20.г. почиње у понедељак, 2.09.2019., а завршава се у петак 31.01. 2020.г.  
Друго полугодиште почиње у уторак, 18.02.2020.г., а завршава се у уторак 16. 06.2020.г. за ученике од 
I до VII разреда,  односно у уторак,  2. 06. 2020. г. за ученике VIII разреда.  
 У току школске године ученици имају  зимски, пролећни и летњи распуст:  
1. Зимски распуст се састоји из два дела. Први почиње у понедељак 30.12.2019., а завршава се у уторак 
7.  01. 2020. године. Други део почиње у понедељак, 3.02.а завршава се у понедељак 17.02. 2020. 
3. Пролећни распуст почиње у понедељак, 13.04., а завршава се у понедељак, 20. 04.2020. 
4. Летњи распуст почиње у среду, 17.06. 2020.год. а завршава се у понедељак, 31. 08. 2020.године. 
5. 16. новембар – Дан школе биће обележен у понедељак 18.11.2018. 
У школи се празнују државни и верски празници у складу са законом: 
11.новембар – Дан примирја у Првом светском рату 
1. и 2. јануар – Нова година 
27. јануар - Свети Сава,  Дан духовности 
15. и 16.фебруар – Сретење, Дан државности 
1. и 2. мај – Празник рада 
28. јун - Видовдан  

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Напомена: Због усаглашавања наставних дана планирано је да се у четвртак, 24.10. , уторак, 12.11. и 
среду, 11.12. ради по распореду од понедељка. 
 

Датум Опис 

4.и 5.11.2019. Прво тромесечје, седнице 

6. и 7.11.2019. Родитељски састанци 

18.11.2019. Обележавање Дана школе 

децембар Посета Фестивалу науке - Београд 

3. и 4.02.2020. Полугодиште, седнице 

6. и 7.02.2020. Родитељски састанци 

27. и 28.03.2020. Пробни завршни испит за ученике осмог разреда 

21. и 22.04. 2020. Треће тромесечје, седнице 

23.и 24.04.2020.  Родитељски састанци 

 Мај 2020. Рекреативна настава и излет историјско-географске секције 
Екскурзије ученика од 5-8 и излети ученика од 1-4. разреда 

3. и 4.06. 2020. Осми разред – седнице 

5.06.2020. Родитељски састанак за  ученике осмог разреда 

22. и 23.06.2020. седнице од 1-7.разреда 

17.,18.и 19.06.2020. Завршни испит за ученике осмог разреда 

25.06.2020. Свечани родитељски састанак за ученике осмог разреда 

25.06.2020. Родитељски састанак од 1-7.разреда и 8. разред 
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      2.2 Списак уџбеника и приручника 
 
Први разред 

Редни 
број 

Назив предмета Назив уџбеника Издавач 

1. Српски језик  - Буквар са словарицом 
 - Наставни листови уз буквар 
 - Читанка „Реч по реч“ 

„Логос“ 

2.  Математика - Математика 1,  уџбеник „Логос“ 

- Математика 1, радна свеска  „Логос“ 

3. Свет око нас - Свет око нас 1 , уџбеник 
- Свет око нас 1, радна свеска  

„Логос“ 
„Логос“ 

4. Музичка култура - Музичка култура 1, уџбеник „Логос“ 

5.  Ликовна култура - Ликовна култура 1, уџбеник „Логос“ 

6.  Енглески језик - Smiles 1 – уџбеник Freska  
Freska  

- Smiles 1  – радна свеска 

 Други разред 

Редни 
број 

Назив предмета Назив уџбеника Издавач 

1. Српски језик -Читанка „Уз речи растемо“ 2 „Логос“ 
 
„Логос“ 
„Логос“ 
 
„Логос“ 

- Граматика „Дар речи“ 2 

-Српски језик 2, радна свеска 

-Латиница, уџбеник 

2. Математика -Математика 2, уџбеник „Логос“ 

- Математика 2, радна свеска „Логос“ 

3. Свет око нас - Свет око нас 2 , уџбеник 
- Свет око нас 2, радна свеска 

„Логос“ 

4. Музичка култура - Музичка култура 2, уџбеник „Логос“ 

5.  Ликовна култура - Ликовна култура 2, уџбеник „Логос“ 

6.  Енглески језик - Smiles 2 – уџбеник Freska  
Freska  

- Smiles 2  – радна свеска 

Трећи разред 

Редни 
број 

Назив предмета Назив уџбеника Издавач 

1. Српски језик -Читанка „ У свету речи“3 „Логос“ 
 
„Логос“ 
 
„Логос“ 

-Граматика „Дар речи“ 3 

-Српски језик 3, радна свеска 

2. Математика -Математика 3 – уџбеник „Логос“ 
 
„Логос“ 

-Математика 3, радна свеска  

3. Природа и 
друштво 

- Природа и друштво 3, уџбеник „Логос“ 
„Логос“ 

- Природа и друштво 3,радна свеска 

4. Музичка култура  - Музичка култура 3, уџбеник 
- Музичка култура 3, радна свеска „Креативни 

центар“ 

5. Ликовна култура  - Ликовна култура 3,  уџбеник 
- Ликовна култура 3,  радни листови и 
материјал 

„Креативни 
центар“ 

6. Енглески језик - Smart Junior 3k – уџбеник Data Status 

 
Data Status 

- Smart Junior 3  – радна свеска 

Четврти разред 

Радни 
број 

Назив предмета  Назив уџбеника Издавач 

1. Српски језик -Читанка „Бескрајне речи“ 4 „Логос“ 
 
„Логос“ 
„Логос 

- Граматика „Дар речи“4 
-Српски језик 4, радна свеска 



Годишњи план рада ОШ „Ђура Јакшић“ за 2019/20. школску годину 
 

17 
 
 

2. Математика -Математика 4 – уџбеник 
-Математика 4, радна свеска 

„Логос“ 
„Логос“ 

3. Природа и 
друштво 

- Природа и друштво 4, уџбеник „Логос“ 
„Логос“ 

- Природа и друштво 4,радна свеска 

4. Музичка култура - „Распевано дете „4, уџбеник БИГЗ 

5. Ликовна култура - Ликовна култура 4, уџбеник „Логос“ 

6. Енглески језик - Smart Junior 4 – уџбеник Data Status 
 
Data Status 

- Smart Junior 4  – радна свеска 

Пети разред 

Редни 
број 

Наставни предмет Назив уџбеника Издавач 

1. Српски језик - Читанка „Чаролија стварања“ 5 „Логос“ 

- ''У потрази за језиком и књижевним 
благом'' 5 , радна свеска 

„Логос“ 

- Граматика „Језичко благо“ 5 „Логос“ 

2. Историја - Историја 5, уџбеник  „Логос“ 

3. Географија  - Географија 5, уџбеник  „Логос“ 

- Географија 5 , радна свеска „Логос“ 

4. Француски језик - Le mode da Lae et Lukas, уџбеник 
- Le mode da Lae et Lukas, радна свеска 

Завод 
Завод 

5. Енглески јeзик  - To the top 1, уџбеник   Data Status 
 
Data Status 

 - To the top 1, радна свеска 

6. Музичка култура - Музичка култура 5 , уџбеник „Логос“ 

7. Ликовна култура - Ликовна култура 5, уџбеник „Klett“ 

8. Математика  -Математика  5, уџбеник „Klett“ 
 
„Klett“ 

- Математика 5, збирка задатака 

9. Биологија  - Биологија 5, уџбеник „Логос “ 
 

10.  Техника и 
технологија 

- Техничко и информатичко образовање 
уџбеник 

 
M&G dakta 

11 Информатика Информатика, уџбеник BIGZ 

Шести разред 

Редни 
број 

Наставни 
предмет 

Назив уџбеника Издавач 

1. Српски језик - Читанка „Чаролија стварања“ 6   „Логос“ 

- Граматика „Језичко благо“ 6 „Логос“ 

- Српски језик 6, радна свеска „Логос“ 

2. Историја - Историја 6, уџбеник  „Логос“ 

3. Географија - Географија 6, уџбеник  
- Географија 6, радна свеска 

„Логос“ 
„Логос“ 

4. Француски језик - Le mode da Lae et Lukas, уџбеник 
- Le mode da Lae et Lukas, радна свеска 
 

Завод 
Завод 

5. Енглески језик  - To the top 2, уџбеник  
- To the top 2, радна свеска 

Data Status 
Data Status 

6. Mузичка култура         - Музичка култура 6 , уџбеник „Логос“ 

7. Ликовна култура - Ликовна култура 6, уџбеник „Klett“ 

8. Математика  -Математика 6 , уџбеник „Klett“ 

 

-Математика 6, збирка задатака „Klett“ 

9. Физика - Физика 6, уџбеник  
- Физика 6 , збирка задатака 

„Логос“ 
„Логос“ 

10. Биологија  - Биологија 6, уџбеник „Вулкан “ 
 

- Биологија 6, радна свеска „Вулкан“ 
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11.  Техника и 
технологија 

- Техничко и информатичко образовање 
уџбеник 

 
M&G dakta 

12. Информатика Информатика, уџбеник BIGZ 

Седми разред 

Редни 
број 

Наставни 
предмет 

Назив уџбеника Издавач 

1. Српски језик - Читанка „Уметност речи“ 7   „Логос“ 
 
„Логос“ 
 
„Логос“ 

- Граматика „Дар речи“ 7 

- Српски језик 7, радна свеска 

2. Историја - Историја 7, уџбеник  „Логос“ 

3. Географија  - Географија 7, уџбеник  „Логос“ 
 
„Логос“ 

- Географија 7 , радна свеска 

4. Француски језик  - Pixel 3, уџбеник 
- Pixel 3, радна свеска  

Data Status 
Data Status 

5. Енглески језик - To the top 3, уџбеник  
- To the top 3, радна свеска 

Data Status 
Data Status 

6. Mузичка култура        - Музичка култура 7 , уџбеник „Логос“ 

7. Ликовна култура  - Ликовна култура 7 , уџбеник  „Klett“ 

 
8. 

 
Математика 

-Математика 7, уџбеник „Klett“ 
„Klett“ 
 

-Математика 7, збирка задатака 

9. Физика  - Физика 7, уџбеник  
- Физика 7, збирка задатака  

„Логос“ 
„Логос“ 

10. Биологија - Биологија 7, уџбеник „Логос“ 
„Логос“ 
 - Биологија 7, радна свеска 

11. Хемија - Хемија 7, уџбеник „Логос“ 
„Логос“ - Хемија 7, радна свеска 

12. Техничко и 
информатичко 
образовање 

- Техничко и информатичко образовање 7, 
уџбеник 

„Логос“ 
 
„Логос“ - Техничко и информатичко образовање 7, 

радна свеска 

Осми разред 

Редни 
број 

Наставни предмет Назив уџбеника Издавач 

1. Српски језик - Читанка „Уметност речи“ 8   „Логос“ 
 
„Логос“ 
„Логос“ 

- Граматика „Дар речи“ 8 

- Српски језик 8, радна свеска 

2. Историја - Историја 8, уџбеник  „Логос“ 

3. Географија  - Географија 8, уџбеник  „Логос“ 
„Логос“ 
 

- Географија 8 , радна свеска 

4. Хемија  - Хемија 8, уџбеник „Логос“ 
 
„Логос“ 

- Хемија 8, радна свеска 

5. 
 
 
 

Енглески језик - To the top 4, уџбеник  
- To the top 4, радна свеска 

Data Status 
Data Status 

6. Mузичка култура         Музичка култура 8, уџбеник „Логос“ 

7. Ликовна култура Ликовна култура 8, уџбеник „Klett“ 

8. Математика -Математика 8, уџбеник „Klett“ 

-Математика 8, збирка задатака „Klett“ 

9. Физика - Физика 8, уџбеник  
- Физика 8, збирка задатака   

„Логос“ 
„Логос“ 

10. Биологија - Биологија 8, уџбеник 
 - Биологија 8, радна свеска 

„Логос“ 
„Логос“ 

11. Техничко и 
информатичко 
образовање 

- Техничко и информатичко образовање 8,  „Логос“ 
 
„Логос“ 

- Техничко и информатичко образовање 8, 
радна свеска 

12. Француски језик  - Pixel 4, уџбеник 
- Pixel , радна свеска  

Data Status 
Data Status 



Годишњи план рада ОШ „Ђура Јакшић“ за 2019/20. школску годину 
 

19 
 
 

 

  

 

2.3 Недељни режим рада  
Настава у матичној школи се изводи у две смене по хоризонталној подели. Смене се мењају на 15 

дана. У издвојеном одељењу у Чепуру настава се реализује само у једној смени- пре подне. 
 
Распоред главних дежурних наставника 

 понедељак уторак среда четвртак петак 

Млађи 
разреди 

Славица 
Обрадовић 

Ненад Поповић Маријана Толић Јасмина Савић 
Јелена 
Блажевић 

Старији 
разреди 

Виолета 
Цветковић 
Љиљана 
Митић 

Слободан 
Максимовић 
Дарко Бајкић 

Игор Цветковић 
Марија Стошић 
Митровић 

Радмило 
Обрадовић 
Љиљана Митић 

Слободан 
Малсимовић 
Дарко Бајкић 

 
 
Дневни режим рада                                                                                                                                                                                                                                  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

8 ПОДЕЛА ПРЕДМЕТА НА НАСТАВНИКЕ  2019/20 
 

Српски језик 
Јеремић Сања 
Драгана Стањевић 
Марија Лукић 
Данијела Поповић Прокић 

 
Енглески језик 
Драгана Милојковић 
Живановић Марија 
Димитријевић Александра 

Стојаковић Јелена 
 

Франциски језик 
Тарановски Драгана 
Живковић Марија 

 
Ликовна култура 
Милан Симић 

 
Музичка култура 
Марковић Саша 

 
Историја 
Марија Стошић Митровић 
Оливера Богдановић 
Географија 
Милошевић Биљана 
Драгана Милошевић 
Физика 
Цветковић Виолета 

 

Математика 
Ристић Светлана 
Мирјана                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Пауновић Максимовић                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Јасмина 

 
Биологија 
Савић Љиљана 
Милошевић Боринка 

 

Хемија 
Милојковић Зорица 
Цветковић Игор 

 
Физичко и здравствено 
васпитање 
Максимовић Слободан 
Дарко Бајкић 

 
Техничко образовање 
Техника и технологија 
Митић Љиљана 
Обрадовић Радмило 

 
Изборни предмети 
Веронаука 
Ненад Поповић 
 

Грађанско васпитање 
Јелена Димитријевић 
 
Информатика 
Слађана Петровић 
Зорица Милојковић 
 
Хор и оркестар 
Саша Марковић 

 

Разредна настава 
Станојевић Сузана 
Обрадовић Славица 
Милетић Дејан 
Николић Зорица 
Толић Маријана 
Станковић Емина 
Мустеданагић Емина 
Смиљанић Снежана 
Савић Јасмина 
Давидовић Зорица 
Ђокић Снежана 
Блажевић Јелена 
Радисављевић Живка 
 
 

 

Опис Старији разреди Млађи разреди 

Почетак наставе (прва смена) 08.00 08.00 

Велики одмор 09.35-09.50 08.45-09.05 

Други велики одмор 10.35-10.45 09.50-10.05 

Почетак наставе (друга смена) 13.30 14.00 

Велики одмор 15.05-15.20 14.45-15.05 

Други велики одмор 16.05-16.15 15.50-16.05 

Директор 08.00-16.00  

Стручни сарадник 08.00-16.00  

Административно особље 08.00-16.00  

Техничко особље 06.00-14.00 12.00-20.00 
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Р
Ред. 
број 

Име и презиме 
Од. 
стар. 

Предмет Oдељења Нед. фонд 

2
1. 

Јеремић Сања 63 Српски језик 71,72, 73,53,63 21 

3
2. 

Лукић Марија 
  

Српски језик 
 

                               82 

 
4 

4
3. 

Стањевић Драгана 61 
Српски језик 

 
51, 52,,61, 62 18 

4
4. 

Данијела Поповић Прокић  Српски језик 81, 83 8 

4
4. 

Тарановски Драгана 82 Француски језик 
51, 52, 53, 71, 72, 73, 81, 82, 83 

 
18 

5
5. 

Живковић Марија  Француски језик 61, 62, 63 6 

6
6. 

 
Димитријевић Александра 53 Енглески језик 43, 42, 41 (друго пол.), 71,  7 2 73 ,53,,  61, 62, 63 19 

7
7 

7 
Живановић Марија  Енглески језик 51, 52,  81, 82, 83 10 

8
8. 

Драгана Милојковић  
Енглески језик 

Географија 
 

11, 12,13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 43(прво пол.) 
52 

 

20 

9
9. 

Милан   Симић  

Ликовна култура 

Цртање, сликање 
вајање 

51, 52, 53, 61, 62, 63, 71, 72, 73, 81, 82, 83     
6. раз. једна група; 7. раз. једна група 

15+2 

1
10. 

Милојковић Зорица  

Хемија 
Информ. и рачунар 

Домаћинство 

 71, 72, 73 

51, 53, 8.р. 2 групе 
7. раз. Две групе 

10+2 

1
11. 

Mарковић Саша 62 

Музичка култура 
Хор и оркестар 

 

51, 52, 53, 61, 62, 63, 71, 72, 73, 81, 82, 83     
6 разред  1 група 

15+1 

1
12. 

Стошић-Митровић Марија     71 
Историја 

Свак.живот у прошл. 
 52, 53, 61, 62, 63, 71, 72, 73, 81, 82, 83     

6. Разред две групе 
20+2 

1
13. 

Mилошевић Биљана  Географија 51, 53, 61, 62, 63, 71, 72, 73, 81, 82, 83     20 

1
14. 

Цветковић Виолета 83 Физика 61, 62, 63, 71, 72, 73, 81, 82, 83     18 

1
15. 

Пауновић Максимовић 
Мирјана 

52 
Mатематика 

 
52, 61, 62, 63, 53друго полугодиште 18 

1
16. 

Пауновић Јасмина  Mатематика 71, 72, 73  6 

1
17. 

Ристић Светлана 51 Mатематика 53(прво пол.), 51,, 81, 82, 83     20 

1
18. 

Савић  Љиљана  
Биологија 

Чувари природе 
51, 52, 53, 63, 61, 62, 73, 81, 82, 83     

5. Разред једна група 
20 

1
19. 

Mилошевић Боринка  
Биологија, 

Чувари природе 
71, 72 

5. разред једна група 
4 

2
20. 

Цветковић Игор  
Хемија, 

 
81, 82, 83 6 

2
21. 

Митић Љиљана 72 
Техника и технолог. 

TИО 
51, 52, 53, 61,  63 72, 73 

81, 82, 83     
20 

2
22. 

Радмило Обрадовић  
Техничко образ. 

 
71, 62 4 

2
23. 

Mаксимовић Слободан 81 
Физичко и здр.вас. 
Физичковаспитање 

51, 52, 61,  71, 72, 
 81, 82     изабрани спорт 81 

20 

2
24. 

Дарко Бајкић 73 

Физичко и здр.вас. 
Физичковаспитање 

 

53, 63, 73 
8382,         изабрани спорт83 

16 

2
25. 

Поповић Ненад  Верска настава 1-8.р. (  10група) 10 

2
26. 

Стојаковић Јелена  Енглески језик 1. и 3. р., 2. и 4.р. 4 

2
27. 

Петровић Слађана  
Информатикаирачун. 

 
52, 61, 62, 63, 71, 72, 73 

 
7 

2
28. 

