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1.1. ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ ПРОЦЕСА 

 

 

 

 

Полазећи од чињенице да je образовни процес примарни процес једне 

васпитно – образовне установе, у смислу идентификације процеса као општег 

захтева система менаџмента квалитета (стандарди ISO 9001), и као такав 

посебно описан Стандардима
1
 квалитета рада образовно – васпитних установа,  

ОШ „Јован Цвијић” Змињак, школску 2021/22. годину започиње дефинишући 

свој примарни циљ, унапређивање образовно – васпитног процеса. 

 

Иако праћење резултата наших ученика у средњим школама (у склопу 

Програма професионалне оријентације комуникација је двосмерна), показује да 

су они стекли базична предзнања, односно да за већину наставних предмета јесу 

адекватно припремљени, о чему сведоче и њихова постигнућа у средњој школи 

и мишљења њихових професора, неопходно је подићи ниво оспособљености 

ученика за боље резултате на завршном испиту – пре свега подићи ниво 

мотивације ученика за учешћем у припремној настави, чију важност ученици не 

препознају. У складу са Акционим планом за поправљање резултата на 

Завршном испиту – припремна наставаће се реализовати током целе школске 

године у склопу дневног распореда редовне наставе, односно реализоваће се 

према одредницама Педагошког уговора
2
школе са родитељима. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Правилник о стандардима квалитета рада установе. 

2
 Видети план реализације припремне наставе у поглављу 3.10.3 ПРИПРЕМНА НАСТАВА 
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 Основне претпоставке на којима се заснива Годишњи план рада Школе 

за школску 2021/22. годину су: 

 

• активности на редефинисању и усавршавањуШРП 

• појачане активности у процесу самовредновања,конкретно, вредновање 

свих кључних области и дефинисање новог Школског програма 

• већа ангажованост наставника у раду стручних већа, на усаглашавању 

динамике наставног процеса и међупредметних корелација   

• подршка ученицима и наставницима у тежњи да се одржи постојећи ниво 

мотивације као „мотор“ развоја и континуитет васпитно-образовног рада 

са радом у претходној школској години 

• подршка наставном особљу у амибицијама за стручним усавршавањем 

• подршка ученицима у амбицијама да у свим облицима васпитно-

образовног рада својим резултатима превазиђу претходне генерације 

• потребна опремљеност Школе у односу на прописане нормативе 

 

Снаге ће се усмеравати на реализацију следећих циљева: 

 

• оспособљавање ученика за самосталан рад и за самообразовање 

• стицање потребних знања, умења, навика и вештина ученика 

заразвијањеспособности креативног и критичког мишљења, 

као и заинтересованости за нова сазнања и достигнућа  

• развијање стваралачког и одговорног односа ученика према раду, 

културној и друштвеној средини 

• васпитавање ученика за активан друштвени живот у демократском духу, 

традицији а у складу са савременим цивилизацијским достигнућима  

• развијање предузимљивости и иницијативе ученика у свим областима 

деловања Школе 

• развијање хуманистичких и етичких ставова, патриотизма, солидарности 

• развијање психичких и физичких способности ученика и свести о 

очувању здравља 

• развијање естеских критеријума личности, навика културног понашања 

као и навике правилног коришћења слободног времена 

 

Овако дефинисани циљеви подразумевају реализацију следећих 

конкретних задатака: 

 

• у оквиру редовног наставног процеса још више пажње треба посветити 

суштинским садржајима, развијању критичког мишљења и креативног 

стваралаштва, као и техника долажења до квалитетних и правовремених 

информација  

• кроз додатну наставу и слободне активности морају се пружити још 

квалитетнији услови за исказивање сваког талентованог појединца и 

постићи још бољи резултати у свим областима  

• посебно се усмеритина кохезију и сарадњу у настави у две удаљене 

школске јединице, као и на пројекте у области сарадње са другим 

школама и институцијама –школе у којима раде наставници на делу 

норме радног времена, школе у окружењу, МПНТР ШУ Ваљево, ГУ 
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Шабац, МУППУ Шабац, СПЦ Епархија Шабачка, ЦСУШабац, Градски 

базен, Црвени крст Шабац, КЦ Шабац, Народни Музеј у Шапцу) 

• уређење Школе према савременим стандардима школске архитектуре и 

опремање школе квалитетним наставним средствима 

• важан задатак је и презентовање и маркетинг Школе 

 

 

 

1.2. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА 

 

 

Полазне основе у изради Годишњег плана рада Школе представљају следећа 

документа: 

Законска и подзаконска акта 
- Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 

бр.88/2017, 27/2018 – др.закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020). 

- Закон о основном образовању и васпитању (“Сл.гласник РС”, бр. 55/2013, 

101/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020).     

 - Закон о раду (Сл.гл. РС бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 113/2017, 

95/2018).                                                                                                                                                                                                              

-Правилник о допуни Правилника о плану наставе и учења за први циклус 

основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за први разред 

основног образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18 – 

др. закон, 10/19 и 6/20) 

-Правилник о програму наставе и учења за други разред основног образовања и 

васпитања ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 88/2017 и 27/18 и др. 

закон, 10/19 и 5/21).                                                       

 - Правилник о о програму наставе и учења за трећи разред основног образовања 

и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20).                                                                                         

- Правилник о о програму наставе и учења за четврти разред основног 

образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 11/19).                                                                                                              

- Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и 

васпитања и наставном програму за пети разред основног образовања и 

васпитања  ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 6/2007, 2/2010, 7/2010 – 

др.правилник, 3/2011 – др.правилник, 1/2013, 4/2013, 11/2016, 6/2017, 8/2017, 

9/2017, 12/2018 и 15/2018 – др.правилник).                                                                          

- Правилник о допунама Правилника о плану наставе и учења за пети и шести 

разред основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и 

шести разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 

88/17, 27/18 – др. закон и 10/19).                                           

- Правилник о плану наставе и учења за седми и осми разред основног 

образовања и васпитања („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 18/2018).                                     

- Правилник о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и 

васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 3/19,10/19, 6/20 

и 5/21).                                                        

- Правилник о изменама правилника о програму наставе и учења за осми разред 

основног образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 5/21).  

- Закон о уџбеницима („Сл. гласник РС“, бр. 27/2018).                                                                                             

- Правилник о изменама правилника о плану уџбеника („Службени гласник РС”, 

број 27/18).                   
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- Правилник о начину организовања наставе за ученике на дужем кућном и 

болничком лечењу („Службени гласник РС“, бр. 66/2018).                                                                                                                    

- Правилник о ближим условима за остваривање и начин осигурања квалитета и 

вредновања наставе код куће за ученике основне школе  („Сл. гласник РС“, бр. 

109/2020).                                                         

- Правилник о ближим условима за остваривање и начин осигурања квалитета и 

вредновања наставе на даљину у основној школи  („Сл. гласник РС“, бр. 

109/2020).                                                                

 - Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл. 

гл. РС“, бр. 22/05, 51/08, 88/2015, 105/2015 и 48/2016).                                                                                                                                    

- Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника (Сл.гл.-

Просветни гласник РС бр.5/12 и 6/2021-др.правилник) .                                                                                                                                                                          

- Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 

основној школи („Сл.гл.- Просветни гласник РС“ бр. 11/12,15/13, 2/16, 10/16, 

11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/2019, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20 и 3/21).                                                                                                                              

- Правилник о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-

васпитни рад из изборних предмета у основној школи ("Сл. гласник РС - 

Просветни гласник", бр. 11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016 и 88/17).                                                      

- Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, 

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

гласник“, бр. 2/92 и 2/2000).                            

- Правилник о стандардима квалитета рада установе („Сл. гласник РС - 

Просветни гласник“, бр. 14/2018).                                                                                                                                                                          

- Правилник о вредновању квалитета рада установе („Сл. гласник РС“, бр. 

4/2019).                                                                  

 - Правилник о стручно-педагошком надзору (“Сл.гл. РС”, бр.34/2019).                                                                                                 

- Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог 

професионалног развоја („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/2011).                                                                                          

- Правилник о стандардима компетенција директора установа образовања и 

васпитања (Сл.гл. РС бр. 38/13).                                                                                                                                                                 

- Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања 

наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл. гл. РС“, бр. 81/2017).                                                                                                     

- Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и 

васпитању („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 34/2019, 

59/2020 и 81/2020).                                                                

- Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и 

ученику („Сл. гласник РС“, бр. 63/2010,80/2018).                                                                                                                                  

- Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални 

образовни план, његову примену и вредновање („Сл. гласник РС“, бр. 76/2010, 

74/2018).                                                                  

- Правилник о образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног 

образовања („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/2011).                                                                                                                  

- Правилник о општим стандардима постигнућа- образовни стандарди за крај 

обавезног образовања („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/2010).                                                                      

- Правилник о општим стандардима постигнућа за крај основног образовања за 

страни језик (“Сл.гласник РС”, бр.78/2017). 

- Правилник о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у 

основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 30/2019). 
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- Правилник о програму завршног испита у основном образовању и васпитању 

("Сл. гласник РС Просветни гласник", бр. 1/2011, 1/2012, 1/2014 и 12/2014, 

2/2018). 

- Правилник о условима и поступку напредовања ученика основне школе 

(Сл.гл.РС бр.47/94).                      

- Правилник о дипломама за изузетан успех у основној школи (Сл. гл. РС бр. 

37/93, 42/93).                    

- Правилник о нормативима школског простора, опреме и наставних средстава 

за основну школу  ("Сл. гласник СРС - Просветни гласник", бр. 4/90).                                                         

- Закон о безбедности и здрављу на раду (Сл.гл. РС бр. 101/05).                                                                

- Закон о спречавању злостављања на раду (Сл.гл. РС бр. 36/10).    

-Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, 

злостављање и занемаривање („Сл. гласник РС“, бр. 46/2019 и 104/2020). 
-Правилник о изменама и допунама правилника о протоколу поступања у установи у 

одговору на насиље, злостављање  („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18-др. закон, 

10/19 и 6/20). 

- Правилник о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације 

од стране запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи образовања и 

васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 22/2016).  

-Правилник о обављању друштвено-корисног рада (,,Службени гласник РС”, бр. 

88/17 и 27/18 – др. закон). 

- Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног 

дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства 

личности ("Службени гласник РС", бр. 65/2018)  

- Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању 

јавних исправа у основној школи (,,Службени гласник РС”, број 66/18 

и 82/18).   

- Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају и начину вођења 

евиденције и издавању јавних исправа у основној школи („Службени гласник 

РС“, бр. 55/13, 101/17, 27/18 – др. закон и 10/19). 

-Правилник о ближим условима у поступку јединственог образовног броја 

(„Сл. гласник РС“, бр. 81/2019). 

-Правилник о начину обављања организованог превоза деце („Службени 

гласник РС“, бр. 52 од 22. јула 2019, 61 од 29. августа 2019.).                                                                                                             

- Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 

2021/2022. годину ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", број 5 од 29. јуна 

2021.г.)                                                    

- Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и 

домовима ученика (“Сл. Гласник РС” бр. 21/15 од  05.3.2015).                                                                                

- Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за запослене у 

основним и средњим школама и домовима ученика, (“Сл. Гласник РС” бр. 

8/2019 од 08.фебруара 2019. године).                                                                                                                                                                 

-Правилник о измени Правилника о критеријумима и стандардима за 

финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања 

(„Сл.гласник РС”, бр.73/2016, 45/2018, 115/20).    

Полазне основе у изради Годишњег плана рада Школе произилазе и из: 

- Статута  

- Развојног плана установе  
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- Школског програма 

- Извештаја о спољашњем вредновању квалитета рада школе  

- Резултата самовредновања 

- Извештаја о раду школе и других прописа, одлука, упутстава...од стране 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 
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2. УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 
 

 

 

2.1. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ (ПРОСТОР И ОПРЕМА) 

 

 

Школа користи укупно три зграде у оквиру две школске јединице са 

приближно истим бројем ученика, матичне школе у Змињаку и ИО Петловача. 

 

У претходном периоду реализвано је кречење преосталих учионица у обе 

школске јединице, генерално је ремонтован систем за пречишћавање воде, 

систему за хемијску заштиту воде заснованом на реверзној осмози у матичној 

школи додати су елементи за додатну биолошку заштиту – хлоринатор са 

пумпом за убризгавање и стерилизатор воде. Окречене су четири учионице, две 

учионице у матичној школи и две у издвојеном одељењу, као и канцеларија 

педагошко-психолошке службе и хол матичне школе. У претходне четири 

године реализовано је укупно 20 кречења учионица у школи. 

 

Кроз инвестиционо улагање завршена је замена столарије PVC прозорима у 

учионицама одељења млађих и старијих разреда, ходницима и канцеларијама и 

алуминијумским улазним вратима на сва три улаза у зграду матичне школе. 

Замењена је сва столарија у згради матичне школе.  

Поред тога у предходној школској години замењена је  сва столарија у 

издвојеном одељењу у Петловачи. Ово је пето инвестиционо улагање у 

претходних пет година (реконструкција хидрочвора, реконструкција грејања у 

обе школске јединице, и постављање балон сале у матичној школи, замена 

столарије у обе школске јединице ). 

 

Школа је потпуно покривена бежичном мрежом са приступом интернету, обе 

школске јединице укључене су у АМРЕС, на 15 локација су постављени WLAN 

рутери. 

 

Око зграда су велика школска дворишта, ограђена и уређена, а до краја 

2021. планирано је увођење видео надзора у дворишта. Зграде су под видео 

надзором, а према предлогу Савета родитеља, мониторинг се врши из 

наставничких канцеларија, у обе школске јединице. Обе наставничке 

канцеларије су опремљене лаптопима, мултифункционалним фотокопирима, 

скенерима и мрежним штампачима. Планирана је замена преосталих дотрајалих 

школских табли. 

 

У Школи постоји: 

• 18 кабинета   

• 2 клсичне учионице за предшколску припремну групу 
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• две библиотеке 

• једна сала за наставу физичког васпитања 

• једну просторију за разговор са родитељима 

• 2 просторије за рад помоћника директора и стручне службе 

• 2 просторије помоћно-техничке службе  

• 2 наставничке канцеларије  

• 1 канцеларија административне службе 

• 1 канцеларија директора 

 

Школа поседује:два серверска (Windows Server) рачунари 25 радних 

станица(Windows7) на три MultiPoint сервера у два дигитална кабинета, 8 

десктоп рачунара, 3 лаптопа,1 таблет, 3+2 штампача, 2+2 факс уређаја, 2+2 

скенера, 3 апарата за копирање, 6 це-де плејера, 1 графоскоп, 3радио 

пријемника.Цела Школа је умрежена wireless и wired мрежама и повезана са 

интернетом, ADSL конекцијом, брзине 4-10 Mb/s. Обезбеђено је мрежно 

штампање на два RICOH мултифункционална уређаја (штампа, факс, скен и 

копирање) – са било ког уређаја пријављеног на бежичну мрежу. 

 

У наредној школској години Школа ће се додатно ангажовати око 

набавке опреме за наставу, посебно телевизора као наставних средстава.  

 

 Приоритети у набавци учила и опреме за Школу су: 

 

• набавка табли и пројктора/телевизора 

• набавка материјала, наставних и средстава за ентеријер учионица 

• употпуњавање библиотечког фонда 

• набавка клупа и столица. 
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2.2. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 

 

КАДРОВСКА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ 

 

 

 

 

При остваривању циљева ОШ “Јован Цвијић” се првенствено ослања на 

своје унутрашње ресурсе.У настави за школску 2021/22. годину је ангажован 31 

наставник, односно 21,8 обрачунских извршилаца. Школа има стручне 

сараднике – психолога или педагога (укупно 1) и библиотекара (0,5). 
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1 2 3 4 5 6 7 7 9 
 

1. Директор школе 
      

1 
  

1 

2. Помоћник дир. 
      

0,20 
  

0,20 

3. 
Наставник / 

Професор    
0,90 

 
7,35 13,35 

  
21,60 

4. 
Стручни сарадник - 

психолог       
0,50 

  
0,50 

5. 
Стручни сарадник - 

педагог       
0,50 

  
0,50 

4. 
Стручни сарадник - 

библиотекар       
0,40 

  
0,40 

5. Секретар школе 
      

1 
  

1 

6. Шеф рачуноводства 
   

1 
     

1 

7 
Административно-

финансијски радник    
0,50 

     
0,50 

8. Домар 
   

1,5 
     

1,5 

11. Сервирка 
  

0,30 
      

0,30 

12. Спремачица 4,40 
        

4,60 

12. 

Председник 

синдикалне 

организације 
          

  Укупно радника 4,50 0,50 1,30 3,46 
 

7,35 17,05 
  

34,6 
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ВРСТА СТРУЧНЕ СПРЕМЕ НАСТАВНИКА 

 

 

 

НАСТАВНИК ВРСТА СТРУЧНЕ СПРЕМЕ 
СТРУЧНA 

СПРЕМA 

Снежана Ковачевић  Учитељски факултет Ужице - Универзитет у Крагујевцу VII 

Тања Алексић  Виша учитељска VI 

Мира Остојић  Учитељски факултет VII 

Алекса Алексић  Виша учитељска VI 

Миланка Баштованов. Виша учитељска VI 

Јелица Исаил. Илић  Учитељски факултет VII 

Биљана Ракић  Виша учитељска VI 

ЛепосаваАндрић  Виша учитељска VI 

Јелена Мартиновић Биолошки факултет     VII 

Марија Мајсторовић Универзитет Сингидунум    VI 

Бојан Спасојевић Факултет спорта и физичког васпитања VII 

Ана Симић Филолошки факултет VII 

Кристина 

Милосављевић 
 VII 

Синиша Станојчић Факултет за информатичке технологије Слобомир VI 

Мирјана Мићић  Филолошки факултет VII 

Данка Ђ. Хаднађев Биолошки факултет VII 

Милица Обрадовић/ 

Ивана Ловчевић 

Апсолвент на Математичком факултету 

Економски факултет  
IV 

Данка Милићевић  Виша школа ликовне уметности VI 

Ивана Воротовић Факултет физичке културе VII 

  VII 

Маријана Гаврић  Филолошки факултет VII 

Драгутин Лукић  Факултет физичке културе VII 

НаташаТомић  Филолошки факултет VII 

Предраг Дрезгић  Виша музичка школа VI 

Драгана Јоцић  Филолошки факултет VII 

Марија Којић/ 

Миљана Чолић 
Филолошки факултет VII 

Урош Ђурђевић Богословски факултет VI 

Ивица Вујиновић Природно математички факултет VII 

  VII 

  VII 

Марија Павловић Филолошки факултет VII 

   

Ивана Воротивић Биолошки факултет VII 

Милена Веселиновић Филозофски факултет VII 

Јелена Костадиновић Филозофски факултет VII 
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СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕМА ВРСТИ ПОСЛА И ОБИМУ РАДА 

 

 

 

 

НАСТАВНИК ВРСТА ПОСЛА ОБИМ РАДА 

Снежана Ковачевић Наставник разредне наставе 1,00 

Мира Остојић  Наставник разредне наставе 1,00 

Алекса Алексић  Наставник разредне наставе 1,00 

Веско Исаиловић  Наставник разредне наставе 1,30 

Јелица Исаил. Илић  Наставник разредне наставе 1,00 

Биљана Ракић  Наставник разредне наставе 1,00 

Лепосава Андрић  

Тања Алексић 

Наставник разредне наставе  

Наставник разредне наставе 
1,00 

Данка Ђ. Х. Наставник биологије 1,00 

   

   

   

Кристина 

Милосављевић 
Наставник историја 0,8 

Мирјана Мићић  Наставник енглеског језика 1,00 

Марија Којић/ 

Миљана Чолић 
Наставник енглеског језика 

0,85 

0,55 

Милица Обрадовић/ 

Ивана Ловчевић 
Наставник математике 

0,95 

1 

Марија Мајсторовић Наставник математике и информатике 1,05 

Данка Милићевић Наставник ликовне културе 0,6 

Бојан Спасојевић Наставник изабраног спорта 0,40 

Ивана Воротовић Наставник физике 0,50 

Маријана Гаврић Наставник француског језика 0,50 

Драгутин Лукић Наставник физичког васпитања 1 

НаташаТомић Наставник српског језика, библиотекар 1 

Предраг Дрезгић Наставник музичке културе 0,55 

Драгана Јоцић Наставник српског језика, библиотекар 1,05 

Антонина Марковић Наставник хемије 0,40 

Урош Ђурђевић Наставник верске наставе 0,85 

Ивица Вујиновић Наставни географије 0,70 

Ана Симић Наставник француског језика 0,40 

Марија Павловић Наставник енглеског језика 0,30 
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У настави за школску 2021/22. годину је ангажован 31 наставник, од којих је 21  

 

 

 

ЗАПОСЛЕНИ ВРСТА ПОСЛА ОБИМ РАДА 

Владимир Симовић Директор 1,00 

Јелена Мартиновић Помоћник директора   0,20 

Јелена Костадиновић 

Милена Веселиновић 

Стручни сарадник –  школски психолог 

Стручни сарадник- школски педагог 
0,50 

0,50 

Милица Јеленић Стручни сарадник – библиотекар 0,40 

Славица Јелић Секретар школе 1,00 

Драгана Брајић Шеф рачуноводства 1,00 

Драгица Јаковљевић Административни радник - референт 0,50 

   

Зоран Васић Домар 1,00 

Ненад Врућкић Домар, помоћни радник 1,00 

Јелена Вујиновић Помоћни радник – спремачица 1,00 

Милојка Васић Помоћни радник – спремачица 1,00 

Светлана Недић  Помоћни радник – спремачица 1,00 

Радмила Вујиновић Помоћни радник – спремачица, сервирка 1 
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2.3. РЕСУРСИ СРЕДИНЕ У КОЈОЈ СЕ ШКОЛА НАЛАЗИ 

 

У погледу ресурса средине за реализацију наставних и ваннаставних 

активности, школа користи следеће: 

 

 

ГРАДСКА УПРАВА И УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 

 

 

Одељење друштвених делатности, Градска управа Шабац 
 

У току претходних година Кабинет Градоначелника и Одељење друштвених 

делатности Градске управе Шабац организовали су посету изложби у Народном 

музеју Шабац „Тесла и Пупин на истом путу“ (ученицима наше школе предавање је 

лично одржала ауторка поставке, Александра Нинковић Ташић) као и посету Сајму 

образовања за ученике осмог разреда. Поред наведеног Град је у сарадњи са МУП-

ом наставио акцију обуке првака у безбедном понашању у саобраћају, Пажљивкова 

правила, сви прваци Основне школе „Јован Цвијић“ заједно са више од хиљаду 

вршњака присуствовали су представи „Три прасета у саобраћају“ коју су извели 

васпитачи предшколске установе „Наше дете“ из Шапца. Свако дете је након 

представе добило књигу „Пажљивкова правила у саобраћају“ коју Агенција за 

безбедност саобраћаја издаје и поклања сваком ђаку прваку у Републици Србији, 

као и мајицу са ликом зебре коју поклања Савет за безбедност саобраћаја града 

Шапца. 

 

У сарадњи са Шабачким позориштем реализован је низ радионица (З. 

Карајић, директор позоришта) и припремана позоришна представа ученика наше 

школе у оквиру пројекта популаризације драматургије и позоришта, Шабачки 

театарски покрет. У току претходне године надарени ученици наше школе 

похађали су наставу из програмирања у ЦСУ Шабац, после припреме реализоване 

информатичком online обуком у међународној сарадњи (Пројекат eSova). 

 

Уз подршку Града Шапца, планиран је наставак учешћа у пројекту 

Спортског савеза – Расти здраво, пројекту Позоришта – Шабачки театарски 

покрет, као и учешће у пројекту Народног музеја у Шапцу – Радионице за 

предшколце и ученике основних и средњих школа, настављање сарадње са 

Еколошким покретомкао и успостављање сарадње са спортским Соколским 

друштвом. 

 

Домови културе: Змињак, Петловача, Скрађани 
 

Планирана је сарадња у припреми свечане академије за Дан школе (22. 

новембар). Поред тога, као и низ година досада, почетком октобра у току дечије 

недеље, у Дому културе у Петловачи организују се предавања, трибине и 

уметнички програми за ученике: Научни дан, Позоришна представа... Простор 

Дома културе у Петловачи је у непосредној близини издвојеног одељењаи уз 

постојећу сарадњу и додатно опремање могао би имати улогу свечане сале која 

школи недостаје. 

 

Културни центар, Шабац 
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Планирана је сарадња у организацији хуманитарне акције прикупљања 

помоћи болесној деци поводом Европског дана језика (26. септембар), као што је 

реализовано и у претходних неколико година. 

 

Народни музеј, Шабац 

 
 Током школске  2021/22. години планира се посета ученика Музеју и учешће 

у радионицама из историје: Хајдучке приче, Први светски рат и Други светски 

рат, у складу са програмом историје за узраст основне школе. Како школа није у 

могућности да сама финансира превоз ученика до Шапца, обезбеђена је начелна 

подршка управе Града Шапца. 

 

Међуопштински историјски архив, Шабац 

 

 Током школске  2021/22. години планира се посета ученика и сусрет са 

архивском грађом. Школа је заинтересована за понуђене програме 

Међуопштинског историјског архива: предавање у области историје и архивистике 

– ''Упознајмо прошлост нашег града'' ; предавање – ''Церска битка''  

 

  

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНЕ УСТАНОВЕ 

 

 

Школа планира сарадњу Центром за стручно усавршавање на реализацији 

угледних часова у ЦСУ Шабац и реализацији наставе Парку науке (недеља науке у 

одељењима млађих разреда) као и са средњим школама у Шапцу и Богатићу као и 

са основним школама у Липолисту и Прњавору: Као и претходних година ученици 

наше школе посетиће Школу примењених уметности и упознати могућности за 

усавршавање и пријатан уметношћу оплемењени простор, ученици уметничке 

школе ће радити костиме и сценографију за представе наше драмске секције, а у 

плану је и сарадња са члановима вишеструко награђиване Секције за фотографију 

и дигиталну графику Школе примењених уметности (уз предавања професора 

Михаила Симовића и Саше Глигорића), као и са Активом за физику Техничке школе 

Шабац (предавања професора Николе Гледића), са основним школамау Прњавору 

и Липолисту на заједничким пројектима као што је Сеоска олимпијада. Са ОШ 

Краљ А. I Карађорђевићиз Прњавора постоји вишегодишња сарадња на реализацији 

ликовне колоније у манастиру Чокешина, за коју се надамо да ће се наставити. 