Јелена  Димитријевић  
Грађанско                          
васпитање 

5.(2 групе), 6.( 2групе), 7.(3групе) и  8.(1) 8 
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9 ФОНД ЧАСОВА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА 

4.1 Млађи разреди 

Број одељења у раз. 4 4 4 4

Свега 2880 3024 3024 3024 11952

I II III IV укупно

Предмет седм. год. укупно седм. год. укупно седм. год. укупно седм. год. укупно часова

Српски језик 5 180 720 5 180 720 5 180 720 5 180 720 2880

Енглески језик 2 72 288 2 72 288 2 72 288 2 72 288 1152

Математика 5 180 720 5 180 720 5 180 720 5 180 720 2880

Свет око нас 2 72 288 2 72 288 0 0 0 0 576

Природа и друштво 0 0 0 0 2 72 288 2 72 288 576

Ликовна култура 1 36 144 2 72 288 2 72 288 2 72 288 1008

Музичка култура 1 36 144 1 36 144 1 36 144 1 36 144 576

Физичко васпитање 3 108 432 3 108 432 3 108 432 3 108 432 1728

Обавезни предмети 19 684 2736 20 720 2880 20 720 2880 20 720 2880 11376

Изборни предмет 1 36 144 1 36 144 1 36 144 432

Верска н. -Грађанско 

васп.
1 36 144 1 36 144 1 36 144 1 36 144 576

Изборни предмети 1 36 144 1 36 144 1 36 144 1 36 144 576

у
к
у
п
н
о
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4.2 Старији разреди  
 

Српски језик 5 180 540 4 144 432 4 144 432 4 136 408 1812

Енглески језик 2 72 216 2 72 216 2 72 216 2 68 204 852

Ликовна култура 2 72 216 1 36 108 1 36 108 1 34 102 534

Музичка култура 2 72 216 1 36 108 1 36 108 1 34 102 534

Историја 1 36 108 2 72 216 2 72 216 2 68 204 744

Географија 1 36 108 2 72 216 2 72 216 2 68 204 744

Физика 0 0 2 72 216 2 72 216 2 68 204 636

Математика 4 144 432 4 144 432 4 144 432 4 136 408 1704

Биологија 2 72 216 2 72 216 2 72 216 2 68 204 852

Хемија 0 0 0 0 2 72 216 2 68 204 420

Техника и технологија2 72 216 2 72 216 2 72 216 2 68 204 852
Информатика и 

рачунарство 1 36 108 1 36 108 1 36 108 0 0 0 324

Физичко и 

здравствено 

васпитање
2 72 216 2 72 216 0 0 0 0 0 0 432

Физичко васпитање 0 0 0 0 0 0 2 72 216 2 68 204 420

Француски језик 2 72 216 2 72 216 2 72 216 2 68 204 852
Верска настава- 

Грађанско 1 36 108 1 36 108 1 36 108 1 34 102 426

Изборни предмет 0 0 0 0 0 0 1 36 108 1 34 102 210

Обавезне 

физичке 

активности
1,5 54 162 1,5 54 162 0 0 0 0 0 0 324

Слободне 

наставне 

активности
1 36 108 1 36 108 0 0 0 0 0 0 216

Спортске 

активности 0 0 0 1 36 108 1 34 102 210

Изабрани спорт 0 0 0 0 0 0 1 36 108 1 34 102 210

Свега часова 29,5 1062 3186 30,5 1098 4320 33 1188 3564 32 1088 3264 13098

 
 
 
 

10 СТРУЧНИ ОРГАНИ 
 

Наставничко веће чине сви наставници, стручни сарадници и директор школе. 
Одељењско веће чине наставници који изводе наставу у једном одељењу. 
Стручна већа за области предмета  разматрају општа питања, а у циљу ефикасније 

функционисања (имајући у виду број наставника) конкретизацију задатака обављаће стручни активи. 
 
 

5.1 Стручни тимови 
 

Тим Чланови тима Координатор 

Тим за самовредновање Директор, Драгана Милидраг, Ивана Јовчић, 
Јасмина Савић, Драгана Стањевић, Јелена 
Блажевић, 
 Марија Ђурђевић(Савет родитеља) 

Драгана Милидраг, 
Јелена Блажевић 

Стручни актив за развојно 
планирање 

Директор, Драгана Милидраг, Снежана 
Смиљанић, Драгана Тарановски, Снежана Ђокић, 
Јасмина Пауновић 
Ивана Тарановски (Савет родитеља) 

Драгана Милидраг, 
Драгана Тарановски 

Тим за инклузивно образовање 
и ИОП 

Директор, Драгана Милидраг, Сања Јеремић, 
Александра Димитријевић, Живка Радисављевић, 
Марија Живковић,уч.,, Драгана Тарановски, 
Љиљана Митић, , Марија Стошић, Драгана 

Драгана Милидраг 
 



Годишњи план рада ОШ „Ђура Јакшић“ за 2019/20. школску годину 
 

23 
 
 

Стањевић 

Тим за заштиту ученика од 
насиља, злостављања и 
занемаривања 

Директор, Наталија Милојевић Трифуновић, 
Слободан Максимовић, Јасмина Савић, Марија 
Стошић Митровић, Ивана Јовчић, Александра 
Димитријевић, Дарко Бајкић 

Наталија Милојевић 
Трифуновић 

Координатори е-дневник Емина Станковић, Мирјана Пауновић Максимовић  

Руководиоци стручних већа Зорица Давидовић, Виолета Цветковић, 
Александра Димитријевић, Драгана Стањевић 

 

Руководиоци одељењских већа Саша Марковић, Дарко Бајкић, Виолета 
Цветковић, Светлана Ристић, Сузана Станојевић 

 

Црвени крст Живка Радисављевић, Александра Димитријевић, 
Дејан Милетић 

Александра Димитријевић 

Дежурство ученика Сања Јеремић, Биљана Милошевић Биљана Милошевић 

Новинарски тим Марија Лукић, Сања Јеремић, Саша Марковић, 
Драгана Стањевић, Јелена Димитријевић, Марија 
Живановић, Милан Симић, Снежана Ђокић, Јелена 
Блажевић, Зорица Давидовић, Јасмина Савић, 
Тијана Златковић, Ивана Јовчић 

Драгана Стањевић 

Форум театар Александра Димитријевић, Марија Живановић  

Летопис Милан Симић, Марија Стошић Митровић, Снежана 
Ђокић, Јелена Димитријевић, Зорица Давидовић 

Марија Стошић Митровћ 

Интернет презентација Радмило Обрадовић, Слађана Петровић, Милан 
Симић, Зорица Давидовић 

Зорица Давидовић 

Школски лист Сања Јеремић, Саша Марковић, Драгана 
Стањевић, Јелена Димитријевић, Марија 
Живановић, Милан Симић, Снежана Ђокић, Јелена 
Блажевић, Зорица Давидовић, Јасмина Савић, 
Тијана Златковић, Ивана Јовчић 

Снежана Ђокић 
 
 

 

Фотографисање и праћење 
школских активности 

Јелена Димитријевић  

Е-дневник Мирјана Пауновић Максимовић, Емина Станковић  

Тим за уређење простора Љиљана Савић, Јелена Блажевић, Снежана 
Ђокић, Зорица Давидовић 

Љиљана Савић 

Тим за израду распореда часова Светлана Ристић, Мирјана Пауновић Максимовић Мирјана Пауновић 
Максимовић 

Распоред дежурства наставника Слободан Максимовић, Славица Обрадовић  

Замена одсутних наставника Светлана Ристић, Живка Радисављевић  

Тим за сарадњу са друштвеном 
средином 

Емина Станковић, Саша Марковић, Марија Стошић 
Митровић 

Саша Марковић 

Тим за прегледање дневника Биљана Милошевић, Зорица Николић, Сузана 
Станојевић, Живка Радисављевић, Славица 
Обрадовић, Данијела Лазић 

Славица Обрадовић 

Комисија за ужину Дејан Милетић, Маријана Толић Маријана Толић 

Повереници за штампу Снежана Смиљанић Снежана Смиљанић 

Комисија за попис Дејан Милетић, Биљана Милошевић, Живка 
Радисављевић, Саша Марковић 

Дејан Милетић 

Ђачки парламент Игор Цветковић, Зорица Милојковић, Данијела 
Лазић 

Зорица Милојковић 

Стучни актив за развој 
Школског програма 

Директор, Драгана Милидраг, Светлана Ристић, 
Данијела Лазић, Маријана Толић, Снежана Ђокић, 
Снежана Смиљанић 

Сузана Станојевић 

Тим за подршку новим 
ученицима и наставницима 

Драгана Милидраг, учитељи I разреда и 
одељењске старешине V разреда и ментори 

Драгана Милидраг, 

Тим за писање пројеката Снежана Ђокић, Емина Станковић, Зорица 
Давидовић, Мирјана Пауновић Максимовић 

Емина Станковић 

Менторство у настави Снежана Ђокић, Драгана Милидраг, Светлана Снежана Ђокић 
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Ристић, Емина Станковић, Сања Јеремић 

Професионална оријентација Наталија Милојевић Трифуновић, Виолета 
Цветковић, Слободан Максимовић, Драгана 
Тарановски 

Наталија Милојевић 
Трифуновић 

Тим за маркетинг школе Снежана Ђокић, Слободан Максимовић, Драгана 
Стањевић, Саша Марковић 

Директор 

Педагошки колегијум Директор, Снежана Ђокић, Драгана Милидраг, 
Зорица Давидовић, Драгана Стањевић, Виолета 
Цветковић, Драгана Тарановски, Александра 
Димитријевић, Јелена Блажевић,  Наталија 
Милојевић Трифуновић 

Директор, Снежана Ђокић 

Тим за међупредметне 
компетенције 

Данијела Лазић, Емина Станковић, Марија 
Живковић, уч.,  Љиљана Савић, Светлана Ристић 

Данијела Лазић 

Тим за обезбеђивање квалитета 
и развој установе 

Директор, Снежана Ђокић,  стручни сарадници, 
библиотекари, члан ђачког парламента и Даница 
Милојковић(члан Савета родитеља) 

Снежана Ђокић 

 
 
 
 

 
 
 

5.2 Одељењске старешине 
 
 

Млађи разреди Старији разреди 

I-1 Сузана Станојевић 
I-2 Славица Обрадовић 
I-3 Дејан Милетић Емина Мустеданагић 
 
II-1 Зорица Николић 
II-2 Маријана Толић 
II -3 Емина Станковић 
II -4 Дејан Милетић 
  
III-2 Ивана Јовчић 
III -2 Зорица Давидовић 
III -3 Јасмина Савић 
III -4 Емина Мустеданагић 
 
IV-1  Снежана Ђокић  
IV -2 Јелена Блажевић 
IV -3 Живка Радисављевић 
IV -4 Емина Мустеданагић 
 

V-1 Светлана Ристић 
V-2 Мирјана Пауновић Максимовић 
V-3         Александра Димитријевић 
 
 
VI-1 Драгана Стањевић 
VI -2 Саша Марковић 
VI -3         Сања Јеремић) 
 
 
 
VII-1 Марија Митровић Стошић 
VII-2 Љиљана Митић 
VII-3         Дарко Бајкић 
 
VIII-1 Слободан Максимовић 
VIII-2 Драгана Тарановски 
VIII-3       Виолета цветковић  
 
 

 
 

11 РАСПОРЕД ЧАСОВА НАСТАВНИХ И ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 
 Распоред часова је донет 31. августа 2018. године и представља саставни део Годишњег 

програма рада школе, а истакнут је у холу, наставничкој зборници и канцеларији директора школе. 
 

12 КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ 
 
 

време 
реализације 

Садржај задужени наст. 

током године Уређење паноа, хола и учионица 
Од.старесине, ученици 
задужени наставници 

20 – 27. 
септембра 

Обележавање Дана општине (Дечји 
карневал, Мини –тини фест, приредбе) 

задужени наставници 

1-5. октобар - Дечја недеља 
Стручно веће за разредну 
наставу,Ђачки парламент 
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12-19. новембар 
Прослава  Дана школе  
Приредба, спортске активности, вече 
поезије, форум театар 

Задужени учитељи и 
наставници 
 

27. јануар Прослава Светог. Саве 
Вероучитељ, наст. српског ј. и 
музичке културе, учитељи 

1. – 15. јун 
Припремна настава за ученике VIII 
разреда 

наставници српског језика и 
математике 

21-25. августа 
Припремна настава за полагање 
поправних испита 

предм. наставници 

Фебруар, март Школска такмичења  предметни наставници,  

према календару 
Министарства 

Општинска и окружна такмичења предметни наставници,  

мај 

Екскурзије и излети ученика од 1-
8.разреда 

Рекреативна настава ученика другог, 
трећег и четвртог разреда, 

Излет историјско-географске секције 
Излет са вероучитељем 

Директор, учитељи 

Почетком јуна Прослава за ученике осмог разреда 
Директор, од. Старешине, 
ученици, Ђачки парламент 

31.08.2020. Пријем првака Учитељи четвртог разреда 

 

 
 
 

 
 

13 СТРУКТУРА 40-ТО ЧАСОВНЕ НЕДЕЉЕ 
На основу задужења датих у овом Годишњем програму и Школским плановима за I, II, III , IV, V, 

VI , VII и VIII разред  као и пројектима Школа без насиља и самовредновање рада школе, сачињена је 
структура 40-часовне радне недеље која садржи сва задужења наставника и стручних сарадника. 
Структура 40-часовне радне недеље представља основ за сачињавање решења за запослене раднике и 
саставни је део Годишњег програма рада школе. Табеларни приказ налази се међу прилозима овог 
документа. 
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III ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ  И 
УПРАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

1 ПРОГРАМ  НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

Време 
реализације 

Садржај рада носилац 

Септембар Извештај о раду школе за претходну школску годину директор 

 - Планови рада стручних већа 
Рук. стр.х 
већа 

 Годишњи план рада школе за текућу годину  
 Формирање сталних комисија Наст. већа  

 
Извештаји о реализованим пројектима у школи и наредни 

кораци у реализацији 
Чланови тима 

 - Стручно усавршавање наставника 
Председници 
актива 

октобар 
Идентификација ученика за додатну, допунску наставу и 
секције 

Рук. актива 

 Дежурство наставника и поштовање школских правила комисија 
 Извештај са изведених екскурзија комисија 

 
Реализација програмских задатака, успех и дисциплина 
ученика на крају првог тромесечја 

Рук. од. већа 

новембар - Обележавање Дана школе 
Директор, 
комисија 

   

јануар 
Реализација програмских задатака, успех и дисциплина 
ученика на крају првог полугодишта 

Прослава Школске славе Св. Саве 
Рук. од. већа 

фебруар Аналитички преглед успеха на крају првог полугођа Стр. сарадник 

 

Анализа рада стручних актива 
Извештаји о реализацији:  ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА, 
ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОФЕСИОНАЛНА 
ОРИЈЕНТАЦИЈА 

Руководиоци 
стр. актива 

   

март   

 
Реализација пројеката 
Доношење одлуке о избору уџбеника за наредну шк.год. 

Чланови 
тимова 

април 
Реализација програмских задатака, успех и дисциплина 
еника на крају другог тромесечја 

Рук.од.већа 

 

Ефикасност додатне и допунске наставе – анализа  

Организовање екскурзија, посета, излета и наставе у 
природи 

директор 

мај 
Организовање екскурзија, посета, излета и наставе у 
природи 

директор 

 
Организовање припреме ученика осмог разреда за полагање 
завршног испита 

Рук. од. већа 

 Припреме за упис ученика у средње школе  

 
Награђивање и похваљивање ученика за постигнуте 
резултате 

 

 
Реализација програмских задатака , успех и дисциплина 
ученика осмог разреда 

 

јун Анализа – изведене екскурзије директор 
 Стручно усавршавање наставника и стручних сарадника  Рук. од. већа 

 
Реализација програмских задатака , успех и дисвиплина 
ученика на крају наставне године 

 

 Припреме за израду ГПРШ за 2015/16. годину  

 
Анализа реализације школских пројеката, рада тимова и 
стручних актива 

 

јул Резултати завршног испита и упис ученика у средње школе  
 Прелиминарна подела предмета на наставнике  

август Полагање поправних испита директор 
 Успех ученика на крају школске године Рук. од. већа 
август Подела предмета на наставнике директор 
 Припреме за почетак нове школске године  
 - Усвајање распореда часова  
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2. ПРОГРАМ РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 
 

Педагошки колегијум чине: директор школе, помоћник директора, педагог, психолог и руководиоци 
стручних већа за области предмета: 
 За ову школску годину чланови Педагошког колегијума су: 

1. Светлана Гајић – директор школе 
2. Милидраг Драгана – психолог 
3. Зорица Давидовић– руководилац стручног већа за разредну наставу 
4. Драгана Стањевић –руководилац стручног већа друштв. наука, спорта и уметн. 
5. Александра Димитријевић – руководилац стручног већа за стране језике 
6. Виолета Цветковић–руководилац стручног већа  прир. наука и техн. 
7. Представници  тимова за ШРП (Драгана Тарановски), Самовредновање, (Јелена 

Блажевић), Инклузивно образовање (Драгана Милидраг) и Школу без насиља (Наталија 
Милојевић Трифуновић) и  Снежана Ђокић 

Педагошким колегијумом председава и руководи директор школе. 

Педагошки колегијум ће разматрати и заузимати ставове у вези са обезбеђивањем и унапређивања 
квалитета образовно – васпитног рада, оствариваће развојни план школе, предузимаће мере за 
унапређивање и усавршавање рада наставника и стручних сарадника. Од ове године Педагошки 
колегијум има задатак и да усваја Индивидуални образовни план за ученике на предлог Тима за 
инклузивно образовање 

 
 

месец програмски садржај облик реализатор 

IX 

- Договор о организацији рада 
-Разматрање питања и идеје којима ће се 
бавити педагошки колегијум 
- Усвајање плана стручног усавршавања на 
нивоу школе 

- договор 
- договор 

-чланови Педагошког 
колегијума 
 

XI 

-Опремљеност школе наставним средствима 
-Услови рада школе 
- Извештај – ''Школа без насиља'' 
- Самовредновање рада школе – извештај и 
израда акционог плана 
-Анализа остварених резултата у настави у 
току првог класификационог периода 
-Примена мултимедијалних часова у настави 
- Инклузивно образовањње и ИОП 

- извештај 
- извештај 
- извештај 
- дискусија 
- извештај, 
дискусија 
- извештај, 
дискусија 

-чланови стручних већа 
 
-чланпви Педагошког 
колегијума 
 

 

II 

 
-Стручно усавршавање наставника 
-''Школа без насиља'' – акције, извештаји 
-Остваривање Развојног плана школе 
-Анализа остварених резултата у настави на 
крају првог полугодишта 
-Реализација угледних и ММ часова 
-Здравствено васпитање ученика 

- извештај, 
дискусија 
- договор 
- договор 
анализа 
- извештај, 
дискусија 

 

-чланови стручних већа 
-чланoви Педагошког 
колегијума 
 

IV 

-Професионална оријентација ученика 
-Самовредновање рада школе – шта смо 
урадили 
-Анализа остварених резултата у настави у 
току трећег класификационог периода 

-''Школа без насиља'' –  

- договор 
- извештај, 
дискусија 
- извештај, 
дискусија 

 

- чланови Педагошког 
колегијума 
 

V 

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

- договор 
- извештај, 
дискусија 
- договор 
-подела 
задужења 

- чланови стручних 
већа 
- члан Педагошког 
колегијума 

VI 

-Анализа реализације наставног Плана и 
Програма 
-Израда ГПРШ за наредну школску годину 
-Самовредновање рада школе – 
шта смо урадили 

-Реализација угледних и ММ  часова 
-Извештаји о раду стучне службе,   
библиотекара, стручних већа, факултативних и 
ваннаставних активности,  

- извештај, 
дискусија 

- договор 
 

-чланови Педагошког 
колегијума 
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стручно усавршавање 

2 ПРОГРАМИ РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА 

2.1 План рада Стручног већа за разредну наставу за школску 2019/20. годину 
 
 

Време Активности Носиоци активности 

септембар 

- учешће на Дечијем карневалу 
- план активности за обележавање Дечије  
  недеље 
- обележавање Дана општине Параћин 
- избор дечије штампе 
 

II разред 
учитељи I-IV разреда, Чепуре 
 
учитељи I-IV разреда ,Чепуре 
Снежана Смиљанић 
 

октобар 

- обележавање Дечије недеље 
-часови у мултимедијалној учионици 
-музичка  манифестација ,,Мини-Тини фест'' 

- израда индивидуално-образовних планова 
- сајам књига у Београду-стручна посета 
-семинар за учитеље првог и другог разреда  

разреда 
-Обележавање Светског дана пешачења,15.10. 
 