 

 

 

 

МУП, ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА ШАБАЦ 

   

Школа има вишегодишњу сарадњу са ПУ Шабац, у погледу учешћа Школе  

у пројектима Акција: Школа (у септембру, намењен првацима), Безбедно 

детињство (за ученике петог разреда) и учешћа инспектора за малолетничку 

деликвенцију МУП у пројекту школе Не насиљу (за ученике седмог и осмог разреда 

ОШ Јован Цвијић) у склопу програма обележавања Дечије недеље у Школи.  
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Поред настављања успешне сарадње, у току школске 2020/21. године, у оквиру 

часова одељењског старешине, реализоваће се програм Основи безбедности деце, у 

укупном трајању од осам месеци, кроз један час одељењског старешине на 

месечном нивоу за ученике првог, четвртог и шестог разреда.  

 

На часовима одељењског старешине обрађиваће се следеће теме: 

 

1.Безбедност деце у саобраћају. 

2.Полиција у служби грађана. 

3.Насиље као негативна друштвена појава. 

4.Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола. 

5.Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа. 

6.Превенција и заштита деце од трговине људима. 

7.Заштита од пожара. 

8.Заштита од техничко-технолошких опасности и природних непогода. 

 

 

ЦРКВА И НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

 

 

Планиран је наставак сарадње са Црквеном општином Цркве Светог 

Вазнесења Господњег, која као и Школа повезује села Змињак, Скрађани и 

Петловача, у којој се одржава традиционални Молебан за ученикена почетку 

школске године, као и Квиз из веронауке, у заједничкој организацији Школе са 

Епархијом Шабачком. 

 

Планиран je наставак сарадње са Еколошким покретом Шапца, као и 

сарадња са Соколским покретом. 

 

Планиран је наставак сарадње са НВО Вега, Београд, кроз Ерасмус+ K2 

пројекат Youth Can Make Change, у оквиру кога је тим Школе раније прошао обуке 

у Београду и Мадриду. 

 

У Мадриду је школски тим посетио више школа, низ Културних центара, 

ЦСУ Мадрид, где је слушао предавања еминентних стручњака за образовање, од 

којих се може издвојити предавање америчког експерта Др. Роберта Шварца.  

 

Robert Swartz је директор америчког Националног центра за наставно 

размишљање, САД. Овај професор универзитета докторирао је на Харварду и био је 

професор емеритус на Универзитету Масачусетс у Бостону, где је био и председник 

Одсека за филозофију и где је основао мастер програм о критичком и креативном 

мишљењу. Током протеклих тридесет година обимно је радио са наставницима, 

школама, школским управама и колеџима на интернационалним пројектима за 

развој кадрова као и на реструктуирирању наставног плана и програма кроз 

увођење критичког и креативног мишљења у наставне садржаје. Он је водећи 

креатор пројекта Учење засновано на мишљењу, што је вишегодишњи пројекат у 

оквиру којег је велики број америчких школа предузео спровођење детаљне 

инклузије критичког и креативног размишљања кроз инструктивне садржајецелог 

свог курикулума. 
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У Београду је одржантренинг „How to use Design Thinking methodology in 

Youth Organizations“ у склопу Youth Can Make Change, као више предавања у 

оквиру #DFCEduizazov2 као на пример предавање на тему "Design as a tool", Annett 

Löser, предавачице дизајна на University of Applied Sciences у Дрездену. Програм је 

осмишљен тако да гостујући предавачи из Немачке, Француске и Шпаније у форми 

кратких предавања деле своја искуства са публиком коју чине наставници, 

родитељи и ученици.  

 

Идеја је да се широј јавности учине видљивим примери добре праксе из 

области образовања и тако инспирише позитивне промене, а да се с’ друге омогући 

наставницима, ученицима и родитељима да се кроз директан контакт повежу и 

размене идеје.Design for Change је глобални покрет образовања младих, који 

користи принципе „design thinking“ методологије у школском окружењу и подстиче 

развој солидарности, емпатије и боље комуникације међу ученицима, као и развој 

става „Ја могу!“. 

 

 

МЕДИЈИ 

 

 

Са локалним медијима постоји стална сарадња и сви медији, како 

електронски (ТВ Шабац,ТВ Ас, Радио Шабац), тако и штампани (Глас Подриња, 

Шабачки Гласник), редовно прате живот и рад Школе, посебно домете на 

републичким такмичењима. 

 

И у овој школској години настављамо сарадњу са: 

• Регионалним  центром за таленте, Лозница (ИОП3) 

• Хуманитарним организацијама Црвени крст и Каритас 

• Регионалним центром за професионални развој запослених у образовању 

• Министарством просвете,Школском управом  Ваљево 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 
 

3.1. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА 

 

Број ученика,за школску 2021/21. годину је у складу са просторним 

могућностима рада у једној смени (у школа јеоко 300 малишана
3
 у настави, од којих 

253основаца).  

 

 

 

Бројно стање ученика и одељења у матичној школи у Змињаку: 

 

 

РАЗРЕД БРОЈ ОДЕЉЕЊА БРОЈ УЧЕНИКА 

                                                 
3
 Укључујући и предшколски узраст у припремној настави. 
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Дечаци девојчице Укупно 

1. 1 8 8 16 

2. 1 7 8 15 

3. 1 6 5   11 

4. 1 10 6 16 

5. 1 7 5 12 

6. 1 1 9 10 

7. 1 4 3 7 

8. 1 12 7  19 

Укупно 8 58 51 109 

 

 

Бројно стање ученика и одељења у издвојеној јединици  у Петловачи: 

 

 

РАЗРЕД БРОЈ ОДЕЉЕЊА БРОЈ УЧЕНИКА 

Дечаци девојчице Укупно 

1. 1 12 6 18 

2. 1 11 7 18  

3. 1 12 10  22 

4. 1 10 12 22 

5. 1 7 13 20 

6. 1 7 9  16 

7. 1 9 6  15 

8. 1 8 5  13 

Укупно 8 76 68 144 

 

  



18 

 

У периоду од 2010. до 2015. године број ученика био је стабилан, око 300 ученика, 

у претходним 2021/22. и  2018/19. број ученика такође је стабилан, али мањи, 

тренутно је око 275 ученика
4
, због изласка из школе већих од просека одељења 

осмог разреда. 

 

Како у предшколској групи у нашој школи наставу похађа више од 30 ученика, 

просторије школских јединица Змињак и Петловача и ове године користи више од 

300 малишана. 

 

 
 

Уочава се и тренд пораста броја ученика у предшколској припремној групи и првом 

разреду, па ако се овај позитиван тренд устали, може се сматрати да 

локалнасредина (села Змињак, Петловача и Скрађани) којој школа припада, излази 

из демографског минимума.  

 

 
Број ученика 2005 – 2021. 

                                                 
4
У складу са бројем ученика који наставу похађају по инклузивном програму, ренормирани број 

ученика за формирање одељења је укупно 302. 
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ШКОЛСКА 

ГОДИНА 

УКУПАН БРОЈ 

УЧЕНИКА У ШКОЛИ 

ШКОЛСКА ГОДИНА УКУПАН БРОЈ 

УЧЕНИКА У ШКОЛИ 

2004/2005. 331 2013/2014. 294 

2005/2006. 328 2014/2015. 293 

2006/2007. 322 2015/2016. 296 

2008/2009. 326 2016/2017. 275 

2009/2010. 316 2017/2018. 273 

2010/2011. 307 2018/2019. 260 

2011/2012. 314 2019/2020. 260 

2011/2012. 314 2020/2021. 259 

2012/2013. 303 2021/2022. 253 
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3.2. ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ 

3.2.1.РАСПОРЕД ЧАСОВА У МАТИЧНОЈ ШКОЛИ ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. 

 

НАСТАВНИЦИ ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1 2. 3. 4. 5

. 

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

Наташа Томић 5  7 8 8 6 
 6 5 7  8   7  5 8 6   6 7 5      8 5     

Mирјана Мићић           8 7 6   7 6  5  8      5 7        

МаријанаГаврић 7 8             8 5  6 8 7         6 5      

Данка Милићевић        8 7 5 5 6 7                       

Предраг Дрезгић                             5  8 5 6 7  

Кристина 

Милосављевић 

         6 7 5  8        8  6 7 8          

Ивица Вујиновић               5 8 7               8 7 6  

Ивана Воротиовић 8  

7 

6            6 8             7  6     

Марија Мајсторовић   5 7 6 7 8 5 6 8   8 5   7 5  8 6  5 8 6 7          

Данка Ђевић-

Хаднађев 

 5 8 6 7 5                 6 7 5 6 8         

Антонина Марковић        7 8                    8 7      

Синиша Станојчић                      7        6 7 7 8 8 8 

Драгутин Лукић      8 7      5 6     7 6     5 8 7 8    6 5   

Урош Ђурђевић           6         5 7 5 8             

Бајевић Марко 6 6  5 5                               



21 

 

3.2.2.РАСПОРЕД ЧАСОВА У ИО ПЕТЛОВАЧА ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. 

 

 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1 2. 3. 4. 5

. 

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

Драгана Јоцић 8 7 5    
 8 5 7 6    5 8 7  6     8  5 6 7 7 5  6 8   

Mирјана Мићић    5 6 7 8                      5 6 8 7    

Маријана Гаврић     8                           8    

Кристина 

Милосављевић 

  8 6 5 8 7                      8 7 6     

Данка Милићевић 7 6  8 7 5 5                             

Предраг Дрезгић               7 6 5 8  5                

Ана Симић                          7 6     5 6 7  

Ивица Вујиновић 5 8 6 7                  8 6 7  6          

Ивана Воротовић                  7 8      7  8         

Ивана Ловчевић        5 6  8 5 7  8 7 8   6 5 7 8  5 6     7  5 6 8 

Јелена Мартиновић          6 5                        6 

Данка Ђевић-

Хаднађев 

        7 5  6 5 8  5 6 6 7 8 8               

Антонина 

Марковић 

          7 8                      7 8 

Синиша Станојчић        6 8 8               8 7          

Драгутин Лукић 6 5 7                   6 5      6 8 5     

Бојан Спасојевић            7 8             8 7         

Урош Ђурђевић        7       6          5   8        

Марко Бајевић      6 6           5 5 7 7               
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3.2.3. СПЕЦИФИЧНОСТ ШКОЛЕ 

 

Специфичност образовно-васпитног процеса у OШ „Јован Цвијић“ је 

равномерна распоређеност ученика у две школске јединице, као и чињеница да 9 

наставника  ради у две или више школа. 

 

3.2.4. НАСТАВА СТРАНОГ ЈЕЗИКА 

 

У школској 2021/22. години предвиђено је изучавање енглеског и 

француског језика у редовној настави, а шпански језик ученици ће полагати на 

разредном испиту, због немогућности формирања група за наставу од 2 часа 

недељно. 

У следећој табели је дат преглед заступљености страног језика по 

одељењима: 

 

Одељење Енглески језик Француски Шпански језик 

I-1 
16 

-  

II-1 
15 

-  

III-1 
11 

-  

IV-1 
16 

-  

Укупно 
 

-  

I-2 
18 

-  

II-2 
18 

-  

III-2 
22 

-  

IV-2 
22 

-  

Укупно  

 
  

V-1 
12 12 

 

VI-1 
10 10  

VII-1 
7 6 

 

1 

VIII-1 
19 19  

Укупно  

 

 

 
 

V-2 
20 20 

 

VI-2 
16 16 

 

VII-2 
15 15 

 

VIII-2 
13 13 

 

0 

Укупно 
253 

 

111 1 
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3.2.5. НАСТАВА ОБАВЕЗНОГ ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА 

 

У школској 2021/22. години изучаваће се, према личном избору ученика, 

верска настава и грађанско васпитање. 

У следећој табели дат је преглед заступљености ових изборних предмета по 

одељењима: 

 

Одељење Верска настава Грађанско васпитање 

I-1 
16 

 

II-1 
15 

 

III-1 
11 

 

IV-1 
16 

 

Укупно 
 

 

I-2 
18 

 

II-2 
18 

 

III-2 
22 

 

IV-2 
22 

 

Укупно  

 
 

V-1 
12 

 

VI-1 
10 

 

VII-1 
7 

 

VIII-1 
19 

 

Укупно  

 
 

V-2 
20 

 

VI-2 
16 

 

VII-2 
15 

 

VIII-2 
13 

 

 

Укупно 
253 

 

0 

 

Настава из изборног предмета ће се реализовати у одељењима. 
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3.2.6. ОДЕЉЕЊСКА СТАРЕШИНСТВА 

 

 

 

I-1 Ковачевић Снежана 

I-2 Алексић Тања 

II-1 Остојић Мира 

II-2 Алексић Алекса 

III-1 Веско Исаиловић 

III-2 Исаиловић Илић Јелица 

IV-1 Ракић Биљана 

IV-2 Андрић Лепосава 

V-1 Ђурђевић Урош 

V-2 Јелена Мартиновић  

VI-1 Ивана Воротовић 

VI-2 Вујиновић Ивица 

VII-1 Мићић Мирјана 

VII-2 Драгана Јоцић 

VIII-1 Маријана Гаврић 

VIII-2 Хаднађев Данка 

 

 

 

Настава ће се реализовати  у 16 одељења. 
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3.3. СТРУКТУРА ЧЕТРДЕСЕТОСАТНЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ НАСТАВНИКА 

 

 

Р
ад
н
и

 б
р
о
ј 

Презиме и име 

наставника 

о.с. 

 

Укупан 

фонд 

Часова 

Недељна 

норма 
Час 

о.с. 

  

Доп. 

рад 

Дод.рад 
Припрем. 

настава 

Хор, 

библ. 
Секције 

Културне 

и друге 

актив. 

Непосредан 

рад 

Припрема 

за рад 

Остало 

рад. 

време 

Нед. 

нор. 

Р
ед
о
в
н

а 

И
зб
о
р

н
а 

1. 
Ловчевић 

Ивана 
 95% 17   1 1 1    20 12 3 38 

2. 
Лукић 

Драгутин 
 100% 20   2     2 24 10 5 40 

3. 
Мићић 

Мирјана 
71 100% 20  1 1 1    1 24 12 4 40 

4. 
Данка Ђевић 

Хаднађев 
82 100% 18 2 1 1 1 1    24 10 4 40 

5. 
Вујиновић 

Ивица 
62 70% 17  1 1 0,5     0,5    20 7 3 28 

6. Томић Наташа  95% 17   1 1 1,5 1 1  22,5 11,5 4 38 

7. Јоцић Драгана  72 95% 17  1 1 1 1 1 0,5  22,5 11 4 38 

8. 
Воротовић 

Ивана 
61 50% 10  1  0,5 0,5    12 5 2 20 

9. 
Гаврић 

Маријана 
81 50% 10  1 0,5 0,5     12 6 2 20 

10. 
Чолић 

Миљана 
 40% 8   0,5 0,5     9 4 2 16 

11. 
Милићевић 

Данка 
 60% 10 2     0,5 1 1 14,5 5 4 24 

12. 
Дрезгић 

Предраг 
 50% 10       1 1 12 5 3 20 

13. 
Милосављевић 

Кристина 
 80% 14 2  0.5 0,5 0,5   1,5 19 3.5 2.5 14 

14. 
Мартиновић 

Јелена 
52 10% 2  1  0,5     3,5 3.5 1 4 
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15. 
Мајсторовић 

Марија  95% 17   1 1 1    20 11,5 3 38 

16. 
Марковић 

Антонина 
 40%   8   0,5 1 0,5    10 4 2 16 

17. 
Станојчић 

Синиша 
 60% 12   0,5 0,5   0,5 1 14,5 6 0,5 24 

18. 
Ђурђевић 

Урош 
51 80%  16 1      2 19 8 2 32 

19. 
Богдановић 

Марија 
 30% 6    0,5    1 7,5 3 1,5 12 

20. 
Спасојевић 

Бојан 
 20% 4       0,5  5 2 0,5 8 

21. Симић Ана  30%  
6 

  
  0,5     7 3,5 0,5 12 

22. Бајевић Марко  50% 10    0,5    1 7,5 3 1,5 20 

 

Р
ад
н
и

 б
р
о
ј 

Презиме и име 

наставника 

о.с

. 

 

Укупан 

фонд 

часова 

Недељна 

норма 
Час 

о.с. 

  Доп. 

рад 

Дод.

рад 
Хор 

Култур. 

и друге 

актив. 

Непоср

едан 

рад 

Прип

рема 

за 

рад 

Остал

о рад. 

време 

Нед. 

нор. 

Р
ед
о
о
в

н
а 

И
зб
о
р
н

а 

1. Ракић Биљана 41 100% 18 1 1 1 1  2 24 10 6 40 

2. Андрић Лепосава 42 100% 18 1 1 1 1  2 24 10 6 40 

3. Ковачевић Снежана 11 100% 17 1 1 1 1  3 24 10 6 40 

4. Алексић Тања 12 100% 17 1 1 1 1  3 24 10 6 40 

5. Мира Остојић 21 100% 18 1 1 1 1  2 24 10 6 40 

6. Алекса Алексић 22 100% 18 1 1 1 1  2 24 10 6 40 

7. Веско Исаиловић 31 100% 18 1 1 1 1  2 24 10 6 40 

8. Исаиловић Илић Јелица 32 100% 18 1 1 1 1  2 24 10 6 40 
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3.4. РИТАМ РАДНОГ ВРЕМЕНА 

 

У школској 2021/22. години настава ће се реализовати у једној смени – 

према због специфичности наставног процеса у Школи: 

 

Динамика реализације часова и дезинфекције просторија (за све радне дане) 

Први циклус Други циклус 

час термин трајање час термин трајање 

Проветравање 15 min Проветравање 15 min 

1. 7.45-8.30 45min 1. 7.45-8.30 45min 

2. 8.35-9.20 45min 2. 8.35-9.20 45min 

Чишћење и 

проветравање 

15 min Проветравање 15 min 

3. 9.35- 

10.20 

45min 3. 9.35- 

10.20 

45min 

Проветравање 15 min Чишћење и 

проветравање 

15 min 

4. 10.35- 

11.20 

45min 4. 10.35- 

11.20 

45min 

5 11.25- 

12.10 

45min 5. 11.25- 

12.10 

45min 

6. 12.15- 

13.00 

45min 6. 12.15- 

13.00 

45min 

7. 13.05- 

13.50 

45min 7. 13.05- 

13.50 

45min 

Чишћење и 

проветравање 

60 min Чишћење и 

проветравање 

60 min 
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3.5. КАЛЕНДАР ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ЗА ШКОЛСКУ 

2021/22. 

 

Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују 

се у току два полугодишта.         

                                                                                                                                                   

Прво полугодиште почиње у среду, 1. септембра 2021. године, а завршава се у 

четвртак, 30. децембра 2021. године. 

Друго полугодиште почиње у понедељак, 24. јануара 2022. године. 

Друго полугодиште завршава се у уторак, 7. јуна 2022. године за ученике 

осмог разреда, односно у уторак, 21. јуна 2022. године за ученике од првог до 

седмог разреда. 

Обавезни облици образовно-васпитног рада из члана 1. овог правилника за 

ученике од првог до седмог разреда, остварују се у 36 петодневних наставних 

седмица, односно 180 наставних дана. 

Образовно-васпитни рад за ученике осмог разрeда остварује се у 34 петодневне 

наставне седмице, односно 170 наставних дана. 

У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених 

није могуће да школе остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном 

броју наставних седмица и наставних дана на годишњем нивоу, могуће је 

одступање у броју до 5% од утврђеног броја петодневних наставних седмица, 

односно наставних дана.  У оквиру 36, односно 34 петодневне наставне седмице, 

школа годишњим планом рада равномерно распоређује дане у седмици, изузев у 

случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није 

могуће да дани у седмици, који су распоређени годишњим планом рада, буду 

равномерно распоређени. Сваки дан у седмици неопходно је да буде заступљен 36, 

односно 34 пута, изузев у случају када због угрожености безбедности и здравља 

ученика и запослених није могуће обезбедити да сваки дан  у седмици буде 

заступљен утврђен број пута.                                                             

У току школске године ученици имају јесењи, зимски, пролећни и летњи 

распуст. 

Јесењи распуст почиње у четвртак, 11. новембра 2021. године, а завршава се у 

петак, 12. новембра 2021. године 

Зимски распуст почиње у петак, 31. децембра 2021. године, а завршава се у 

петак, 21. јануара 2022. године. 

Пролећни распуст почиње у петак, 22. априла 2022. године, а завршава се у 

уторак, 3. маја 2022. године. 

За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у среду, 22. јуна 

2022. године, а завршава се у среду, 31. августа 2022. године. За ученике осмог 

разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у 

среду, 31. августа 2022. године. 

У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о 

државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС”, бр. 
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43/01, 101/07 и 92/11). У школи се празнује радно Дан сећања на српске жртве у 

Другом светском рату, Свети Сава – Дан духовности, Дан сећања на жртве 

холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, Дан 

победе и Видовдан – спомен на Косовску битку. 

Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 

2021. године, Свети Сава 27. јануара 2022. године, Дан сећања на жртве холокауста, 

геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2022. 

године, Дан победе 9. маја 2022. године и Видовдан ‒ спомен на Косовску битку 28. 

јуна 2022. године. 

Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан 

сећања на српске жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, 

геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су 

наставни дани, изузев кад падају у недељу. 

У школама се обележавају: 8. новембар 2021. године, као Дан просветних 

радника, 21. фебруар 2022. године, као Међународни дан матерњег језика и 10. 

април 2022. године, као дан сећања на Доситеја Обрадовића, великог српског 

просветитеља и првог српског министра просвете. 

 

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да 

не раде у дане следећих верских празника, и то: 

1) православци – на први дан крсне славе; 

2) припадници исламске заједнице ‒ 2. маја 2022. године, на први дан 

Рамазанског бајрама и 9. јула 2022. године, на први дан Курбанског бајрама; 

3) припадници јеврејске заједнице – 16. септембра 2021. године, на први дан 

Јом Кипура; 

4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по 

грегоријанском календару – 25. децембра 2021. године, на први дан Божића; 

5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по 

јулијанском календару – 7. јануара 2022. године, на први дан Божића; 

6) припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника 

по грегоријанском и јулијанском календару – почев од Великог петка, закључно са 

другим даном Васкрса (католици – од 15. до 18. априла 2022. године; православни 

од 22. до 25. априла 2022. године). 

                                                                                                                                                               

Дан школе, 22. новембар. 

 

Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 25. марта 2022. 

године и у суботу, 26. марта 2022. године, а завршни испит у среду, 22. јуна 2022. 

године, у четвртак, 23. јуна 2022. године и у петак, 24. јуна 2022. године. 
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ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КАЛЕНДАРА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ЗА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ 

 

Школски календар значајнијих активности 
 

Почетак школске 2021/22.г. ..........................................................01. септембар 2021.г. 

 Први класификациони период ......................................................5. новембар 2021.г.                                               

Прослава школске славе Свети Сава .................................................27. јануар 2022.г. 

Завршетак првог полугодишта................... ................................... .30. децембра 2021.г.  

Почетак другог полугодишта ............................................................24. јануара 2022.г.                                                                  

Трећи класификациони период.............................................................1. април 2021.г.                                               

Дан Школе..........................................................................................22. новембар 2021.г.    

Завршетак другог полугодишта за ученике VIII разреда........................07. јун 2022.г.  

Завршетак другог полугодишта за ученике од I до VII разреда.............21. јун 2022.г.  

Подела сведочанстава и диплома, ученицима осмог разреда ..............прва половина 

јуна 2021.г.  

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

другог полугодишта...............................................................................28. јун 2021.г.  

*Напомена: Уколико епидемиолошка ситуација буде дозволила, реализоваће се и 

прославе Савиндана и Дана школе. 

 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

Свечани пријем ученика 1.разреда 1.09.2021. 

Дан отворених врата четврта недеља у месецу 

Дечија недеља 4-8.10.2021. 

Дан школе 22.11.2018. 

Дан Св.Саве 27.01.2022. 

Прослава матуре за осмаке мај. 2022. 

Екскурзија  мај 2022. 

Свечана додела награда 28.6.2022. 

 

3.6. ДЕЖУРСТВА У ШКОЛИ 

 
 

У Школи се организује дежурство наставника и ученика. Дежурни 

наставници долазе у Школу 30 минута пре почетка првог часа, а дежурни ученици 

15 минута пре почетка првог часа. Дежурство ученика се организује на главном 

улазу у Школу и траје једну наставну смену (од 7:15 – 14:00 и од 7:30 – 13:55). 

Ученици дежурају према унапред направљеном и објављеном распореду, а дежурни 

наставник, ако предвиђени ученик не дођу у Школу, одређује замену-последњег 

ученика на списку тог одељења. Обавезе дежурних ученика су утврђене Правилима 

понашања у ОШ „Јован Цвијић“ Змињак и Дужностима дежурних ученикаса 

којимаје дежурни наставник дужан да упозна ученика на почетку дежурства 

(дежурни ученик је пратилац родитеља посетилаца, не напушта дежурство, ...) . 

Дежурни наставник не сме напуштати место дежурства и дужан је да за 

време одмора обиђе ходнике, води рачуна о дисциплини ученика за време одмора и 

обавља остале послове предвиђене Правилима понашања у ОШ „Јован Цвијић“ 

Змињак и Правилником о систематизацији и организацији послова. 
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3.7. РАД СЕКРЕТАРИЈАТА И РАЧУНОВОДСТВА 

 

Службу секретаријата и рачуноводства чине: 

• Секретар Школе-обавља управне, нормативно-правне и друге правне послове у 

Школи 

• Шеф рачуноводства-саставља предлог финансијског плана и годишњи обрачун, 

води потребну документацију материјалног и финансијског пословања 

• Благајник-рукује финансијским средствима, врши исплате и уплате. 

 

Секретаријат и рачуноводство Школе раде од 7:00-15:00. 

Послови и обавезе секретаријата и рачуноводства одређени су Правилником 

о систематизацији радних места. 

 

 

 

3.8. РАД ТЕХНИЧКЕ СЛУЖБЕ 

 

У школској 2021/22. години техничка служба је у саставу: 2,3домара-котлара 

(радно време од 5:00/7:00-13:00 и у грејној сезони 18:00-19:00) и 4,4 спремачица 

(2,2у матичној школи 2, 2 у издвојеном одељењу од 7:00-15:00). 

 

 

 

3.9. РАД БИБЛИОТЕКАРА – СТРУЧНОГ САРАДНИКА 

 

Радом библиотеке руководи библиотекар Школе. Послови и задужења 

библиотекара детаљније су утврђени Правилником о систематизацији радних 

места. 

У складу са значајем школске библиотеке у савременом систему образовања, 

школски библиотекар ће у школској 2021/2022. години обављати послове 

библиотечко-информативног, образовно-васпитног, културног и јавног карактера: 

 

• програмирати и остваривати рад школске библиотеке, 

• сарађивати са стручним већима, директором Школе и ученицима у вези 

набавке и коришћења библиотечке грађе и целокупне организације рада 

школске библиотеке, 

• вршити набавку нових књига, уџбеника и стручних часописа за наставнике, 

стручне сараднике и ученике, 

• помагати ученицима у избору литературе и упућивати их у правилно 

коришћење књига и часописа, 

• навикавати ученике на чување и заштиту књижног фонда, 

• водити евиденцију о коришћењу библиотечке грађе, 

• обавештавати кориснике о новој библиотечкој грађи у школској библиотеци, 

новим издањима књига и часописа, културним манифстацијама у 

Библиотеци шабачкој и другим културним установама у граду 
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• сарађивати са предметним наставницима у припремању ученика за 

самостално коришћење различитих извора информација, 

• учествовати у раду стручних органа Школе (наставничком већу, одељенским 

већима и састанцима стручних већа према потреби) и родитељским 

састанцима I разреда, 

• стручно се усавршавати (семинари, састанци библиотекара, праћење стручне 

литературе, издавачке делатности и литературе везане за рад школских 

библиотека), 

• припремати се за рад и водити евиденцију о томе, 

• водити осталу прописану документацију о раду школске библиотеке, 

• планирати и руководити радом библиотечке секције (ако постоје услови), 

• организовати културно-уметничку активност у складу са могућностима, 

• остваривати сарадњу са Библиотеком шабачком и школским библиотекама 

у граду 

• сарађивати са директором Школе у планирању уређења, реновирања и 

проширења библиотечког простора и осавремењавања библиотечке 

делатности, 

• организовати међубиблиотечке позајмице и сарадњу, 

• сарађивати са стручним институцијама, издавачким предузећима, 

позориштем, културним центром. 

 

 

 

Септембар 

1. Израда планова и извештаја рада 

2. Израда плана набавке уџбеника, лектире, стручне литературе; предлози 

стручних већа (најкасније до 15. Октобра) 

3. Обрада и инвентарисање библиотечке грађе 

4. Стручна класификација (УДК) 

5. Заштита библиотечке грађе 
6. Рад са корисницима библиотечких услуга 

7. Библиотечка статистика 
8. Библиотечка секција 

 

Октобар 

1. Посета Сајма књига у Београду 

2. Израда плана набавке књига и уџбеника 

3. Обрада и инвентарисање библиотечке грађе 

4. Стручна класификација (УДК) 

5. Заштита библиотечке грађе 
6. Рад са корисницима библиотечких услуга 

7. Библиотечка статистика 
8. Формирање корисничке базе података 
9. Формирање електронске базе података 
10. Библиотечка секција 
11.  Семинар 

 

Новембар 

1. Обрада и инвентарисање библиотечке грађе 
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2. Стручна класификација (УДК) 

3. Заштита библиотечке грађе 
4. Издавање књига – рад са корисницима библиотечких услуга 

5. Библиотечка статистика 
6. Формирање корисничке базе података 
7. Формирање електронске базе података 
8. Библиотечка секција 
 

Децембар 

1.   Обрада и инвентарисање библиотечке грађе 

2. Стручна класификација (УДК) 

3. Заштита библиотечке грађе 
4. Рад са корисницима библиотечких услуга 

5. Библиотечка статистика 
6. Библиотечка секција 
7. Семинари 

 

 

Јануар 

1. Обрада и инвентарисање библиотечке грађе 

2. Стручна класификација (УДК) 

3. Заштита библиотечке грађе 
4. Издавање књига – рад са корисницима библиотечких услуга 

5. Библиотечка статистика 
6. Формирање електронске базе података 

7. Библиотечка секција 

 

 

 

Фебруар 

1. Физичка обрада књига – обрада и инвентарисање библиотечке грађе 

2. Стручна класификација (УДК) 

3. Заштита библиотечке грађе 
4. Издавање књига – рад са корисницима библиотечких услуга 

5. Библиотечка статистика 
6. Формирање електронске базе података 
7. Библиотечка секција 

 

Март 

1. Обрада и инвентарисање библиотечке грађе 

2. Стручна класификација (УДК) 

3. Заштита библиотечке грађе 
4. Издавање књига – рад са корисницима библиотечких услуга 

5. Библиотечка статистика 
6. Библиотечка секција 

 

Април 

1. Обрада иинвентарисање библиотечке грађе 
2. Стручна класификација (УДК) 

3. Заштита библиотечке грађе 
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4. Издавање књига – рад са корисницима библиотечких услуга 

5. Библиотечка статистика 
6. Формирање електронске базе података 
7. Библиотечка секција 

 

Мај  

1. Физичка обрада књига – обрада и инвентарисање библиотечке грађе 

2. Стручна класификација (УДК) 

3. Заштита библиотечке грађе 
4. Издавање књига – рад са корисницима библиотечких услуга 

5. Библиотечка статистика 
6. Формирање електронске базе података 
7. Библиотечка секција 
8. Семинар 

 

Јун  

1. Рад са корисницима библиотечких услуга 

2. Обрада и инвентарисање библиотечке грађе 

3. Стручна класифилација (УДК) 

4. Заштита библиотечке грађе 
5. Библиотечка статистика 
6. Израда годишњег извештаја 
7. Формирање електронске базе података 
8. Библиотечка секција 
9. Спискови ученика који нису вратили књиге 

 
Послови и задаци, који нису могли бити предвиђени и временски планирани, 

бићеунети накнадно у оперативне планове рада.  

 

3.10. ПЛАНОВИ ОБАВЕЗНИХ И ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

 

3.10.1.  ДОДАТНА НАСТАВА 

 

 Додатном наставом обухватају се сви ученици који се посебно истичу у 

појединим областима или који имају посебна и проширена интересовања из 

појединих области. Организовање и извођење додатне наставе за ученике врши се 

одвојено, по одељењима, разредима или групама, ако се ученици различитих 

разреда занимају за исте садржаје и теме. Додатна настава може се изводити током 

целе школске године или у неком периоду, што зависи од тема, као и 

ангажованости и интересовања ученика и наставника. У оквиру 40-сатне радне 

недеље сви наставници су задужени одређеним бројем часова додатне наставе. 

 

3.10.2. ДОПУНСКА НАСТАВА 

 

 Допунски рад ће се организовати за ученике који стално или повремено 

заостају у савлађивању образовних садржаја у редовној настави. Задаци допунског 

рада су: 

 

• одређивање програмских садржаја у којима ученици не постижу добре 

резултате 
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• усклађивање ових садржаја са потребама и могућностима ученика 

• пружање помоћи ученицима да се лакше уклопе у праћење редовне наставе 

 

Садржаји допунског рада су идентични наставном плану и програму, а области 

и теме одређује предметни наставник према потребама ученика. Организацију и 

реализовање допунске наставе вршиће предметни наставник у сарадњи са стручним 

већима, одељенским већем и педагогом Школе, и то према следећем плану: 

 

ВРСТА   АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ  

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ  

ПОСЛОВА 

Идентификовање ученика 

који заостају у раду и 

степена проблема 

септембар – октобар 
предметни наставник, 

одељењско веће 

Организовање допунског 

рада 
током године 

предметни наставник, 

одељењско веће 

Праћење рада и развоја 

ученика 
током године 

предметни наставник, 

одељењско веће 

Анализа ефикасности 

допунског рада 

на крају 

класификационог 

периода 

педагог,  

одељењско веће 

 

 

Решењем о 40-часовној радној недељи сваки наставник је задужен 

одређеним бројем часова допунске наставе, који ће бити евидентирани у посебној 

књизи евиденције осталих облика образовно-васпитног рада. 

 

 

3.10.3. ПРИПРЕМНА НАСТАВА 

 

 

Припремна настава
5
 ће се организовати  за ученике осмог разреда за припрему 

за полагање завршног испита – матуре у складу са Акционим планом за поправљање 

резултата на Завршном испиту – током целе школске године. Како наведени план 

предвића, часови припремне наставе ће се реализовати у склопу дневног распореда 

редовне наставе а не по реализацији редовне наставе у првој смени, како је то било 

до сада, односно реализоваће се према следећем Педагошком уговору са 

родитељима: 

 

„Пошто је у најбољем интересу детета да наставници и родитељи сарађују односно 

да се усагласе око жељеног циља – успешног савладавања завршног испита и 

квалитетне припремљености ученика за наставак школовања, што све треба да води 

израстању детета у образовану и социјализовану личност, родитељи и наставници 

треба и да поделе активности и одговорности које воде ка том циљу. 

Позивају се родитељи да својим потписом подрже иницијативу школе да се часови 

припремне наставе за ученике осмог разреда реализују од почетка школске 

године,  

                                                 
5
Планови припремне наставе су саставни део Годишњег плана рада школе, и налазе се у 

секретаријату школе. 
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а своју децу, ученике ове школе – обавежу на редовно похађање часова припремне 

наставе. 

Образложење:  

Према препоруци Савета родитеља ОШ „Јован Цвијић“, и у  сагласности са 

мишљењем и одлуком Школског одбора о усвајању акционог плана:  да се проблем 

који се јавио приликом полагања последњег завршног испита – а састојао се у 

томе да су ученици лошије урадили завршни испит, од ког им зависи даље 

школовање – може решити ранијим стартовањем припремне наставе, 

потписивањем овог педагошког уговора  

- обавезује са једне стране школа да ће организовати квалитетне часове 

припремне наставе  

- а са друге стране обавезују се родитељи да ће њихова деца – ученици наше школе, 

 редовно похађати часове припремне наставе и активно учествовати у настави на 

часовима припремне наставе.  

 

Педагошки уговор 

 

Родитељи ученика__________________________________ , својим потписом 

прихватају обавезу да васпитно утичу на своје дете да савесно и одговорно 

приступа припремној настави односно да редовно и активно учествује и похађа 

часове припремне наставе која се у ОШ „Јован Цвијић“ реализује од 

септембра 2020. у терминима: 

за српски језик –четвртком 1. час у Змињаку, средом 4. час у Петловачи,  

за математику–четвртком 3. час у Змињаку, уторком 5. час у Петловачи, 

за комбиновани тест (физика, хемија, биологија, географија и историја)једном 

недељно
6
, у септембру за физику – понедељком 7. час у Змињаку, петком 

предчас у Петловачи... 

Основна школа „Јован Цвијић“ потписом директора прихвата обавезу да 

организујеквалитетну припремну наставу за полагање завршног испита, од 

ове године са почетком од1. септембра, у наведеним терминима. 

         Родитељи        Директор 

_______________             ___________ 

_______________ 

 

 

Припремна настава ће се изводити из следећих предмета: 

 

 

                                                 
6
 За комбиновани тест распоред се мења сваког месеца. 
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ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК 

Историја Кристина Милосављевић 

Хемија Антонина Марковић 

Математика Марија Мајсторовић 

Ивана Ловчевић 

Српски језик и 

књижевност 

Драгана Јоцић 

Наташа Томић 

Биологија Данка Ђевић Ханађев 

Географија Ивица Вујиновић 

Физика  Ивана Воротовић 

 

Припремна настава ће се организовати и за ученике који због слабог успеха и 

непохађања наставе буду упућени напоправни и разредни испит. 

За ученике који буду упућени на полагање поправних испита организоваће се 

настава са бројем часова,како је то Законом и регулисано. Уколико буде било 

потребно, тај фонд часова ће се увећати. 

Припремна настава ће бити испланирана у складу са бројем ученика, узрастом 

и предметима из којих ћеученици бити упућени на поправни испит. 

 

 

3.10.4.ИЗБОРНА НАСТАВА 

 

У школској 2021/22.години  изборна настава се изводи из следеђих предмета, у 

складу са кадровским могућностима, а према избору ученика: 

 

 

1. Чувари природе 

2. Цртање сликање и вајање 

3. Свакодневни живот у прошлости 

4. Веронаука 
 

 

 

3.10.5. ДРУШТВЕНО–КОРИСТАН РАД 

 

Циљ друштвено-корисног рада је да васпитава ученике да добровољним 

радом, самостално и у оквиру друштвено организованих активности, доприносе 

стварању и унапређивању услова живота и рада у средини; да развија код ученика 

однос и одговорност према раду и учешћу у активностима у животу друштвене 

заједнице. 

Друштвено користан рад оствариваће се током целе школске године кроз 

различите активности, а нарочито кроз следеће области: 
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Подручје рада Садржај активности 
Носиоци 

послова 

Време 

реализације 

ОДРЖАВАЊЕ 

ШКОЛСКОГ 

ПРОСТОРА 

Уређење учионица, 

ходника, кабинета, 

школског дворишта 

 

Неговање зеленила у 

Школи и дворишту 

одељењске 

старешине, 

ученички 

парламент и 

ученици 

 

задужени 

наставници 

током 

2021/22. 

 

КУЛТУРНО –

УМЕТНИЧКЕ 

АКТИВНОСТИ 

Припремање и 

учествовање у 

реализацији 

школских  академија 

и изложби  

 

задужени 

наставник и 

ученици 

током 

школске 

године 

 

током 

првог 

полугоди

шта 

ДЕЖУРСТВА 

Редовна дежурства 

на улазу у школу; 

дежурства у Школи 

приликом разних 

манифестација, 

такмичења, 

гостовања, 

свечаности … 

задужени 

наставник и 

ученици 

током целе 

године 

 

 

 

3.10.6. СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ – СЕКЦИЈЕ 

 

Циљ слободних активности у Школи је да допринесу развоју личности на 

сазнајном, креативном, друштвеном и личном плану. Кроз организовање слободних 

активности остварују се следећи задаци: 

 

• Проширивање и продубљивање постојећих, као и стицање нових знања и 

умећа у складу са интересима ученика 

• Мотивисање и оспособљавање ученика за самосталан рад 

• Задовољавање специфичних интересовања ученика 

• Развијање индивидуалних склоности и способности ученика 
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• Креативније и организованије коришћење слободног времена кроз 

стваралаштво, забаву и учење 

• Подстицање културног и духовног живота у средини 

 

Ученици имају право да се слободно и добровољно опредељују и укључују у 

слободне активности за које имају интересовање. Ученику се не може ускратити 

учешће у слободним активностима због слабог успеха у учењу или због других 

разлога. Ученици, чланови секције, активно учествују у програмирању рада 

секције, њеним садржајима, методама и организацији рада.  

 План и програм секција доноси се у септембру и садржи циљ и задатке 

секције, облике организовања, методе и средства рада и чине саставни део плана и 

програма рада Школе. Ове школске године слободне активности обухватиће 

следеће секције: 

 

 

Врста слободних активности  

и назив секције 
Задужени наставник 

Годишњи 

фонд часова 

• Хор Предраг Дрезгић 36 

• Ликовна секција Данка Милићевић 36 

• Драмско - рецитаторска 

секција 

Наташа Томић 36 

• Драмско - рецитаторска 

секција 

Драгана Јоцић 36 

• Биолошко-еколошка секција Данка Ђевић 

Ханађев 

36 
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3.10.7. ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ И СТРУЧНЕ ПОСЕТЕ 

 

  

Планирана реализација ученичких екскурзија биће спроведена према 

Правилнику о извођењу ученичких екскурзија Министарства просвете Републике 

Србије. Одлуку о дестинацијама и времену реализације екскурзија ће донети: 

Одељењска већа, Савет родитеља, Наставничко веће и Школски одбор. 

 

Eкскурзиje представљају пoсeбaн oблик oбрaзoвнo- вaспитнoг  рaдa кojи сe 

рeaлизуje извaн шкoлскe учиoницe у циљу нeпoсрeднoг прoучaвaњa нaстaвнoг 

грaдивa кoje сe нe мoжe oбрaдити у учиoници, и збoг пoтрeбe дa сe пoвeжe тeoриja 

сa прaксoм. Оне имају стручни и едукативни карактер. 

 

 

Време и место реализације екскурзија : 

-Тара 

- Дивчибаре 

- Гоч 

- Златибор 
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3.10.8. ТИМ ЗА ИНКЛУЗИЈУ 

 

Тим за инклузију чине: Јелена Костадиновић,  школски психолог – 

председник тима, задужена за ИОП у млађим разредима и Милена Веселиновић 

школски педагог, задужена за ИОП у старијим разредима заједно са свим 

старешинама одељења у којима постоји ИОП. У раду тима учествују и 

родитељи/хранитељи ученика за које је предвиђена израда индивидуалног 

образовног плана. У раду Тима учествује директор Школе.  

 

Годишњи план рада Тима за инклузију у школској 2021/22. Години: 

 

Израда и евалуација ИОП-а, која подразумева сталну сарадњу и 

координацију одељењског старешине, предметних наставника, родитеља и 

стручних сарадника реализоваће се по плану. 
 

План израде ИОП-а: 
 

Активност Задаци Циљ Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Израда ИОП-а  Формирање 

ИОП тимова за 

наставне 

предмете-

достављање 

предлога 

додатне 

подршке Тиму 

који ће, у 

сарадњи са 

родитељима 

анализирати 

понуђене ИОПе 

Подршка 

ученицима, 

наставницима и 

родитељима 

Септембар 

2021. Године. 

Чланови Тима; 

родитељи који 

дају 

сагласност на 

ИОП 

Стално праћење 

ученика којима 

је потребна 

инклузивна 

настава и 

детектовање 

области  

подршке 

Праћење 

напредовања 

ученика у свим 

областима 

Подршка 

ученицима, 

наставницима и 

родитељима за 

што 

квалитетнију 

инклузивну 

наставу 

Новембар 2021. Чланови Тима, 

наставници, 

родитељи 

Укључивање 

ученика у 

ваннаставне 

активности-

социјализација 

 

Излагати радове 

ових ученика, 

укључивати их 

у рад секција 

Поспешити 

социјализацију, 

охрабривати их, 

а у одељењу 

развијати 

толеранцију и 

поштовање 

различитости 

Током школске 

2021/22. Године 

Чланови Тима, 

предметни 

наставници, 

одељењске 

старешине  и 

ученици 

одељења 

Евалуација ИОП-

а-праћење 

напредовања 

ученика 

 

Анализирати 

два пута у току 

школске године 

напредовање 

ученика-за 

Омогућити да се 

идеја инклузије 

реализује на 

најбољи могући 

начин, односно 

Током школске 

2021/22. Године 

Чланови Тима 

и родитељи 
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Промовисање 

примера добре 

праксе 

ученика који 

похађа други 

разред и за 

двоје ученика 

трећег разреда 

 

 

Омогућити 

медијску 

подршку за 

промовисање 

успешности 

инклузије 

 

да ученици 

покажу напредак 

у свом 

образовању и 

социјализацији 

 

 

Пружање сталне 

подршке и 

сензибилизација 

шире јавности за 

проблем 

инклузије 

 

 

 

 

 

 

 

Чланови Тима, 

медији 

 

 

 

 

 

3.10.9. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 

 
 

Сарадња Школе ће се одвијати кроз:  

1. индивидуалне контакте свих наставника, а пре свега одељењских старешина 

и стручних сарадника са родитељима; 

2. групно, а у оквиру:  

а) одељењских родитељских састанака, који ће се одржавати на почетку школске 

године и на крају сваког класификационог периода;  

б) Савета родитеља Школе, који ће се одржавати, такође, после сваког 

класификационог периода. 

 . 

 

 

 

 

4. РАД СТРУЧНИХ И САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 
 

 

4.1. ПЛАН РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

 

Наставничко веће обављаће следеће задатке: 

 

1.  Организовање и праћење свих облика образовно-васпитног рада 

2.  Праћење и утврђивање резултата рада ученика и додељивање похвала и 

награда 

3.  Избор ученика генерације 

4.  Изрицање васпитно-дисциплинске мере из своје надлежности 

5.  Разматрање и усвајање плана уписа ученика 

6.  Разматрање и усвајање распореда часова 

7.  Доношење одлуке о употреби уџбеника и друге уџбеничке литературе у Школи 

8.  Разматрање и усвајање плана стручног усавршавања 

9.  Давање мишљења о поступку стицања звања наставника и стручних сарадника 
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10.  Давање мишљења о кандидатима за избор директора 

11.  Именовање чланова стручног актива за развој школског програма 
12.  Предлагање и бирање представника из реда наставника у Школски одбор 

13.  Разматрање и усвајање извештаја Тима за појачани васпитни рад 

14.  Разматрање и одлучивање о предлогу плана и програма екскурзија и 

разматрање извештаја о њиховој реализацији 

15.  Анализирање стања опремљености наставних области опремом и наставним 

средствима 

16.  Утврђивање плана рада наставничког већа 
17.  Разматрање и одлучивање о предлогу Школског програма, развојног плана, 

Годишњег плана рада Школе, Извештаја о раду Школе, Извештаја о 

вредновању и самовредновању 

18.  Обављање и других послова утврђене законом, Статутом и другим општим 

актима Школе. 

 

СЕПТЕМБАР: 

 

1.  Организација образовно-васпитног рада 

2.  Анализа и усвајање Извештаја о раду Школе у претходној години 

3.  Разматрање и усвајање Годишњег плана рада Школе и Извештаја о реализацији 

ШРП-а 

4.  Усвајање Акционог плана Тима за безбедност и заштиту ученика од насиља 

5.  Усвајање плана стручног усавршавања 
6.  Избор дестинација за ученичке екскурзије 

7.  Текућа питања, молбе и захтеви 

 

ОКТОБАР: 

 

1.  Организовање допунске и додатне наставе, као и ваннаставних активности 

2.  Анализа опремљености Школе 

3.  Информисање о Ученичком парламенту (акциони план)  

4.  Текућа питања, молбе и захтеви 

 

НОВЕМБАР: 

 

1.  Анализа успеха, изостанака и васпитно-дисциплинске мере у првом 

класификационом периоду 

2.  Реализација допунске и додатне наставе и ваннаставних активности 

3.  Текућа питања, молбе и захтеви 

 

ДЕЦЕМБАР: 

 

1.  Текућа питања, молбе и захтеви 

 

ЈАНУАР: 

 

1.  Анализа успеха и дисциплине на крају првог полугодишта 

2.  Организовање родитељских састанака 

3.  Припрема за школску славу Светог Саву 

4.  Текућа питања, молбе и захтеви 
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ФЕБРУАР: 

 

1.  Изостајање ученика са наставе, узроци изостајања и мере за њихово смањење 

2.  Организовање блок-наставе у другом полугодишту 

3.  Извештај о посети часовима 

4.  Извештај о реализацији ШРП-а и самовредновања 

5.  Текућа питања, молбе и захтеви 

 

 

МАРТ: 

 

1.  Извештај о самовредновању рада Школе 

2.  Тим за појачан васпитни рад са ученицима 

3.  Текућа питања 
 

 

АПРИЛ: 

 

1.  Анализа успеха, изостанака и васпитно-дисциплинске мере у трећем 

тромесечју  

2.  Организација послова око реализације матурског испита 

3.  Професионална интересовања ученика 8. разреда (резултати анкете)  

4.  Текућа питања, молбе и захтеви 

 

 

МАЈ: 

 

1.  Организовање и утврђивање распореда полагања разредних и поправних 

испита 

2.  Утврђивање распореда полагања матурских испита 

3.  Одређивање комисија за реализацију пријемног испита и упис ученика у 

наредну школску годину 

4.  Планирање распореда послова у јуну, јулу и августу 

5.  Текућа питања, молбе и захтеви 

 

 

ЈУН: 

 

1.  Утврђивање успеха у 8. разреду и успеха на завршном испиту 

2.  Организовање разредних испита 

3.  Анализа успеха и дисциплине ученика на крају II полугодишта  

4.  Избор ученика генерације  

5.  Подела задужења за Извештај о раду Школе 

6.  Разматарање и усвајање извештаја са ученичких екскурзија 

7.  Текућа питања, молбе и захтеви 
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АВГУСТ: 

 

1.  Распоред полагања поправних, ванредних и матурских испита, испитне 

комисије 

2.  Подела часова за школску 2022/2023.Годину 

3.  Извештај о самовредновању рада Школе и праћењу реализације развојног 

плана 

4.  Утврђивање резултата полагања поправних и матурских испита 

5.  Распоред часова за школску 2022/2023.Годину 

6.  Формирање одељења и распоред одељењских старешина 

7.  Задужења наставника за наредну школску годину у оквиру 40-сатне радне 

недеље наставника 

8.  Реализација 40-сатне радне недеље у школској 2022/2023. години 

9.  Текућа питања, молбе и захтеви 

 

 

 

 

4.2. ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 

 

 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 

 

 

Одељењска већа имају задатак да: 

 

1.  Усклађују рад свих наставника и стручних сарадника који изводе наставу у 

одељењу 

2.  Остварују увид у резултате рада и владања ученика, анализирају резултате које 

постижу ученици на  крају класификационих периода, полугодишта и на крају 

године 

3.  Утврђују и усклађују распоред писмене провере знања 

4.  Предузимају мере за усклађивање рада ученика у процесу образовања и 

васпитања у одељењу и разматрају извештај одељењског старешине о 

појачаном васпитном раду и предузетим мерама 

5.  Утврђују на предлог предметног наставника закључну оцену из предмета и 

оцену из владања на предлог одељењског старешине 

6.  Предлажу ученике за ванредно напредовање 

7.  Предлажу ученике за доделу похвала и награда  

8.  Изричу васпитно-дисциплинске мере ученицима у оквиру своје надлежности 

9.  Предлажу Наставничком већу програм екскурзија, такмичења и сл. 

10.  Разматрају питања покренута на родитељским састанцима 

11.  Упознају се са условима живота и рада ученика и предлажу мере Наставничком 

већу за побољшање уочених недостатака 

12.  Обављају и друге послове у складу са законом и општим актом. 

 

 

 

СЕПТЕМБАР 
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1.  Усвајање плана и програма рада Одељењског већа за школску 2021/2022. 