I, II, III, IV разред; Чепуре 
I-IV разреда 
Снежана Ђокић, Mаријана 

Толић 
Тим за инклузију 
учитељи I-IV разреда, ДУОП 
учитељи првог и другог  

разреда, ДУОП 
учитељи I-IV разреда 

новембар 

- обележавање Дана школе (приредба, 
изложба ликовних радова, промовисање школе, 
издавање часописа) 

- обележавање Дана просветних радника 
- Фестивал дечијих сцена 
-Презентација примера добре наставне праксе 

„Пројектна настава“ 

I, II, III, IV разред 
 
учитељи  I-IV разреда, ДУОП 
 
учитељи IV разреда 
 
учитељи  I-IV разреда, ДОУП 

децембар 

- тематска недеља од 24. до 28.12. ( 
хоризонтално повезивање  наставних садржаја у свим 
разредима) 

- обележавање Нове године (приредбе, 
радионице са родитељима) 

 -Новогодишње игре изненађења 
 

I-IV разред  
 
учитељи I-IV разреда 
 
учитељи I-IV разреда 
 

јануар 

 
- обележавање школске славе Светог Саве 
- тематско планирање: Свети Сава – школска 

слава 
-школско такмичење из математике 

 

 
I-IV разреда, вероучитељ 
учитељи I-IV разреда 

III, IV разред 

фебруар 

- презентација и анализа реализованих 
тематских дана и угледних часова у првом полугодишту 

-часови у мултимедијалној учионици 
-Зимски сусрети учитеља Србије 
-семинар у организацији школе 

учитељи I-IV разреда 
 
I,II,III,IV разред 
учитељи I-IV, ДУОП 
учитељи I-IV разреда 
 

март 

-математичко такмичење ,,Мислиша'' 
-школско такмичење у рецитовању 
-фестивал „Витезово пролеће“ 
-фестивал „Дани вина“ 

-сајам пчеларства (ликовни конкурс) 
-Дани отворених врата (радионице, приредбе) 
-сусрет и стручна трибина у сарадњи са 

Педагошким факултетом у Јагодини 

I, II, III, IV разред 
I, II, III, IV разред 
I, II, III, IV разред 
I, II, III, IV разред 

I, II, III, IV разред 
I, II, III, IV разред 
учитељи I-IV разреда, ДУОП 
 
 

     
aприл 

-обележавање Дана планете Земље ,22.април 
-Мале олимпијске игре 
-часови у мултимедијалној учионици 

учитељи I-IV разреда 
учитељи I-IV разреда 
 

мај 

-обележавање Дана птица и дрвећа, 10.мај 
-презентација и анализа угледних часова и 

тематских дана реализованих у II полугодишту 
-излет и сарадња са ученицима и колегама 

школе у Чепуру (креативно- едукативне 
радионице,вршњачко учење,спортске активности) 

учитељи I-IV разреда 
 
учитељи I-IV разреда  
учитељи I-IV разреда 

јун 

- Обележавање Дана заштите животне средине 
(5. јун) 

- Сабор учитеља Србије  
- Смотра дечијег стваралаштва 

учитељи I-IV разреда 
учитељи I-IV разреда,ДОУП 
учитељи IV разреда 
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3.2 План рада стручног већа друштвених наука, уметности и спорта за шк.2019/20. 
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3.3 План рада стручног већа природних и техничких наука шк. 2019/20.г 
 

 

МЕСЕЦ  АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОРИ - учесници  

 
АВГУСТ 
 

Стручна усавршавања – 
обуке: 
1) „ Е  - учионица“ ( 24 бода ) 

( 26- 27.08.2019 ) 
2) Обука наставника за 

остваривање програма 
наставе и учења за други 

циклус основне школе и 
гимназија 

( 29 -30. 08.2019.) 
 

1) Љиљана Митић, Саша Марковић, Зорица 
Милојковић, Виолета Цветковић. 

2) Наставници : географије, физике и 
музичке културе 

СЕПТЕМБАР  Квиз у част „ Дана  
општине“ 

 Евидентирање ученика за 
помоћ и подршку у учењу          
(   ИОП – 1; ИОП -2 ) 

 Обука за коришћење Е - 
дневника 

 Мирјана Пауновић Максимовић , Виолета 
Цветковић (20.9.2019. ) 

 Сви наставници актива 
 

 
 Координатор: Мирјана Пауновић 

Максимовић 

ОКТОБАР  Усклађивање термина 
додатне и допунске 
наставе 

 Пројекат : „ Растимо 
здраво!“  

 Посета наставе у четвртом 
разреду 

 Сви наставници актива 
 

 Ристић Светлана, Слободан Максимовић, 
Дарко Бајкић, Љиљана Савић, Слађана 
Петровић 

 Сви наставници актива 
 

НОВЕМБАР  Угледни час: „ Болести 
првог светског рата“ 

 Обележавање Дана школе 
– „ Мућни главом“ 

(такмичење) 
 Такмичења из математике 

 Боринка Милошевић, Марија Стошић, 
Данијела Прокић 

 Виолета Цветковић 
 Наставници математике 

ДЕЦЕМБАР  Фестивал науке ( 5. – 8. 
12. 2019.) 

 Пројекат: „ Сила опора и 
трење дају успорење!“ 

 Љиљана Митић 
 Љиљана Митић, Слађана Петровић, 

Виолета Цветковић 
 

ЈАНУАР  Организација школских 
такмичења 
 
 

 „Ђурин сајам“ 

 Наставници хемије, физике, биологије, 
техничог иинформатичког образовања 

 Сви наставници актива 
 

ФЕБРУАР  План припрема за пробни 
завршни испит  

 Такмичења 
 

 Наставници математике, 
физике,хемије,биологије 

 
 Сви наставници актива 

 

МАРТ  Пројекат : Обрада 
података 

 Пробни завршни испит – 
прегледање задатака 

 Ристић Светлана, Зорица Милојковић, 
Слађана Петровић 

 Наставници математике, 
физике,хемије,биологије 

АПРИЛ  Огледни час : „Графичко 
представљање података“ 

 Професионалана 
орјентација – Посета 
средњим школама 

 Јасмина        , Мирјана Пауновић 
Максимовић, Слађана Петровић 

 Љиљана Митић 
 
 

МАЈ  Анализа пробног завршног 
испита 

 
 Распоред припремне  

наставе за 
завршни испит осмог 
разреда 

 Наставници математике, 
физике,хемије,биологије 
 

 Наставници математике, 
физике,хемије,биологије 

ЈУН  Израда чек листе за 
протеклу школску годину 

 Сви наставници актива 
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3 ПРОГРАМ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 

4.1 Планови рада одељењских већа I- IV разреда  

 Време реализације 

Садржај рада I II III IV 

Планирање наставних и ваннаставних активности IX IX IX IX 

Снабдевеност ученика уџбеницима и прибором IX IX IX IX 

Организовање родитељских састанака IX IX IX IX 

Утврђивање распореда часова и организовање допунске 
наставе IX IX IX IX 

Планирање активности у  Дечјој недељи X X X X 

Организовање излета посета и рекреативне наставе IX IX IX IX 

„Школа без насиља“  X  IV 

Распоред писмених задатака    IX 

Критеријуми за избор ученика за додатну наставу    IX 

Настава математике у IV разреду  - корелација са предметним 
наставницима    IX 

Степен прилагођености ученика  првог разреда на школу, 
школске обавезе и њихово напредовање у протеклом периоду X    

Успех и дисциплина ученика и реализација програмских 
задатака ученика на крају I тромесечја X X X X 

Одржавање родитељских састанака XI XI XI XI 

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог 
полугодишта I I I I 

Припреме за прославу Светог Саве I I I I 

Заштита здравља ученика – лична хигијена II  II II 

Задаци већа на побољшању успеха који проистичу из 
закључака Наставничког већа I I I I 

Сарадња са родитељима II II II II 

Професионална оријентација у редовној настави    II 

Реализација програмских задатака и успех ученика на крају 
трећег класификационог периода III III III III 

Остварени резултати у допунској настави IV IV IV IV 

Извођење рекреативне наставе ,излета V V V V 

Сарадња са већем петог разреда    IV 

Припрема приредбе за пријем првака    V 

Анализа реализације програмских задатака и успех ученика на 
крају другог полугодишта VI VI VI VI 

Анализа реализације плана излета и посета VI VI VI VI 

Доношење одлуке о избору уџбеника за наредну школску 
годину II II II II 

Анализа рада већа током протекле године Планирање рада за 
наредну годину и избор руководиоца већа VI VI VI VI 

 
Вредновање рада –шта смо урадили и шта даље планирамо VI VI VI VI 
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4.2 Планови рада одељењских већа V-VIII  разреда 

Садржај рада Време реализације 

V VI VII VIII 

Снабдевеност ученика уџбеницима, приручницима и прибором IX IX IX IX 

Сарадња разредних старешина са учитељима  IX    

Упознавање разредног већа са ученицима који имају тешкоће у 
праћењу наставе  IX    

Усклађивање рада наставника и корелација предмета   IX IX IX 

Усвајање распореда писмених задатака IX IX IX IX 

Рад на професионалној оријентацији ученика   XI XI XI 

Припреме за организовање екскурзије IX IX IX IX 

Анализа реализације програмских задатака и успех и 

дисциплина ученика на крају првог тромесечја  X X X X 

Мере за побољшање успеха  XI XI XI XI 

Напредовање ученика са сметњама у развоју XI XI XI XI 

Обухваћеност ученика друштвеним и слободним активностима XI XI XI XI 

Анализа реализације програмских задатака и утврђивање  
успеха и дисциплине ученика на крају првог полугодишта  
- "Школа без  насиља "- 

I I I I 

Мере за побољшање успеха  I I I I 

Анализа реализације програмских задатака, успеха и 
дисциплине ученика на крају трећег тромесечја  III III III III 

Мере и задаци којима се може утицати на побољшање успеха 
ученика  IV IV IV IV 

Анализа реализације програмских задатака , утврђивање 
успеха и дисциплине ученика на крају другог полугодишта  VI VI VI VI 

Предлози за похвале и  казне, избор ученика генерације 8 р.   VI VI VI VI 

Анализа рада већа у протеклој школској години  
Планирање рада одељенског већа за наредну годину и избор 
руководиоца  

VI VI VI VI 

Анализа резултата поправних испита VIII VIII VIII VIII 

Утврђивање успеха ученика после поправних испита VIII VIII VIII VIII 
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4 ПРОГРАМ ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА НА ЧАСОВИМА ОДЕЉЕЊСКОГ 

СТАРЕШИНЕ 

5.1 Планови рада одељењских старешина у млађим разредима  
 

САДРЖАЈ 
разред / време 

реализације 

I II III IV 

Безбедно кретање у саобраћају- предавање саобраћајне 
службе МУП-а IX IX IX IX 

Друг и ја у школској клупи, одељењу-међусобне разлике, 
"Школа без насиља".  IX IX  

Упознајмо наш град  IX IX   

Добро дошли у школу, упознавање са школским просторијама 
и њиховим наменама IX    

Како се доносе правила? "Школа без насиља" X X IX X 

Обележавање светског дана детета 01.10. X X X X 

Хигијена учионице – уређење,очување заједничке имовине  X IX   

Формулисање одељенских правила-"Школа без насиља "    X X X X 

Правилно вредновање понашања-писана и нeписана правила," 
Школа без насиља"  X X    X 

Како је некад било у школи (родитељ или дека, бака) XI XI X XI 

По коме се зове наша школа XI XI   

Шта је лепо, а шта није (улепшати своју собу, стан, школу)   XI   

Ко воли тај сме то и да покаже, јер љубав је важна   III XI XI 

Прослава Дана школе  XI XI XI XI 

Лепо понашање - у школи, у продавници, у аутобусу на 
улици... XI XI   

Шта је добар друг и како то постати ?  XII XII XII XI 

Учешће ученика у школским и одељенским  прославама XII    

Шта је солидарност    XII XI 

Обележавање децембарских празника   XII  XII 

Лепоту света и живота откривамо у књигама-упознајмо библ. XII V   

Шта ћу читати на распусту XII   XII 

Учествујемо у прослави Светог Саве  I I I I 

Колико смо научили у првом полугодиштиу  XII  XII XII 

Поштуј правила игре - дружење које намеће одређене  
друштвено социјалне норме   V   II  

Шта  све угрожава човекову животну средину     II 

Наши проблеми и успех у првом полугодишту    I XII   II I 

Избор дечјих радова за пано или зидне новине   XII II XII 

Брига о здрављу – игра, значај одмарања    X II II 

Зашто се тучемо, тужакамо и називамо погрдним именима , 
цртани филм ( " Школа без насиља" )    II II II 

Дечја штампа-слободан избор песме или приче   III II 

Како и где да сазнам оно што ме интересује  III I   

Како да помогнемо другу који слабије учи  III XI III  

Зашто некад неко краде, зашто лаже (да ли се то може свакоме 
десити и како да то не радимо)    III  

Како корисно употребити слободно време   II  III 

Шта је добро, а шта зло?   Шта је крађа, а шта лаж? 
(радионице-Школа без насиља )   III II III III 

Моја породица , љубав у породици, дељење обавеза III II IV III 

Светски дан здравља 07.04. IV  IV IV 

Како се такмичимо,радионице из "Школе без насиља"     III IV  

Шта не волим и од чега стрепим –радионице " Школа без 
насиља" IV III  IV 

Баскет и графити – радионица Школа без Насиља II    
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Ко глуми ко не глуми II    

Где се Коста растужи ту трава не расте II    

Где је добра воља да журка буде боља II    

Дан Сунца 03.05. V  V  

Биљке нам улепшавају живот-нега биљака у учионици и код 
куће V IV   

Колико и како гледамо емисије на телевизији   IV V  

Сусрет са људима неких необичних занимања     IV 

Моја највећа жеља-шта желим да ми се оствари овог лета V VI VI  

Другарство је свуда око нас (пано),или радионица   III V V 

- Обележавање Дана заштите животне средине VI VI  VI 

Негујемо другарство и солидарност-помоћ другу    V V 

Оспособити ученике да уоче различитости међу половима VI V  IV  

 
 

5.2 Планови  рада одељењских  старешина и  у старијим разредима  

Садржај 

разред / време 
реализације 

V VI VII VIII 

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

Формулисање одељенских правила-"Школа без насиља" IX IX IX IX 

Права и обавезе наставника, права и обавезе ученика  X X X    X 

Припреме за екскурзију  X X X X 

Трибина ''Програм превенције злоупотребе дрога у школама''   X  

Допунска настава,  развијање исправног односа према њој  XI XI   

Прослављамо Дан школе XI XI XI XI 

Како настаје сукоб ? " Школа без насиља " XI XI XI XI 

Реализација радионица из пројекта ''Здраво растимо''   XI 
 

Основне карактеристике маладих и њихово психо-социјално 
сазревање    XI 

Формирање ставова  о здравој исхрани XI XI 
 

 

Светски дан борбе против сиде 01.12 XII XII XII XII 

Дан права човека 10.12. XII XII XII XII 

Проблеми који су настају у међуљудским односима-радионице, 
"Школа без насиља " XII XII XII XII 

Како и колико смо одговорни за своје поступке и како 
реагујемо на насиље ? "Школа без насиља" XII XII XII XII 

Проблеми у I полугодишту I I I     I 

Свети Сава-просветитељ I I I  I 

Упознавање са психо-физичким карактеристикама девојчица и 
дечака овог узраста ( спољни сарадник ) II II II II 

Безбедност у саобраћају, хитне интервенције, безбедно 
понашање II II   

Да ли се лаж и крађа може оправдати? Зашто се обичне не 
оправдавају ? Радионице из "Школе без насиља" II II II II 

IКако проводимо слободно време ?   II II 

Оспособљавање ученика да разумеју потребе и осећања 
других, воде рачуна о њима, прихватају и поштују различите 
традиције- радионице " Школа без насиља" 

III III III III 

Чиниоци који угрожавају животну средину и улога човека у 
њеној заштити и унапређењу (неговање и сађење зеленила) III III III III 

Како смо прихватили допунску наставу - значај; ефекти III III III III 

Оспособљавање ученика да правилно препознају своја 
осећања-радионице-" Школа без насиља" IV IV IV IV 

Култура понашања (култура разговора)  IV IV IV IV 

Светски дан здравља 07.04. IV IV IV IV 

Куда после основне школе    IV 

Светски дан без дувана  31.05. V V V  
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Садржај 

разред / време 
реализације 

V VI VII VIII 

Оспособити ученике да стекну позитивне ставове и позитивно 
вреднују супротни пол V V V V 

Шта ко ради (гост родитељ било ког занимања)  V V V V 

Где то наши родитељи раде? (родитељ необичног занимања 
прича о свом послу)  V V V V 

Обележавање дана заштите животне средине 05.06. VI VI VI  

Наши проблеми и успех на крају године  VI VI VI V 

  

5 ПРОГРАМ РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА 
 

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

Упознавање са 
резултатима рада школе у 
протеклој години 

            

Давање сагласности 
напрограм екскурзија и 
наставе у природи  

            

Прослава Дана школе             

Извештај о успеху ученика 
на крају 1. полугодишта 

            

Сагласност родитеља за 
набавку уџбеника 

            

Извештај о реализацији 
екскурзија и наставе у 
природи 

            

Извештај о реализацији 
пројеката у школи 

            

Текућа питања             

 
 

6 ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

7.1 Програм рада психолога-педагога  
 

Садржај рада време извршила 

I ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

1.Учествовање у припреми развојног плана установе, школског 
програма, плана самовредновања, ИОП-а 

VIII-IX психолог 

2. Учествовање у припреми концепције годишњег плана рада 
установе. 

VIII-IX  

3.Учествовање у изради годишњег плана рада и његових појединих 
делова (организација и облици рада – редовни и приоритетни задаци, 
програм стручних органа и тимова, стручног усавршавања, 
превентивних програма, програма рада стручног сарадника , сарадње 
са породицом, сарадње са друштвеном средином, програм заштите 
деце од насиља, планови рада са ученицима којима је потребна 
додатна подршка , као и ученицима са изузетним способностима, 
професионална оријентација, превенција болести зависности, 

заштите ученика од насиља, стручно усавршавање запослених, 
сарадња школе и породице, продуженог боравка).  

VIII-IX  

4. Учествовање у избору и планирању реализације посебних и 
специјализованих програма 

VIII-IX  

5. Учествовање у избору уџбеника у школи. III  

6. Припремање плана посете часовима у школи. IX  

7. Припремање годишњег програма рада и месечних планова рада 
психолога 

IX  

8. Припремање плана сопственог стручног усавршавања и 
професионалног развоја 

X  

II  ПРАЋЕЊЕ  И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНО0Г  РАДА     
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1. Учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада и 
предлагање мера за побољшање ефикасности и успешности школе у 
задовољавању образовних и развојних потреба ученика. 

током 
године 

 

2. Учествовање у континуираном праћењу и подстицању напредовања 
деце у развоју и учењу. Учествовање у континуираном праћењу и 
вредновању остварености општих и посебних стандарда, постигнућа, 
спровођењем квалитативних анализа постигнућа ученика, 
информисањем свих заинтересованих страна о резултатима анализе и 
припремом препорука за унапређивање постигнућа 

током 
године 

 

3. Праћење и вредновање примене мера индивидуализације и 
индивидуалног образовног плана за ученике 

током 
године 

 

4. Учествовање у праћењу и вредновању и вредновању ефеката 

иновативних активности и вредновању огледа који се спроводе 
ушколи. 

током 

године 

 

5. Учешће у изради годишњег извештаја о раду школе (остваривање 
свих програма, програма рада стручних органа и тимова, стручног 
усавршавања, превентивних програма, рада психолога, сарадње са 
породицом и друштвеном средином.) 

VI, VIII  

6.Иницирање различитих истраживања ради унапређивања 
образовно-васпитног рада 

 

током 
године 

 

7. Учесвовање у истраживањима која се спроводе у оквиру 
самовредновања рада школе (израдом инструмента процене, 
дефинисањем узорка и квалитативном анализом добијених резултата. 

током 
године 

 

III  РАД СА НАСТАВНИЦИМА   

1. Пружање подршке наставницима у планирању и реализацији 
непосредног образовно-васпитног рада са ученицима, избора и 
примене различитих техника учења вредновање постигнућа, стварање 
подстицајне атмосфере на часу, развијање конструктивне 
комуникације и демократских односа у одељењу. 

током 
године 

 

2. Пружање подршке јачању наставничких компетенција у областима: 
комуникација и сарадња, конструктивно решавање сукоба и проблема, 
подршка развоју личности ученика. 

током 
године 

 

3. Упознавање наставника са психолошким принципима успешног 
учења, групне динамике, социјалне интеракције, природом мотивације 
за учење, стратегијама учења и мотивисања за учење. 

током 
године 

 

4. Саветовање наставника у индивидуализацији наставе на основу 
психолошке процене индивидуалних карактеристика ученика и 
остварености образовних постигнућа у школи. 

током 
године 

 

5. Пружање подршке наставницима за рад са ученицима којима  је 
потребна додатна образовна подршка . Координирање израде, у 
сарадњи са наставником и родитељем, педагошког профила ученика. 
Учествовање у изради ИОП-а. 

Током 
године 

 

6. Оснаживање наставника за рад са ученицима изузетних 
способности и предлагање поступака који доприносе њиховом развоју 

током 
године 

 

7. Оснаживање наставника за рад са ученицима из осетљивих 
друштвених група, кроз упознавање са карактеристикама тих ученика, 
развијање флексибилног става према културним разликама и 
развијање интеркултуралне осетљивости и предлагање поступака који 
доприносе њиховом развоју. 

током 
године 

 

8. Пружање подршке наставницима у раду са ученицима код којих је 
утврђен психолошки узрок неуспеха  у достизању захтева образовних 
стандарда као и појава неадаптивних облика понашања и предлагање 
мера за њихово превазилажење. 

током 
године 

 

9. Оснаживање наставника да препознају способности, интересовања 
и склоности ученика који су у функцији развоја професионалне 
каријере ученика. 

током 
године 
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10. Пружање подршке наставницима у вођењу ученичког колектива, 
указивање на психолошке узроке интерперсоналних односа у групама 
и предлагање мера за њихово превазилажење. 