годину 

2.  Организовање образовно-васпитног рада у одељењу 

3.  Разматрање  поштовања кућног реда 
4.  Предлагање програма ученичке екскурзије 
5.  Утврђивање распореда писмених и контролних задатака и часова вежби у блок 

настави 

6.  Укључивање ученика у рад секција и других ваннаставних активности 

7.  Текућа питања 
 

ОКТОБАР 

 

1.  Идентификовање ученика за допунску и додатну наставу 

2.  Праћење оцењивања и постигнућа ученика 

3.  Праћење реализације наставе 
4.  Текућа питања 
 

НОВЕМБАР 

 

1.  Анализа успеха и дисциплине на крају првог класификационог периода 

2.  Изостанци и васпитно-дисциплинске мере 

3.  Реализација фонда часова наставе 
4.  Мере за побољшање успеха 
5.  Текућа питања 
 

 

ДЕЦЕМБАР 

 

1.  Анализа успеха и дисциплине на крају првог полугодишта 

2.  Изостанци и васпитне мере 

3.  Реализација образовно-васпитног рада у првом полугодишту 

4.  Организовање одељењског и родитељског састанка 

5.  Анализа рада и резултата допунске и додатне наставе; секција и других 

ваннаставних активности (мере за побољшање рада) 

6.  Извештај Тима за појачан васпитни рад 

7.  Текућа питања 
 

АПРИЛ 

 

1.  Анализа успеха и дисциплине на крају трећег класификационог периода 

2.  Изостанци и васпитно-дисциплинске мере 

3.  Реализација фонда часова наставе 
4.  Организовање одељењског и родитељског састанка 

5.  Текућа питања 
 

 

МАЈ 
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1.  Анализа успеха и дисциплине на крају четвртог класификационог периода (за 

8.разред) 

2.  Организовање поправних и матурских испита 

3.  Анализа сарадње одељењског старешине са предметним наставницима 

4.  Текућа питања 
ЈУН 

 

1.  Припреме за завршетак четвртог класификационог периода (сређивање 

педагошке документације) 

2.  Анализа успеха и дисциплине на крају четвртог класификационог периода; 

предлози за похваљивање, награђивање и кажњавање ученика 

3.  Анализа укупног образовно-васпитног процеса у току наставне године 

4.  Организовање родитељског састанка и доделе сведочанстава 

5.  Текућа питања 
 

 

АВГУСТ 

 

1.  Утврђивање резултата разредних и поправних испита 

2.  Утврђивање појединачног и општег успеха одељења на крају школске године 

3.  Текућа питања. 
 

 

4.3. ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА И ЗАЈЕДНИЦА 

 

 

У оквиру часова одељењског старешине у току школске 2021/22. године, 

реализоваће се програм Основи безбедности деце, у укупном трајању од осам 

месеци, кроз један час одељењског старешине на месечном нивоу за ученике 

четвртог и шестог разреда.  

 

На часовима одељењског старешине обрађиваће се следеће теме: 

 

1.Безбедност деце у саобраћају. 

2.Полиција у служби грађана. 

3.Насиље као негативна друштвена појава. 

4.Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола. 

5.Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа. 

6.Превенција и заштита деце од трговине људима. 

7.Заштита од пожара. 

8.Заштита од техничко-технолошких опасности и природних непогода. 

 

 

Планови рада одељенских заједница 
 

I разред 

Ред. 

бр. 

Садржај Време 

реализације 

Сарадници у реализацији 

1. Упознавање са ученицима и разговор о 

епидемиолошкој ситуацији и мерама 

септембар Одељењске старешине 
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заштите 

2. Упознавање са школом, просторијама и 

људима који бораве у њој(обилазак 

школе) 

септембар Одељењске старешине 

3. Правила понашања у школи  током 

пандемије, Кодекс понашања, Бонтон 

септембар Одељењске старешине 

4. Саобраћајна култура (самосталност у 

кретању при доласку и одласку из школе) 

септембар Одељењске старешине 

5. Однос према школској имовини октобар Одељењске старешине 

6. Здрави зуби октобар Одељењске старешине 

7. Школска библиотека октобар Одељењске старешине 

8. Како се обраћам другу другарици, 

старијем од себе.. 

октобар Одељењске старешине 

9. Буквар дечјих права(упознавање својих и 

туђих права) 

Октобар Одељењске старешине 

10. Ненасилна комуникација 

 

новембар Одељењске старешине 

11. Решавање конфликата 

 

новембар Одељењске старешине 

12. Хигијена (током пандемије) 

 

новембар Педагог 

13. Укључивање ученика у школске 

активности 

децембар Одељењске старешине 

14. Шаљиви дан – шале, вицеви, анегдоте.... децембар Одељењске старешине 

15. Однос између дечака и девојчица децембар Одељењске старешине 

16. Мој први зимски распуст децембар Одељењске старешине 

17. Прослављамо Нову годину јануар Одељењске старешине 

18. Школска слава Свети Сава јануар   Одељењске старешине и 

ученици 

19. Прочитао сам на распусту            јануар Одељењске старешине 

20. Шта је солидарност? фебруар Одељењске старешине 

21. Како изгледамо? – Да ли човека 

познајемо по одећи? 

фебруар Библиотекар 

22. Како да учинимо да успех буде бољи 

током наставе на даљину 

          Март Одељењске старешине 

23. Радионица март Одељењске старешине 

24. Обележавање 8. марта март Одељењске старешине 

25. Kроз игру сам научио март Педагог 

26. Моја породица и ја током епидемије април Одељењске старешине 

27. Здрава исхрана током епидемије април Одељењске старешине 

28. Жива бића на земљи април Одељењске старешине 

29. Дан планете Земље – Екологија април Одељењске старешине 

30. Мој хоби мај Одељењске старешине 

31. Како се понашамо приликом посете, 

излета током пандемије 

мај Одељењске старешине 

32. Крађа и лаж мај Одељењске старешине 

33. Кога или чега се бојим током епидемије 

covid - 19 

мај Одељењске старешине 

34. Понашање у игри са вршњацима током Јун Одељењске старешине 
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II разред 

 

 

 

епидемије 

35. Први разред ћу памтити по... јун Одељењске старешине 

36. Дан заштите природе 5. Јун јун Одељењске старешине 

Ред. 

бр. 

Садржај Време 

реализације 

Сарадници у реализацији 

1. На почетку школске године септембар Одељењске старешине 

2. Доживели смо овог лета септембар Одељењске старешине 

3. Читали смо на распусту септембар Одељењске старешине 

4. Како организујемо слободно време септембар Одељењске старешине 

5. Вашар октобар Одељењске старешине 

6. Обележавање Дечје недеље октобар Одељењске старешине 

7. Спортски сусрети октобар Одељењске старешине 

8. Како да се здраво хранимо октобар Одељењске старешине 

9. У слободно време радим ... новембар Одељењске старешине 

10. Боље се учи у друштву новембар Одељењске старешине 

11. Правила понашања у школи новембар Одељењске старешине 

12. Односи у породици-родитељи и деца новембар Педагог 

13. Односи у породици-родитељи и деца децембар Одељењске старешине 

14. Весео одељењски час децембар Одељењске старешине 

15. Успех и владање на полугодишту децембар Одељењске старешине 

16. Шта ћемо радити на зимском распусту децембар Одељењске старешине 

17. Одељењски квиз јануар Одељењске старешине 

18. Школска слава-Савиндан јануар Одељењске старешине и 

ученици 

19. Једна моја тајна фебруар Одељењске старешине 

20. Читамо дечју штампу фебруар Одељењске старешине 

21. Читамо дечје енциклопедије фебруар Библиотекар 

22. Квиз знања фебруар Одељењске старешине 

23. Правимо осмомартовске честитке март Одељењске старешине 

24. Припрема за такмичење у рецитовању март Одељењске старешине 

25. Толеранција и разумевање март Педагог 

26. Шта замерам себи и другима март Одељењске старешине 

27. Хајде да се шалимо април Одељењске старешине 

28. Ближи се пролећни распуст април Одељењске старешине 

29. Причамо о Ускрсу април Одељењске старешине 

30. Прочитали смо занимљиве књиге април Одељењске старешине 

31. Уређујемо учионицу мај Одељењске старешине 

32. Спортски сусрети са другим одељењима мај Одељењске старешине 

33. Припрема за излет мај Одељењске старешине 

34. Шта нам се допало на излету мај Одељењске старешине 

35. Успех и владање на крају године јун Одељењске старешине 

36. Весео одељењски час јун Одељењске старешине 
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III разред 

 

 

 

 

 

Ред. 

бр. 

Садржај Време 

реализације 

Сарадници у реализацији 

1. Упознавање са планом рада септембар Одељењске старешине 

2. Кућни ред школе септембар Одељењске старешине 

3. Избор одбора одељењске заједнице септембар Одељењске старешине 

4. Наше обавезе, наше одговорности септембар Одељењске старешине 

5. Права и дужности ученика октобар Одељењске старешине 

6. Буквар дечјих права октобар Одељењске старешине 

7. Дечја недеља октобар Одељењске старешине 

8. Недеља здраве исхране октобар Одељењске старешине 

9. Ругати се не значи шалити се новембар Одељењске старешине 

10. Улога родитеља у нашем одрастању новембар Педагог 

11. Календар наших рођендана новембар Одељењске старешине 

12. Болести зависности новембар Педагог 

13. Агресивно понашање децембар Одељењске старешине 

14. Путеви преношења болести децембар Одељењске старешине 

15. Породични и др.празници децембар Одељењске старешине 

16. Кога ћу посетити на распусту децембар Одељењске старешине 

17. Свети Сава јануар Одељењске старешине 

18. Уређујемо пано о Светом Сави јануар Одељењске старешине, учен. 

19. Шта треба да учинимо да нам успех 

буде бољи 

фебруар Одељењске старешине 

20. Моји родитељи су срећни када ја 

урадим.... а незадовољни када.... 

фебруар Одељењске старешине 

21. Конфликти.Помоћи другу када му је 

тешко 

фебруар Библиотекар 

22. Лажи и ситне крађе прерастају у порок фебруар Одељењске старешине 

23. Однос дечака и девојчица март Одељењске старешине 

24. Прихватање личних проблема март Одељењске старешине 

25. Када бих могао, промени бих... март Педагог 

26. Да ли сам задовољан личним успехом? март Одељењске старешине 

27. Значај физичке активности април Одељењске старешине 

28. Када имаш проблем.... април Одељењске старешине 

29. Лепо понашање април Одељењске старешине 

30. Какао да сачувамо свет око себе? април Одељењске старешине 

31. Лепа реч и гвоздена врата отвара мај Одељењске старешине 

32. Мој хоби мај Одељењске старешине 

33. Рад и проблеми у нашој одељењској 

заједници 

мај Одељењске старешине 

34. Шта нам се допало на излету? мај Одељењске старешине 

35. Покажи шта знаш јун Одељењске старешине 

36. Ведар одељењски састанак јун Одељењске старешине 
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IV разред 

 

Ред. 

бр. 

Садржај Време 

реализације 

Сарадници у реализацији 

1. Упознавање са планом рада за нову 

школску годину 

септембар Одељењске старешине 

2. Обавезе, права и дужности ученика септембар Одељењске старешине 

3. На прагу пубертета септембар Одељењске старешине 

4. Избор одбора одељењске заједнице септембар Одељењске старешине 

5. Наше обавезе и одговорности октобар Одељењске старешине 

6. У сусрет Дечјој недељи октобар Одељењске старешине 

7. Учешће у активностима Дечје недеље октобар Одељењске старешине 

8. Шта ћу да будем када порастем октобар Одељењске старешине 

9. Како проводимо слободно време октобар Одељењске старешине 

10. Вређање, претња, физички обрачуни и 

слични облици нежељеног понашања 

новембар Одељењске старешине 

11. Буквар дечјих права новембар Одељењске старешине 

12. Лажи и ситне крађе прерастају у 

порок 

новембар Педагог 

13. Болести зависности-превентивне 

активности 

новембар Одељењске старешине 

14. Шта замерам себи, а шта свом другу децембар Одељењске старешине 

15. Да ли сам задовољан постигнутим 

успехом 

децембар Одељењске старешине 

16. Шта да учинимо да нам успех буде 

бољи 

децембар Одељењске старешине 

17. Весело одељењско дружење децембар Одељењске старешине 

18. Разговор о првом просветитељу Сави јануар Одељењске старешине и 

ученици 

19. Шта знам о Светом Сави јануар Одељењске старешине 

20. Зимски распуст фебруар Одељењске старешине 

21. Игре на снегу фебруар библиотекар 

22. Мој хоби фебруар Одељењске старешине 

23. Упознаћу вас са занимањем мојих 

родитеља 

фебруар Одељењске старешине 

24. Однос дечака и девојчица у одељењу март Одељењске старешине 

25. Наш досадашњи резултат март Педагог 

26. Када бих могао, променио бих ... март Одељењске старешине 

27. Моја интересовања Март Одељењске старешине 

28. Кад имаш проблем ... април Одељењске старешине 

29. Лепо понашање у школи, улици, 

биоскопу... 

април Одељењске старешине 

30. Како да сачувамо свет око себе април Одељењске старешине 

31. Лепа реч гвоздена врата отвара мај Одељењске старешине 

32. Да ли сам задовољан постигнутим 

успехом 

мај Одељењске старешине 

33. Покажи шта знаш мај Одељењске старешине 

34. Шта и како у петом разреду мај Одељењске старешине 
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Пети разред 

Ред. 

бр. 

Садржај Време 

реализације 

Сарадници у реализацији 

1. Упознавање,правила понашања у 

школи и поштовање епидемиолошких 

мера током епидемије Ковид 19 

вируса. 

септембар Одељењске старешине 

2. Договор о раду,Опредељивање 

ученика за изборне предмете 

септембар Одељењске старешине 

3. Прелазак са разредне на предметну 

наставу 

септембар Одељењске старешине 

4. Прве оцене, утисци и проблеми септембар Одељењске старешине 

5. Дечја права и колико се поштују октобар Одељењске старешине 

6. Здрава храна октобар Одељењске старешине 

7. Како треба учити- Учење учења октобар Педагог 

8. Другарство октобар Одељењске старешине 

9. Анализа успеха  на првом 

класификационом периоду 

новембар Одељењске старешине 

10. Како решавамо сукобе ( са 

друговима, родитељима и 

наставницима) 

новембар Одељењске старешине 

11. Како улепшати школски простор новембар Одељењске старешине 

12. Асертивна комуникација новембар Педагог 

13. Значај физичке активности децембар Одељењске старешине 

14. Шта су правила и зашто их треба 

поштовати 

децембар Одељењске старешине 

15. Утицај медија и вршњака на ставове 

ученика 

децембар Одељењске старешине 

16. Слободно време ученика децембар Одељењске старешине 

17. Прослава Светог Саве јануар Одељењске старешине 

18. Анализа успеха и владања на крају 

првог полугодишта 

јануар Одељењске старешине и 

ученици 

19. Упознавање са различитим 

занимањима 

фебруар Одељењске старешине, 

родитељи 

20. Посета биоскопу, разговор о 

прочитаној књизи 

фебруар Одељењске старешине 

21. Хигијена и здравље фебруар Библиотекар 

22. Такмичење и учествовање на њима март Одељењске старешине 

23. Модни стилови примерени узрасту март Одељењске старешине 

24. Моје потребе и потребе других март Одељењске старешине 

25. Шта су емоције? март Педагог 

26. Анализа успеха на трећем 

класификационом периоду 

април Одељењске старешине 

27. Пубертет и промене април Одељењске старешине 

28. Негативне особине личности април Одељењске старешине 

35. Спремам се за пети разред јун Одељењске старешине 

36. Весело одељењско дружење јун Одељењске старешине 
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29. Ближи се екскурзија април Одељењске старешине 

30. Посета биоскопу,позоришту мај Одељењске старешине 

31. Болести зависности мај Одељењске старешине 

32. Како и за шта ме родитељи кажњавају мај Одељењске старешине 

33. Изласци ученика-време и место мај Одељењске старешине 

34. Анализа успеха ученика на крају 

другог полугодишта 

јун Одељењске старешине 

35. Ја као наставник бих променио.. јун Одељењске старешине 

36. Како провести летњи распуст јун Одељењске старешине 

 

 

Седми разред 

Садржај Време 

реализације 

Сарадници у реализацији 

Разговор са ученицима о правилима 

понашања за време епидемије корона 

вируса 

септембар Одељ.старешина 

Договор о раду и поштовању правила у 

школи 

септембар Одељ.старешина 

Важност хигијенских навика септембар Одељ.старешина 

Здраствена култура септембар Одељ.старешина 

Подршка ученицима у време епидемије 

корона вируса 

октобар  

Шта знамо о вирусима? октобар Одељ.старешина 

Култура понашања у установама за 

време епидемије 

октобар Одељ.старешина 

Важност радних навика октобар Педагог,одељењски старешина 

Проблеми у учењу и како их превазићи новембар Одељ.старешина 

Анализа успеха и владања ученика на 

крају првог класификационог периода 

новембар Одељ.старешина 

Здрава исхрана новембар Одељ.старешина 

Болести зависности новембар Одељ.старешина 

Важност вакцине децембар Одељ.старешина 

Полно преносиве болести и превентива децембар Одељ.старешина,лекар,педагог 

Важност здраствене културе децембар Одељ.старешина 

Култура понашања у јавним и 

културним установама 

децембар Одељ.старешина, педагог 

Прослава Светог Саве Јануар Одељ.старешина 

Анализа успеха и владања ученика на 

крају првог полугодишта 

јануар Педагог,одељењски старешина 

Такмичења и учествовања на њима фебруар Одељ.старешина 

Малолетничка деликвенција фебруар Инспектори МУП-а предавање 

Важност радних навика март Одељ.старешина 

Шта смо научили о епидемији вируса? Март Одељ.старешина 

Посета биоскопу, изложби,позоришној 

представи 

Март Одељ.старешина 

Култура разговора и како слушати 

саговорника 

март Лекар-педијатар 
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Како се слажем са друговима-

родитељима 

Март Одељ.старешина 

Анализа успеха и владања ученика на 

крају трећег класификационог периода 

април Педагог,одељењски старешина 

Шта ценим код себе и других април Одељ.старешина,педагог 

Интернет замке април Одељ.старешина 

Култура облачења мај Одељ.старешина 

Које књиге читам,филмови које гледам мај Одељ.старешина 

Ближи се екскурзија мај Одељ.старешина 

Неговање културе понашања мај Одељ.старешина 

Конфликти и како их решавати јун Одељ.старешина 

Хигијена животног простора у току 

епидемије вируса корона 

јун Одељ.старешина 

Моја очекивања у току школовања јун Одељ.старешина 

Анализа успеха на крају 2. полугодишта јун Одељ.старешина 

   

 

4.4. ПЛАН РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА 

 

Стручна већа, у свом раду, обављају следеће задатке: 

 

1.  Давање предлога за Годишњи план рада школе и Школски програм 

2.  Праћење реализације Годишњег плана и учествовање у изради Извештаја о 

раду школе 

3.  Доношење годишњег плана рада стручног већа 
4.  Предлажу поделу предмета на наставнике 

5.  Врше избор уџбеника, приручника и друге литературе и предлажу 

Наставничком већу да одобри њихову употребу 

6.  Планирају стручно, педагошко-психолошко и методичко усавршавање и 

образовање наставника и прате учешће у раду стручних друштава и удружења  

7.  Остварују координацију и корелацију наставе међу предметима 

8.  Оперативно разрађују критеријуме оцењивања и раде на уједначавању 

критеријума оцењивања и развијању различитих модела и техника оцењивања 

9.  Пружају помоћ у раду наставницима-приправницима 

10.  Унапређују васпитно-образовни рад 

11.  Информишу своје чланове о савременим облицима, методама и средствима 

образовно-васпитног рада и примењују их у раду  

12.  Остварују увид у реализацију образовно-васпитних задатака (ниво знања, 

умења, навика и успеха ученика, тешкоће у савладавању наставних програма и 

др.) и предузимају мере за доследније и успешније савладавање наставног 

плана и програма 

13.  Анализирају успех ученика из појединих предмета и предузимају мере за 

пружање помоћи ученицима који заостају у раду, као и стимулисање ученика 

који брже напредују 

14.  Утврђују тематске садржаје допунског додатног, индивидуалног рада и 

слободних активности и анализирају резултате тог рада 

15.  Дају мишљење директору о одређивању ментора за наставнике-приправнике 

16.  Размењују искуства о примени савремених метода и облика рада у наставним и 

ваннаставним облицима рада кроз отворене часове и активности са 

наставницима из других сродних школа 
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17.  Развијају облике активног учења (учења кроз праксу) и облике кооперативног 

учења што омогућава ученицима да скупа уче радећи на заједничким 

пројектима 

18.  Баве се и другим питањима у складу са законом. 

 

 

У 2021/22. школској години радиће следећа стручна већа: 

 

 

Ред.бр. Стручно веће Председник већа 

1. 
Стручно веће наставника 

разредне наставе 

Јелица Исаиловић 

Илић 

2. 
Стручно веће наставника 

друштвено-језичких наука 
Маријана Гаврић 

3. 
Стручно веће наставника 

природно-математичких наука 

Данка Ђевић 

Хаднађев 

4. 
Стручно веће наставника 

ликовне и музичке културе 
Данка Милићевић 

5. 
Стручно веће наставника 

физичког васпитања 
Бојан Спасојевић 

 

 

 

4.5. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА УЧИТЕЉА 

 

 

Председник / руководилац стручног већа за разредну наставу је Јелица 

Исаиловић Илић .Задатак Стручног већа наставника разредне наставе је да 

континуирано анализира образовна, васпитна и организациона питања од првог до 

четвртог разреда. 

 

Задаци Већа учитеља су: 

• утврђује планове рада у редовној, допунској и додатној настави, слободним 

активностима и другим облицима васпитно – образовног рада, 

• утврђује распоред писмених, контролних и домаћих задатака и других захтева 

наставника, 

• анализира и утврђује успех ученика и резултате у осталим облицима васпитно – 

образовног рада, 

• разматра дисциплину ученика и изриче похвале, награде и казне, 

• разматра проблеме оптерећености ученика и равномерну расподелу задатака у 

оквиру наставе, идентификује ученике којима је потребна психолошка помоћ, 

континуирана сарадња са педагогом, 

• разматра остваривање циљева, задатака и садржаја васпитно – образовног рада у 

настави и другим активностима, 
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• утврђује предлог плана рада рекреативне наставе и екскурзија који усваја 

Наставничко веће, 

 

 

Р.б. 

Садржај активности Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

 

1. 
• Усвајање плана рада стручног већа за 

шк.2021/22.годину  

• Организација ОВ рада – изборни предмети, дежурства  

• Договор око месечних планова,  праћење напредовања 

ученика у току и на крају школске године 

• Распоред часова 

• Разно (бесплатна ужина за социјално угрожене ученике, 

чланови Савета родитеља...) 

• Активности поводом припрема обележавања Дана 

школе 

 

Септембар, 

2021. 

 

Учитељи, 

наставници 

страних  језика, 

вероучитељи, 

директор, психолог 

 

2. 
• Реализација плана и програма, оперативно планирање 

• Реализација угледних часова 

• Адаптација ученика првог разреда  

• Идентификовање деце са сметњама у развоју  и 

формирање комисије за израду ИОП-а 

• Вођење педагошке документације 

 

новембар 

2021. 

 

Учитељи, 

наставници 

страних језика, 

вероучитељи, 

директор,психолог 

 

3. 
• Анализа успеха и дисциплине ученика на крају I 

класификационог периода 

• Реализација плана и програма у I полугодишту 

• Евалуација  ИОП-а 

• Разно 

 

Јануар 

2022. 

 

Учитељи, 

наставници 

страних језика, 

вероучитељи, 

директор, 

помоћник 

директора, 

психолог 

 

4. 
• Анализа успеха и дисциплине ученика на крају трећег 

класификационог периода 

•  Реализација плана и програма, анализа оперативног 

планирања 

•  Анализа реализованих такмичења 

•  Резултати микро истраживања 

•  Избор уџбеника за наредну школску годину 

•  Договор око извођења екскурзија 

•  Разно 

 

Март  

2022. 

 

Учитељи, 

наставници руског 

језика, 

вероучитељи, 

директор, 

помоћник 

директора, 

психолог 
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4.6. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКЕ 

НАУКЕ 

 

Председник стручног већа: Данка Ђевић Ханађев 

 

ОПШТИ ЗАДАЦИ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА  

ПРИРОДНИХ НАУКА 

-Планирање и анализа резултата васпитно-образовног рада  

-Набавка учила и њихово одржавање  

-Реализација образовно-васпитног рада  

-Испитивање ефикасности појединих облика и метода рада 

-Утврђивање образовних стандарда за поједине категорије ученика (просечне, оне   

који имају потешкоћа у савладавању наставних садржаја, талентоване) 

-Осмишљавање структуре часа  

-Утврђивање критеријума за тестове и контролне задатке 

-Остваривање сарадње са другим активима 

-Стручно усавршавање  

-Организовање угледних  и коришћење мултимедијалне учионице  

-Израда периодичних извештаја 

 

 

             ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ПО МЕСЕЦИМА 

 

 

АВГУСТ 

-Израда глобалних и оперативних планова у складу са школским календаром 

-Уџбеници и наставни материјал 

-Планирање термина контролних и писмених задатака  

-Планирање угледних часова 

-Усвајање плана рада већа за школску 2020/2021.годину 

-Избор руководиоца већа 

-Планирање образовно-васпитног рада у новој школској години 

 

СЕПТЕМБАР  

-Додатна, допунска настава и слободне активности – избор ученика и почетак рада 

са одабраним ученицима 

-Усаглашавање критеријума за оцењивање 

-пројектна настава 

 

ОКТОБАР 

 

5. 
• Анализа успеха и дисциплине ученика на крају школске 

године 

•  Реализација планираних програмских садржаја 

•  Предлози за похвале и награде 

•  Предлози за формирање одељења V разреда 

•  Извештај о раду одељенског већа 

•  Разно 

 

Јун  

2022. 

 

Учитељи, 

наставници руског 

језика, 

вероучитељи, 

директор, 

помоћник 

директора, 

психолог 
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-Међупредметна повезаност наставних садржаја 

-Тешкоће у савлађивању наст. програма и предлог мера за побољшање 

-Припреме за прославу Дана школе 

 

 

НОВЕМБАР 
-Анализа успеха ученика на крају првог тромесечја  

-Анализа рада Већа на крају првог тромесечја 

 

ДЕЦЕМБАР 

-Увођење иновација у настави  

-Анализа постигнутих резултата на крају полугодишта 

-Угледни часови 

-Семинари 

 

ЈАНУАР/ФЕБРУАР 

-Планирање и почетак припрема за такмичења  

-Учешће на семинарима - анализа 

-Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта 

-Анализа рада Већа на крају првог полугодишта 

-Одржавање школских такмичења  

-Анализа резултата школских такмичења 

 

МАРТ 

-Могућности побољшања ефеката допунске наставе   

-Предлози уџбеника за наредну школску годину 

 

АПРИЛ 

-Анализа успеха ученика на крају трећег тромесечја 

-Анализа рада Већа на крају трећег тромесечја  

 

МАЈ/ЈУН 

-Реализација плана и програма на крају школске године 

-Анализа успеха ученика на крају школске године 

-Анализа ваннаставних активности 

-Предлог плана рада Стручног већа за наредну школску годину и избор 

руководства 

 

 

 

4.7. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКЕ НАУКЕ 

 
Председник стручног већа: Маријана Гаврић 

 
ОПШТИ ЗАДАЦИ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА  

СТРАНИХ ЈЕЗИКА 

-Планирање и анализа резултата васпитно-образовног рада  

-Набавка учила и њихово одржавање  

-Реализација образовно-васпитног рада  

-Испитивање ефикасности појединих облика и метода рада 
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-Утврђивање образовних стандарда за поједине категорије ученика (просечне, оне   

који имају потешкоћа у савладавању наставних садржаја, талентоване) 

-Осмишљавање структуре часа  

-Утврђивање критеријума за тестове и контролне задатке 

-Остваривање сарадње са другим активима 

-Стручно усавршавање  

-Организовање угледних  и коришћење мултимедијалне учионице  

-Израда периодичних извештаја 

 

 

             ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ПО МЕСЕЦИМА 

 

 

АВГУСТ 

-Израда глобалних и оперативних планова у складу са школским календаром 

-Уџбеници и наставни материјал 

-Планирање термина контролних и писмених задатака  

-Планирање угледних часова 

-Усвајање плана рада већа за школску 2020/2021.годину 

-Избор руководиоца већа 

-Планирање образовно-васпитног рада у новој школској години 

 

СЕПТЕМБАР  

-Додатна, допунска настава и слободне активности – избор ученика и почетак рада 

са одабраним ученицима 

-Усаглашавање критеријума за оцењивање 

-пројектна настава 

- Организација и припреме за обележавање Европског дана језика 

 

ОКТОБАР 

-Међупредметна повезаност наставних садржаја 

-Тешкоће у савлађивању наст. програма и предлог мера за побољшање 

-Припреме за прославу Дана школе 

 

НОВЕМБАР 
-Анализа успеха ученика на крају првог тромесечја  

-Анализа рада Већа на крају првог тромесечја 

 

ДЕЦЕМБАР 

-Увођење иновација у настави  

-Анализа постигнутих резултата на крају полугодишта 

-Угледни часови 

-Семинари 

 

ЈАНУАР/ФЕБРУАР 

-Планирање и почетак припрема за такмичења  

-Учешће на семинарима - анализа 

-Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта 

-Анализа рада Већа на крају првог полугодишта 

-Одржавање школских такмичења  
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-Анализа резултата школских такмичења 

 

МАРТ 

-Могућности побољшања ефеката допунске наставе   

-Предлози уџбеника за наредну школску годину 

 

АПРИЛ 

-Анализа успеха ученика на крају трећег тромесечја 

-Анализа рада Већа на крају трећег тромесечја  
 

МАЈ/ЈУН 

-Реализација плана и програма на крају школске године 

-Анализа успеха ученика на крају школске године 

-Анализа ваннаставних активности 

-Предлог плана рада Стручног већа за наредну школску годину и избор 

руководства 

 

  
 

 

4.8. ПЛАН РАДА ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА 

 
 

Помоћник директора у 2021/22.години: Јелена Мартиновић 

 

 

Услови - Решењем директора за сваку школску годину, на послове помоћника 

директора распоређује се наставник или стручни сарадник са високом стручном 

спремом,  који има педагошко искуствои професионални углед у струци. 

 

Помоћник директора задужен је за послове прикупљања иобраде свих елемената 

полугодишњег и годишњег извештаја о раду школе,као и свих елемената у вези са 

припремљеношћу школе за рад. Координатор је сарадње са ЦСУ Шабац. 

 

1. Координира активности израде свих елемената годишњег извештаја о раду 

школе.Учeствуje у рaду пeдaгoшкoг кoлeгиjумa и других стручних oргaнa. 

2. Координира активности у вези са припремљеношћу школе за рад (распореди 

осталих облика образовно васпитног рада: чос, додатна, допунска, 

припремна настава,секције; распореди наставе у оквиру пројеката:Расти 

здраво, Секција пливања; распоредписаних провера, избор уџбеника, ...) 

3. Кooрдинирa сарадњу са ЦСУ, координира рaд стручних сарадника. 

Преузима и директору школе благовремено прослеђује евиденционе листове 

за случајеве насиља (члан је Тима за безбедност). Учествује у организацији и 

контроли дежурства у матичној школи. 
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4.9. ПЛАН РАДА РУКОВОДИОЦА ИО ПЕТЛОВАЧА 

 

Руководилац ИО у 2021/22. години: Јелица Исаиловић Илић – наставник разредне 

наставе 

 

Руководилац ИО је наставник или стручни сарадник који обавља и послове 

усклaђивања прoцeса oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa у издвојеном одељењу. 

 

Услови - Решењем директора за сваку школску годину, на послове руководиоца ИО 

распоређује се наставник са високом или вишом стручном спремом,  који има 

професионални углед у струци и педагошко искуство у Школи.  

Руководилац ИО задужен је за послове усклaђивања прoцeса oбрaзoвнo-вaспитнoг 

рaдa у издвојеном одељењу: 

 

1. Координира активности наставног процеса у издвојеном одељењу. 

2. Координира активностима у ИО на припреми и реализацији прослава дана 

школе и школске славе. 

3. Кooрдинирa рaд стручних сарадника у ИО. Преузима и директору школе 

благовремено прослеђује евиденционе листове за случајеве насиља (члан је 

Тима за безбедност).  

4. Учествује у организацији и контроли дежурства у ИО; 

5. Учeствуje у рaду пeдaгoшкoг кoлeгиjумa и других стручних oргaнa. 

Руководилац ИО своје послове обавља са 10% радног времена – 4 сата недељно, 

односно два часа у школи у оквиру четрдесетчасовног седмичног задужења 

наставника. 

 

 

4.10. ПЛАН РАДА АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

  

Стручни актив за развојно планирање и самовредновање има 12 чланова и 

чине:  руководилац ИО – Јелица Исаиловић Илић, Јелена Мартиновић– помоћник 

директора, Милена Веселиновић – педагог, Владимир Симовић – директор школе, 

Председник стручног већа: члан актива(избор планиран за први састанак актива) 

 

Важан сегмент Активаје Тим за самовредновање који је саставни деоАктива.  

Тим за самовредновање координатор: Милена Веселиновић - педагог,  

Руководилац Тима за самовредновање: члантима (избор планиран за први састанак 

тима) 

 

У школској 2020/21. планира се: 

 

1. завршетак самовредновања свих кључних области, припрема 

извештаја о самовредновању у целини и дефинисање акционог плана; 
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2. усвајање акционог плана  заснованог на анализи остварености 

стандарда постигнућа, односно припремљеног извештаја о 

остварености стандарда постигнућа и анализи остварености ШРП; 

3. анализа остварености Плана унапређења рада установе, 

припремљеног од стране директора после детаљне анализе резултата 

екстерног вредновања и предлога изнетих на седници Наставничког 

већа  

4. на основу предлога мера за унапређење рада установе из три наведена 

акциона плана, Стручни актив за развојно планирање ће припремити  

Надлежности Стручног актива за развојно планирање и самовредновање су: 

 

• доприноси повезивању свих интересних група и стварању услова за њихово 

учешћу у развојном планирањуи самовредновању; 

• доприноси успостављању партнерских односа између Школе и саветника за 

развој Школе, договарају се о даљој сарадњи што подразумева утвђивање 

конкретних обавеза и одговорности обе стране; 

• анализира потенцијале и слабости Школе, предлаже потребе и приоритете 

развоја Школе;  

• повезује резултате самовредновања са Развојним планомШколе и Годишњим 

програмом рада Школе; 

• припрема нацрт акционог плана за реализацију приоритета развојних циљева 

и задатака планираних за сваку годину на почетку школске године; 

• прати реализацију развојног плана и подноси извештај школском одбору 

једанпут годишње са предлогом мера; 

• сарађује на изради Годишњег плана рада Школе ради усклађивања 

годишњег плана са развојним планом Школе; 

• доприноси одлучивању о циљевима и приоритетима развоја Школе; 

• предлаже нове боље и реалније критеријуме за самовредновање,  

вредновање и остваривање постављених циљева; 

• доприноси одређивању носилаца планираних активности, критеријума 

успеха, начину и вредновању процеса и задатака; 

• обавља и друге послове по налогу директора, просветног саветника и 

Школског одбора. 

• Стручни актив за развојно планирањеи самовредновање за свој рад одговара 

Школском одбору. 

 

СЕПТЕМБАР 

 

1. Консултације актива за развојно планирање на пословимаГПР Школе и 

реализација акционог плана ШРП 

2. Самовредновање свих кључних области, припрема извештаја о 

самовредновању у целини и дефинисање акционог плана. 

3. Акциони план заснован наанализи остварености ШРП, као и на анализи 

остварености стандарда постигнућа, односно припремљеног извештаја о 

остварености стандарда. 

 

 

 

НОВЕМБАР 
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1. Планирање и операционализација активности за нову школску годину – 

упознавање наставничког већа са потребом израде личног плана 

професионалног усавршавања – самовредновање у области компетенција за 

професију наставника, као и личног вођења евиденције о проф. 

Усавршавању. 

 

ДЕЦЕМБАР 

 

1. Припрема Плана стручног усавршавања на основу личних планова и потреба 

изражених у оквиру самовредновања. 

 

ЈАНУАР-ФЕБРУАР 

 

1. Реализација  и праћење ефеката ШРП-а. 

2. Консултације Актива са просветним саветником. 

 

МАРТ 

 

1. Праћење реализације активности из ШРП-а 

 

АПРИЛ - ЈУЛ 

 

1. Реализација и праћење активности из ШРП-а 

 

АВГУСТ 

 

1. Извештај о евалуацији ШРП-а намењен Наставничком већу  

2. Послови на планирању и операционализацији активности предвиђених 

ШРП-ом који ће бити саставни део Годишњег плана рада Школе. 

 

 

 

4.11. ПЛАН РАДА АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

 

Стручни актив за развој школског програма именован је у складу са 

предлогом Наставничког већаи чине га: Биљана Ракић – наставник разредне 

наставе, Ивица Вујиновић - наставник, Јелена Костадиновић – стручни сарадник 

психолог, Марија Мајсторовић– наставник и Маријана Гаврић – наставник. 

 

Руководилац Актива за развој школског програма: Јелена Костадиновић – стручни 

сарадник 

 

Надлежности Стручног актива за развој школског програма су: 

 

• обезбеђује самосталност и флексибилност наставника у приступу наставном 

процесу и доношењу професионалних одлука 

• припрема нацрт школског програма на основу наставног плана и програма 
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• процењује и вреднује постигнуте резултате у односу на дефинисане циљеве 

и задатке и општих и посебних стандарда знања 

• учествује у унапређивању школског програма руководећи се резултатима 

процеса евалуације и властите процене своје образовне праксе 

• утврђује посебне програме, садржаје и активности (пројекте Школе) којима 

школа пружа могућности да ученици додатно унапреде своја знања, 

задовоље интересе, интересовања и потребе 

• прати потребе и могућности локалне заједнице као и конкретне услове рада 

школе 

• обавља и друге послове по налогу директора, Наставничког већа и Школског 

одбора. 

 

 

 

СЕПТЕМБАР 

 

1. Усвајање плана рада актива за школску 2021/22. Годину 

 

 

ОКТОБАР 

 

1. Сарадња са стручним већима на успостављању корелације међу наставним 

предметима 

 

НОВЕМБАР-ДЕЦЕМБАР 

 

2. Сарадња са Министарством просвете, науке и технолошког развоја РС и 

ЗУОВ-ом на развоју и иновирању школског програма; давање сугестија и 

предлога 

 

 

ЈАНУАР-ФЕБРУАР 

 

3. Рад на дефинисању исхода за стручне предмете 

4. Прибављање мишљења Наставничког већа 
 

 

МАРТ-АПРИЛ 

 

1. Прибављање мишљења Школског одбора 

2. Имплементација предлога  
 

 

МАЈ - АВГУСТ 

 

1. Усвајање Анекса школског програма на Школском одбору 

 

Руководиоци стручних већа и ова два актива чине Педагошки колегијум, 

чијим радом председава и руководи директор. 
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4.12. АКЦИОНИ ПЛАН ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ЗА 2021/22. 

 

 

 
 

Кључна област 3:ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА, подручје развоја:Брига о ученицима 

 

 

1. Обавестити 

ученике, родитеље и  

запослене о 

процедури, улози и 

одговорностима у 

случају сумње на 

насиље или потврде 

насиља, уз обавезност 

спровођења 

 

 

 

• информисаност свих 

ученика, запослених 

и родитеља(као 

кључних носилаца 

превенције насиља) 

о врсти насиља, 

заштити и 

безбедности ученика 

 

• истаћи Правилнике на видно место 

 

• истаћи улоге и одговорности запослених 

и ученика, у случају сумње на насиље 

или потврде насиља, у Књигу евиденције, 

Књигу дежурних наставника, код 

помоћног особља, на месту дежурства 

ученика 

 

• одељењске старешине на ЧОС-у 

информишу ученике о Правилницима 

 

• упознати чланове ученичког парламента 

са процедуром, улогом и одговорностима 

у случају сумње на насиље или потврде 

насиља, уз обавезност спровођења 

 

• упознати родитеље са Правилником о 

понашању кроз Савет родитеља, на 

родитељским састанцима и 

индивидуално 

 

• вођење редовне евиденције и праћење 

врсте и учесталости насиља  

 

 

• секретар Школе 

 

• Тим за безбедност 

и превенцију 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

 

• одељењски 

старешина, Тим за 

безбедност 

 

• психолог и 

председник 

Ученичког 

парламента 

 

• директор, 

психолог, 

одељењски 

старешина 

 

• сви запослени у 

Школи 

• психолог 

 

• септембар 2021. 

 

• септембар 2021. 

 

 

 

• у току целе 

школске године 

 

 

• септембар 2021. 

 

 

• у току целе 

школске године 

 

• у току школске 

године 

 

• Правилник на видном 

месту 

 

• Књига евиденције, 
Књига дежурних 

наставника, место 

дежурства ученика и 

помоћног особља 

 

• уписана активност у 

рубрику (ЧОС-а) 

књиге евиденције о 

образовно-васпитном 

раду 

 

• записник са састанка 

Ученичког 

парламента 

 

• записник са састанка 

Савета родитеља и 

родитељског састанка 

 

• евиденција о насиљу 
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Кључна област : ШКОЛСКИ ПРОГРАМ, подручје развоја:  Школски програм  

ЗАДАТАК 
КРИТЕРИЈУМ 

УСПЕХА 
АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕНСКА 

ДИНАМИКА 

ИНСТРУМЕНТИ 

ПРАЋЕЊА 

1. Наставак 

активности на 

успостављању 

суштинске, 

садржинске и 

друге везе међу 

предметима из 

исте образовне 

области 

 

• наставници  

испланирали и 

одржали по 1 час  

наставе и 

учествовали у 

ваннаставним 

активностима 

(тематске изложбе, 

јубилеји и сл.) са 

наглашеном 

корелацијом у 

градиву предмета из 

исте образовне 

области 

 

• плановима предвидети промене у 

програму предмета  

• у оквиру стручног већа одржати и 

представити бар 1 нови час са 

наглашеном корелацијом у градиву 

предмета из исте образовне области  

• посете часовима колега у оквиру 

стручног већа 

• састављање извештаја са посете овим 

часовима 

• анализа евалуационих листића које 

попуњавају ученици 

• учествовање у заједничким-тематским 

ваннаставним активностима 

 

 

• Тим за развој 

школског 

програма 

• наставници 

• задужени чланови 

стручног већа  

• педагог 
 

• током школске 

2021/22. године 

 

 

• записници са 

састанака Тима за 

развој школског 

програма   

• записници са 

састанака стручних 

већа 

• извештаји са посета 

оваквим часовима 

• евалуациони листићи 

• извештаји о 

ваннаставним 

активностима 

2. Наставак 

активности на 

заједничком 

односно 

временски 

усклађеном 

обрађивању 

сродних садржаја 

предмета из 

различитих 

образовних 

области 

• наставници  

испланирали и 

одржали по 1 час  

наставе и 

учествовали у 

ваннаставним 

активностима 

(тематске изложбе, 

јубилеји и сл.) са 

наглашеном 

корелацијом у 

градиву предмета из 

различитих 

образовних области 

• плановима предвидети промене у 

програму предмета  

• у оквиру сваког стручног већа одржати и 

представити бар 1 нови час са 

наглашеном корелацијом у градиву 

предмета из различитих образовних 

области  

• посете часовима колега у оквиру 

стручних већа 

• састављање извештаја са посете овим 

часовима 

• анализа евалуационих листића које 

попуњавају ученици 

• учествовање у заједничким-тематским 

ваннаставним активностима 

• Тим за развој 

школског 

програма 

• наставници 

• задужени чланови 

стручног већа  

• педагог 
 

• током школске 

2021/22. године 

 

• записници са 

састанака Тима за 

развој школског 

програма   

• записници са 

састанака стручних 

већа 

• извештаји са посета 

оваквим часовима 

• евалуациони листићи 

• извештаји о 

ваннаставним 

активностима 
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4.13. ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

 

 

Педагошки колегијум чине председници стручних већа, стручних актива и 

представник стручних сарадника.Педагошким колегијумом председава директор. 

Педагошки колегијум разматра питања, заузима ставове и даје мишљења у 

вези са пословима директора који се односе на: 

 

• Планирање и организовање остваривања програма образовања и васпитања у 

свим активностима Школе 

• Старање о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда 

постигнућа и унапређивању образовно - васпитног рада 

• Старање о остваривању развојног плана Школе 

• Сарадњу са органинима јединице локалне самоуправе, организацијама и 

удружењима 

• Организовање и вршење педагошко-инструктивног увида и праћење 

квалитета образовно-васпитног рада и педагошке праксе и предузимање 

мера за унарпеђивање и усавршавање рада наставника и стручних сарадника 

• Планирање и стручно усавршавање и спровођење поступка за стицање звања 

наставника и стручног сарадника 

• Доношење индивидуалног образовног плана на предлог стручног тима за 

организацију и спровођење посебних програма и активности за 

унапређивање образовно - васпитног рада у Школи. 
 

 

СЕПТЕМБАР 

 

1. Усвајање плана и програма Педагошког колегијума за школску 2021/22. годину 

2. Набавка материјала, наставних средстава и опреме у школској години 

3. Унапређивање наставе (обуке, семинари, стручна литература ...) 

4. Планирање организованих посета различитим институцијама 

5. Извештај о раду директора Школе 

6. Текућа питања 
 

 

НОВЕМБАР 

 

1. Реализација часова у првом класификационом периоду и број негативних оцена 

по предметима 

2. Организација допунске и додатне наставе 

3. Сарадња са Тимом за инклузију –ИОП-и 

4. Сарадња са институцијама културе у граду и шире 

5. Текућа питања 
 

ЈАНУАР – ФЕБРУАР 

 

1. Извештај о раду стручних већа 

2. Реализација наставе у првом полугодишту и анализа успеха по предметима 



68 

 

3. Извештај о унапређивању наставе у првом полугодишту 

4. Рад секција и планирање припремне наставе 

5. Набавка потрошног материјала и наставних средстава 

6. Текућа питања 
 

АПРИЛ 

 

1. Планирање матурских испита 

2. Реализација наставе у трећем класификационом периоду и број слабих оцена по 

предметима 

3. Извештај о посећеним часовима 

4. Текућа питања 
 

ЈУН 

 

1. Реализација пријемног испита и упис ученика у први разред 

2. Анализа успеха и реализација наставе на крају четвртог класификационог 

периода 

3. Анализа стања опреме и средстава и услови рада по кабинетима 

4. Извештај о раду директора 

5. Извештај о раду секција, такмичењима, конкурсима и постигнутим резултатима 

у оквиру сваког стручног већа 

6. Извештај о стручном усавршавању наставника у току школске године 

7. Фонд часова за наредну школску годину по предметима и наставницима 

8. Текућа питања 
 

ЈУЛ 

 

1. Предлози поделе часова за наредну школску годину 

2. Утврђивање потреба за наставним кадром 

3. Набавка материјала, наставних средстава и опреме за наредну школску годину 

4. Утврђивање распореда поправних испита и ванредних матурских испита у 

августу 

5. Текућа питања 
 

АВГУСТ 

 

1. Годишњи извештај о раду Педагошког колегијума 

2. Извештај о посећеним часовима прошле године и план за ову школску годину 

3. Извештај о самовредновању и реализацији активности из ШРП-а 

4. План стручног усавршавања 

5. Текућа питања 
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4.14. ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ПЕДАГОГА 
 

 

 

Р. 

бр

. 

Програмски садржаји 

Динамика рада 

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

Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 

1. 
Учешће у изради измена 

Школског програма. 
* *          * 

2. 
Припремање годишњих и 

месечних планова рада педагога 
* * * * * * * * * *  * 

3. 

Сарадња са наставницима у 

изради планова рада редовне, 

додатне и допунске наставе, 

одељењске заједнице 

*           * 

4. 
Учешће у програмирању рада 

стручних органа у школи 
*           * 

5. 

Примењивање педагошко-

психолошких принципа у изради 

распореда часова, смена, додела 

одељењског старешинства 

           * 

6. 

Праћење постигнућа ученика, 

праћење увођења иновација и 

њихових ефеката, 

  * *  *  *  *   

7. 
Учествовање  у припреми ИОП-а 

за ученике 
* * * * * * * * *    

8. 

Праћење прилагођавања ученика 

првог разреда на школску 

средину 

* * * *  *       

9. 

Праћење прилагођавања ученика 

петог разреда на предметну 

наставу 

* * * *         

10. 

Учешће у организацији и 

реализацији полагања завршног 

испита ученика осмог разреда 

        * *   

11. 

Учешће у планирању и 

реализацији културних 

манифестација, наступа ученика 

* * * * * * * * * *   

Праћење и вредновање образовно-васпитног рада 

1. 

Систематско праћење и 

вредновање ов рада, адаптације и 

напредовања ученика 

* * * * * * * * * *   

2. 

Праћење ефеката иновативних 

активности и нових облика рада 

као и ефикасности нових 

организационих облика рада 

* * * * * * * * * *   
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3. Праћење и вредновање ИОП-а * * * * * * * * * *   

4. 
Рад на развијању и примени 

инструмената за самовредновање 
* * * * * * * * * *   

5. 

Праћење успеха и дисциплине 

ученика на класификационим 

периодима и предлагање мера за 

побољшање 

  *  *   *  *   

6. 

Праћење поступака и ефеката 

оцењивања ученика, праћење 

начина вођења документације 

* * * * * * * * * *   

7. 

 Учествовање у раду комисије за 

проверу савладаности програма 

увођења у посао 

васпитача/наставника, стручног 

сарадника,  

 

* * * * * * * * * *   

Рад са наставницима 

1. 

Сарадња са наставницима на 

одабирању рационалних облика, 

метода и средстава О-В рада у 

циљу остварења стандарда, 

помоћ у реализацији угледних 

часова 

* * * * * * * * * *   

2. 

Учешће у откривању узрока 

заостајања појединих ученика и 

сарадња на отклањању тих 

узрока,   рад на подизању 

квалитета знања ученика 

* * * * * * * * * *   

3. 

Праћење часова и других 

активности и анализирање 

реализације у циљу унапређења 

* * * * * * * * * *   

4. 

Учешће у идентификовању 

талентованих  ученика и 

организовање О-В рада са њима 

* * * * * * * * * *   

5. 

Сарадња са разредним 

старешинама у процесу 

организације рада одељењске 

заједнице и укључивање у рад 

исте, помоћ у сарадњи са 

породицом 

* * * * * * * * * *   

6. 
Сарадња на осмишљавању 

ваннаставних активности 
* * * * * * * * * *   

7. 

Мотивисање наставника на 

континуирано стручно усавршавање 

и израду плана професионалног 

развоја,  

* * * * * * * * * *   

8. 
Праћење начина вођења педагошке 

документације наставника 
* * * * * * * * * *   
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9. 

Пружање помоћи приправницима у 

процесу увођења у посао, као и у 

припреми полагања испита за 

лиценцу 

* * * * * * * * * *   

Рад са ученицима 

1. 

Испитивање педагошке 

спремности деце за полазак у 1. 

разред 

       * * *   

2. 
Рад са ученицима 1. и 5. разреда 

који имају проблема  у адаптацији 
* * * * *        

3. 

Идентификација и рад на 

отклањању педагошких узрока 

проблема у учењу и понашању 

* * * * * * * * * *   

4. 

Идентификовање ученика којима 

је потребан корективни рад, 

индивидуализација 

* * * * * * * * * *   

5. 

Рад са одељењским заједницама 

ученика на реализацији 

педагошких тема, пружање 

подршке у раду Ученичког 

парламента, реализација „Школе 

без насиља“ 

* * * *   * * * *   

6. 

Рад на професионалној 

оријентацији, подручја рада, 

уписна политика, мрежа школа 

 * * * * * * * *    

7. 
Учешће у изради педагошких 

профила 
* * * * *        

8. 

Усмеравање ученика на 

осмишљено коришћење слободног 

времена, нарочито појачан 

васпитни рад са ученицима који 

врше повреду правила  понашања 

* * * * * * * * * *   

Рад са родитељима 

1. 