током 
године 

 

11. Пружање подршке наставницима у раду са родитељима, односно 
старатељима. 

током 
године 

 

12. Саветодавни рад са наставницима давањем повратне информације 
о посећеном часу као и предлагање мера за унапређење образовно-
васпитног процеса. 

током 
године 

 

13. Оснаживање наставника за тимски рад кроз координацију 
активности стручних већа, тимова и комисија. 

током 
године 

 

14. Пружање подршке наставницима менторима и саветодавни рад са 
приправницима у процесу увођења у посао и лиценцирања. Менторски 
рад са психолозима приправницима у процесу увођења у посао и 
лиценцирања. 

током 
године 

 

15. Усмеравање наставника у креирању плана стручног усавршавања 
и њиховог професионалног развоја. 

током 
године 

 

 

IV  РАД СА УЧЕНИЦИМА   

1. Испитивање детета уписаног у основну школу проценом 
интелектуалног, когнитивног, емоционалног и социјалног статуса ради 
давања препорука за даљи рад . Провера спремности за полазак у 
школу детета старости од шест до шест и по година. 

IV-V  

2. Учешће у структуирању одељења првог и по потреби других 
разреда.  

VIII  

3. Испитивање општих и посебних способности, особина личности, 
когнитивног стила, мотивације за школско учење , професионалних 
опредељења, вредносних оријентација и ставова, групне динамике 
одељења и статуса појединца у групи, психолошких чинилаца успеха 
и напредовања ученика и одељења, применом стандардизованих 
психолошких мерних инструмената процене ради добијања 
релевантних података за реализацију непосредног рада  са 
ученицима. 

током 
године 

 

4. Саветодавно-инструктивни рад са ученицима који имају тешкоће у 
учењу, развојне, емоционалне и социјалне тешкоће, проблеме 
прилагођавања, проблеме понашања. 

током 
године 

 

5. Пружање подршке ученицима за које се обезбеђује рад по ИОП-у, 
односно који се школују по индивидуализираној настави. 

током 
године 

 

6. Пружање подршке ученицима из осетљивих друштвених група. 
По 
потреби 

 

7. Идентификовање даровитих и талентованих ученика и пружање 
подршке  таквим ученицима за њихов даљи развој,. Учествовање у 
процени могућности за убрзано школовање ученика са изузетним 
сопсобностима. 

IX, X  

8. Рад са ученицима на унапређењу кључних компетенција, ставова и 
вредности, стратегије учења и мотивације за учење, вештине 
самосталног учења, социјалне вештине, здрави стилови живота. 

током 
године 

 

9. Подршка развоју професионалне каријере ученика професионалним 
саветовањем и информисањем (на основу процењених способности, 
интересовања, особина личности, мотивације ученика). 

током 
године 

 

10. Пружање подршке ученичком активизму и партиципацији у 
школском животу. 

Током 
године 

 

11. Пружање психолошке помоћи ученику, групи, одељењу у 
акцидентним кризама. 

По 
потреби 

 

12. Учествовање у појачаном васпитном раду за ученике који врше Током  
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повреду правила понашања у школи, неоправдано изостају са наставе 
више од пет часова или својим понашањем угрожавају друге у 
остваривању њихових права.  

године 

13. Организовање и реализовање предавања, трибина и других 
активности за ученике из области менталног здравља, педагошке, 
развојне и социјалне психологије. 

Током 
године 

 

V  РАД СА РОДИТЕЉИМА ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА   

1. Прикупљање података од родитеља, старатеља, који су од значаја 
за упознавање ученика и праћење његовог развоја. 

током 
године 

 

2. Саветодавни рад са родитељима, старатељима ученика који имају 
различите тешкоће у развоју, учењу и понашању. 

током 
године 

 

3. Подршка јачању родитељских васпитних компетенција, 
информисањем о психолошким карактеристикама њихове деце у 
оквиру индивидуалних консултација и облика групног психолошког 
образовања родитеља. 

током 
године 

 

4. Саветодавни рад и усмеравање родитеља, старатеља, чија деца 
врше повреду правила у школи и којима је одређен појачани васпитни 
рад. 

Током 
године 

 

5. Оснаживање родитеља, старатеља да препознају карактеристике 
своје деце које указују на њихове изузетне способности и сарадња на 
пружању подршке у проналажењу различитих могућности подстицања 
и усмеравања њиховог општег и професионалног развоја. 

Током 
године 

 

6. Учествовање у реализацији програма сарадње школе са 
родитељима, старатељима ученика (општи, групни од. род. Састанци). 

Током 
године 

 

7. Сарадња са саветом родитеља, по потреби, информисањем 
родитеља и давање предлога по питањима која се разматрају на 
савету. 

Током 
године 

 

8. Пружање подршке родитељима, старатељима чија су деца у 
акцидентној кризи. 

Током 
године 

 

VI   РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ 
АСИТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА 

  

1.  Сарадња са директором и стручним сарадницима на пословима који 
се тичу обезбеђивања ефикасности, економичности и флексибилности 
образовно-васпитног рада, а нарочито избором наставника 
ментора,поделом од. старешинства и др.  

током 
године 

 

2. Сарадња са директором, стр. сарадницима на припреми документа 
установе, прегледа, извештаја и анализа 

током 
године 

 

3. Сарадња са директором и стр. сарадницима у организовању 
трибина, предавања, радионица за ученике, запослене, родитеље.  

Током 
године 

 

4. Сарадња са другим стручним сарадницима на припреми и 
реализацији разних облика стручног усавршавања за наставнике. 

По 
потреби 

 

5.Сарадња са директором по питању приговора и жалби ученика и 
његових родитеља, старатеља, на  оцену из предмета и владања.  

По 
потреби 

 

6. Учествовање у раду комисије за проверу савладаности програма за 
увођење у посао наставника, стр. сарадника. 

По 
потреби 

 

7. Редовна размена, планирање и усаглашавање заједничких послова 
са другим стр. сарадницима у школи. 

По 
потреби 

 

8. Сарадња са педагошким асистентом и пратиоцем ученика на 
координацији активности у пружању подршке ученицима који се 
школују по ИОП-у. 

По 
потреби 

 

VII  РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА   

1.Учествовање у раду наставничког већа (давањем саопштења, 
информисањем о резултатима обављених прегледа, анализа, 
истраживања, и других активности од значаја). 

током 
године 

 

2. Учествовање у раду тимова установе који се образују ради 
остваривања одређеног задатка 

током 
године 

 

3. Учествовање у раду стручних актива за развојно планирање и 
развој школског програма и педагошког колегијума. 

током 
године 

 

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

  

1. Сарадња са образовним, здравственим, социјалним и другим 
институцијама значајним за остваривање циљева о.в. рада 

током 
године 

 

2. Сарадња са локалном заједницом и широм друштвеном заједницом 
ради остваривања добробити ученика. 

током 
године 
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3. Учествовање у раду стручних удружења, комисија и одбора. 
током 
године 

 

4. Сарадња са психолозима који раде у другим установама, 
националном службом за запошљавање, центром за социјални рад, 
домом здравља, институтом за психологију, матичним факултетом, 
заводом за вредновање и унапређење о.в. рада. 

током 
године 

 

IX  ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО 
УСАВРШАВАЊЕ 

  

1.Вођење евиденције о свом раду: дневник рада психолога и  
психолошки досије, односно картон ученика 

током 
године 

 

2. Вођење евиденције о извршеним анализама, истраживањима, 
психолошким тестирањима, посећеним  часовима. 

Током 
године 

 

3. Припрема за све послове предвиђене годишњим програмом и 
оперативним плановима рада психолога. 

током 
године 

 

4. Прикупљање, чување и заштита материјала који садржи личне 
податке о ученицима. 

током 
године 

 

5. Стручно усавршавање праћењем стручне литературе, учествовањем 
у активностима струковног удружења, похађањем акредитованих 
семинара, вођењем акредитованих семинара, похађањем симпозијума 
конгреса и других стручних скупова, разменом искуства и сарадњом са 
другим психолозима. 

током 
године 
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7.2 Програм рада библиотекара 

 

 
 
 

Септембар 
 

 

             Упис ученика од II-VIII разреда и свих заинтересованих радника школе; 
 Физичка обрада, инвентарисање, сигнирање и каталогизација нових књига и 

уџбеника; 
 Ревизија књижног фонда; 
 Издавање књига, вођење евиденције; 

 

 
 
 

Октобар 
 

             Обележавање „Дечије недеље“; 
 Формирање секције и упознавање чланова са радом у библиотеци; 
 Посета Сајму књига; 
 Организовање часа, читања поезије у библиотеци у сарадњи са наставницима 

разредне наставе; 
 Издавање књига, вођење евиденције; 

 

 
 
 

Новембар 
 

            Сарадња са Стручним већима и тимовима о плану активности за Дан школе; 
 Рад на припреми школског листа „Ђурино перо“; 
 Сарадња са литерарном секцијом; 
 Издавање књига, вођење евиденције; 

 

 
 

Децембар 

             Развијање читалачких навика кроз организовање часова у библиотеци у 
сарадњи са стручним већима; 

 Организовати посету  Градској библиотеци; 
 Сарадња са литерарном секцијом; 

 Издавање књига, вођење евиденције; 
 

 
Јануар 

            Израда паноа „Лик и дело светитеља и просветитеља“ ; 
 Упис ученика I разреда; 
 Учешће у обележавању Св. Саве „Дани светосавља“ (сарадња са стручним 

већима);                                                                                               
Издавање књига, вођење евиденције; 

 
 

Фебруар 

            Стручно усавршавање; 
 Формирање листе потреба ученика и наставника за новим литерарним 

насловима и научним садржајима; 
 Ревизија књижног фонда; 
 Праћење читаности; 
 Издавање књига, вођење евиденције; 

 
 

Март 
 
 

            Развијање читалачких навика кроз организовање часова у библиотеци у 
сарадњи са стручним већима; 

 Обележавање Светског дана поезије 21.марта; 
 Физичка обрада, инвентарисање, сигнирање и каталогизација нових књига и 

уџбеника; 
 Сарадња са колегама; 
 Издавање књига, вођење евиденције; 

 
 

Април 
 
 

            Сарадња и помоћ ученицима  у писању семинарских радова и њиховој 
презентацији (сарадња са наставником информатике); 

 Акција „Књига са посветом пријатељу“ (покренути је у свим разредима) 
 23. април обележавање светског Дана књиге  
 Организовање посете другој школској библиотеци; 
 Издавање књига, вођење евиденције; 

 

 
 

Мај 
 

           Евидентирање дуговања  према школској библиотеци ученика VIII разреда; 
 Евидентирање дуговања  према школској библиотеци ученика од I-VII разреда; 
 Ревизија књижног фонда; 
 Издавање књига, вођење евиденције; 

 

 
 

Јун 

           Израда извештаја о раду библиотеке и реализованим активностима за предходну 
годину; 

 Физичка обрада, инвентарисање, сигнирање и каталогизација нових књига и 
уџбеника; 

 Припрема програма рада за наредну школску годину;  
 Текући послови; 
 Враћање књига у библиотеку; 

 

Август            Евидентирање нових уџбеника, 

 Сарадња са Стручним већима и тимовима о плану активности за наредну 
школску годину;  
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7 ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
 

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

Разматрање и усвајање 
Извештаја о раду школе, 
директора и Годишњег 
плана ра да школе 

            

Пријем радника по 
конкурсу  

            

Прослава Дана школе             

Усвајање завршног рачуна             

Доношење финансијског 

плана  за 2018.г. 

            

Извештаји о реализацији 
пројеката у школи 

            

Текућа питања             



Годишњи план рада ОШ „Ђура Јакшић“ за 2019/20. школску годину 
 

45 
 
 

8 ПРОГРАМ РАДА ДИРЕКТОРА 
 

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

Израда ГПРШ, извештаја о раду 
школе, свог извештаја и Ценус-
а 

            

Припремање и вођење седница 
Наставничког већа, Пед. 
Колегијума 

            

Организација рада школе             

Припремање и вођење седница 
Школског одбора и Савета 

родитеља 

            

Организација рада ђачке 
кухиње 

            

Организовање излета, 
екскурзија и наставе у природи 

            

Обилазак наставе             

Пријем првака             

Рад са родитељима и 
ученицима 

            

Сарадња са Ђачким 
парламентом 

            

Припреме и обележавање Дана 
школе 

            

Припреме и обележавање 
Светог Саве 

            

Прегледање педагошке 
документације 

            

Инвентарисање и завршни 
рачун школе 

            

Рад у тимовима за 
Самовредновање, Школско 
развојно планирање, Школа без 
насиља и тиму за инклузију 

            

Припреме и одржавање 
такмичења ученика 

            

Професионална оријентација 
ученика  

            

Реализација Завршног испита и 
упис у ученика у средње школе 

            

Организација стручног 
усавршавања наставника 

            

Сарадња са локалном 
заједницом и друштвеном 
средином 

            

Сарадња са просветним 
инспектором, Школском 
управом и Министарством 
просвете 
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IV ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ 
НАСТАВНИКА 

 
Глобални планови рада наставика сачињени су током августа 2018. године и представљају 

саставни део овог Пограма, а као прилог налазе се у канцеларији стручног сарадника школе. Оперативне 
планове рада наставници сачињавају месечно и копије истих предају стручном сараднику.   

 
 
 
 



Годишњи план рада ОШ „Ђура Јакшић“ за 2019/20. школску годину 
 

47 
 
 

V ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

1 СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 
 

Секција Задужени  
наставник 

Литерарна 
секција  

Сања Јеремић 

Јелена Блажевић 

Рецитаторска 
секција 

Марија.Лукић 

Снежана Ђокић 

МаријанаТолић 

Драмска 
секција  

Драгана Стањевић 

Славица Обрадовић 

Јелена Блажевић 

Новинарска 
секција  

Марија.Лукић 

Драгана Стањевић 

Милан.Симић 

Хор – 
оркестар 

Марковић Саша 

Историјска 
секција 

Марија Стошић 
Митровић 

Географска 
секција 

Милошевић Биљана 

Биолошка 
секција 

Савић Љиљана 

 
Саобраћајна 
секција 

Митић Љиљана 

Фудбал Дарко Бајкић 

Кошарка Максимовић Слободан 

Рукомет  Дарко Бајкић 

Одбојка Максимовић Слободан 

Спортска 
гимнастика 

Максимовић Слободан 

Шаховска 
секција 

Милетић Дејан 
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2 КОРЕКТИВНИ РАД СА УЧЕНИЦИМА 
Садржај извршилац време 

Евидентирање ученика којима је потребан корективно 
педагошки рад, упознавање са околностима у којима такво 
дете живи 

психолог, 
разр.стар. 

IX-X 

Саветодавни рад са родитељима ученика којима је 
потребан корективно педагошки рад 

психолог 
током 
године 

Групни и индивидуални рад са ученицима психолог 
током 
године 

Сарадња у утврђивању нивоа захтева ученике у појединим 
наставним предметима 

психолог 
током 
године 

Сарадња са различитим институцијама због ученика чија 
природа проблема превазилази оквире школског бављења 

психолог 
током 
године 

Евидентирање ученика са проблемима у физичком развоју  наст.ФВ IX-X 

Саветодавни рад са родитељима ученика који имају 
проблема у физичком развоју 

наст. ФВ 
током 
године 

Групна и индивидуална корективна гимнастика наст. ФВ 
током 
године 

Евидентирање ученика са проблемима у говору  
логопед, разр.стар. 
ППС 

IX-X 

Саветодавни рад са родитељима ученика који имају 
говорних проблема 

логепед 
током 
године 

Индивидуална корективни рад- говорне вежбе логопед 
током 
године 

3 ДРУШТВЕНО - КОРИСТАН РАД 
 

 

Садржај рада /часова I II III IV V VI VII VIII 

Производни рад 

Израда украсних предмета од папира, 
семена, текстила и других материјала за 
разне свечаности 

2 2 1      

Израда дидактичког материјала за потребе 
наставе 

    1 1 1 1 

Самопослуживање         

Дежурство и одржавање чистоће у 
учионици 

2 2 2 2 2 2 1 1 

Неговање цвећа у учионици и ходницима 1 1 1 1 1 1 1 1 

Дежурство у ходницима   1 1 1 1 1 1 

Заштита и унапређивање животне 
средине 

        

Одржавање и уређивање школског 
дворишта, садња и неговање зеленила 

2 2 2 4 4 4 4 2 

Акције солидарности          

Прикупљање старих књига, одеће и 
новчаних прилога  

1 1 1 1 1 1 1 1 

4 НАСТАВА У ПРИРОДИ, ЕКСКУРЗИЈЕ 

 Време реализације по разредима 

 разред I II III IV V VI VII VIII 

Настава у природи   V V V     

Целодневни излет V V V V V       

Наставна екскурзија 2 дана      V V IV 
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Посета фестивалу науке     XII XII XII XII 

Излет историјско –географске 
секције 

    V V V V 

Излет за ученике који похађају 
веронауку 

    V V V V 

 
Предлог маршрута излета и екскурзија: 
 

1. Разред (један дан): Параћин - етно село Америћи – Свилајнац (природњачки музеј) – манастир 

Манасија –– Ресавска пећина - Параћин 

2. Разред(један дан): Параћин – Крушевац (комплекс Лазаревог града са црквом Лазарицом , Трг 

Косовских јунака са спомеником, позоришна представа – Врњачка бања ( обилазак бањског парка са 

изворима лековите , јапански врт...)– Параћин 

3. Разред(један дан): Параћин – Београд(храм Св. Саве, Калемегдан, музеј илузија, панорамско 

разгледање града из отвореног аутобуса) – Авала – Параћин 

4. Разред(један дан): Параћин – етно село Америћи – Свилајнац (природњачки музеј) – манастир 

Манасија –– Ресавска пећина - Параћин 

5. Разред(један дан): Параћин – Етно село ''Моравски конаци'' - Београд(Ботаничка башта, музеј 

Николе Тесле, Народни музеј, Музеј илузија, позоришна представа– Параћин 

6. Разред(два дана): Параћин – Крушедол – Сремски Карловци – Пероварадин, Нови Сад,  Суботица – 

Палић– Параћин 

7. Разред(два дана): Параћин – Виминацијум – Сребрно језеро – Голубачки град – Лепенски вир -  

Доњи Милановац – Кладово – ХЕ Ђердап – Кладово – Неготин –(музеј Крајине, Хајук-Вељков конак, 

спшомен кућа Мокрањца ) – Гамзиград (Феликс Ромулијана) - Параћин 

8. Разред(два дана): Параћин – Смедерево (смедеревска тврђава са малим градом) - Београд(музеј 

Никола Тесла) – Алибунар (Делиблатска пешачара, Девојачки бунар ) – Вршац (пешачка тура 

Апотека на степеницама, музеј Конкордија, Градска кућа, Стеријина кућа, Саборна црква, 

Владичански двор, вршачка кула са замком, СПЦ Миленијум) – Ечка (Царска бара) – Зрењанин – 

Сремска Каменица – Фрушка гора –Манастир Нова Раваница- Рума - Параћин 

 
 Екскурзија историјско-географске секције(један дан): Параћин –  Боговинска пећина – 

Злотска пећина – Борско језеро – Црни врх – Жагубица (врело Млаве - Манастир Горњак – 

Петровац на Млави – Параћин. Екскурзија ће бити бесплатна за најуспешније такмичаре 

 Излет за ученике који похађају Верску наставу: 

Ученици 5.и 6. разреда: Поповац - Д. Мутница - Параћин - Каленић -Прерадовац – 

Љубостиња - Трстеник (Врњачка Бања) -  Параћин - Д. Мутница - Поповац 

Ученици 7. и 8. разреда: Поповац - Д. Мутница -  Параћин - Манастири Овчарско-кабларске 

клисуре -Овчар Бања - Параћин - Д. Мутница  - Поповац 

 Настава у природи за ученике 3. И 4. Разреда(седам дана): Тара или Ивањица(урадити 

понуду за обе дестинације) 

 Стручно веће природних наука и технике организоваће једнодневну екскурзију децембра 

месеца до Београда – посета сајму где ће бити одржан Фестивал науке. Екскурзија ће бити 

бесплатна за награђене такмичаре. 

Евентуална промена маршруте екскурзије могућа је уз сагласност родитеља, разредног старешине, разредног 
већа, директора школе и Школског одбора. 

Ако се за извођење екскурзија користи наставни дан исти ће бити надокнађен. 

Школске ученичке екскурзије, представљају специфичан облик образовно васпитног рада школе. 
Оне помажу и подстичу повезивање и примену најразноврснијих облика и метода рада и методских 
поступака. Треба истаћи да ни најсавременија наставна технологија  /филм,телевизија,/ не могу да замене 
ученичке екскурзије . 

 Ученичке екскурзије се битно разликују од  осталих туристичких путовања ученика, оне 
представљају специфични облик образовно-васпитниј-културних и рекреативних кретања на маршутом 
одређеном терену.  

Ученичке ексурзије представљају богаћење облика и метода рада школе. Време проведено на 
екскурзијама с пуним правом рачуна се у наставне дане школе.  

Настава у природи обавиће се у складу са наставним планом и програмом ученика II, III и  IV 
разреда. 
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VI ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ВАСПИТНО 
 – ОБРАЗОВНОГ РАДА 

1 ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ 
Време 
 

Назив 
активности 

Циљеви и задаци Начин реализације Носиоци 
реализације 

август Приредба за 
пријем првака 

Развијање љубави према 
школи и упознавање са 
учитељима 

Израда паноа,приредба Гордана Крстић 
Јасмина Савић 
Зорица Давидовић 
 

септембар Обележавање 
Дана општине 

Разијање опште културе и 
такмичарског 
духа,сарадња са локалном 
заједницом  

Учешће у акцијама 
локалне самоуправе 

С.Марковић 
Наст.српског језика 
учитељи 

Међународни 
дечји карневал 

Учитељи друго и 
трећег разреда 

Мини-тини фест С.Марковић 

Обележавање 
Дана општине 

Активности на нивоу 
школе 

Стручна већа, 
комисије 

октобар Обележавање 
Дечје недеље 

Поштовање разлика и 
туђих потреба , развијање 
креативности и развијање 
моторичкихспретности 

Посете,израда 
паноа,Игре без граница 
Хуманитарне акције 

Сви учитељи 

Посета сајму 
привреде 

Разијање опште 
културе,развијање свести 
о савременим начинима 
живота 

посета Стручна већа 

новембар Обележавање 
Дана школе 

Разијање опште културе , 
креативности и 
оригиналности 

Израда новина,паноа 
Изложба 
Спортска такмичења 
Тимски огледни час-
пропорција и њена 

примена(групно 
такмичење) 

Комисије и 
задужени 
наставници 
 

новембар Фестивал 
драмских сцена 

Развијање креативности и 
стваралаћког рада 

Припремање представа  Учитељи четвртог 
разреда и 
наставници српског 
језика 

децембар Дани 
празничних 
чаролија 

развијање креативности и 
развијање моторичких 
спретности 
Развијање стваралачког 
рада 

Израда паноа,честитки 
и уређивање простора 

Сви учитељи 

јануар Обележавање 
школске славе 

Разијање опште културе , 
креативности и 
оригиналности и 
стваралачког рада 

Уређење простора 
приредба 

Н.Поповић 
С.Марковић 
Наст.српског јез. 
 
 

фебруар Дани вина Подстицање креативности Учешће у акцији 
локалнесамоуправе-
израда литерар. радова 

Наст.српског јез. 
Учитељи 
 

Април 
Мај 

Ускрс 
Ликовна 
колонија 

Разијање  креативности , 
оригиналности и 
стваралачког рада 
сарадња са локалном 
заједницом 

Изложба радова Милан.Симић 

Екскурзије 
ученика 
Настава у 
природи 

Развијање опште културе 
и свести о очувању 
природних лепота Србије 

Посете предвиђене  
планом 

Одељењске 
старешине 



Годишњи план рада ОШ „Ђура Јакшић“ за 2019/20. школску годину 
 

51 
 
 

 

2. ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 
Време  Садржај Носиоци 

активности 
Циљ и задаци 
активности 

Место 
реализа
ције 

 
 
 

Септембар 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Приредба за ђаке 
првке( ученици 4. 
разреда казују 
стихове о школи 
,првацима , глуме , 
певају песме о школи 
и другарству,играју ) 
2.Дечји карневал 
(ученици 2. и 3. ) 
3.Мини – Тини фест 

учитељице 
4.разреда 

 
 
 

ученици и 
учитељи 3. и 4. 
разреда 
 
ученице 
4.разреда 
,учитељице 
4.разреда 

-Пријем ђака првака , 
привикавање ђака на 
нову средину , 
добродошлица за наше 
нове чланове , 
упознавање са 
учитељима 
-представљање школе 
кроз игру и песму  на 
одабрану тему 
-представљање школе 
,извођење песме уз 
пратњу групе ученика , 
развијање такмичарског 
духа 

Школа  
 
 
 
 

Центар 
града 

 
Хала 
спортова 

 
 
 
 
 

 
 

Октобар 
 

Обележавање Дечје 
недеље: 
1.Пријем првака у 
Дечји савез 
2.Посета библиотеци 
3.Дечја права-

изложба радова 
на задату тему 

 
 
 

учитељи свих 
разреда , 
директорка 
 
учитељи 2. 
разреда , 

ученици, 
библиотекар 
ученици и 
учитељи 2. 3. 
4. разреда 

 
 

-обележавање Дечје 
недеље , пријем првака 
у Дечји савез уз 
пригодни програм 
-мотивисање ученика за 
читање , стицање знања 

о начину прикупљања 
потребних информација 
у библиотеци , чувању 
књига и позитиван 
однос према књизи 
-израда ликовних 
радова на тему 
другарства , игре  

Школа 
 
 

Библиоте
ка 

 
 
 

новембар 

Обележавање Дана 
школе: 
1.Приредба за ђаке и 
родитеље 
2.Радионице за децу и 
родитеље- заједничке 
активности 
3.Бирамо најбољу  
песму о другарству 
4.Промоција Школског 
часописа 

 

учитељи 4. 
разреда , 
ученици , 
наставници 
српског језика , 
музичке 
културе и 
ликовне 
културе , 
ученици виших 
разреда 
-ученици 
млађих разреда 
, учитељи 
ученици млађих 
разреда  

-припремање приредбе 
на одабрану тему 
Дружење родитеља и 
деце кроз разне 
активности 
-подстицање 
сваралаштва и 
развијање маште , 
неговање такмичарског 
духа 
-подстицање 
сваралаштва и 
развијање маште , 
неговање такмичарског 
духа 

 
 
 

Школа 
 
 
 

Школа 
 
 
 

Школа 
 
 

Школа 

 
 

Децембар 
 

 
 
 
 
 

1.Приредбе поводом 
дочека Нове године 

-ученици и 
учитељи 
млађих разреда 

-обележавање празника 
сценско представљање 
дружење  

 

 
Школа 

 
јануар 

 
2.Светосавски 
програм 

 
 

-школски хор  
млађих и 
старијих ђака , 
вероучитељ 
наставници 

обележавање школске 
славе , неговање 
традиције и упознавање 
са прошлошћу нашег 
народа , неговање  

 
Школа 
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 српског језика  
 
 

вредности  

 
Фебруар 

 

Смотра рецитатора 
наше школе  

 

ученици, 
учитељи и 
наст.српског ј. 

 

-неговање лепог 
казивања стихова   

 
Школа 

Март Осмомартовски базар 
– изложба радова 
ученика 
 

-ученици 
млађих разреда 
учитељи 

-креативно изражавање  
истицањенајуспешнијих 
ликовних  и литералних 
радова 

 

 
Школа 

 
Април 

Ускршње чаролије – 
изложба радова 

 

ученици млађих 
разреда . 
учитељи 

- изложба 
најуспешнијих радова 
ученика насталих на 
часу ликовне културе 

 

 
Школа  

 
Мај 

Правимо приредбу 
посвећену Дану Сунца 

-ученици 
млађих разреда 
, учитељи 

-заједничка приредба 
свих ученика млађих 
разреда посвећена Дану 
Сунца 

 

 
Школа  

 

3. ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 

Садржаји програма 
Активности 
ученика   

Активности 
наставника  

Начин и 
поступак 
остваривања 

Циљеви и задаци 
садржаја програма 

Упознавање 
запослених о плану 
и програму  рада 
Тима 
Септембар 2016 

-Ученици као 
главни 
учесници у 
образовању и 
васпитању 
обавезни су да 
уважавају и 
поштују 
личности 
других-
ученика, 
запослених, 
родитеља.  
-Да поштују 
правила 
установе и сва 
она акта 
којима се 
уређују 
њихова 
права,обавезе 
и 
одговорностии 

Наставник: 
-Помаже 
прилагођавању 
деце, охрабрује 
их за сарадњу 
са вршњацима, 
помаже 
родитељима у 
раду са децом 
код куће 
-Непрестано 
приступа и 
мења свој 
приступ деци 
уколико има 
потребе за тим 

у складу са 
способностима, 
знањем 
интресовањима 
и потребама 
ученика 

Установа може 
да укључи у 
тим за 
социјалну 
заштиту и 
представнике 
родитеља и по 
потреби 
одговарајуђе 
стручњаке 
(лекар, 
представник 
полиције)  

-Упућивање и стручно 
усавршавање 
запослених ради 
унапређивања 
компетенција ради 
благовременог 
уочавања и реаговање 
на насиље, постојање 
различитих видова 
насиља као и како их 
препознати. 
-Упознавање осталих 
запослених у ком 
домену је потребна 
социјална заштита и 
шта ће све радити Тим 

током једне наставне 
године. 
-Врло је битно 
истакнути да је заштита 
детета јадинствен 
процес у коме учествују 
раѕличити системи а 
кључна реч је сарадња. 

Мера превенције за 
стварање безбедне 
средине за живот и 
рад ученика 

Током 
годинеконтинуирано 

-Активно 
учествују у 
раду 
одељенске 
заједнице, као 
чланови 
ученичког 
парламента 
посебно 
доприносе и 
учествују у 
превентивним 
активностима 

-Укључује 
родитеље у 
наставу, 
консултује 
стручњаке кад 
год је то могуће 
у планирању, 
праћењу и 
постављању 
циљева 
-Пропагира 
образовну 
политику којом 

-Одвија се у 
школи где 
стручни 
сарадници уз 
сарадњу 
учитеља 
учествују у 
обукама које 
мере 
превенције 
треба 
користити као 
и 

-Израда прогарама за 
заштиту ученика  
-Организовање 
разговора, 
трибина,обука  о 
безбедности и заштити 
ученика 
-Дефиинисање правила 
понашања и последица 
кршења правила  
-Развијање вештина 
ефикасног реаговања у 
ситуацијама насиља  
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 се уважавају 
различитости 

препознавање 
социјалног 
проблема 
независно од 

тога да ли га 
дете поседује 
или његова 
породица 

 

-Умрежавање свих 
кључних носилаца 
превенције 
насиља(савет 

родитеља,школски 
одбор,ученички 
парламент,наставничко 
веће)  

 

Мера интервенције 
у ситуацијама када 
се јавља насиље, 
злостављање и 
занемаривање у 
школи 

 

-Ученици 
похађају 
школу да би 
учили, 
развијали и 
неговали 

културу 
понашања  
-уколико се 
процени да 
постоји 
потреба да се 
прилагоди 
обр.вас.рад 
ученик 
наставља рад 
по ИОП-у 

-Прилагођава 
наст. градиво 
могућностима и 
способностима 
сваког детета 
као и у 
инклузивном 
процесу 
- Осoбa коja 
минимизира 
ефekат 
eтикетирања у 
рaзреду и један 
од оних кoји су 
зaслужни за 
друштвено 
прихватање 
индивидуалних 
разлика 

-Стручни 
сарадници 
тада уколико 
је потребно 
извештавају 
ЦСР који на 
основу 
темељних 
извештаја 
одлазе у 
обилазак 
породице 
-Могућ је и 
долаѕак 
сарадника 
ЦСР у школу 
где ће такође 
обавити 
разговор са 
родитељима и 
учеником  да 
реше проблем 

-Дефинисање 
процедура и 
поступаказа социјалну 
заштиту и реаговање у 
датим ситуацијама              
-Сарадња са 
релевантним службама 
и континуирано 
евидентирање                                                 
-Саветодавни рад са 
родитељима-Пружање 
помоћи ученицима са 
поремећајем у 
понашању,тј.са 
ученицима са казненим 
делима, ѕапуштеним 
ученицима, оних који 
долазе из 
проблематичних 
породица 

 

4. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА ЗА ШК.2019/20. 

 

АНАЛИЗА СТАЊА У ШКОЛИ 
 

 Од школске 2013-2014 год. у школи се реализује пројекат "Родно засновано насиље". У оквиру тог 
пројекта урађено је истраживање о распрострањености различитих облика насиља у школи, као и насиље 
повезано са родним улогама. До августа 2014. добијени су резултати истраживања безбедности школског 
окружења (БШО образац), на основу којих би требало унапредити следеће области: дежурство наставника, 
информисност и учешће ненаставног особља у циљу безбедности, индивидуални планови заштите ученика и 
појачан васпитни рад, превентивне активности које спроводе стручни сарадници, подстицање ученика да се 
обраћају за помоћ одраслима, чување школске имовине... 
У априлу 2016.г. реализоване су радионице за све ученике од петог до осмог разреда на тему ''Дигитално 
насиље''. 

ЦИЉ ПРЕВЕНЦИЈЕ НАСИЉА 
 Успешно спровођење активности у оквиру пројекта " Родно засновано насиље ", како би школско 
окружење било што безбедније за ученике и како би се смањили сви облици насиља, па и родно заснованог 
насиља И дискриминације.  

ЗАДАЦИ 
 - Успостављање функционалније унутрашње заштитне мреже; 

 - Наставак сарадње са спољашњом заштитном мрежом;  
 - Реализација превентивних активности;  
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ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 
ЗАНЕМАРИВАЊА И ЗАДАЦИ РАДА ТИМА 

 
Задаци рада Тима за ову школску годину су: 

 - Сарадња се ментором пројекта 
 - Координација рада матичне школе и свих издвојених одељења на реализацији превентивних 

активности; 
 - Праћење реализације оперативног плана;  
 - Евалуација реализације пројекта и програма заштите. 
 
 

ПЛАН РАДА ТИМА 
 
 
 

 
 
 
 

УНУТРАШЊА ЗАШТИТНА МРЕЖА 
 

 Сви елементи оперативне Унутрашње заштитне мреже су дефинисани ранијих година. Циљ је да 
сви елементи функционишу адекватно и да се успостави добра координација: 

Школски тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања чине повереници 
матичне школе и свих издвојених одељења, како би се у реализацију програма заштите укључила сва 
издвојена одељења. 

Вршњачки тим чине ученици од 5.до 8.разреда. На почетку школске године сва одељења поменутх 
разреда бирају по два ученика на основу карактеристика које су релевантне за чланове Вршњачког тима. 
Ове године одржаће се обука ВТ, кроз три радионице, у три осморазредне школе. ШТ је одабрао сараднике 
за ВТ, који ће одржати обуку, а затим пратити и усмеравати рад ВТ у току школске године. Два представника 
ВТ учествоваће у раду Школског тима за заштиту. 

Ученички парламент чине по два представника одељења седмог и осмог разреда, укупно 12 
чланова УП. Два представника УП присуствују и учествују у раду Школског одбора. 

УП и ВТ сарађују кроз заједничке састанке, осмишљавање и реализацију превентивних и 
ваннаставних активности у току године, а посебно приликом планирања и реализације програма за 
обележавање Дана школе у априлу и мају месецу. 

Форум театар воде  Марија Живановић и Александра Димитријевић   . 
Приликом форумовања у току године укључује се и ВТ и УП у предлог и решавање ситуација 

насиља. 
Одељењске заједнице ће на почетку школске године изгласати нова одељењска правила, а ВТ 

школска правила. Све појаве насилних ситуација решаваће и пријављивати чланови ВТ, а уколико је 
потребно укључиваће се одељењске старешине, стр.сарадник и Школски тим. Одељењске старешине су у 
обавези да попуњавају евиденционе листове и о свему обавештавају Школски тим, бар једном месечно. 

Сарадња с родитељима се огледа у учешћу родитеља у организацији ваннаставних активности, 
укљученост и обавештеност о пројектним активностима школе на састанцима Савета родитеља и на 

ДИНАМИКА 
САСТАНАКА ШТ 

ДНЕВНИ РЕД 

Октобар-новембар 
2019.. 

Праћење реализације превентивних активности програма 
заштите; 
Утврђивање потреба израде индвидуалних заштитних планова 

и појачаног васпитног рада ученика; 
Спровођење активности пројекта ''Родно засновано насиље'' и 
''Дигитално насиље''; 
Обука и праћење рада Вршњачког тима. 

Јануар, 2020. Анализа досадашњих  превентивних активности, укључујући 
родно засновано насиље и дигитално насиље; 
Реализација индивидуалних заштитних планова; 
Појачан васпитни рад с у ченицима - план рада ОС и 
стр.сарадника. 

Април, 2020. Видљивост реализације програма по школама 
Интеграција планираних активности програма ШБН и РЗН у 
програм обележавања Дана школе 

Август, 2020. Извештај о реализацији плана Тима; 
Акциони план за шк.2019/20.год. 
План заштите и оперативни план за шк.2019/20.год. 

У току 
школске године по 

потреби 

Разматрање евидентираних пријава насилних 
ситуација, дискриминаторног понашања,укључујући и родно 
засновано насиље, предлог мера и реализација изабраних 
мера. 

По потреби, сарадња са спољашњом заштитном 
мрежом (случајеви насиља са трећег нивоа) 
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родитељским састанцима у току године. Најзначајније је информисање, сарадња и учешће родитеља у 
решавање ситуација насиља које се дешавају у школи, а то су случајеви другог и трећег нивоа. У зависности 
од укључености родитеља, решавање ситуација је мање или више успешно. 

Процедура вођења евиденције и пријаве насилних облика понашања у школи утврђена у 
школској 2013/14.години. Садржај и форма евиденционих листова су унапређени и прослеђени свим 
одељењским старешинама. Изводи из Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, 
злостављање и занемаривање истакнути су и видљиви у холовима свих школа. 

  
СПОЉАШЊА ЗАШТИТНА МРЕЖА 

 
 Спољашња заштитна мрежа је формирана , када су потписани споразуми о сарадњи са 

релевантним установама из окружења: Центар за социјални рад, Полицијска управа, Здравствени центар, 
Основни суд, Локална самоуправа  и локални медији .  

 Сарадња ће се и ове године огледати у организовању заједничких састанака, укључивање у 
решавање случајева насиља трећег нивоа, медијско праћење реализације пројекта РЗН у нашој школи.... 

  
 

5. УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 
 

У последња два разреда основне школе организује се ученички парламент и чине га по два 
представника одељења седмог и осмог разреда. Избор чланова УП врши се анонимним анкетирањем сваког 
ученика, претходно припремљеним листићима, где свако упише два предлога за чланове УП. Изјашњавање и 
именовање чланова обавља се у свим одељењима седмог и осмог разреда на часовима одељењског 
старешине. 

Задатак ђачког парламента је да даје мишљења и предлоге и вези свих питања која су од значаја за 
школовање, да разматра сарадњу ученика и наставника, да обавештава и активно учествује у свим 
активностима на нивоу школе. 

 Проширена су овлашћења ученичког парламента када су у питању мере безбедности и заштите 
ученика, начин уређивања школског простора, избор уџбеника, слободне и ваннаставне активности, активно 
учешће у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе и предлагање чланова стручног 
актива за развојно планирање из реда ученика. Ново законско решење је и да парламент бира два 
представника који учествују у раду Школског одбора, односно проширеног сазива Школског одбора без 
права одлучивања. Свим овим темама Ученички праламент ће се бавити бар једном у току сваког 
класификационог периода, а избор представника за Школски одбор врши се на првом састанку, када се и 
прецизира план рада УП.  

 

ДИНАМИКА 
САСТАНАКА УП 

ДНЕВНИ РЕД НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

Септембар, 2018. -конституисање ученичког парламента, избор 
председника, записничара и представника за 
Школски одбор 
-седница Шк.одбора у септембру 

задужени наст. и секретар 
школе 

Октобар, 2018. -понашање ученика и наставника у школи 
-правила понашања 

Стр.сарадник и председник УП 

новембар 2018 прослава Дана школе 
задушени наст 

Фебруар, 2019. -сарадња са ВТ и учешће у акцијама ВТ, слободне и 
ваннаставне активности 
-седница Шк.одбора у фебруару 

Стр.сарадник и председник УП 

Март, 2019. - учешће на такмичењима у шк.2015/16.год. 
Стр.сарадник и председник УП 

Мај, 2019. -учешће у активностима стручних органа школе 
-седница Шк.одбора у јуну Стр.сарадник и председник УП 

 

6. ВРШЊАЧКИ ТИМ 
 

Чланови тима у школској 2018/19.год. биће изабрани до краја септембра месеца, а ученици свих 
одељења од 5. до 8.разреда гласаће узимајући у обзир карактеристике које су релевантне за чланове 
вршњачког тима:  

да су „тимски играчи“ (воле да сарађују са другима на решавању проблема, задатака), да су 
креативни и конструктивни (не кваре добру атмосферу, теже да нађу решења која одговарају свима), да су у 
добрим односима са највећим бројем ученика, да не испољавају насилно понашање и умеју да одбране своја 
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уверења и вредности (односно да нађу начин да се изборе за оно што им је важно), да су стрпљиви и не 
плану лако (разљути се), да уживају поверење већине ученике. 