Пружање стручне помоћи 

родитељима у раду са децом, 

посебно родитељима чија деца  

имају потешкоћа у учењу и 

проблема у понашању 

* * * * * * * * * *   

2. 
Инструктивно-саветодавни рад са 

родитељима даровитих 
* * * * * * * * * *   

3. 
Укључивање родитеља у у 

поједине облике рада установе 
* * * * * * * * * *   

4. 

Оспособљавање родитеља за 

пружање помоћи деци у 

подстицању њиховог  

професионалног развоја, рад на 

професионалном информисању 

родитеља и плановима уписа 

      * * * *   
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5. 

Сарадња са Саветом родитеља, по 

потреби, тематски родитељски 

састанци  

*   *     *    

6. 
Испитивање степена задовољства 

родитеља радом школе 
   *      *   

Рад са директором, стручним сарадницима и пратиоцем детета 

1. Сарадња у оквиру рада тимова * * * * * * * * * *   

2. 
Сарадња на расподели 

старешинства 
*           * 

3. 
Сарадња у оквиру подршке деци у 

процесу инклузије 
* * * * * * * * * *   

4. Сарадња на изради докумената *           * 

5.  

Сарадња на планирању и 

реализацији активности јачања 

личних и професионалних 

компетенција, сарадња на 

истраживању и унапређењу об 

праксе 

* * * * * * * * * *   

Рад у стручним органима и тимовима 

1. 
Учешће у раду Наставничког већа 

- подношења извештаја 
  *  *   *  *  * 

2. 

Учешће у раду разредних већа: 

усмеравање рада већа у циљу веће 

ефикасности; давање сугестија у 

вези постојећих чинилаца успеха 

ученика 

*  *  *   *  *  * 

3. 

Учешће у раду стручних актива: 

помоћ и сугестије за израду 

планова рада; помоћ у припреми 

појединих питања у вези 

унапређења наставе 

* * * *  * * * * *   

Сарадња са надлежним установама, организацијама и удружењима 

1. 

Успостављање сарадње са 

образовним, здравственим и 

социјалним институцијама и 

другим установама које доприносе 

остваривању циљева и задатака О-

В рада 

* * * * * * * * * *   

2. Учешће у истраживањима * * * * * * * * * *   

3. 
Учешће у раду стручног актива на 

локалном нивоу 
* * * * * * * * * *   

Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 

1. Дневник рада * * * * * * * * * *   
2. Евиденција о раду са ученицима * * * * * * * * * *   
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3. 

Евиденција о поднетим 

извештајима, анализама и 

предавањима 

* * * * * * * * * *   

4. 
Евиденција о сарадњи са 

наставницима и родитељима  
* * * * * * * * * *   

5. Праћење стручне литературе * * * * * * * * * *   

6. 
Посета часовима, израда и 

попуњавање протокола 
* * * * * * * * * *   

7. 

Припремање и договарање са 

другим стручним сарадницима, 

тимовима, институцијама о 

заједничким задацима, 

активностима у школи и изван ње 

* * * * * * * * * *   

8. 

Учешће у реализацији програма 

стручног усавршавања наставника 

и сарадника у школи 

* * * * * * * * * *   

9. 

Индивидуално  стручно 

усавршавање 

 

* * * * * * * * * *   

 

 

4.15. ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ПСИХОЛОГА 

Области рада Време реализације  

1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

 

• Учествовање у планирању и програмирању васпитног рада са 

ученицима 

Јун - Септембар 

• Израда Годишњег плана рада школског психолога Август 

• Израда месечних планова рада психолога последња недеља у м. 

• Припремање личног плана стручног усавршавања и 

професионалног развоја 

Септембар 

2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА 

 

• Праћење и вредновање образовно-васпитног односно 

васпитно образовног рада и предлагање мера за побољшање 

ефикасности и успешности установе 

Током године 

• Иницирање различитих истраживања ради унапређивања 

образовно-васпитног рада школе 

Током године 

• Праћење и подстицање ученика у развоју и учењу Током године 

3. РАД СА НАСТАВНИЦИМА  

• Пружање подршке јачању наставничких компетенција у 

областима: комуникација и сарадња, конструктивно решавање 

сукоба, подршка развоју личности ученика, подучавање и 

учење 

Током године 

• Пружање подршке наставницима у раду са родитељима Током године 

• Упознавање наставника са психолошким принципима 

успешног учења, природом мотивације за учење, стиловима и 

Током године 
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облицима учења, стратегијама учења и мотивисања за учење 

• Пружање стручне подршке наставницима у коришћењу 

различитих метода, техника и инструмената праћења ученика 

Током године 

4. РАД СА УЧЕНИЦИМА  

• Организовање и реализовање предавања, трибина и других 

активности за ученике из области менталног здравља, 

педагошке, развојне и социјалне психологије 

Током године 

• Саветодавно-инструктиван рад са ученицима који имају 

тешкоће у учењу, развојне, емоционалне и социјалне тешкоће, 

проблеме понашања 

Током године 

• Учествовање у појачаном васпитном раду са ученицима Током године 

• Учешће у праћењу процеса адаптације на школске услове 

живота 

Током године 

• Реализација васпитног рада кроз активно учешће у 

радионицама 

Током године 

• Подршка развоју професионалне каријере ученика Током године 

• Тестирање зрелости за полазак у школу Током године 

5. РАД СА РОДИТЕЉИМА  

• Саветодавни рад са родитељима ученика који имају тешкоће у 

учењу и понашању 

Током године 

• Сарадња са родитељима ученика (починиоца насиља или 

ученика који трпи насиље) 

Током године 

• Подршка јачању родитељских васпитних компетенција Током године 

• Прикупљање података од родитеља, односно старатеља који 

су од значаја за упознавање ученика 

Септембар.-новемб. 

6. РАД СА ДИРЕКТОРОМ И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА  

• Сарадња са директором и педагогом на припреми докумената 

школе, прегледа, извештаја, анализа 

Током године 

• Сарадња са директором и педагогом у организовању трибина, 

радионица, предавања 

Током године 

• Редовна размена и усаглашавање заједничких послова са 

педагогом 

Током године 

7. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА  

• Учешће у раду Наставничког и Педагошког већа, 

Одељењских већа 

Током године 

• Учествовање у раду стручног актива за развој школског 

програма 

Током године 

• Учествовање у раду више  тимова установе који се образују 

ради остваривања одређеног задатка, програма или пројекта 

Током године 

8. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

• Сарадња са образовним, здравственим, социјалним и другим 

      институцијама значајним за остваривање циљева  

      образовно-васпитног рада и добробити ученика 

Током године 
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4.16. ПЛАН РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ  

 

У школској 2021/2022. години библиотека ће радити по Правилима библиотеке, 

која су, заједно са радним временом библиотекара, истакнута на видно место.  

 

Рад са наставницима и ученицима: 

 

Наташа Томић, понедељак, од 9.30 до 10.30. Змињак 

Милица Кандић: понедељак – Змињак, уторак - Петловача 

Драгана Јоцић: понедељак, од 10.45 до 11.45. Петловача 

 

 

Библиотекари у Школи раде са укупно 50% норме радног времена. 

 

 

4.17. ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА 

 

Основни програмски задаци Савета родитеља су: 

 

• Остваривање чвршће сарадње између породице и Школе ради постизања 

јединства образовно-васпитног утицаја на ученике 

• Предлагање представника родитеља ученика у Школски одбор 

• Предлагање својих представника у стручни актив за развојно планирање и у 

друге стручне тимове Школе 

• Предлагање мера за осигурање квалитета и унапређивање образовно-

васпитног рада 

• Разматрање предлога програма образовања и васпитања, развојног плана, 

годишњег плана рада, извештаја о њиховом остваривању, вредновању и о 

самовредновању 

• Разматрање намене коришћења средстава од донација и од проширене 

делатности Школе 

• Сарадња са психолозима који раде у другим установама, 

институцијама, организацијама, удружењима од значаја за 

остваривање образовно-васпитног рада и добробити деце, 

односно ученика 

Током године 

9.ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

• Припрема за рад (послови предвиђени Годишњим планом и 

месечним оперативним плановима рада психолога) 

Током године 

• Стручно усавршавање кроз праћење стручне литературе, 

учешћа у стручним скуповима, семинарима, размену искуства 

и сарадњу са другим психолозима 

Током године 

• Вођење евиденције о свом раду: дневник рада психолога и 

психолошких досијеа ученика  

Током године 

• Вођење евединције о извршеним анализама, истраживањима, 

посећеним активностима и часовима 

Током године 



76 

 

• Предлагање школском одбору намене коришћења средстава остварених 

радом ученичке задруге и средстава прикупљених од родитеља 

• Разматрање и праћење услова за рад Школе, услова за одрастање и учење, 

безбедност и заштиту ученика 

• Учествовање у поступку прописивања мера заштите и безбедности ученика 

за време боравка у Школи и свих активности које организује Школа 

• Давање сагласности на програм, цену екскурзије и избор агенције и 

организовање екскурзије и разматрање извештаја о њиховом остваривању 

• Разматрање и других питања утврђених статутом 

• Савет родитеља има право да своје предлоге, питања и ставове упућује 

Школском одбору, директору и стручним органима Школе. 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

РОДИТЕЉА 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

ИМЕ И 

ПРЕЗИМЕ 

РОДИТЕЉА 

I - 1 Дарко Поповић I - 2 
Милица 

Јовановић 

II - 1 Маријана Бановац II - 2 
Наташа 

Туфегџић 

III - 1 Мирјана Вујиновић III - 2 
Јелица 

Ранковић 

IV - 1 Младен Алановић IV - 2 
Даринка 

Исаиловић 

V - 1 Јелица Дрмановић V - 2 Ненад Врућкић 

VI - 1 Миланка Јовановић VI - 2 
Слађана 

Игњатовић 

VII - 1 Славица Баштовановић VII - 2 Гордана Томић 

VIII - 1 Драгана Гајић VIII - 2 
Милан 

Марковић 

 

 

Ове школске године Савет родитеља ће обављати следеће конкретне задатке: 

 

СЕПТЕМБАР-ОКТОБАР: 

 

1. Конституисање новог сазива Савета родитеља школе и избор представника 

за Школски одбор 

2. Предлог плана и програма рада Савета родитеља за школску 

2021/2022.годину 

3. Усвајање Извештаја о раду Школе у школској 2020/21. години 

4. Евалуација ШРП-а у 2020/21. години 

5. Усвајање Годишњег плана рада Школе у школској 2021/2022. години 

6. Избор дестинација за ученичке екскурзије свих разреда у школској 2021/22. 

години, предлог анекса Годишњег плана рада школе 

7. Усвајање акционог плана Тима за безбедност и заштиту ученика од насиља 

8. Трошкови осигурања и унапређења наставе за школску 2021/2022. годину 

9. Текућа питања 
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НОВЕМБАР: 

 

1. Анализа успеха и дисциплине ученика и рада Школе на крају првог 

класификационог периода 

2. Укључивање родитеља у образовно-васпитни рад Школе, организовање 

помоћи за побољшање услова рада у Школи 

3. Текућа питања 
 

ФЕБРУАР: 

 

1. Анализа успеха и дисциплине ученика и рада Школе на крају првог 

полугодишта 

2. Анализа посећености родитељским састанцима и сарадња са родитељима 

3. Протокол о заштити ученика од насиља-праћење елемената насиља 

4. Информација о плану уписа ученика 

5. Тим за појачан васпитни рад-подношење извештаја 

6. Текућа питања 
 

МАРТ: 

 

1. Анализа сарадње са друштвеном средином  

2. Информисање родитеља о реализацији активности из ШРП-а 

3. Текућа питања 
 

АПРИЛ: 

 

4. Анализа успеха и дисциплине ученика и рада Школе на крају другог 

класификационог периода 

5. Избор агенције за организовање ученичких екскурзија 

6. Текућа питања 
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ЈУН: 

 

1. Анализа успеха и дисциплине ученика и рада Школе на крају четвртог 

класфикационог периода школске 2021/2022. године 

2. Извештај о реализацији екскурзија 

3. Извештај о набављеним наставним средствима у школској 2021/2022. години 

4. Информисање родитеља о раду Тима за самовредновање 

5. Извештај о раду Тима за безбедност и заштиту ученика од насиља 

6. Предлози за План и програм рада Савета родитеља за наредну школску 

годину 

7. Предлози за побољшање сарадње Школе и родитеља, као и шире друштвене 

заједнице 

8. Текућа питања 
 

 

4.18. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ПРЕВЕНЦИЈУ 

НАСИЉА 

 

Тим за заштиту ученика од насиља чине: Драгана Јоцић – наставник, Јелена 

Мартиновић– наставник,Јелица Исаиловић Илић– руководилац ИО,Јелена 

Костадиновић – стручни сарадник психолог и помоћник директора, Владимир 

Симовић – директор школе. 

Руководилац тима за безбедност и превенцију насиља: Драгана Јоцић 

 

 

Директор школе дефинисао је правилником о организацији и 

систематизацији послова дужности руководиоца ИО, дежурних наставника и 

разредних старешина, а посебним инструкцијама дефинисао је процедуре  примене 

Правилника о протоколу поступања у установи на насиље, злостављање и 

занемаривање. 

 

Предлог Акционог плана за школску 2021/22. годину: 

 

Активност Носилац активности 

Време и начин 

остваривања 

активности 

Обука ученика првог 

разреда у вези са 

безбедним понашањем у 

саобраћају 

ПУ Шабац 

Акција: Школа 
Септембар 2021. године 

Обука одељењских 

старешина за заштиту 

ученика од насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

школски психолог 

Септембар 2021. године, 

обука на седницама 

одељењских већа 

Упознавање наставника 

са Општим протоколом 

за заштиту ученика од 

злостављањаи 

занемаривања и 

школски психолог 

Трећа седница 

наставничког већа у 

школској 2021/22. 

години 
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Посебним протоколом 

Обука ученика седмог и 

осмог разреда у вези са 

малолетничком 

деликвенцијом 

ОШ „Јован Цвијић“ 

ПУ Шабац 

Пројекат: Не насиљу 

Октобар 2021. године, у 

току дечије недеље 

Упознавање ученика са 

Општим протоколом за 

заштиту ученика од 

злостављањаи 

занемаривања и 

Посебним протоколом 

Председник Ученичког 

парламента 

Прва седница Ученичког 

парламента у школској 

2021/22. години, у 

сарадњи са школским 

психологом,  а касније на 

одељењским заједницама 

Упознавање родитеља са 

Општим протоколом за 

заштиту ученика од 

злостављањаи 

занемаривања и 

Посебним протоколом 

 

Снежана Ковачевић, 

председник Савета 

родитеља и Владимир 

Симовић, директор 

школе 

Прва седница Савета 

родитеља у школској 

2021/22. години 

Упознавање родитеља са 

Општим протоколом за 

заштиту ученика од 

злостављањаи 

занемаривања и 

Посебним протоколом 

Одељењске старешине 

На планираним 

родитељским 

састанцима, кроз 

презентацију и дискусију 

Евидентирање појаве 

насиља и прикупљање 

документације 

школски психолог, у 

сарадњи са одељењским 

старешинама 

Током школске 2021/22. 

године, у свакодневној 

комуникацији 

Процена нивоа ризика за 

безбедност ученика 
Тим за безбедност 

Током школске 2021/22. 

године, у свакодневној 

комуникацији 

Обука ученика петог 

разреда у вези са 

безбедним понашањем у 

саобраћају 

ПУ Шабац 

Пројекат: Безбедно 

детињство 

Децембар 2021, године 

Информисање 

запослених у Школи о 

проблему нарушавања 

безбедности или о појави 

насиља 

школски психолог 

 

На седницама 

наставничког већа у 

школској 2021/22. 

години, извештавањем 

Давање савета 

одељењским 

старешинама и свим 

запосленима о начинима 

спречавања и реаговања 

на појаву насиља 

школски психолог 

Квартално, али и по 

потреби током школске 

2021/22. године, у 

свакодневној 

комуникацији 

Информисање родитеља 

о проблему нарушавања 

безбедности или о појави 

насиља 

Снежана Ковачевић, 

председник Савета 

родитеља и 

представници Савета 

родитеља у сваком 

 

На седницама Савета 

родитеља и на 

родитељским састанцима 

током школске 2021/22. 
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одељењу године 

 

Информисање и 

укључивање надлежних 

служби: 

здравствене службе; 

службе Министарства 

унутрашњих послова и 

Центра за социјални рад 

 

Директор и 

психологШколе 

По потреби, током 

школске 2021/22. године, 

упућивањем дописа и 

захтева 

Анализа школских 

правних аката, дорада и 

повезивање програмских 

и планских аката. 

 

Директор Школе 
Током школске 2021/21. 

године 

 

 

 

4.20. ПЛАН  ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 
 

 

 

Током школске 2020/21.године тим за самовредновање и вредновање рада школе, 

вредноваће рад школе 

 

Активности Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

Формирање тима. Одлука 

директора 

Директор  Септембар  

Упознавање са планом рада. Састанак тима Координатор Септембар  

Сарадња са Тимом за обезбеђивање 

квалитета и развој установе. 

Састанак тима, 

договор 

Координатор  Октобар  

Планирање спровођења истраживања; 

подела обавеза и задужења на нивоу тима. 

Састанак тима, 

договор 

Чланови 

тима 

Октобар   

Избор методологије (узорак, технике и 

инструменти) за прикупљање података. 

Анкетирање, 

увид у 

документацију, 

посматрање 

Чланови 

тима 

Децембар -

април 

Припрема инструмената за прикупљање 

података. 

Састанак тима Чланови 

тима 

Децембар - 

април 

Спровођење истраживања. Статистичка 

обрада 

Чланови 

тима 

Април  

Преглед и обрада прикупљеног материјала, 

документације. 

Састанак тима, 

дискусија, 

извођење 

закључака 

Чланови 

тима 

Мај  
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Вредновање индикатора и анализа добијених 

података. 

Писање 

извештаја 

Координатор 

тима 

Јун 

Израда извештаја о спроведеном 

самовредновању. 

Састанак тима Чланови 

тима 

Јун 

Израда Акционог плана на основу добијених 

резултата истраживања и изведених 

закључака. 

Састанак тима, 

анализа, договор 

Координатор 

тима, 

чланови тима 

Јун  

Упознавање Наставничког већа са 

Извештајем о раду Тима за самовредновање 

и о извршеном вредновању области 

квалитета, као и планираним активностима. 

Извештавање 

НВ-а, Савета 

родитеља 

Координатор 

тима 

Јун  

Бирање области квалитета која ће се 

вредновати током школске 2022/23.г.  

Праћење, увид у 

докуметацију 

Координатор 

тима, 

чланови тима 

Август 

Израда плана рада Тима за школску 

2022/23.г. 

Састанак тима, 

договор  

Координатор 

тима 

Септембар 
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5. РАД ОРГАНА РУКОВОЂЕЊА 
 

 

5.1. ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

 

Васпитно – образовни, специјално наставни процес, ставља пред директора 

школе специфичне задатке прописане законом и подзаконским актима, статутом, 

колективним уговором и другим школским актима, а који се реализују кроз 

следећеобласти рада: 

• Планирање (Plan) 

• Организационо– руководећи послови  и рад у стручним органима школе 

(Do) 

• увид у наставни процес и педагошко-инструктивни рад (Check) 

• аналитика и акциони планови 

• стручно усавршавање 

• сарадња са друштвеном средином и информисање 

• неговање и развијање међуљудских односа у колективу. 

 

 

 

1. ПЛАНИРАЊЕ  

 

време 

Редакција извештаја о раду Школе август 

Предлог структуре годишњег плана рада август 

Организовање израде годишњег плана рада август 

Програм сарадње са друштвеном средином август 

Програм стручног усавршавања наставника  август 

Глобални и оперативни план рада директора август 

Консултације око програмирања рада других служби август 

Редакција плана и припрема за усвајање септембар 

Израда плана инвестирања и опремања септембар 

Учествовање у изради сегмената новог ШРП-а  октобар 

План уписа ученика у наредну школску годину децембар 

Израда финансијског плана децембар 

 

 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОНО– РУКОВОДЕЋИ ПОСЛОВИ 

И РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА ШКОЛЕ 

 

време 

(Act) 
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Израда организационе шеме свих облика васпитно-образовног 

рада 
август 

Утврђивање поделе предмета на наставнике и задужења у оквиру 

40-сатне радне недеље 
август 

Организациони послови за почетак школске године август 

Дефинисање елемената из ГПР за финансирање рада Школе - 

Ценус 
септембар 

Организација и распоред рада других служби септембар 

Организационе активности у испитним роковима:  

планирање  разредних и поправних испита 

према 

календару 

Организација припремне наставе за полагање завршног испита,  

реализација завршног испита и упис ученика у средњу школу 
мај-јун 

Расподела задужења за израду нормативних аката током године 

Организовање и контрола административно-финансијског 

пословања 
током године 

Организовање, учешће и припрема стручних и управних органа 

Школе, тимова и пословних договора 
током године 

Праћење прописа на којима се заснива рад Школе и руковођење 

Школом 
током године 

Редовно консултовање са секретаром, рачуноводством, стручним 

сарадницима и техничким особљем 
током године 

Припремање за седнице и учествовање у раду  стручних органа,  

већа и тимова 

током године 

Припремање за седнице и учествовање у организацији седница 

Школског одбора 

током године 

Припремање за седнице и присуство седницама савета родитеља током године 

Присуство састанцима Ученичког парламента током године 

Рад у активу директора основних школа током године 

 

 

 

3. УВИД У НАСТАВНИ ПРОЦЕС  

И ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНИ РАД 

 

време 

Педагошко-инструктивна помоћ у програмирању и 

припремању наставе 
током године 

Посете часовима према плану посета  – педагошко 

инструктивни рад 
током године 

Рад са наставницима приправницима током године 

Сарадња са наставницима, одељењским старешинама, 

стручним сарадницима, руководиоцима актива, већа и  

тимова   

током године 

Групни облици инструктивног рада са наставницима 

(стручни активи и већа, одељењска већа, наставничко 
током године 
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веће) 

Сарадња и рад са ученицима, групама и одељењским 

заједницама 
током године 

Сарадња и саветодавни рад са родитељима током године 

Подстицање, организовање и праћење стручног 

усавршавања наставника 
током године 

Предлагање мера за унапређивање рада Школе током године 

Праћење реализације свих облика образовно-васпитног 

рада, успеха и изостајања ученика са наставе 
током године 

 

 

 

4.АНАЛИТИКА И АКЦИОНИ ПЛАНОВИ 

 

време 

Анализа глобалних и оперативних планова свих облика 

наставе 
током године 

Анализа реализације годишњег програма рада јануар-јун 

Анализа успеха на крају класификационих периода 
класификациони 

период 

Анализа и израда извештаја за потребе стручних органа током године 

Анализе и извештаји за потребе педагошких и 

друштвених институција 
током године 

Израда нормативних и других докуманата током године 

 

.  

У склопу анализе Извештаја о завршном испиту, директор је написао и предложио 

Акциони план унапређења постигнућа на завршном испиту, који је на седницама 

11.9.2016. и 14.9.2016. усвојен од стране Савета Родитеља и Школског одбора.  

 

План је предвиђен за. годину и садржи следеће иницијативе: 

 
1. Потписивање Педагошког уговора са родитељима.  

2. Редефинисање концепта припремне наставе, укључивање овог облика наставе у 

распоред редовне наставе, током целе године. 
 

3. Редефинисање модела оперативних планова припремне наставе укључивањем плана 

провере остварености стандарда постигнућа ученика. 

 

4. Упоредна анализа резултата иницијалних, контролних и припремних тестирања.  

5. Реализација три додатна пробна  тестирања за сваки тест.  

 

У склопу анализе Извештаја о спољашњем вредновању, директор је написао и 

предложио Акциони план унапређења квалитета рада установе, који је на седници  

29.6.2015. усвојен од стране Школског одбора.  

 

Предвиђени план се продужава на2018/19. годину и садржи следеће иницијативе: 

 
1. Редефинисање школског програма по питањима међупрограмских корелација.  

2. Редефинисање концепта школског програма по питањима међупредметних корелација.  

3. Редефинисање модела оперативних планова који укључује план провере остварености  
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стандарда постигнућа ученика. 

4. Контрола прилагођености различитим потребама ученика захтева и темпа рада у 

настави. 

 

5. Постављање Wiki страница на школском серверу, у циљу подстицања активности у 

настави и сарадничког односа међу ученицима, корелиране наставе, као и повезивања у 

раду ученика из различитих школских јединица. На овај начин би негативне 

специфичности школе по питањима процента са којим наставно особље ради у више 

школа, постале позитивне пошто би активности ученика употребом веба омогућиле и 

међушколску сарадњу. 

 

6. Постављање вајрлес мреже у школи са приступом интернету, и обука наставног особља 

за употребу савремених платформи за учење као што је Едмодо, у циљу мобајл – наставе 

као модерног начина екстензије наставе. 

 

7. Дефинисање модела педагошке документације, како би она била систематичнија.  

8. Формирање канцеларије педагога и посебне просторију за разговор са ученицима и 

родитељима.  

 

9. Доследно спровођење употребе стандарда, од школског програма, годишњег плана рада 

школе, кроз оперативна планирања, припреме за часове, писане провере... у циљу 

унапређења резултата на завршним тестовима. 

 

10. Дефинисање развојног плана: на основу извештаја о екстерном вредновању и извештаја 

о резултатима самовредновања, односно на основу акционог плана за отклањање 

уочених недостатака; на основу извештаја о остварености стандарда образовних 

постигнућа, односно на основу припадајуђег акционог плана за отклањање уочених 

недостатака.  

 

11. Континуирано путем огласне табле обавештавање наставног особља у обе школске 

јединице о важним питањима као што је правилник о сталном стручном усавршавању и 

стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника и  креирање личног плана 

професионалног развоја наставника и стручних сарадника.  

Побољшано извештавање у ИО Пеловача реализовати постављањем факс уређаја и 

удаљеном контролом рачунара односно штампача, као употребом сервиса интернета као 

што су мејл и веб. 

12. Обнављање фонда наставних средстава (столови за стони тенис, лаптоп и таблет 

рачунари, комплети за експерименталне вежбе и дигиталну наставу...) 

 и дефинисање планова њихове употребе, дефинисање планова коришћења школских 

просторија. 