 

Активности  Носиоци 
активности 

Динамика  

Избор чланова ВТ у свим одељењима од 5-
8.разреда 

Тим за школу без 
насиља 

До 15.9.2019. 

Упознавање  чланова ВТ и утврђивање плана 
рада за шк.2019/20. (дефинисање плана 

реализације превентивних активности, промоција 
ненасиља) 

- II - До 30.9.2019. 

Обука чланова ВТ за учешће у реализацији 
програма превенције насиља у школи, као и 
родно заснованог насиља (кроз реализацију 

радионица) 

- II - Октобар 

Пружање подршке ученицима у решавању 
проблема и благовремено реаговање на 

проблеме по познатој процедури. 
- II - Свакодневно 

Учешће у форумовању. - II - 
По плану одржавања 

форум представа 

Фотографисање свих дешавања до краја 
шк.године (спортски сусрети, фер-плеј игре, Дан 

школе, другарско вече, крај шк.год.) 
- II - Током шк.2019/20. 

Писање репортажа о значајним 
догађајима до краја шк.год. (све ваннаставне, 

превентивне активности) 
- II - Мај и јун, 2020. 

Изложба репортажа и фотографија у холу 
осморазредних школа (свих ваннаставних, 

превентивних активности) 
- II - Јун, 2020. 

 

7. ФОРУМ ТЕАТАР 
 
План рада Форм театра за ову школску годину приказан је у табели, а сарадници су: 
 

 

АКТИВНОСТИ ЦИЉЕВИ 
НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

ДИНАМИКА 

Избор ученика за форумовање; 
дефинисање појмова: форум 
позориште и форум представа, 
правила форумовања; доношење 
правила групе 

Усвајање 
(учење) 

адекватних 
реакција 

ученика на 
ситуације 
насиља у 

школи 

 Септембар 

Извођење одабраних вежби и игара 
за форум позориште; Представљање 
теме помоћу тела других 

 Октобар 

Одабир теме за за представу и 
писање сценарија  Октобар 

Извођење прве форум представе на 
тему родно заснованог насиља 
Извођење форум представе поводом 
обележавања Дана школе 
 

 новембар 

Извођење форум представе поводом 
обележавања новогодишњих и 
божићних празника 

 Крај децембра 
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Форумовање са другим школама 
 У току шк.године 

 

8. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 
 

Време и 
место 

Садржаји програма Начин и поступак 
остваривања 

Циљеви и задаци 
садржаја програма 

Носиоци и сарадници 

Током 
године, 

школа, 
општина 

Сарадња са друштвеним 
делатностима 

Сарадња са службом за 
друштвену бригу о деци 

Консултативни 
разговори у вези 

израде 
финансијског плана, 
помоћ при 
спровођењу јавних 

Успешна израда 
финансијског плана 

уз сагледавање 
реалних могућности 
локалне 
самоуправе, 

Директор, секретар, 
обрачунски радник 
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9. ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ НА ПРЕЛАЗУ У СРЕДЊУ 

ШКОЛУ 
Професионално васпитање и усмеравање ученика одвија се кроз све облике наставног и 

ваннаставног рада. 
Циљеви и задаци: 

Упознати ученике са што већим бројем занимања, указати на њихове захтеве и развијати способности 
и интересовања за поједине делатности. 

Створити код ученика реалан став према сопственим способностима и у складу са њим усмеравати 
њихово интересовање 

набавки.  
На предлог школе, а 
уз сагласност 
родитеља, 
интересорна 
комисија процењује 
којим ученицима је 
потребна додатна 
образовна, 
здравствена или 
социјална подршка 

поштовање прописа 
у области 
финансијског 
пословања 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Током 
године, 
школа, 
општина 

Сарадња са просветном 
инспекцијом 

Путем 
континуираног 
праћења рада 
школе, просветна 
инспекција даје 
предлоге, указује на 
недостатке, пружа 
повратну 
информацију о 
тренутном раду 
школе као и о 
начинима за 
унапређивање 

Успешна израда 
финансијског плана 
уз сагледавање 
реалних могућности 
локалне 
самоуправе, 
поштовање прописа 
у области 
финансијског 
пословања 

Директор, 
стручни сарадник, 
наставници, учитељи  

Током 
године, 
школа, 
општина 

Сарадња са МУП-ом Организација 
трибина, 
предавања, 
контролни прегледи 
возила приликом 
одласка  на 
екскурзије, излете 
из школе у природи 

Утицати на 
повећање свести о 
безбедности у 
саобраћају 

Директор, стручни 
сарадник, одељенске 
старешине 

Током 
године, 
школа, 
општина 

Сарадња са месном 
заједницом 

Заједнице акције 
озелењавања, 
уклањања графита, 
чишћење околине 
школе 

Учешће у акцијама 
месне заједнице 

Чланови тима за 
заштиту животне 
средине 

Током 
године, 
школа, 
општина 

Сарадња са градском 
управом 

Културне и спортске 
активности локалне 
управе 

Учешће у 
културним, 
спортским и другим 
активностима 
локалне управе 

Директор 
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Откривање ученика који имају сметње у развоју (физиолошком и психолошком) и рад на њиховом 
професионалном усмеравању. 

Сарадња са средњим школама и радним организацијама у циљу прикупљања података о занимањима 
различитог профила 

Оснивање сталног паноа посвећеног професионалној оријентацији ученика 
Деловање на усклађивању жеља и захтева родитеља са способностима, могућностима и жељама 

детета. 
Координатори послова из области професионалне оријентације (ПО) су психолог и педагог, а носиоци 

послова су разредни учитељи, предметни наставници и одељењске старешине. 
Сарадници на релизацији овог програма биће спољни сарадници  и родитељи. 
Програм ПО ученика обухвата континуирано праћење психофизичког развоја ученика у току васпитно 

образовног рада. 
 

 
Циљ и задаци Активности  Сарадници Динамика  Резултати  Документација 

 

Формирање 

школског тима 

за ПО 

Верификација тима 

за ПО на 

наставничком већу 

Директорка 25.08. 2019. У школи постоји 

тим: стр.сарадник и 

3 наставника (ОС 

8.раз.) 

Записници са 

наставничког већа 

Планирање рада 

имплементације 

програма ПО 

Школски тим прави 

акциони план 

Школски тим за 

ПО 

9.10.2019. Акциони план 

имплементације 

програма По 

Акциони план 

имплементације 

програма По 

Обезбеђивање 

услова за 

реализацију 

радионица са 

ученицима 

Креирање  

распореда 

реализације 

радионица са 

ученицима . 
Информисање ОЗ, 

ОС 7. И 8. Разреда . 

информисање 

родитеља 

Школски тим за 

ПО, ОС 7. И 8. 

Разреда 

До 31.12.2019.   

Имплементација 

програма ПО 

Реализација 

радионица са 

ученицима 

Школски тим за 

По, ос. 7. и 

8.разреда 

Јануар 2020.– 

април2020. 

ОБучени ученици 

кроз радионице 

Списак ученика, 

портфолио 

Реализација род. 

састанка 

Школски тим за 

ПО о.с.  8. 

Разреда 

фебруар и мај 

2020. 

Родитељи ученика 

разреда су 

укључени у 

пројекат 

Презентација са 

састанка, 

фотографије 

Реализација 

реалних сусрета 

Школски тим за 

ПО и Ос 7. И 8. 

Разреда 

Од фебруара 

до априла 2020 

Промоција школе у 

области реалних 

сусрета  Изградња 
мреже партнера 

Списак учесника, 

продукти са 

радионица, 
портфолио извештај, 

фотогр. 

Успостављање 

мреже школа ПО 

Сарадња са другим 

школама  

Школски тим за 

По 

У току целе 

године 

Промоција школе , 

постигнућа, 

сарадња са другим 

школама 

Списак учесника, 

продукти, агенда 

 Школски тим за 

По 

У току целе 

године 

Списак учесника, 

продукти, агенда 

Сарадња са 

стручним 

органима школе 

Подршка програму 

на седницама 

стручних органа 

школе 

Школски тим за 

ПО и 

председници 

стручних и 

разредних већа 

У току целе 

године 

Школски тим 

сарађује са 

стручним органима 

школе 

Записници са 

стручних већа 

Евиденција Креирање модела 

за евиденцију 

Тим за ПО Након сваке 

реализоване 

радионице 

Формиран фолдер 

евиденције, сви 

информисани о 

постигнућима 

Списак, продукти, 

извештаји 

Извештавање Креирање и 

достављање 
извештаја стручним 

и управним 

органима шк. 

Тим за ПО Сумарно после 

модула и након 
реализације 

пројекта 

Учесници, актери, 

партнери 
информисани о 

постигнућима, 

установљен начин 

извештавања 

Извештаји, 

фотографије, 
записници, видео 

записи 

     

10. ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА 
 

Садржаји 
програма 

Учесници 
Начин и поступак 

остваривања 
Циљеви и задаци 

Систематски 
прегледи ученика 

1.,3.,5.,7.,разр
ед 
1.,5.,7. Разред 

редовни систематски 
прегледи, прегледи пред 
полазак у школу, одлазак на 
екскурзију 

здравствена заштита 
ученика, развијање 
свести о важности 
превенције и 
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заштите здравља 

Стоматолошки 
прегледи и 
поправка зуба 

1-8.разреда систематски и редовни 
прегледи код стоматолога 

Развијање свести о 
важности превенције 
и заштите здравља 
уста и зуба 

Континуирана 
сарадња са ЗЗЗЗ, 
Црвеним крстом и 
Општинским 
одбором за 
превенцију 
болести 
зависности 

5-8.разреда Предавање, трибине, 
радионице 
-Значај личне и колективне 
хигијене и њен утицај на 
очување здравља (5. Раз.) 
-Пубертет (6.раз.) 
- Предавање за ученике о 
болестима зависности (7.раз) 
- Предавање за родитеље о 
превенцији злоупотребе 
дроге 
- Полно преносиве болести и 
контрацепција (8.раз.) 
 

Развијање свести о 
здравим стиловима 
живота, важности 
превенције, здраве 
исхране, о 
опасностима 
коришћења 
психоактивних 
супстанци 

 

11. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Време Садржај Носиоци активности 
Циљ и задаци 

активности 

Место 
реализа

ције 

22. 
Септембар 

Светски дан без 
аутомобила 

ученици, наставник, 
дебата 

Да ученици 
разумеју сопствену 

улогу и значај у 
заштити животне 
средине и стекну 
основна знања у 

вези са узроцима и 
последицама 

њеног 
нарушаваења 

школа 

4.октобар 
дан заштите 
животиња 

ученици, наставници 
панои, 

фотогра
фије 

новембар Дан планете земље 

акција 
сакупљањалименки и 

боца. Формирање 
еколошке касе 

кутак у 
холу 

школе 

децембар 
Дан борбе против 

сиде 
израда и подела 

флајера 
развијање културе 

живљења 
школа 

јануар 
Дан без дуванског 

дима 
израда паноа 

развијање 
здравствене 

културе 
школа 

фебруар 
Светски дан чистог 

ваздуха 
ученици, наставници 

вежба мерења 
загажења ваздуха 

у школи 
школа 

април 
Дан енергетске 
ефикасности 

ученици 
анкетирање 

ученика и обрада 
резултата 

 

мај 
светски дан заштите 

биодиверзитета 
ученици, припремају 

презентацију 
  

5.јуни 
дан заштите 

животне средине 

ученици – акција 
чишћења 

шк.дворишта, панои 

развијање тимског 
духа 

 

 

 

 

 

 

12. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ 
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Садржај 
програма 

Активности 
ученика 

Активности 
наставника 

Начин и 
поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци 
садржаја 
програма 

Спортска недеља – 
у оквиру дана 
школе у новембру 
месецу– 
међуразредна 
такмичења у малом 
фудбалу и одбојци; 
такмичења у 
оквиру секција 

Активно учешће 
ученика у 
садржајима кроз 
игру, суђење, 
асистенцију, 
посматрање 
утакмице 

Организација, 
спровођење 
активности, 
додељивање 
задатака ученицима, 
суђење, 
обезбеђивање 
потребних реквизита, 
вођење активности. 

Неке од 
активности ће се 
обављати у 
оквиру редовних 
часова, неке 
после часова, а 
неке у оквиру 
секција. 

Стицање навике за 
систематским 
физичким 
вежбањем, 
развијање осећаја 
за фер –плеј, 
припремање за 
школска такмичења 

Јесењи и пролећни 
крос – такмичење у 
трчање на 
различите дужине 
стаза, зависно од 
узраста ученика 

Трчање Вођење ученика. 
Распоређивање 
ученика по узрасним 
категоријама. 

Деца ће се 
окупити у 
школском 
дворишту и онда 
ће их наставници 
одвести на место 
реализације ове 
активности. 

Развијање љубави 
ученика према 
базичној физичкој 
активности– 
трчању. 

Спортска 
такмичења: 
пливање и стони 
тенис у октобру, 
кошарка у 
новембру, одбојка 
у децембру, мали 
фудбал у 
новембру, рукомет 
у априлу, 
гимнастика у 
марту, атлетика у 
мају.  

Учешће и 
представљање 
школе на 
такмичењима од 
општинског до 
републичког нивоа 
у базичним 
спортовима и 
спортским играма у 
категорији дечака и 
девојчица од петог 
до осмог разреда. 

 

Селекција ученика за 
одређене спортове, 
припрема екипа кроз 
секције , подизање 
физичке и техничко – 
тактичке припреме 
ученика за 
такмичења.  

Ученици ће са 
наставницима ићи 
на места 
одржавања 
такмичења. 

Стицање навике за 
систематским 
вежбањем, 
развијање 
такмичарског духа, 
развијање осећаја 
за фер плеј 

13. ПРОГРАМ ПРИМЕНЕ КОНВЕНЦИЈЕ О ПРАВИМА ДЕТЕТА 
Циљеви: 

Упознати што већи број деце и одраслих (родитеља и наставника) са Конвенцијом о правима детета. 
Протумачити права и одговорности везане за та права. 
Створити услове за усвајање и  уношење дечјих права у свакодневни живот. 
Омогућити и подстицати учешће деце у остваривању Конвенције. 
Мотивисати одрасле и децу на заједничке активности (које ће омогућити остваривање нарушених 

дечјих права) 
Ублажити трауме и пропусте који су настали у време сукоба и санкција. 
Помоћи социјализацији и интеграцији избеглица. 

Начини реализације:  
Кроз активности у оквиру „ Дечје недеље“ 

   Кроз одељењске заједнице 
II-IV разред 

Игре из приручника за примену „Буквара дечјих права“ аутора Љубице Бељански-Ристић  
IV разред 

Припрема приредбе за пријем првака (из Буквара) 
V-VI разред 

Радионице из приручника за примену „Буквара дечјих права“ аутора Љубице Бељански-Ристић  
VII-VIII разред 

Радионица из приручника за примену „Буквара дечјих права“ аутора Љубице Бељански-Ристић 
Кроз секције у млађим разредима 

Ликовна секција – бојење картица дечјих права, израда илустрација за дечја права. 
Литерарна и рецитаторска – учење песама из Буквара и писање радова на тему дечјих права. 
Музичка секција – певање песама из Буквара. 

Кроз секције у старијим разредима 
Еколошка секција – спровођење акције уређења школског дворишта и рад на оплемењивању 
учионица зеленилом. 

- Ликовна секције – израда илустрација дечјих права и отганизовање излоæбе 
радова. Израда плака за најављене акције. 

- Литерарна и новинарска секција –  



Годишњи план рада ОШ „Ђура Јакшић“ за 2019/20. школску годину 
 

62 
 
 

VII ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА И 
УНАПРЕЂИВАЊА ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА 

1 УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 
1.1. Обогаћивање годишњих планова рада, оперативних и дневних припрема, су елементи који  ће 

омогућити успешније увођење ученика у технике учења и самосталног рада /сви наставници, трајно/ 
1.2. Израда појединачних програма модернизације васпитно – образовног рада 
 /сви наставници/.  
1.3. Јачање рада стручних актива и РВ  /сви наставници,директор и руководиоци трајно/  
1.4. Анализирање опремљености наставним средствима, набавка нових,  инсталирање графоскопа у 

свим учионицама млађих разреда /рук.актива и пом.директора /  
1.5. Изграђивање система мотивације  ученика, али и наставника ппс и директор  
1.6. Анализа свих иновационих елемената који су присутни у раду појединих наставника или група 

наставника ради афирмисања, ширења и уткивања у праксу свих чланова колектива наставника и стручних 
сарадника /Активи и НВ  

1.7. Остваривање свих елемената ГПРШ који се непосредније односе на унапређивање 
васпитно-образовног рада у школи Саставни део овог поглавља ГПРШ су планови рада: Наставничког већа, 
стручних актива, разредних већа, као и оперативни планови наставника, директора и стручних сарадника у 
којима су дати садржаји, облици и технике унапређивања рада школе (сви наставници и стручни сарадници ) 
          1.8. Реализација  Развојног плана школе 
          1.9. Реализовање активности  за вредновање рада школе  
          1.10. Реализација Пројекта „ Школа без насиља“-наставак рада 

 

14. УНАПРЕЂИВАЊЕ ВАСПИТНОГ РАДА 
2.1. Усмеравање живота и рада ученика и, поштовање правила понашања у школи   
2.2. Организовање ученика и омогућавање њиховог утицаја на живот и рад у школи преко ученичких 

организација и заједница  
2.3. Код ученика изградити схватање да је живот у колективу неопходност и да при  том сваки 

појединац мора да се придржава устаљених норми и правила понашања  
2.4. Јачање и садржајно обогаћивање рада одељењског старешине  
2.5. Развијање позитивних моралних особина патриотизма  
2.6. Развијање свести о друштвеној имовини и обавези сваког појединца да је  чува.  

2.7. Пратити остваривање идејности наставе и њеног васпитног деловања, односно обједињавање 
васпитне и образовне компоненте  

2.8. Чврсто повезивати школу и друштвену средину  
2.9.  Кроз радионице  радити на: 

Подстицању социјалног и емотивног развоја деце; 
Формирању позитивних ставова ученика према школи и наставницима; 
Јачању веза између породице и школе; 
Формирању ставова ученика према опште развојним темама- љубав, осећања, сексуалност, лични 

идентитет, идентитет групе, систем вредности, пријатељство 
2.10. Праћење рада  ученичких организација у циљу унапређивања њиховог рада  
2.11. „Школа без насиља“-наставак активности из овог програма: наставити рад са Вршњачким 

тимом, приказивање  цртаних филова  за одељења која нису гледала, улључивање родитеља у рад 
Вршњачког тима 

2.12.Кроз вредновање рада школе унапредити поједине области   
 Саставни део овог поглавља су оперативни планови рада одељенских старешина и Заједнице 

ученика школе у којима су дати конкретнији садржаји. Непосредни извршиоци ових послова су наставници, 
посебно разредне старешине, сву потребну помоћ пружају директор и психолог у оквиру свог 
инструктивно-педагошког рада.  
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15. УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА 
Облици усавршавања:  
Усавршавања приправника и полагања стручних испита  
Усавршавања за педагошки рад  
Уже стручно усавршавање  
 

Конкретизација стручног усавршавања врши се у плановима стручних актива наставника и Наставничког 
већа школе. Ови планови поред задужења за реализацију имају и рокове извршења сваке теме.  
 

 
 
 

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗА ШК.2019/20.г. 

 

Време Активности Носиоци активности 

септембар Стручна трибина за наставнике и родитеље на тему 
развоја детета и његовог одрастања у дигиталном 
окружењу 
Семинар за наставнике страних језика ( образовни 
стандарди) 
Обука учитеља и наставника за коришћење е-дневника 

Чланови управног одбора, 
председница Друштва 
 
МПНТР 
Емина Станковић и Мирјана 
Пауновић Максимовић 

октобар Семинар за учитеље 1. и 2. разреда  ДУОП 

новембар Презентација примера добре праксе 
- интердисциплинарни приступ настави 
- пројектна настава 
Угледни час ''Боје звука'' 
Угледни час ''Болести првог свветског рата'' 

Председници Актива, управни 
одбор ДУОП-а 
 
Наставници музичког и ликовног 
Боринка Милошевић,Марија 
Стошић и Данијела Прокић 

децембар -посета сајму науке 
-тематска недеља од 24. до 28.12. ( хоризонтално 
повезивање  наставних садржаја у свим разредима) 
- пројектна настава , презентација 

Наставници и ученици 
Учитељи од 1. до 4.разреда 

 
Учитељи првог разреда 

јануар -Ђурин сајам науке 
-тематско планирање:Свети Сава – школска слава 

Сви наставници 
Учитељи од 1. До 4. разреда 

фебруар - Зимски сусрети просветних радника Србије 
-Функционална примена информационо-
комуникационих технологија у настави (семинар) 
 

Учитељи, наставници српског 
језика и математике 
Сви наставници 
 

март - Дани отворених врата (радионице, приредбе) 
- сусрет и стручна трибина у сарадњи са Педагошким 
факултетом у Јагодини 

Учитељи од1. До 4.разреда, ДУОП 

 
aприл 

-Огледни час ''Ѓрафичко представљање података'' 
- обележавање Дана планете Земље 
- подршка учитељима трећег и четвртог разреда 
-пројектна настава, презентација 

Јасмина Пауновић,. Мирјана 
Пауновић Максимовић, Слађана 
Петровић 
Учитељи 
Чланови Управног одбора, актив 
првог и другог разуреда 
Наставници који предају петом р. 