 

 

 

5. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

време 

Учешће у раду стручних актива, семинара, саветовања током године 

Организовање колективног стручног усавршавања током године 

Праћење стручне литературе и часописа током године 

 

 

 

 

6. САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

И ИНФОРМИСАЊЕ 

 

време 

Сарадња са Министарством просвете  током године 

Сарадња са Школском управом Ваљево  током године 

Сарадња са канцеларијом Министарства просвете 

Шабац 
током године 
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Сарадња са Одељењем друштвених делатности Шабац током године 

Сарадња са другим школама током године 

Сарадња са локалном самоуправом током године 

Сарадња са Црквеном општином Змињак / Петловача током године 

Информисање, непосредно, кроз медије и школски сајт током године 

 

5.2. РЕАЛИЗАЦИЈА ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА РАДА ДИРЕКТОРА 

ШКОЛЕ: 

 

Стални послови у току сваког месеца: 

 

• Увид у дневну организацију рада Школе 

• Педагошко-инструктивни рад са наставницима 

• Сарадња са наставницима, одељењским старешинама, стручним 

сарадницима, председницима већа, актива и тимова 

• Сарадња и рад са ученицима, одељењским заједницама и ученичким 

парламентом 

• Сарадња са родитељима 

• Рад у стручним органима и органима управе 

• Сарадња са стручним институцијамаи друштвеном средином 

• Пријем странака, гостију и делегација 

• Редовне консултације са секретаром, рачуноводством, техничком  службом  

и школским полицајцем 

• Увид и контрола административно-финансијског пословања 

 

 

М Е С Е Ц П Р О Г Р А М С К И     З А Д А Ц И 

СЕПТЕМБАР 

Постављање организације рада (иницирање свих видова 

наставе и рада служби) 

Израда распореда дежурстава наставника и ученика на 

месечном нивоу 

Утврђивање броја ученика 

Присуство родитељским састанцима I разреда 

Припремање решења о задужењима наставника у оквиру 40-

сатне радне недеље 

Рад на распореду наставног и ваннаставног рада 

Планирање радних састанака, месечних и седмичних 

Верификација глобалних и оперативних планова рада 

наставника 

Припрема и организација седнице Школског одбора 

Присуство седници савета родитеља 

Организација седнице наставничког већа 

Присуство састанку ученичког парламента 

ОКТОБАР 

Увид у функционисање организације рада Школе 

Израда распореда дежурстава наставника и ученика на 

месечном нивоу 
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Анализа текућих проблема и решавање истих 

Анализа деветомесечног финансијског пословања 

Организација излета и стручних посета за ученике 

Припрема екскурзија – јавна набавка 

Израда плана полагања ванредних испита у новембарском 

испитном року 

Сарадња са друштвеном средином и организацијама 

Маркетинг и медијско промовисање Школе 

НОВЕМБАР 

Педагошко-инструктивни рад са наставницима – у сарадњи са 

стручним сарадницима 

Израда распореда дежурстава наставника и ученика на 

месечном нивоу 

Организовање испита ванредних ученика 

Иницирање стручних служби и тимова у изради пројеката и 

реализацији истих 

Предлог мера за унапређивање васпитно-образовног рада 

Пријем ученика, родитеља и комуникација са окружењем 

Припрема седница стручних органа Школе  – крај  II 

класификационог периода: анализа успеха ученика и 

изостајања са наставе; предлог мера за унапређивање 

васпитно-образовног рада 

 Припрема плана за годишњи попис имовине Школе 

Маркетинг и медијско промовисање Школе 

ДЕЦЕМБАР 

Педагошко-инструктивни рад са наставницима – у сарадњи са 

стручним сарадницима 

Увид у организацију рада Школе 

Израда распореда дежурстава наставника и ученика на 

месечном нивоу 

Иницирање стручног усавршавања наставника 

Припрема седница стручних и управних органа Школе – план 

уписа; крај I полугодишта 

Анализа финансијског пословања Школе 

годишњег пописа инвентара и имовине Школе 

ЈАНУАР 

Израда распореда дежурстава наставника и ученика на 

месечном нивоу 

Извештај о раду Школе за прво полугодиште 

Контролаадминистративно-финансијског пословања Школе 

Израда потребних анализа и извештаја – у сарадњи са 

стручним сарадницима и председницима већа, актива и 

тимова 

Друштвена, културна и јавна делатност Школе 

Израда плана полагања ванредних испита у фебруарском 

испитном року 

Праћење израде завршног рачуна пословања 

Припреме за испите ванредних ученика 

План припремне наставе за полагање матурског испита 

ФЕБРУАР 

Педагошко-инструктивни рад са наставницима – у сарадњи са 

стручним сарадницима 

Израда распореда дежурстава наставника и ученика на 

месечном нивоу 
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Организовање испита ванредних ученика 

Извршни послови – рад на спровођењу закључака стручних, 

друштвених и управних органа 

Анализа материјално-финансијског пословања – завршни 

рачун и израда финансијског плана 

Координација рада служби и тимова 

Сарадња са тимовима за промоцију Школе; маркетинг и 

медијско промовисање Школе 

Друштвена, културна и јавна делатност Школе 

МАРТ 

Педагошко-инструктивни рад са наставницима – у сарадњи са 

стручним сарадницима 

Израда распореда дежурстава наставника и ученика на 

месечном нивоу 

Организација припремне наставе за упис ученика у наредну 

школску годину 

Анализа рада стручних органа  

Израда плана полагања ванредних испита у априлском 

испитном року 

Анализа реализације фонда сати 

Припрема седница стручних органа Школе  – крај III 

класификационог периода: анализа успеха ученика и Праћење 

изостајања са наставе; предлог мера за унапређивање 

васпитно-образовног рада 

Маркетинг и медијско промовисање Школе 

АПРИЛ 

Педагошко-инструктивни рад са наставницима  - у сарадњи са 

стручним сарадницима 

Израда распореда дежурстава наставника и ученика на 

месечном нивоу 

Организација испита за ванредне ученике у априлском 

испитном року 

Културна и јавна делатност Школе 

Организација екскурзије 8. разреда 

Праћење реализације практичне наставе и припремен наставе 

за полагање матурског испита 

Праћење утрошка финансијских средстава и праћење 

финансијских прописа 

Маркетинг и медијско промовисање Школе 

МАЈ 

Израда распореда дежурстава наставника и ученика на 

месечном нивоу 

Организација матурског испита и формирање комисија за 

матурски испит 

Инструкције и контрола вођења педагошке документације – у 

сарадњи са стручним сарадницима 

Израда плана полагања ванредних испита у јунском испитном 

року 

Сагледавање кадровских потреба за следећу школску годину 

Организација екскурзије  

Маркетинг и медијско промовисање Школе 
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ЈУН 

Израда распореда дежурстава наставника и ученика на 

месечном нивоу 

Организација уписа ученика у први разред школске 2018/19. 

године 

Припрема седница стручних и управних органа Школе – 

реализација плана  уписа; крај II полугодишта:  анализа 

успеха ученика и изостајања 

Извештај о раду Школе на крају четвртог класификационог 

периода 

Организација поправних и разредних испита 

Организација испита за ванредне ученике у јунском испитном 

року 

Припремање решења за годишње одморе запослених 

Припреме за израду одређених сегмената ГПР Школе и 

Извештаја о раду Школе – сарадња са предсницима већа, 

актива, тимова и стручним сарадницима 

Утврђивање структуре и концепције годишњег програма рада 

Школе 

Маркетинг и медијско промовисање Школе 

АВГУСТ 

Припрема и организација седница стручних органа 

Израда плана полагања завршних испита у августовском 

испитном року 

Организација поправних и ванредних испита 

Организација завршног испита 

Конципирање Извештаја о раду Школе на крају школске 

2018/19. године 

Обављање консултација са сарадницима на изради годишњег 

програма рада Школе 

Материјалне припреме за почетак школске године 

Утврђивање организационе шеме рада Школе (службе, 

органи) 

Подела задужења наставницима у оквиру 40-сатне радне 

недеље 

Организација и израда распореда часова и дежурстава 

наставника 

Организациони послови за почетак школске 2018/19. године 

Формирање одељења и утврђивање бројног стања ученика 

Сарадња са одељењским старешинама и стручним 

сарадницима; присуство на родитељским састанцима I 

разреда 

План инвестиција и опремања Школе 
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5.3. ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДИРЕКТОРА У 2021/22. 

 

 

Садржај Областусавршавања Начин 

реализације 

Место 

реализације 

Време 

реализације 

Реализатор 

Програм 

обуке: 

*Усавршавање 

компетенција 

директора 

школе 

 

 

 

Руковођење 

 

 

 

Конференција 

  

Током 

школске 

2021/22. 

Друштво 

директора 

основних и 

средњих 

школа 

Програм 

обуке: 

*Усавршавање 

знања страног 

језика 

 

Комуникација  

 

Online курсеви 

britishcouncil.rs 

 

У установи 

Током 

школске 

2021/22. 

British 

Council 

Културни 

центар, 

Београд, 

Србија 

 

 

 

 

5.4. ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 

Надлежности Школског одбора су: 

 

• Доноси Статут Школе, Правила понашања у Школи и друге опште акте 

Школе и даје сагласност на Правилник о организацији и систематизацији 

послова 

• Доноси Школски програм, Развојни план, Годишњи план рада Школе, усваја 

извештаје о њиховом остваривању и Извештај о вредновању и 

самовредновању 

• Утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије 

• Доноси финансијски план Школе у складу са Законом 

• Доноси план јавних набавки Школе 

• Усваја Извештај о пословању Школе, Годишњи обрачун, Извештај о 

извођењу екскурзије 

• Одлучује о давању на коришћење, односно у закуп школског простора 

• Одлучује о проширеној делатности Школе, статусној промени, промени 

назива и седишта Школе у складу са Законом 

• Расписује конкурс и бира директора Школе 

• Одлучује о правима, обавезама и одговорностима директора Школе 

• Доноси одлуку о постављању вршиоца дужности директора у складу са 

Законом 

• Разрешава директора Школе дужности у складу са Законом 

• Даје мишљење директору Школе у поступку одлучивања о избору 

наставника и стручног сарадника за пријем у радни однос 

• Именује чланове Стручног актива за развојно планирање 

• Образује комисије из своје надлежности, уколико се за то укаже потреба  
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• Разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и 

васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова 

рада и остваривање образовно - васпитног рада 

• Доноси План стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом 

остваривању 

• Одлучује по приговору, односно жалби на решење директора 

• Врши и друге послове утврђене Законом, овим Статутом и другим општим 

актом. 

 

 

Чланови школског одбора: 

 

 

Име и презиме  Име и презиме  

Саша Тешић 

Представник 

локалне 

самоуправе 

Драгутин Лукић 
Представник 

запослених 

Мирослав 

Јовановић 

Представник 

локалне 

самоуправе 

Драгана Јоцић 
Представник 

запослених 

Жељко Обрадовић 

представник 

локалне 

самоуправе 

Мирјана Мићић 
Представник 

запослених 

Катарина Алексић 
Представник 

Савета родитеља 
Лепосава Андрић 

Председник 

Синдикалне 

организације 

Славица Јокић 
Представник 

Савета родитеља 
Сандра Тадић 

Представник ђачког 

парламента 

Снежана 

Милинковић 

Представник 

Савета родитеља 
Никола Јелић 

Представник ђачког 

парламента 

 

 

 

СЕПТЕМБАР-ОКТОБАР 

 

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

2.  Разматрање и усвајање Годишњег плана рада Школе за школску 2021/2022. 

3.  Евалуација активности из ШРП-а у школској 2021/22. 

4.  Усвајање Плана стручног усавршавања наставниказа школску 2021/2022. 

5.  Разматрање и усвајање извештаја о раду директораза школску 2020/2021. 

6.  Утврђивање кадровских и материјалних потреба Школе 

7.  Издавање фискултурне сале 
8.  Набавка опреме, наставних средстава и потрошног материјала 

9.  Избор дестинација за ученичке екскурзије 

10.Акциони план Тима за безбедност и заштиту ученика од насиља 

 

 

НОВЕМБАР - ДЕЦЕМБАР 
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1.  Анализа извештаја о успеху, дисциплини ученика и раду Школе на крају првог 

класификационог периода 

2.  Разматрање материјалне ситуације Школе и реализација инвестиционог и 

техничког одржавања Школе 

3.  Информисање Школског одбора о избору агенције за извођење ученичке 

екскурзије  

4.  Текућа питања 
 

 

ЈАНУАР-ФЕБРУАР 

 

1.  Разматрање извештаја о успеху, дисциплини ученика и раду Школе на крају 

првог полугодишта 

2.  Извештај о реализацији годишњег пописаШколе 

3.  Разматрање и усвајање завршног рачуна Школе 

4.  Разматрање и усвајање финансијског плана и плана јавних набавки за текућу 

годину 

5.  Текућа питања 
 

 

МАРТ 

 

1. Евалуација реализованих активности из  ШРП-а 

2. Текућа питања 

 

 

АПРИЛ – МАЈ 

 

1. Анализа извештаја о успеху и дисциплини ученика и о раду Школе на крају 

трећег класификационог периода 

2. Извештај о раду директора Школе 

3. Усвајање извештаја о самовредновању 

4. Набавка опреме, наставних средстава и потрошног материјала 

5. Доношење одлуке и расписивање конкурса за избор директора 

6. Текућа питања 
 

 

ЈУН 

 

1. Анализа постигнутог успеха и рада ученика на крају четвртог класификационог 

периода 

2. Анализа целокупног рада Школе на крају четвртог класификационог периода 

3. Разматрање и усвајање извештаја о реализацији екскурзија 

4. Текућа питања 
 

 

АВГУСТ 

 

1. Предлог програма рада за наредну школску годину 

2. Разматрање кадровских потреба Школе 
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3. Разматрање материјалне ситуације Школе, техничких и инвестиционих потреба  

4. Извештај о раду Школског одбора 

5. Текућа питања 
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6. ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ 

 
 

6.1. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

 

Установа програмом заштите од насиља, злостављања и занемаривања 

одређује превентивне мере и активности које обезбеђују развијање и неговање 

позитивне атмосфере и безбедно окружење, као и интервентне мере реаговања у 

инцидентним ситуацијама. Односно, програмом заштите дефинишу се превентивне 

и интервентне активности, одговорна лица и временска динамика остваривања.  

 

 

Програм заштите утврђен јеу складу са развојним планом Школе на основу 

анализе специфичности установе и резултата самовредновања и вредновања 

квалитета рада установе, од стране директора, Наставничког већа и Савета 

родитеља, анализе стања безбедности у школи, анализираних записника Комисија 

за преглед школских објеката и дворишног простора, записника са састанака Тима 

за безбедности и превенцију насиља, Извештаја о остваривању плана заштите за 

школску 2020/21. годину, ОШ „Јован Цвијић“, узимајући у обзир чињенице да су се 

скоро сви евидентирани случајеви насиља, одиграли у зонама школе у којима не 

постоји покривеност видео надзором (учионице, WC, школско двориште)као и 

чињеницу да највећи ризик за ученике представља опасност од густог саобраћаја на 

магистралном путу Шабац – Лозница (ИО Петловача).  

 

 

Насиље се дефинише као сваки облик једанпут учињеног или поновљеног 

вербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање 

здравља, развоја и достојанства деце / ученика. 

 

Насиље може имати следеће форме: 

1. Физичко насиље се односи на понашање које доводи до стварног или 

потенцијалног телесног повређивања детета/ученика. Примери физичког насиља 

су: ударање, шутирање, гурање, шамарање, чупање, дављење, бацање, гађање, 

напад оружјем, тровање, паљење,посипање врућом водом. 

2. Емоционално насиље и злостављање обухвата поступке којима се врши: 

омаловажавање, етикетирање, игнорисање, вређање, уцењивање, називање 

погрдним именима, оговарање, подсмевање, исмејавање, неприхватање, 

изнуђивање, манипулисање, претња, застрашивање, ограничавање кретања 

деце/ученика, као и други облици непријатељског понашања. 

3. Социјално насиље представља искључивање из групе и 

дискриминацију.Односи се на следеће облике понашања: одвајање детета/ученика 

од других на основу различитости, довођење у позицију неравноправности и 

неједнакости, изолацију,недружење, игнорисање и неприхватање по било ком 

основу. 

4.  Сексуално насиље и злоупотреба деце/ученика подразумева њихово 

укључивање у сексуалну активност коју она не схватају у потпуности, за коју нису 

развојно дорасла (не прихватају је, нису у стању да се са њом сагласе) и која има за 

циљ да пружи уживање илизадовољи потребе друге особе. 
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Сексуалним насиљем сматра се: 

 

• Сексуално узнемиравање - ласцивно коментарисање, етикетирање, 

ширење прича, додиривање, упућивање порука, фотографисање, 

телефонски позиви и сл.; 

• Навођење или приморавање детета/ученика на учешће у 

сексуалнимактивностима, 

• Било да се ради о контактним (сексуални однос, сексуално 

додиривање и сл.) или неконтактним активностима (излагање 

погледу, егзибиционизам и сл.); 

• коришћење децe/ ученика за проституцију, порнографију и друге 

облике сексуалне експлоатације. 

• Насиље коришћењем информационих технологија (електронско 

насиље): поруке послате електронском поштом, СМС-ом, ММС-ом, 

путем веб- сајта, четовањем, укључивањем у форуме и сл. 

 

6. Злоупотреба деце/ученика представља све што појединци и институције 

чине или не чине, а што директно утиче или индиректно шкоди деци/ученицимаили 

им смањује могућност за безбедан и здрав развој и доводи их у немоћан, 

неравноправан и зависан положај у односу на појединце и установу. 

7. Занемаривање и немарно поступање представљају случајеве пропуштања 

установе или појединца да обезбеде услове за правилан развој детета/ученикау 

свим областима, што у противном, може нарушити његово здравље, физички, 

ментални, духовни, морални и друштвени развој. 

8. Занемаривање представља и пропуст родитеља, усвојиоца или 

стараоца,односно друге особе која је преузела одговорност или обавезу да негује 

дете даобезбеди услове за развој по питању: здравља, образовања, 

емоционалногразвоја, исхране, смештаја и безбедних животних услова у оквиру 

разумнорасположивих средстава породице или пружаоца неге, што изазива, или 

може,са великом вероватноћом, нарушити здрављедетета или физички, ментални, 

духовни, морални и његов социјални развој. Овообухвата и пропусте у обављању 

правилног надзора и заштите детета одповређивања у оноликој мери у којој је то 

изводљиво. 

9. Експлоатација деце/ученика односи се на њихов рад у корист других особа 

и/или установе. Она обухвата и киднаповање и продају деце у сврху радне или 

сексуалне експлоатације. Ове активности имају за последицу нарушавање физичког 

или менталног здравља, образовања, као и моралног, социјалног и емоционалног 

развоја детета/ученика. 

 

Превентивне мере и активности уграђују у свакодневни живот и рад установе 

(васпитне, наставне и ваннаставне активности), на свим нивоима (појединац, 

васпитна група, одељењска заједница, ученички парламент, стручни органи, тела и 

тимови, родитељски састанци, родитељи  – индивидуално и групно, Савет 

родитеља).  

 

Стручно усавршавање ради унапређивања компетенција запослених за превентивни 

рад, благовремено уочавање, препознавање, реаговање на насиље, злостављање и 

занемаривање, предствља обавезу запослених, а стручно усавршавање наставног 

особља у школи, реализује стручна служба у складу са својим планом. 
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Информисањe о обавезама и одговорностима у области заштите од насиља, 

злостављања и занемаривања, реализује се огласним таблама, преко сајта школе, на 

седницама наставничког већа, савета родитеља, ђачког парламента. 

 

За подстицање и оспособљавање ученика за активно учествовање у раду одељењске 

заједнице, ученичког парламента, школског одбора и стручних органа установе, 

задужени су одељењски старешине. 

 

За садржаје и начине за појачан васпитни рад ради развијања самоодговорног и 

друштвено одговорног понашања, задужени су стручни сарадници. 

 

За поступке за рано препознавање ризика од насиља, злостављања и занемаривања 

(кутије поверења, питање сваком ученику који се обраћа због проблема да ли има 

још нешто што треба да знамо, изградња поверења), облике и садржаје рада са свом 

децом и ученицима, односно онима који трпе, чине или су сведоци насиља, 

злостављања и занемаривања, начине, облике и садржаје сарадње са породицом, 

задужени су стручни сарданици. 

 

За сарадњу са јединицом локалне самоуправе, надлежним органом унутрашњих 

послова, центром за социјални рад, здравственом службом и др, задужен је 

директор школе. 

 

За праћење, вредновање и извештавања органа установе о остваривању и ефектима 

програма заштите, а нарочито, у односу на: 

 

(1) учесталост инцидентних ситуација и број пријава;  

(2) заступљеност различитих облика и нивоа насиља, злостављања и заменаривања; 

(3) број повреда; 

(4) учесталост и број васпино-дисциплинских поступака против ученика и 

дисциплинских поступака против запослених; 

(5) остварене обуке у превенцији насиља, злостављања и занемаривања и потребе 

даљег усавршавања; 

(6) број и ефекте акција које промовишу сарадњу, разумевање и помоћ вршњака; 

(7) степен и квалитет укључености родитеља у живот и рад установе; 

(8) друге параметре, 

 

задужен је тим за заштиту 

 

Задаци у области превенције: 

 

- Упознавање наставника, родитеља, ученика и запослених у Школи са 

правном регулативом, Општим и Посебним протоколом; 

-  Усклађивање постојећих подзаконских аката установе; 

-  Израда Програма за заштиту деце / ученика од насиља (превентивне и 

интервентне активности); 

-  Дефинисање улога и одговорности у примени процедура и поступака; 

- Развијање и неговање богатства различитости и културе понашања у оквиру 

васпитно-образовних активности; 
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- Организовање обука за ненасилну комуникацију и конструктивно решавање 

конфликата; 

- Организовање разговора, трибина, представа, изложби о безбедности и 

заштити деце / ученика од насиља; 

-  Дефинисање правила понашања и последица кршења правила; 

-  Развијање вештина ефикасног реаговања у ситуацијама насиља; 

- Умрежавање свих кључних носилаца превенције насиља (Савет родитеља, 

Школски одбор, Ученички парламент, Одељењско веће, Наставничко веће). 

 

Задаци у области интервенције: 

 

- Усклађена и доследна примена утврђених поступака и процедура у 

ситуацијама насиља; 

-  Сарадња са релевантним службама. 

-  Континуирано евидентирање случајева насиља; 

-  Праћење и вредновање врста и учесталости насиља путем истраживања, 

запажања и провере; 

-  Подршка деци која трпе насиље; 

-  Рад са децом која врше насиље; 

-  Оснаживање деце која су посматрачи насиља за конструктивно реаговање; 

-  Саветодавни рад са родитељима. 

 

Превентивне активности: 

 

Превентивне активности треба да буду у складу са циљевима Посебног протокола и 

предложенимзадацима. Успешна интервенција, санкционисање насиља и 

благовремене васпитне мере су превенција даље ескалације насиља. Превентивне 

активности установа креира у складу са анализом стања и увидом у присутност 

насиља у својој средини, а на основу: 

• Учесталости инцидентних ситуација и броја пријава насиља 

• Заступљености различитих врста насиља 

• Броја повреда 

• Сигурности објекта, дворишта 

За анализу стања важни су: 

• Процена реализованих обука за запослене и потреба даљег усавршавања 

• Број и ефекти реализованих акција које промовишу сарадњу 

• Степен и кавлитет укључености родитеља у рад установе 

• Доношење правила понашања и њихова доследна примена 

• Активно учешће деце у планирању и реализацији превентивних активности 

• Сарадња са другим институцијама 

• Сарадња са родитељима 

• Активирање школског и рекреативног спорта 

• Разноврсна понуда слободних активности 

Интервентне активности: 
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Да би интервенција у заштити деце-ученика била планирана и реализована на 

најбољи начин, неопходно је узети у обзир следеће критеријуме: 

• Да ли се насиље дешава или постоји сумња 

• Где се дешава – да ли се дешава у установи или ван ње 

• Ко су актери насиља,злостављања и занемаривања 

• Облик и интезитет насиља,злостављања и занемаривања 

На основу ових критеријума врши се процена нивоа ризика за безбедност детета и 

одређују поступци и процедуре . 

У складу са проценом нивоа ризика доноси се одлука о начину реаговања: 

• Случај се решава у установи 

• Случај решава установа у сарадњи са другим установама 

• Случај се прослеђује надлежним установама 

Кораци и поступци при интервенцији: 

Свака особа која има сазнање о насиљу, злостављању и занемаривању дужна 

је да реагује. 

1. Откривање 
2. Прекидање, заустављање насиља и обавештавање одговорне особе 

3. Хитна акција 
4. Смиривање ситуације 
5. Прикупљање информација 
6. Консултације 
7. Обавештавње стручне службе у школи 

8. Консултовање са службама изван школе – у зависности од сложености 

ситуације. 

План поступка интервенције: 

За ефикасну интервенцију у оквиру саме установе неопходно је успоставити 

унутрашњу заштитну мрежу и да се одреди ко, када и на који начин интервенише. 

Уколико постоји сумња о тежим облицима насиља, обавезно се укључују друге 

институције и тада је реч о спољашњој заштитној мрежи. 

Интервенвција дежурног наставника: 

Стара се о реду и ученичком понашању на месту на којем дежура, у дан дежурства 

је обавезан да се налази на одређеном месту, пише извештај дежурног наставника, 

односно уписује своја запажања и примедбе у књигу дежурства. Сваки наставник 

има обавезу реаговања, а дежурни наставник је најпре у прилици да реагује, пошто 

се на одмору налази на свом месту, школској згради / дворишту, и има директан 

увид и увид у видео надзор. 

Интервенција одељењског старешине: 
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Стара се и познаје своје одељење, сачињава спискове, извештаје и друге евиденције 

– има обавезу подношења извештаја директору школе о евидентираном случају 

насиља, без обзира да ли је сведок догађаја или не. Сваки наставник има обавезу 

реаговања и обавештавања дежурног наставника и одељењског старешине у случају 

насиља. Одељењски старешина свој извештај о евидентираном случају насиља 

предаје стручном сараднику, или руководиоцу ИО / помоћнику директора, или 

директору школе. 