мај  -обележавање Дана сунца 
- презентација и анализа угледних часова и тематских 
дана реализованих у II полугодишту 

Учитељи од1. До 4.разреда 
Учитељи од1. До 4.разреда, 
чланови већа природних наука 

 

јун - обележавање Дана заштите животне средине (5. јун) 
- Сабор учитеља Србије и Смотра дечијег стваралаштва 

Учитељи од1. До 4.разреда 
Учитељи од1. До 4.разреда 
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ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

1 ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА 
 
1.Међусобна сарадња родитеља и наставника ради бољег упознавања ученика и једноставнијег 

васпитног деловања састојаће се у међусобном информисању о психофизичком и социјалном напредовању 
ученика, о резултатима њиховог рада и понашања, о условима живота у породици и сл., а ради побољшања 
општих резултата васпитно образовног рада са ученицима  

Ова сарадња одвијаће се путем индивидуалних разговора, „Дан отворених врата“ једном месечно, по 
потреби посета наставника ученичком дому, групних разговора са родитељима и родитељских састанака.  

Родитељски састанци одржаће се у септембру, новембру, јануару, априлу и јуну месецу.  
 
2.Систематско образовање родитеља за васпитни рад реализоваће се путем предавања, 

разговора са родитељима, а делом и путем школског листаи сајта школе. Овај вид рада са родитељима 
обухватиће педагошко и психолошко образовање и здравствено васпитање.  

У оквиру педагошког и психолошког образовања биће речи о психофизичким особинама појединих 
узраста, проблемима учења и рада и социјализације детета о односу родитељ – наставник – ученик, 
хуманизацији односа међу половима, о утицају и коршћењу средстава информисања. У оквиру здравствено – 
васпитног рада биће речи о здравственој заштити и превентиви, најчешћим обољењима код деце, 
психофизичким променама код деце у пубертету, менталној хигијени, хигијенским навикама и друго. Ови 
садржаји педагошко психолошког и здравственог образовања формулисани су у теме. Предвиђа се да се на 

наредним родитељским састанцима неће дискустовати само о успеху ученика, већ ће се организовати 
разговори, о појединим проблемима у развоју и понашању деце за које су подједнако заинтересовани 
породица и школа, а која доминирају у одељењу и траже решења.. Реализатор овог програма је одељењски 
старешина у свом одељењу, а осим њега разговор са родитељима о појединим темама водиће директор 
школе, помоћник директора, педагог и психолог.  

 
3.Учешће родитеља у реализацији задатака школе у складу са одредбама Закона о основном 

образовању и васпитању од 2013 оствариваће се преко Савета родитеља школе, одељења, разреда , затим 
ангажовањем у раду секција, спортског душтва, Заједнице ученика и у реализацији Програма професионалне 
оријентације ученика. Једном месечно родитељи ће у договору са наставницима и од. Старешинама имати 
могућност да прате образовно- васпитну делатност школе. На крају сваког полугођа имаће могућност да 
процењују рад школе и дају своје предлоге за побољшање. 

 
Укључивање родитеља у пројекат ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА 

План одржавања родитељских састанака са основним темама  

 Млађи разреди  време 

 Тема                                                                                   разред 
 I  II 

 II

I 
 IV 

Први школски дани – прихватање школских обавеза   IX       

Упозвање родитеља са организацијом рада у школи , могућностима 
контактирања са учитељем и стручним службама   IX       

Избор чланова Савета родитеља одељења (3) и члана Савета 
родитеља школе (1)   IX    IX   

Уређење школе, дворишта, учионице  IX  IX  IX  IX 

Однос родитељ, ученик, наставник        IX 

Информисање родитеља о Пројекту „ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА“  IX  IX  IX  IX 

Помоћ и сарадња родитеља у реализацији програмских садржаја  
Савета родитеља одељења и Савета родитеља школе  XI       

Спорт, исхрана ученика и значај за правилан развој        XI 

Организација радног дана ученика у породици        XI 

Индивидуалност код деце и карактеристике психофизичког развоја        XI 

Сарадња породице и школе  XI       

Успех ученика, изостајање са наставе и понашање ученика 

 XI 

 I 

 IV 

 VI 

 XI 

 I 

 IV 

 VI 

 XI 

 I 

 IV 

 VI 

 XI 

 I 

 IV 

 VI 

Значај и врсте породичног васпитања    XI     
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Најчешћа обољења школске деце  XI       

Како корисно и занимљиво искористити зимки распуст /упутства, 
савет и сугестија  I  I  I  I 

Психофизичке карактеристике деце овог узраста  IV       

Обавезе ученика    XI     

Утицај књиге и штампе    XI     

Анализирање сарадње у овој школској години и предлагање тема за 
наредну школску годину  VI  VI  VI  VI 

Самосталан и домаћи рад ученика код ученика      IX  IV 

Хигијена и хигијенске навике      XI  IV 

Социјализација детета  XI    I   

Утицај ТВ и филма       IV   

 
 

 Старији разреди Време 

 Тема                                                                                 Разред V VI VII VIII 

Избор чланова Савета родитеља одељења /3/ и члана Савета 
родитеља школе /1/ IX IX IX IX 

Прелазак са разредне на предметну наставу IX    

Другарство и пријатељство код младих  IX   

Психолошка позадина неуобичајених поступака младих   
 

 

Прихватање одговорности и самостално одлучивања IX IX IX IX 

Физичке и психичке промене код  деце у пубертету XI XI   

Успех ученика, изостајање са наставе и понашање ученика 

XI 

II 

IV 

VI 

XI 

II 

IV 

VI 

XI 

II 

IV 

VI 

XI 

II 

IV 

VI 

Радни дан ученика 
 XI XI XI XI 

Самообразовање    IV 

Однос ученик,наставник, родитељ IV IV   

Болести зависности    IV  

Значај правилног избора занимања    IV 

Анализирање сарадње у овој школској години и предлагање тема за 
наредну школску годину VI VI VI  

Наша искуства и предлози за побољшање рада са млађим 
генерацијама    VI 

16. САРАДЊА СА ОСТАЛИМ ИНСТИТУЦИЈАМА 
Институције са којима школа планира настављање сарадње : 

- Министарство Просвете  
- UNICEF 
- Дому здравља  
- Центар за социјални рад  
- Станица милиције  
- Предшколска установа  
- Школе са територије Општине 
- Спортски савез 
- Градска библиотека 
- Спортски центар 
- Позориште 
- Културни центар 
- Градски музеј 
- Локална самоуправа 
- Школска управа у Јагодини 
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VIII ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 
 

1 ИНТЕРНИ МАРКЕТИНГ 
Активност Време Извршиоци 

Прослава Дана школе  19.новембар Комисија, директор 

Прослава Дана Светог Саве  27 јануара. 
Наставници верске 
наставе, српског језика, 
музичке културе 

Прослава Дана жена -8 март -  учитељи 

 Пријем ђака  првака  Август   4 разред 

Изложба ликовних ђачких радова  током године 
наст. Ликовне културе и  
учитељи 

Зидне новине  током године,  

учитељи и предметни 

наставници, 
библиотекар 

 

17. ЕКСТЕРНИ МАРКЕТИНГ 
 

Активност Време Извршиоци 

Извештавање Министарства просвете о 
резултатима рада школе  

током године директор 

Учешће на такмичењима из свих настав. 
Области  

током године  
предметни 
наставници 

Учешће у културним манифестацијама у насељу  током године сви наставници 

Информације и приказивање делатности школе 
у „Билтену'' 

током године комисија 

Комуницирање са јавношћу (канал М, РНЈП – 
параћинске вести  

током године директор 

Сарадња са родитељима   током године 
директор, разредне 
старешине 

Ажурирање сајта школе током године информатичар 

Фејсбук страница -ОШ ''ЂураЈакшић''Параћин током године Информатичар, наст. 
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IX ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 
РАДА ШКОЛЕ 

 
 
Инструменти праћења су: 

Непосредан увид 
- присуство часовима 
- присуство седницама стручних органа 

стално 

директор, 
психолог, 

раз. 
старешине 

Извештаји раз. старешина о реализацији ГПРШ 

Извештај Тима за школу без насиља 

Извештај Тима за вредновање рада школе 

Извештај тима за инклузивно образовање 

полугодишње разредне стар. 

Извештај руководилаца стручник актива о 
реализацији ГПРШ 

полугодишње рук. актива 

Извештаји наставника о реализацији ГПРШ VI сви наставници 

Извештаји руководећих и стручних органа полугодишње 
стр.сарадник, 
директор и 

Квантитативна и квалитативна анализа реализације 
ГПРШ 

полугодишње директор 

 
 
 
 
 
НАПОМЕНЕ: 
Саставни део овог Програма чине: 
 

- Школски програм од првог до осмог разреда 
- Акциони план за Школско развојно планирање 
- Акциони план за Самовредновање 
- Структура 40-то часовне радне недеље радника 
- Табеларни преглед броја ученика и броја група за изборне предмете 
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ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ“ 
 

 

 
 

 
 

 
 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 
школска 2019/20.год. 

 

П Р И Л О З И 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Септембар 2019.год. 
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 2019/20. 

У складу са Законом о основној школи ВЕРСКА НАСТАВА И ГРАЂАНСКОВАСПИТАЊЕ су изборни 
предмети и опредељивање за њих је обавезно на почетку школске године. Следи табела са бројем ученика и 
група по разредима. 

 

Укупан број ученика од 1-4. разреда који похађају грађанско васпитање 196 – број група 12 

5-8. разреда који похађају грађанско васпитање 164 – број група 8.      

Верску наставу од 1-8. разреда похађа 169 ученика, број група 10.  

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ У ПРВОМ ЦИКЛУСУ 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 

МАТИЧНА ШКОЛА/ 

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ 

 

I разред II разред IIIразред IV разред 

Б
Р
. 

У
Ч

. 

Б
Р
. 

Г
Р
У
П

А
 

Б
Р
. 

У
Ч

. 

Б
Р
. 

Г
Р
У
П

А
 

Б
Р
. 

У
Ч

. 

Б
Р
. 

Г
Р
У
П

А
 

Б
Р
. 

У
Ч

. 

Б
Р
. 

Г
Р
У
П

А
 

МАТИЧНА ШКОЛА         

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ - - - - - - - - 

НАРОДНА ТРАДИЦИЈА - - - - 56 3 - - 

РУКЕ У ТЕСТУ - - - - - - 74 3 

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ         

ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА - - - - -  - - 

НАРОДНА ТРАДИЦИЈА - - - - - - - - 

ЧУВАРИ.ПРИРОДЕ - - - - 4 0.5 8 0.5 

МАТ. ШКОЛА / 
ИЗДВОЈЕНО  
ОДЕЉЕЊЕ 

I разред II 
разред 

III 
разред 

IV 
разред 

V 
разред 

VI 
разред 

VII 
разред 

VIII 
разред 

ГВ ВН ГВ ВН ГВ 
В
Н 

ГВ ВН ГВ ВН ГВ ВН ГВ ВН ГВ ВН 

Матична школа  

Број ученика 
39 15 53 18 36 16 54 12 42 22 37 23 59 13 26 43 

Матична школа 

Број група 
2 1 3 1 3 1 3 1 2 1 2 1 3 1 1 2 

Издвојено одељ. 

Број ученика 
2 1 5 1 4 0 3 5         

Издвојено одељ. 

Број група 

0.
25 

.33 
0.
25 

0.3
3 

0.2
5 

0 
0.
25 

0.
33 

        

Укупан бр.ученика 41 16 58 19 40 16 57 17 42 22 37 23 59 13 26 43 

Укупан број гр. 2.
25 

1.3
3 

3.
25 

1.3
3 

3.2
5 

1 
3.
25 

1.
33 

2 1 2 1 3 1 1 2 
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ У ДРУГОМ ЦИКЛУСУ 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 

 

 

V 

разред 

VI 

разред 

VII 
разред 

VIII 
разред 

Б
Р
. 

У
Ч

. 

Б
Р
.Г

Р
У
П

А
 

Б
Р
. 

У
Ч

. 

Б
Р
. 

Г
Р
У
П

А
 

Б
Р
.У

Ч
. 

Б
Р
.Г

Р
У
П

А
 

Б
Р
. 

У
Ч

. 

Б
Р
.Г

Р
У
П

А
 

ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ - - 17 1 47 2 - - 

ХОР И ОРКЕСТАР 18 1 - - - - - - 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО - - - - - - 69 3 

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 46 2 - - - - - - 

СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШ. - - 43 2 - - - - 

ДОМАЋИНСТВО - - - - 25 1 - - 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ – ИЗАБРАНИ СПОРТ 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ – 

ИЗАБРАНИ СПОРТ 

 

 

V 

разред 

VI 

разред 

VII 
разред 

VIII 
разред 

Б
Р
. 

У
Ч

. 

Б
Р
.Г

Р
У
П

А
 

Б
Р
. 

У
Ч

. 

Б
Р
. 

Г
Р
У
П

А
 

Б
Р
. 

У
Ч

. 

Б
Р
.Г

Р
У
П

А
 

Б
Р
. 

У
Ч

. 

Б
Р
.Г

Р
У
П

А
 

ОДБОЈКА - - - - - - - - 

KOШАРКА - - - - - - - - 

ПЛИВАЊЕ - - - -  3 73 3 
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ПЛАН ОБИЛАСКА НАСТАВЕ ЗА 2019/20.ШК.ГОД. 

     У оквиру својих послова директор и стручни сарадници ће обилазити наставу према  следећем плану:  

време предмет наставник Разред/одељење 

октобар Српски језик Сузана Станојевић 11 

октобар Српски језик Славица Обрадовић 12 

октобар Српски језик Дејан Милетић 13 и 24 

октобар Математика Светлана Ристић 51 

октобар Српски језик Сања Јеремић 53 

октобар Математика Мирјана Пауновић Максимовић 52 

октобар Техника и технологија Љиљана Митић 6. 

октобар Техника и технологија Радмило Обрадовић 7. 

октобар Физичко васпитање Дарко Бајкић 8. 

октобар Географија Биљана Милошевић 6 

октобар Француски језик Драгана Тарановски 7. 

октобар Математика Јасмина Пауновић 7 

октобар Енглески језик Александра Димитријевић 6. 

октобар Информатика Зорица Милојковић 8. 

октобар Веронаука Ненад Поповић 8. 

децембар Математика Снежана Ђокић 4. 

децембар Природа и друштво Јелена Блажевић 4. 

децембар Српски језик Живка Радисављевић 4. 

децембар Географија Драгана Милојковић 5. 

децембар Историја Марија Стошић Митровић 7. 

Децембар Историја Оливера Богдановић 5 

децембар Хемија Игор Цветковић 8. 

децембар Хемија Зорица Милојковић 7. 

децембар Ликовна култура Милан Симић 8 

фебруар Припрода и друштво Снежана Смиљанић  

фебруар Српски језик Јасмина Савић  

фебруар Математика Зорица Давидовић . 

фебруар биологија Боринка Милошевић 7 

фебруар биологија Љиљана Савић 5 

фебруар Музичка култура Саша Марковић 6 

март Српски језик Зорица Николић 2. 
март Свет око нас Маријана Толић 2. 
март Српски језик Емина Станковић 2. 
март Српски језик Данијела Поповић Прокић 8 

март Енглески језик Јелена Стојаковић 1.и 3. 

Март Српски језик Марија Лукић 8. 

март Информатика  Слађана Петровић 7 

март Енглески језик Марија Живановић 6. 

март Француски језик Марија Живковић 8. 

март физика Виолета Цветковић 8. 

март физичко Слободан Максимовић 7 

март Грађанско васпитање Јелена Димитријевић 6. 

У току године директор и стручни сарадник ће присуствовати свим угледним часовима и стручним већима 
на којима се анализирају реализовани угледни часови и тематски дани према плану рада стручних већа. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Годишњи план рада ОШ „Ђура Јакшић“ за 2019/20. школску годину 
 

72 
 
 

 
 

Акциони план тимова у школској 2019/2020. години 
 

ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 
 
Крајем 2015.г. завршили смо реализацију Школског развојног плана и усвојили нови за период од 2016-20.године. 

Претходни је реализован у потпуности,што је потврђено и високом оценом и комисије за екстерно вредновање рада школе. 
Висок степен остварености свих области вредновања и индикатора говори о стручном раду и посвећености свих 
запослених.У жељи да још више напредујемо и осавременимо наставу и простор у коме радимо донели смо нови развојни 
план. Планиране области промене су : 

1. Материјално – технички ресурси: 
Стварање просторних услова за реализацију наставних и ваннаставних активности  
Стварање материјалних услова за примену ИКТ у наставном процесу 

2. Настава и учење: 
Подизање квалитета наставе и учења посебно у делу везаном за наставни процес увођењем савремених 

метода, облика рада и средстава 
3. Постигнућа ученика 

Праћење успеха ученика у настави, на такмичењима, тестирањима и завршном испиту и планирање 
наставе у складу са резултатима. 

4. Подршка ученицима: 
Подизање нивоа безбедности на још виши ниво доследном применом Правилника о безбедности као и 

процедура усмерених на заштиту и безбедност ученика 
      Унапређивање рада ученичких организација, ваннаставних активности и учешћа у     
      доношењу одлука које се тичу њих самих. 

5. Етос 
Партнерство сародитељима кроз побољшану комуникацију са родитељима и укључивање родитеља у 

живот и рад школе. 
Редовно информисање родитеља и мотивисање на сарадњу. 

Маја месеца 2016.смо аплицирали код Канцеларије за управљање јавним улагањима са пројектом ''Обнова и 
унапређење објеката јавне намене у јавној својини''. Пројектом су обухваћени радови на енергетској ефикасности 
(изолација фасаде, замена крова, реконструкција електро и громобранске инсталације, уградња лед светиљки, 
реконструкција саниртарних чворова, замена подова,унутрашње кречење, замена врата) и партерно уређење дворишта код 
ђачког улаза. 

Пројекат је прихваћен и након добијања писменог обавештења очекујемо почетак реализације у наредном 
периоду. 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

Септембар Реализација израде планова стручног 
усавршавања наставника, стручних сарадника 
и директора школе предвиђених ГПРШ-ом 

Тим за ШРП, Наставничко 
веће, Тим за самовредновање 

Фебруар, јуни Праћење реализације индивидуалног 
професионалног развоја, попуњавање чек 
листи 

Тим за ШРП, Наставничко 
веће, Тим за самовредновање 

Фебруар, јуни Праћење постигнућа ученика применом 
иновативних метода наставе, учења и 
оцењивања. Праћење реализације тематских и 
интердисциплинарних планова за разредну и 
предметну наставу 

Тим за ШРП, Стручна већа, 
Тим за самовредновање 

Новембар, април Праћење и реализација планова редовне, 
додатне, допунске и припремне наставе 
предвиђене Школским програмом 
Праћење и реализација планова за додатну 
подршку ученицима 

Тим за ШРП, руководиоци ОВ 

Током школске године Праћење и реализација Плана заштите деце од 
насиља, злостављања и занемаривања 

Тим за ШРП и Тим за заштиту 
ученика  

јуни Израда извештаја о раду  за школску 2019/20 Тим за ШРП 

август Израда плана рада за шк.2020/21.г. Тим за ШРП 
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АКЦИОНИ ПЛАН ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 
 
 

ВРЕМЕ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

АВГУСТ Израда годишњег плана активности, као део 
ГПРШ за 2019/20.г. 

Чланови тима 

СЕПТЕМБАР Предлагање области за самовредновање рада. 
ОБЛАСТ – НАСТАВА И УЧЕЊЕ 
ОБЛАСТ – РЕСУРСИ 

Чланови тима 

ОКТОБАР Израда акционог плана за самовредновање, 
подела задужења 

Чланови тима 

НОВЕМБАР Израда инструмената за вреновање, анкете, 
упитници, табеле 

Чланови тима 

ДЕЦЕМБАР 
ЈАНУАР 

Реализација. 
Анкетирање ученика, родитеља и наставника 

Чланови тима 

ФЕБРУАР 
МАРТ 

Статистичка обрада резултата 
Анализа резултата самовредновања 

Извештавање на тиму 

Чланови тима 

АПРИЛ, 
МАЈ  

Извештавање на наставничком већу и сарадња 
са Тимом за развојно планирање 

Чланови тима 

ЈУНИ Израда плана за побољшање квалитета рада 
школе за шк.2020/21.г. 

Чланови тима 

 
 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
 

  
 

 

 

 

АКТИВНОСТИ 
НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ВЕРИФИКАТОРИ 

Допуна школског 
програма израдом 

анекса у вези 
програма 

Професионалне 

оријентације 

Договори на нивоу 
стручних већа, 

Педагошког 
колегијума 

Руководиоци 
стручних већа 

Август-септембар 
2018. 

Шк.документација 

Праћење 
реализације 

активности из 
школског 
програма 

Разговори на 
састанцима 

стручних већа и 
наставничког већа 

Руководиоци 
стручних већа 

Кваратално 
(тромесечје, 

полугодиште, крај 
шк.год.) 

Записници, 
извештаји 

Праћење ефеката 
реализованих 
активности из 

школског 
програма 

Разговори на 
нивоу стручних  

већа 

Руководиоци 
стручних већа 

Кваратално 

(тромесечје, 
полугодиште, крај 

шк.год.) 

Записници, 
извештаји 

Договори око 
могућих 

побољшавања 
докумената 

Разговори на нивоу 
стручних  већа 

Руководиоци 
стручних већа 

Кваратално 
(тромесечје, 

полугодиште, крај 
шк.год.) 

Записници, 
извештаји 

Корекције/ 
допуне  

шк.програма 

Разговори на нивоу 
стручних  већа 

Руководиоци 
стручних већа 

Кваратално 
(тромесечје, 

полугодиште, крај 
шк.год.) 

Записници, 
извештаји 
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СТРУЧНИ ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ 
 

 
 

                               СТРУЧНИ ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

 
 

Активности 
 

Време 
реализације 

Носиоци 
активнсти 

Извори 
верификације 

Одржавање састанка чланова 
тима: Избор координатора и 
договор о изради плана за 
2018/19. и начину рада у току 
школске године 

Почетак септембра 
 

Чланови тима Записник са састанка 

Израда плана рада тима за 
школску 2018/19. 

До 10.09.2019. Чланови тима 
План рада тима, увид 

у ГПРШ 

Идентификовање деце којој је 
потребна додатна образовна 
подршка (индивидуализован рад 

и подршка, рад по прилагођеном 
или измењеном ИОПу) 

До 20.09.2019. Чланови тима 
Евиденција ученика, 

школска 

документација 

Сарадња са Интерресорном 
комисијом 

Септембар – октобар 
2019. 

Чланови тима Мишљења ИРК 

Разговори са одељењским 
старешинама ученика којима се 
пружа додатна образовна 
подршка и са којима се ради по 
ИОПу 

Континуирано током 
школске године 

Чланови тима (у 
складу са 

договореном 
поделом послова), 

одељењске  
старешине 

Белешке чланова 
тима 

Формирање ИОП тимова До 01.10.2019. 
Чланови тима, 

одељењске 
старешине 

Белешке чланова 
тима 

Израда ИОПа за ученике 

Током октобра за 
ученике од 2-8 разреда, 
после првог тромесечја 

за ученике првог 
разреда 

 

ИОП тимови ИОПи 

Време реализације Садржај активности Реализатори 

Јул, август Анализа стања у школи и израда плана обезбеђења 
средстава за унапређење квалитета рада (наставна 
помагала, средства за рад, реконструкције, набавке) 

руководилац 

август Анализа потреба за наставним особљем Тим 

Током године  Анализа остваривања Школског  програма 
 

Тим 

Током године Анализа остварености циљева и стандарда постигнућа  Тим 

Током године Вредновање резултата  рада  наставника, стручних 
сарадника, ученика и осталих запослених 

Тим 

Мај, јун Утврђивање нивоа развоја компетенција запослених током 
године са предлогом плана за њихово унапређење током 
следеће школске године 

Тим 
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Усвајање ИОПа 
У току првог тромесечја, 

по потреби током 
школске године 

Чланови тима 
Школска 

документација 

Реализација ИОПа: праћење и 
пружање подршке у остваривању 
ИОПа 

Током школске године 
Чланови ИОП тима и 
стручног тима за ИО 

Белешке чланова 
тима 

Евалуација рада по ИОПу 
Периодично-на три 

месеца (по потерби и 
чешће) 

ИОП тим 
Извештаји о раду по 

ИОПу 

Анализа безбедности ученика са 
сметњама у развоју 

Континуирано током 
школске године 

Чланови тима Записници, извештаји 

Укључивање ученика са 
сметњама у развоју у рад 
Ученикчког парламента 

Континуирано током 
школске године 

Чланови тима Записници, извештаји 

Укључивање ученика из 
осетљивих група из 7 и 8 разреда 
у програм професионалне 
оријентације 

Континуирано током 
школске године 

Чланови тима за ИО 
и чланови тима за 

ПО 

Евиденција, школска 
документација 

Стручно усавршавање Током године Чланови  тима 

-Сертификати са 

семинара 
-Компетенције 

наставника 

Самопроцена/самовредновање 
ефеката рада тима 

Полугодиште и крај 
школске године 

Чланови  тима 
Извештаји о раду 

тима 

Припрема за следећу школску 
годину 

Јун-август 2019. Чланови тима 
Извештаји о раду  

тима 

 

ПЛАН  РАДА  УЧЕНИЧКОГ  ПАРЛАМЕНТА                          школска 2019/20. 
 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПРАЋЕЊЕ  И  
ВРЕДНОВАЊЕ 

Формирање Ученичког 
парламента, упознавање са 
Статутом, избор руководства. 
Договор око плана Ученичког 
парламента.Дан општине 

 
 
Септембар 

 
Ученици Ученичког 
парламента 
Носиоци Ученичког 
парламента 

 
Флајери, панои, 
извештај Ученичког 
парламента 

Учешће у активностима поводом 
Дечје недеље на нивоу школе 

 
 Октобар 

 
Представници 
Ученичког 
парламента 

Извештаји, 
фотографије, 
документација.. 

Обележавање: Дан школе 
-Учествовање у различитим 
активностима спортским, 
изложбеним,приредбама итд. 

 
 Новембар 

Представници 
Ученичког 
парламента, 
ученици 6,7 и 8 
разреда 

 
Извештаји, 
фотографије, 
документација 

Активности поводом 
Новогодишњих празника 

 
 Децембар 

Представници 
Ученичког 
парламента, остали 
ученици виших разр 

Извештаји, 
фотографије 

Обележавање важних Светских 
дана 
Светски Дан смеха 

 Јануар 
 
-10.01.2020. 

Ученици Ученичког 
парламента, 
ученици виших 
разреда 

Извештаји, 
фотографије, панои, 
презентације 

Обележавање важних Светских 
дана 
-Светски дан метеорологије 
-Екологија 
-Рециклажа 

 
  Март 
 
 
 

 
Представници 
ученичког 
парламента, 
Остали ученици 

Извештаји, 
Фотографије, 
Панои, презентације.. 

-Светски дан здравља 
-Светски дан плеса 
-Светски дан књиге 
-Државни дан еколога Србије 
 

Април 
 6.04.2020. 
23.04.2020. 

Ученички 
парламент, ученици 
8 разреда 

Извештаји, панои , 
анкете 

Учешће у раду Школског 
одбора,тимова, Савета 
подитеља... 

Током целе школске 
године 
Септембар-јуни 

Ученички парламент Извештаји, 
документација,панои, 
Фотографије... 
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AКЦИОНИ ПЛАН ШКОЛСКОГ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА ЗА ШК.2019/20.ГОД. 
 
 

Акциони план Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања до краја шк.2019/20.год. 
обухвата следеће превентивне активности: 
 

Активност Учесници Одговорна особа време 
Начини праћења, 

верификација 

Распоред  дежурства 
наставника, помоћних 
радника и ученика за 

време одмора и 
наставе 

Наставници, 
помоћно особље 

и ученици 

Директор, 
наставници  
задужени за 

распоред 
дежурства 

наставника и 
ученика 

До 1.09.2019. 

Усвојени распоред 
дежурства у склопу 

ГПРШ за 
2018/19.год. 

Припрема материјала 
за родитеље –

информације о плану 
и програму заштите 

за предстојећу годину 

Одељењске 
старешине 

Стручни сарадник 
Почетак септембра 

2019. 

Штампани материјал 
приложен уз 
записник са 
родитељских 

састанака 

Информисање 
родитеља на на 
родитељским 

састанцима о плану 
рада за нову шк. 

годину 

родитељи 
Одељењске 
старешине 

Почетак септембра 
2019. 

Записници са 
родитељских 

састанака 

Чланови Тима за 
заштиту видљиви у 
школи и издвојеном 

одељењу 

Сви запослени  и 
ученици 

Тим за заштиту Септембар 2018. Панои, огласна табла 

Реализација 

радионица за 
доношење 

одељењских правила 
и реституције и 
подсећање на 

терминологију ШБН 
 

Сва одељења од 
1-8. разреда 

Одељењске 
старешине 

Септембар 
Извештаји о 
реализацији 
радионица 

Доношење школских 
правила 

Вршњачки тим 
Стручни сарадник 

и задужени 
наставник 

Почетак октобра 
2019. 

Записник о усвајању 
школских правила на 

Н. већу 

Реализација 
радионица ''Уа 

неправда'' (4 рад.)за 
ученике првог 

разреда 

Ученици 1. 
Разреда 

Учитељи првог 
разреда 

Септембар-октобар 
2019 

-Извештај о 
реализацији 
радионица 

Реализација  
радионице на тему 

ненасилног решавања 
сукоба (из пакета 

ШБН) за ученике од 
2-4.разреда 

Ученици 2.,3. И 
4. Разреда 

Учитељи другог, 
трећег и четвртог 

разреда 
октобар 

-Извештај о 
реализацији 
радионица 

Реализац.  радионице 
На тему Дигитално 

насиље за ученике 5 
 

Ученици од 5 Стручни сарадник фебруар 
-Извештај о 
реализацији 
радионица 

Предавање и 
радионица за 

превазилажење 
стереотипа и 

Ученици 6. и 7. 
разреда, 

Вршњачки тим 

Стручни сарадник 
и ОС 

Март, април 
Презентација, 

записник 
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предрасуда 

Избор чланова  
Вршњачког тима и 
обука ВТ кроз 3 

радионице 

Чланови  ВТ 

ОС, стручни 
сарадник и 
задужени 
наставник 

Новембар, 
Децембар 

-Записници, 
извештаји 

Анализа случајева 
насилног понашања у 
сарадњи са дежурним 

ученицима, 
прављење плана 

акције 

Вршњачки тим 
Стручни сарадник, 

задужени 
наставник 

Периодично током 
године 

Записници,извештаји 

Форумовање по плану 
Форум театра 

ФТ, ВТ, УП и 
остали 

заинтересовани 
уч. 

Задужени 
наставници за ФТ, 

ВТ и УП 

Дан школе-
новембар  и у 

сарадњи са другим 
школама 

Фотографије, снимци 
и извештаји чланова 

ВТ 

Решавање ситуација 
насиља и 

дискриминаторног 
понашања и вођење 
евиденције о раду са 

ученицима под 
ризиком 

Ученици 
Наставници, 

стручни сарадник, 
ШТ 

Током године 

Индивидуални 
заштитни планови, 

листови за 
евиденцију и 

праћење 

Евиденција 
укључивања 

родитеља у решавање 
проблема 

родитељи 
Одељењски 
старешина 

Током године 

Листови за 
евиденцију са 

препорукама од  од 
стране ОС 

Реализација 
ваннаставних 
активности уз 

сарадњу и 
укључивање 

родитеља 

Ученици, 
родитељи, 
наставници 

наставници 

Дечја недеља,  Дан 
школе, спортске 

активности, 
Школска слава, 
прослава Мале 

матуре 

Репортаже, 
фотографије, 

Школски лист, сајт, 
Фејсбук страница, 
Извештај о раду 

школе 

 
 

 

АКЦИОНИ ПЛАН У СЛУЧАЈУ СУМЊЕ ИЛИ САЗНАЊА О ПОСЕДОВАЊУ ИЛИ 

УПОТРЕБЕ ДРОГА  
Овим планом дефинишу се кораци у интервенцији у случају сумње или сазнања да ученик, запослени, 

родитељ или треће лице користи, поседује или продаје дрогу у школском простору. 

Поступање у случају коришћења дроге 

Кораци у 
поступањ
у 

У случају када 
постоји сумња 
или  сазнање да 
је ученик 
користио дрогу 

У случају сумње 
или сазнања да је 
ученик под 
утицајем дроге 

У случају 
сумње или 
сазнања да 
запослени 
користио 
дрогу 

У случају када 
запослени 
подстрекава 
ученике на 
употребу дроге 

У случају сумње 
или сазнања да 
родитељ користи 
дрогу 

1. Разговор са 
учеником 

Одвајање 
ученика са 
наставе, 
обављање 
разговора од 
стране 

запослених или 
лекара 

Упућивање у 
здравствену 
установу 

Покретање 
дисциплинског 
поступка 

Обавештавање 
школског 
педијатра, Центра 
за социјални рад 
и полиције 

2. Позивање 
родитеља и/или 
Центра за 
социјални рад 

Позивање хитне 
помоћи 

Привремено 
удаљавање са 
рада 

Привремено 
удаљавање са 
рада 

 

3. Упућивање 
ученика на 
здравствену 
установу 

Позивање 
родитеља 

   

4. Пријављивање 
полицијској 

Обавештвање 
Центра за 
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станици социјални рад 

5.  Пријављивање 
полицијској 
станици 

   

6.  Обавештавање 
школског 
педијатра 

   

7.  Појачан васпитни 
рад 

   

8.  Сарадња са 
родитељима 

   

 

Поступање у случају поседовања или продаје дроге 

Кораци у 
поступању 

У случају сумње да ученик поседује 
или продаје дрогу 

У случају сумње да 
запослени поседује/продаје 
дрогу 

У случају сумње да 
родитељ или треће 
лице поседује/продаје 
дрогу 

1. Обавештавање полиције Покретање дисциплинског 
поступка 

Обавештавање 
полиције 

2. Позивање родитеља Привемено удаљавање 
запосленог са посла 

Обавештавње Центра 
за социјални рад 

3. Обавештавање Центра за социјални 
рад 

Обавештавање полиције  

4. Појачани надзор простора и 
обезбеђивање места на коме је 
пронађена дрога до доласка полиције, 
предавање супстанце 

  

5. Информативни родитељски састанак   

6. Васпитно-дисциплински поступак   

 

У случају да запослени пронађе дрогу у школском простору, а да није познат њен власник, школа: 

1) Обавештава полицију и обезбеђује место до доласка полиције 

2) Појачан надзор над ученицима који су користили одређене просторије 

3) Појачане васпитне активности у школи на тему превенције злоупотребе дрога 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ У ШКОЛИ У САРАДЊИ СА ИНСТИТУЦИЈАМА И 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

 
1. Пројекат „Здраво растимо“ 

 
Пројекат „Здраво растимо“ има за циљ едукацију ученика седмог разреда о важности правилне 

исхране и бављења физичким активностима. Пројекат је одобрен од стране Министарства омладине и спорта 
и Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Пројекат реализује Савез за 
школски спорт Србије у сарадњи са Нестле компанијом. Евалуација се спроводи пре и после едукације 
ученика кроз анкетне листиће. Анкету је креирао институт за јавно здравље „Др. Милан Јовановић Батут“.  
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Активност                        Учесници           Одговорна                Време                     Начини  
    особа реализације праћења 

Анкетни лист 1 
Презентација  
Тема: Основне 
поставке 
правилне исхране 

Одељењске 
старешине и 
ученици седмог 
разреда 

Директор школе, 
наставник 
физичког 
васпитања 

Новембар 
Час одељењског 
старешине 

Анкета, 
записници 
одељењског 
старешине 

Презентација 
Тема: Планирање 
исхране 

Одељењске 
старешине и 
ученици седмог 
разреда 

Директор школе, 
наставник 
физичког 
васпитања 

Новембар 
Час одељењског 
старешине 

записници 
одељењског 
старешине 

Презентација 
Тема: Моје тело и 
храна 

Одељењске 
старешине и 
ученици седмог 
разреда 

Директор школе, 
наставник 
физичког 
васпитања 

Децембар 
Час одељењског 
старешине 

записници 
одељењског 
старешине 

Презентација 
Тема: Како 
побољшати 
навике у исхрани 
Анкетни лист 2 

Одељењске 
старешине и 
ученици седмог 
разреда 

Директор школе, 
наставник 
физичког 
васпитања 

Децембар 
Час одељењског 
старешине 

Анкета, 
записници 
одељењског 
старешине 

2.ПРОГРАМ ''Основи безбедности деце'' 

Министарство унутрашњих послова и Министарство просвете, науке и технолошког развоја у 
школској 2019/2020. години реализују Програм Основи безбедности деце, чији је циљ стицање нових и 
унапређење постојећих знања, вештина и ставова ради подизања безбедносне културе ученика четвртог и 
шестог разреда основнe школe. Од ове године биће укључени и ученици првог разреда,који ће слушати 
предавања на три одабране теме. 

Овај програм биће реализован кроз следеће теме: 

ВРЕМЕ ТЕМА УЧЕСНИЦИ 

Септембар Безбедност деце у саобраћају:                        

''Поштуј саобраћајне прописе и 
буди безбедан у саобраћају'' 

Ученици 4.и6.разреда 

Октобар Полиција у служби грађана:                 
''Полицајац је заштитник деце'' 

Ученици 4.и6.разреда 

новембар ''Заједно против насиља ''                  Ученици 4.и6.разреда 

децембар Заштита деце од злоупотребе 
алкохола и опојних дрога:               
''Не дрогама и алкохолу'' 

Ученици 4.и6.разреда 

Фебруар Безбедно коришћење интернета и 
друштвених мрежа:                          
''Сурфуј интернетом безбедно'' 

Ученици 4.и6.разреда 

Март Заштита деце од трговине 
људима:                                         
''Заштитимо децу од трговине 
људима'' 

Ученици 4.и6.разреда 

Април Заштита од пожара                          
''Опрезно са ватром и водом'' 

Ученици 4.и6.разреда 

Мај Заштита од опасних материја и 
природних непогода                           
''Знањем се штитимо од природних 
непогода'' 

Ученици 4.и6.разреда 

 

3.Програм ''Промоција хуманих вредности међу половима'' 

 

У сарадњи са Црвеним крстом овај програм је намењен ученицима трећег разреда. Реализују га 
обучени волонтери Црвеног крста на одељењским заједницама . Планирана је реализација по 
модулима: 
1. модул- Толеранција. Радионице: Огледалце, Мије место у светуи, Групе којима припадам, 
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2. модул – Културни идентитет и поштовање разлика. Радионице: Људи око мене, ризница културе, 
Лепо је, није лепо, другарство је свуда око нас 
3. модул – ненасилно решавање сукоба. Радионице:Пријатељски говор, Ја могу да утичем на ток 
сукоба,  
4. модул – Дискриминација и стигматизација. Радионице: Није лако бити различит, Пронађи где 
припадаш, Речи могу да заболе, у чему је разлика, на излету 
5. модул – Дечја права. Радионице: Моје жеље-моја права, Основна дечја права, Оквир 
пријатељства, представи себе, Стигла ти је порука. 
 
 

4.''Сигурније школе – отпорније заједнице'' 

Пројекат који се реализује у сарадњи са Црвеним крстом. Реализују га обучени учитељи наше 
школе.  Намењен је ученицима првог и другог разреда. У плану је обука осталих учитеља па ће се 
реализовати и у трећем и четвртом разреду 
Планиране теме:                                                                                                                                            
1. Црвени крст – упознавање са улогом и деловањем ове хуманитарне организације. 
2. Посматрам околину- позитивни и негативни ефекти од природних елемената. 
3. Која правила безбедности познајем – проширујем своја знања. 
4. Како треба да се понашам – олуја са грмљавином и снежна олуја. 
5. Шта топлота значи за тебе- шта је то топлота? Климатске промене. 
6. Како телоодржава своју температуру; Припреми се за врућину. 
7. Шта урадити у случају таласа ектремне врућине или хладноће – правила безбедности. 
8. Како реаговати у ванредној ситуацији? Шта када нестане струја 
9. Пожар у кући – како реаговати? Како изаћи из куће? 
10. Пожар у школи – како реаговати? Детектор дима – улога и значај.    
11. Осећања након ванредне ситуације – шта осећа Алекса? 
12. Шта сам запамтио – желео бих да знам, речник појмова. 
13. Како да се са породицом припремиш за ванредну ситуацију – рад са родитељима 
 
 