Интервенција руководиоца ИО: 

Кooрдинирa рaд стручних сарадника у ИО. У одсуству школског психолога и 

школског педагога преузима и директору школе благовремено прослеђује 

евиденционе листове за случајеве насиља (члан је Тима за безбедност). 

Интервенција стручног сарадника: 

Непосредни саветодавни рад са децом која трпе и чине насиље обављају стручни 

сарадници, школски психолог и педагог. Психолог наставља индивидуални рад са 

децом на измени понашања.  

Најчешћи облици насиља условно су сврстани на три нивоа. 

1. Ситуације на првом нивоу, које се дешавају између деце, углавном 

решава наставник, васпитач, одељенски старешина. 

2. На другом нивоу ситуација се решава у сарадњи са Тимом  у оквиру 

унутрашње мреже 

3. На трећем нивоу неопходно је укључивање спољашње мреже. 

За решавање свих облика насиља које чине одрасли над децом неопходно је 

укључивање Тима, директора и/или других институција. 

Након откривања насиља предузимају се поступци: 

1. Прекид насиља, смиривање ситуације, прикупљање информација, 

информисање родитеља/старатеља ученика (позивају се непосредно после 

насиља и у време консултација). 

2. Организовање посебних програма оснаживања деце за конструктивно 

поступање у ситуацијама насиља. 

3. Васпитне и васпитно – дисциплинске корективне мере, укључивање 

надлежних служби: Здравствена служба, МУП, ЦСР (уколико је потребно). 

Напомена: У случајевима у којима је постојала сумња за насиље, прати се 

понашање потенцијалних учесника (одељењски старешина, предметни наставници, 

стручна служба). 

Праћење ефеката предузетих мера: 

Тим за заштиту ученика од насиља у обавези је да у сарадњи са запосленима у 

установи и релевантним установама прати ефекте предузетих мера и активности 

због планирања новог циклуса Програма заштите ученика од насиља. 
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Потребно је пратити:понашање детета које је трпело насиље и детета које је вршило 

насиље, како реагују пасивни посматрачи, шта се дешава у групи, одељењу, колико 

родитељи сарађују, како функционише Тим и унутрашња заштитна мрежа, колико 

су друге институције укључене и који су ефекти тога. 

Евиденција и документација: 

Евиденцију води: 

Одељењски старешина – извештај директору / Тиму за безбедност, дежурни 

наставник – извештај у књизи дежурства, сваки наставник сведок насиља дужан је 

да евидентира запис у своју педагошку документацију, Тим – уколико се укључи у 

интервенцију, стручна служба.  

Одељењски старешина, дежурни наставник, наставник сведок инцидентне 

ситуације, стручна служба у обавези су да воде евиденцију о појавама насиља. Сва 

предата документација о насиљу, чува се на сигурном месту, код директора, како 

би се обезбедила поверљивост података. 

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

последице, исходи предузетих корака, како су укључени родитељи, стручна служба 

итд. 

6.2. ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 

 

 

Школа у сарадњи са установaма за професионалну оријентацију 

помажеродитељима,односно старатељима и ученицима у избору средње школе 

изанимања, према склоностима и способностима ученика и у том циљу пратињихов 

развој и информише их о карактеру и условима рада појединихзанимања.Ради 

праћења индивидуалних склоности ученика и пружања помоћиученицима и 

њиховим родитељима, односно старатељима у избору средњешколе и занимања, 

школа формира тим за професионалну оријентацију, учијем саставу су стручни 

сарадници и наставници.Тим за професионалну оријентацију реализује програм 

професионалнеоријентације за ученике седмог и осмог разреда. 

 

Тим за професионалну оријентацију чине: 

 

1. Мирјана Мићић – наставник 

2.Јелена Костадиновић и Милена Веселиновић, стручни сарадници 

3.Маријана Гаврић– наставник, одељењски старешина VIII1 

4. Данка Ђевић Ханађев – наставник, одељењски старешина VIII2 

 

У остваривању циљева и задатака професионалне оријентације учествоваће сви 

професори кроз наставу свог предмета.  

Професори имају задатак да уочавају израженије склоности код ученика и 

предузимају мере за њихово подстицање и развој у редовној настави. 

Наша школа сарађује са средњим школама како би ученици били боље упознати са 

могућностима наставка школовања са једне стране, а са друге стране како би се 
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према  жељама, аспирацијама, могућностима лакше одлучили за одговарајућу 

средњу школу. 

Професионална оријентација као интегрална и посебна стручна активност, 

остварује се унаставним и ваннаставним активностима. 

Кроз садржаје наставе и ваннаставних активности, сви наставници, разредне 

старешине и одељенске заједнице, руководиоци секција су дужни да остварују 

следеће послове и задатке: 

 

1. Професионално васпитање 
 - развијање свести о вредности људског рада и превазилажење предрасуда о 

појединим врстама рада (образовним профилима), 

 - развијање радних навика, културе рада и позитивне мотивације према 

изабраном занимању, 

 - формирање активног става према сопственом избору врсте рада, 

образовању и професионалном развоју уопште. 

 

2. Праћење професионалног развоја 

-Праћење напредовања и прилагођавања ученика у појединим наставним и 

ваннаставним активностима, као и у односу на изабарани образовни профил и 

подручје рада. 

-Индетификовање ученика који нису у могућности да заврше образовање у 

изабраном подручју рада и њихово преусмеравање. 

 -Подстицање развоја ученика завршних разреда који имају способности и 

склоности за настављање образовања и рад на њиховом усмеравању. 

 -Подстицање и оспособљавање ученика за самообразовање. 

 

3. Професионално информисање 

 Професионално информисање је добрим делом уграђено у програм рада 

одељењских  заједница и из ове области биће реализовани следећи садржаји: 

 - информисање ученика о карактеристикама изабраног образовног профила 

(занимања) и подручје рада  на разредном часу, 

 - информисање ученика о друштвеним  потребама за кадровима струке и 

образовних профила који се изучавају у нашој школи, 

 -пружање информације о профилима и средњим школама, 

 - омогућавање ученицима да у оквиру практичног рада проверавају своје 

радне способности у одабраном образовном профилу, подручју рада и  правцудаљег 

образовања, 

 - обављање разговора са родитељима и информисање у вези професио-

налног усмеравања и развоја њихове деце. 

 -у циљу ангажовања ученика и њиховог активног односа према сопственом 

професионалном развоју,повећаној одговорности и самосталности ученици ће бити 

подстицани на перманентно прикупљање информација о занимањима, као и 

прикупљање експоната за допуњавање постојеће изложбе занимања у школи. 

 

4. Посете радним и образовним организацијама 

 Посетама радним организацијама и стручним ескурзијама ученици ће 

стицати реалну слику о занимањима путем сагледавања начина, услова и средстава 

рада као и психо-физичких захтева за поједина занимања. 
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 Организовање трибине за родитеље ученика основних школа и указивање на 

улогу родитеља при избору животног позива, као и могућностима школовања на 

нивоу града. 

 

 5. Професионално саветовање 

 Професионално саветовање представља најсложенији облик рада у 

професионалној оријентацији. То је стручно вођен процес усмерен на мењање 

понашања у правцу оптималног професионалног развоја ученика, и по правилу ово 

саветовање води психолог. 

Саветодавна помоћ ће бити омогућена свим учницима, а посебно ученицима 

који не успевају да сагледају програм образовања, који имају емоционално-

социјалне и здравствене тешкоће у развоју, код којих постоји несклад између жеља 

и психофизичких могућности, који су обдарени и талентовани, као и ученицима 

који у процесу образовања стекну хронична обољења или озбиљне телесне повреде. 

 

 

 

6.3. ПЛАН ЕСТЕТСКО-ХИГИЈЕНСКОГ УРЕЂЕЊА ШКОЛЕ 

 

 

 

Активности Носиоци 

активности 

Временска динамика 

 

Изјашњавање ученика 7. и 8. разреда за 

учешће у пројекту „Професионална 

оријентација на прелазу у средњу школу“ 

Чланови тима Септембар 

Реализација радионица за ученике Чланови тима Током школске године 

Организовање радионица за родитеље Чланови тима Децембар, друго полугодиште 

Организовање реалних сусрета Чланови тима Друго полугодиште 

Посете школама и установама Чланови тима Друго полугодиште 

Помоћ ученицима у доношењу одлуке Чланови тима Мај, јун 

Евалуација реализације пројекта и рада 

тима 

Чланови тима Јун 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ ВРЕМЕ НОСИОЦИ 

 

Уређење школске зграде 

Брига о постојећој флори у ходницима и 

набавка нових садница. 

Септембар-октобар Биолог, 

помоћни 

радници 

Стално одржавање хигијене учионица, 

ходника и санитарног чвора. 

Током целе године Помоћни 

радници,од. 

старешине 

Постављање слика у ходницима 

Одељењских заједницаI-VIII разреда. 

Јануар-фебруар Одељ.старешине 

Функционално опремање холаза 

презентацију рада секција са  предметним 

наставницима. 

Фебруар-март Предметни 

наставници 
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6.4. ПЛАН ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

 
 

Здрава животна средина је интерес читавог човечанства. Школа има велику 

улогуу  развијању еколошке свести ученика и формирању позитивних ставова 

према природи и животној средини. Поводом међународног Дана заштите животне 

срединешкола планира различите активности којима ће се ученици упутити у 

област еколошког - естетског - здравственог васпитања. 

 

У циљу заштите и унапређења животне средине предвиђамо следеће 

активности: 

-акције уређења учионица, школе, школског дворишта и околине, 

-учешће на конкурсу ликовних и литерарних радова на тему екологије, 

-дечија маштарија на тему екологије, 

-укључивање у акције које се организују на нивоу града и шире, 

-укључивање у рад градских еколошких организацијапредавања везана за 

екологију. 

 

Школа ће наставити сарадњу са Центром за рециклажу. Тим поводом, током 

школске године ученици прикупљају стари папир и лименке. 

Овај програм не треба да се остварује само у оквиру једног предмета 

илиодређене области ваннаставног рада , већ треба да буде заступљен у 

свимобластима и свим предметима. 

 
 

Постављање слика поводом Дана школе и 

Дечје недеље у ходник. 

Новембар Руководиоци 

Постављање слика поводом извођења 

екскурзије. 

Јун Руководиоци 

 

Уређење школског дворишта 

Одржавање постојећег зеленила и цвећа. Октобар, 

Март 

Ученици, 

Професори 

Сређивање жардињера. Септембар,октобар, 

март 

Ученици, 

Професори 

Стално чишћење дворишта од отпадака. Током целе године Помоћни 

радници 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ ВРЕМЕ НОСИОЦИ 

 Обићи школско двориште и утврдити постојеће 

стање.  

Септембар Биолог, 

помоћни 

радници 

Уређење учионица. Током 

целе 

године 

Одељенске 

старешине 

Уређење ходника. Током 

целе 

Одељенске 

старешине 
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У току целе школске године ће се пратити рад одељењских заједница на 

уређењу школе, а све са циљем обезбеђивања квалитетних услова средине у којој се 

учи, борави и ради. 

 

 

6.5. ПЛАН СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 

 
 

 

 

 

 

 

6.6. ПЛАН ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

 

 

Овим планом ставља се нагласак на:  

-Стицање знања, формирање ставова и понашања ученика у вези са здрављем и 

здравим начином живота и развојем хуманизације односа међу људима;  

-Унапређивање хигијенских и радних услова у школи и елиминисање утицаја који 

штетно делују на здравље;  

-Остваривање активног односа и узајамне сарадње школе, породице и заједнице на 

развоју, заштити и унапређењу здравља ученика.  

 

План здравственог васпитања и образовања реализоваће одељенски 

старешина, предметни наставници и педагог од I до VIII разреда  на часовима 

редовне наставе и часовима одељенског старешине.  

године. 

Побољшати цветну башту на службеном улазу у 

школу. 

Септембар Биолог, 

Одељ.стар. 

Обезбеђивање финансијских средстава за куповину 

садног материјала. 

Март Одељ. 

старешине 

Садња нових врста. Акција-учешће свих 

одељенских заједница. 

Март Одељ. 

старешина 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ ВРЕМЕ НОСИОЦИ 

Праћење породичних и социјалних услова ученика. Септембар Педагог, 

одељ.стареш

ине 

Организовање акција прикупљања средстава за 

децу из осетљивих друштвених група. 

Током 

целе 

године 

Одељенске 

старешине 

Организовање радионице „Сви смо једнаки“. Октобар-

новембар 

Одељенске 

Старешине 

Педагог 

Праћење адаптације ученика по ИОП-у и ученика 

ромске популације. 

Током 

године 

Одељ. 

старешина 
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Контрола и заштита здравља ученика, као облик превенције, обезбедиће се у 

континуираној сарадњи са Домом здравља. 

Систематски и контролни прегледи обављаће се котинуирано и предузимати 

потребне мере. 

Особе задужене за сарадњу са установама социјалне и здравствене заштите: 
Снежана Ковачевић, Лепосава Андрић. 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ РАЗРЕД НОСИОЦИ 

Лична хигијена. I-II Одељ. 

старешина 

Хигијена становања. I-IV Одељ. 

старешина 

Правилно држање тела. I-VIII Наставник физич. 

васпитања 

Одељењски 

старешина 

Пубертет – промене. 

Пушење и алкохолизам– ризичнопонашање. 

V Одељ. 

Старешина 

Педагог 

Алкохолизам и пушење – погрешан избор. 

Како рећи не дрогама и алкохолу. 

VI Одељењски 

старешина 

Педагог 

Дом здравља 

Одржавање личне и опште хигијене. V-VI Одељењски 

старешина 

 

Правилна исхрана – основ човековог 

Здравља. 

V-VI Одељењски 

старешина 

 

Хумани односи међу половима. VII Одељењски 

старешина 

Психолог 

Однос према болестима и лековима. I-VIII Одељењски 

старешина 

Психолог 

Адолeсценција као животно доба. V-VIII Одељењски 

старешина 

Алкохол и дуван – штетне последице намлад 

организа 

VII Одељењски 

старешина 

Програм борбе против трговине људима VII, VIII Волонтери 

Црвеног крста 

Превенција болести зависности (пушење,алкохол, 

дрога). 

Заразне и полно преносиве болести. 

Од радозналости до зависности. 

Ментално здравље младих и шта ја могу да 

учиним. 

VIII Одељењски 

старешина 

Педагог 
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6.7. ПЛАН УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

 

Унaпрeђивaњe вaспитнo-oбрaзoвнoг рaда јe скуп инoвaцијa унeтих у тoку 

шкoлскe гoдинe пoсeбнo у oргaнизaциoнoј структури, мeтoдици и дидaктици a кoд 

рeaлизaцијe нaстaвних сaдржaјa. Плaнирaнe инoвaцијe сa пoсeбнoм пaжњoм бићe 

унeтe у нaстaвни прoцeс у тeкућoј  школској гoдини. 

 

 

 

 

6.8. ПЛАН  КУЛТУРНЕ И ЈАВНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

САДРЖАЈ ВРЕМЕ НОСИОЦИ 

Свечани пријем првака. 

Приредба за дочек првака. 

Израда паноа поводом поласка ученика у 

први разред. 

Август и прва 

недеља 

септембра 

Веће учитеља 4. разреда 

Директор 

Веће учитеља 

Конституисање Ученичког парламента за 

ову школску годину. Европски дан језика 

Септембар 

 

Руководиоц парламента 

Педагог 

 

Недеља школског спорта. Октобар П.физичког васп. 

Наставници 

Обележавање Дечије недеље. Октобар, Наставници 

Како рећи не дрогама. 

Одржавање личне и опште хигијене СИДА. 

Правилна исхрана – основ човековогздравља. 

VII-VIII Одељењски 

старешина 

Психолог 

Систематски прегледи. I-VIII Одељењски 

старешина 

Родитељи 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ ВРЕМЕ НОСИОЦИ 

Повећан број угледних часова. Током 

године 

Наставници 

Вођење ученика у посете културним 

институцијама. 

Септембар

-март 

Одељ. 

старешине 

Примена савремених техника и метода рада. Током 

године 

Наставници 

Обука наставника за израду ИОП-а Октобар Психолог 

Презентација најновије литературе на тему 

побољшања квалитета наставе. 

Током 

године 

Наставници 

Дискусија на стручним већима поводом вођења 

документације школе. 

Током 

године 

Председници 

стручних 

већа 
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Радионица за ученике 6. разреда (право 

на приватност) 

Технике успешног учења за ученике 5. р 

Обележавање Дечије недеље. 

новембар 

 

 

 

 

Педагог 

Директор 

Учитељи 

 

Дан људских права. 5. децембар Наставници 

Психолог 

Нова година и Божић. 

Приредба за поделу пакетића. 

Кићење новогодишње јелке. 

Израда паноа са темом Нова година и 

Божић. 

крај децембра и 

почетак јануара 

Председници стручних 

већа, педагог 

Прослава школске славе Светог Саве. 27 јануар Наставници 

Ускрс -Израда паноа. Април Веће учитеља 2. разреда 

Недеља школског спорта. Април П.физичког васпит. 

Наставници 

Педагог 

Посета Мишару.   Април Наставници историје 

Посета позоришним представама. током године Наставници разредне 

наставе 

Литерарни конкурси. током године Наставници српског 

језика 

Ликовни конкурси. током године Наставник ликовне 

културе 

Испраћај ученика 8. разреда. Јун Одељењске старешине 

8.разреда 

 

 

 

 

6.9. ПЛАН ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ 

 

 

Школа је дужна да, у оквиру програма школског спорта, заједно сајединицом 

локалне самоуправе, организује недељу школског спорта најмањеједном у току 

полугодишта.Недеља школског спорта обухвата такмичења свих ученика у 

спортскимдисциплинама прилагођеним узрасту и могућностима ученика. 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ ВРЕМЕ НОСИОЦИ РАЗРЕД 

Ученичке вежбе за правилан раст и 

развој кичменог стуба. 

Током 

године  

Професор 

физичког 

васпитања, 

Професори 

разр.наставе 

I-VIII 

Недеља школског спорта. Октобар 

 

Професор 

физичког 

васпитања 

и др.професори 

I-VIII 
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6.10. ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ 

 
 

Полазећи од законских одредби, ОШ “Јован Цвијић” у Шапцу у школској 

2021/22. години години планира наставак сталног стручног усавршавања 

наставника на основу Стандарда компетенција наставника и њиховог 

професионалног развоја. 

У складу са Правилником о сталном стручном усавршавању и стицању 

звања наставника, васпитача и стручних сарадника стручно усавршавање 

оствариваће се похађањем програма обуке из одговарајућих предмета и области 

ради развијања: компетенција за уже стручну област (К1): српски језик, 

библиотекарство, математика, информатика, друштвене науке, природне науке, 

средње стручно образовање, страни језик, уметност, физичко васпитање, 

здравствено васпитање, предшколско васпитање и образовање, управљање, 

руковођење и норматива; компетенција за подучавање и учење (К2), подршку 

развоју личности детета и ученика (К3) и комуникацију и сарадњу (К4) из 

Јесењи крос Октобар 

 

Професор 

физичког 

васпитања 

Професори 

разредне 

наставе 

I-VIII 

Дан физичких вежби. Током 

године 

Професор 

физичког 

васпитања 

I-VIII 

Дан стоног тениса. Фебруар Професори 

разредне 

наставе 

V-VIII 

Пролећни крос Април Професори 

разредне 

наставе, 

Професор 

физичког 

васпитања 

I-VIII 

Недеља школског спорта. Мај Професор 

физичког 

васпитања 

и др.професори 

I-VIII 
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области: васпитни рад, општа питања наставе, образовање деце и ученика са 

посебним потребама, образовање и васпитање на језицима националних мањина. 

Национални просветни савет у априлу 2011. године утврдио је Стандарде 

компетенција наставника и њиховог професионалног развоја.  

 

План стручног усавршавања запослених за школску 2021/22. годину, усаглашен 

је са предлозима обука које је подржао Регионални центар за стручно усавршавање 

запослених у образовању  
 

 

НАЗИВ 

ПРОГРАМА 

КАТАЛОШКИ 

БРОЈ 

К 

 

П 

АУТОРИ И 

ИНСТИТУЦИЈЕ 

КОЈЕ 

ПОДРЖАВАЈУ 

СЕМИНАР 

ВРЕМЕ УЧЕСНИЦИ 

 

Инклузија – како 

је приближити 

наставнику у 

редовној школи 

 

Подршка развоју 

-16 бодова 

 

 

 

 

309 

 

 

К 3 

 

П3 

Аутори 

семинара- 

 

Снежана Ристић 

Костов 

 

ЦСУ Шабац 

 

Током 

школске 

године 

 

30 наставника  

 

 

Настава 

орјентисана на 

дете 

 

Општа питања 

наставе 

-8 бодова 

 

 

 

 

894 

 

 

 

К2 

 

П 3 

Аутори 

семинара- 

 

Ерика Ческо 

Кермеци 

 

 

ЦСУ Кањижа 

 

Током 

школске 

године 

 

30 наставника  

 

Запослени који предају општеобразовне предмете ће, у току школске 

2021/22. године похађати (по позиву ЦСУ Шабац) све  програме обуке за уже 

стручне области - компетенција К1. 

Такође, Школа подржава све програме у области инклузије, као и програме 

за усавршавање библиотекара, као и програме намењене директорима. 

 

Усавршавање унутар установе ће се планирати и бодовати на основу табеле 

за бележење бодова интерног стручног усавршавања: 

 

 

Угледни час 

 

 

 

 

 

 

 

Реализатор 

 

Излагања на 

састанцима 

већа о 

утисцима са 

семинара 

 

 

 

Реализатор – 

 

Приказ 

приручника, 

скрипте, 

стручног 

чланка 

 

 

 

Приказ 

 

Приказ 

стручне 

посете 

 

 

 

 

 

Реализатор 

 

Изложбе у 

школи, трибине, 

јавни час, 

информатичка 

обука за 

запослене... 

 

 

Реализатор – 10 

 

Реализација 

изложби или 

пројеката који се 

презентују у 

другим 

установама и 

институцијама 

 

Реализатор – 15 
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– 10 

 

 

 

 

 

Присуство 

часу, 

анализа, 

дискусија - 

3 

8 

 

 

 

 

 

Присуство 

излагању, 

анализа, 

дикусија - 3 

сопственог 

рада – 

10;приказ 

рада другог 

аутора – 5 

 

Присуство 

приказу, 

анализа, 

дискусија - 2 

– 5 

 

 

 

 

 

Присуство 

приказу, 

анализа, 

дискусија - 

2 

 

 

 

 

 

 

Присуство 

приказу, 

анализа, 

дискусија;  

похађање 

облика стручног 

усавршавања - 3 

Кореализатор – 8 

 

 

 

 

 

Присуство 

приказу, анализа, 

дискусија – 3 
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ОШ „Јован Цвијић“,Змињак 

 

 

 

 

 

7. ОБОГАЋЕНИ ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД 

 

2021/2022.ГОДИНА 

 

 

ОШ „Јован Цвијић“ другу годину за редом реализује пројекат Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја-Обогаћени једносменски рад. Претходне школске године пројекат je реализован у ревидираном 

облику(подршка редовној настави путем платформе Google учионица), због ситуације са епидемијом Ковид 19 

вируса.  

 

Детаљна анализа потреба наших ђакаобавиљена јекроз организоване родитељске састанке на почетку школске 

године,којима су присуствовали директор и помоћник директора школе. На основу тих анализа осмиљенје план и 

програм рада који ће најбоље подстаћи ученике да откривају и негују своја интересовања, да развијају вештине и 

компетенције, да усвоје и примене здраве животне навике, али и да лакше савладају школско градиво. 

 

У школској 2021/2022.години за пројекат Обогаћени једносменски рад пријавило се 13 наставника. 

 

Ученици од првог до осмог разреда су укључени у пројекат Обогаћеног једносменског рада. Родитељи свих  

ученика потписали су сагласност да њихова деца буду део пројекта. 
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Садржај и циљеви ОЈР 

 
Наставници који учествују у пројекту: 

 

Драгана Јоцић, наставница српског језика,припремила је и планирала часове за ученике 8.разреда у издвојеном 

одељењу у Петловачи.Ученици развијају комуникацијске вештине, уче да јасно преносе своје мисли и ставове,уче о 

медијима и медијској писмености, упознају се са њиховим функцијама, уче како да се одупру негативним 

утицајима медија.Такође, наставница пружа подршку ученицима у савладавању школског градива и помаже у 

припреми завршног испита. 

 

Бојан Спасојевић, наставник физичког васпитања, ради са ученицима првог и трећег разреда у Змињаку и ИО 

Петловача. Наставник са децом ради на развијању свести и важности здравља, на потреби неговања и развоја 

физичких способности наше деце. Ђаци ће учити како да побољшају квалитет живота у целини. Наставник 

прилагођава предвиђене физичке активности са способностима деце. 

 

Урош Ђурђевић, наставник веронауке, планира и реализује часове овладавања основним техникама и правилима 

сналажења у природи, припремом за активности пешачења, учење и увежбавање употребе мапа и опреме за 

сналажење у природи. Повезује те часове са учењем о вери, љубави и пријатељству. Традиционалне и духовне 

вредности ученици повезују са свакодневним животом. 

 

Марија Мајсторовић, наставница математике, помоћи ће  ученицима осмог разреда у матичној школи у Змињаку 

да математику уче на занимљив начин. Заједнички ће решавати задатке свих нивоа, стећи рутину у раду и 

сугурност у сопствено знање. Кроз радионицу Математичке мозгалице, игре и приче ученици проширују и 

обогаћују знања из математике, развијају логичко-комбинаторне и креативне способности, критичко, стваралачко и 

апстрактно мишљење и закључивање, развијају спсособности опажања, визуелизације и анализирања. 
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Ивана Воротовић, наставница физике, планира и релаизује часове ОЈР у трећем, четвртом, шестом и седмом 

разреду. Наставница организује радионицу физике и биологије, упознаје ученике млађих разреда са природним 

наукама, раде на различитим експериментима, проучавају природне појаве, повезују однос природних наука. 

Истражују свет који их окружује, упознају се са елементима нуклеарне и атомске физике, небеским телима, 

астрономијом као науком...Проучавају жива бића(флору и фауну свога краја)...Такође, наставница пружа подршку 

ученицима у редовном школском градиву и изради домаћих задатака. 

 

Предраг Дрезгић, наставник музичког васпитања, реализује музичку радионицу  у петом разреду ИО Петловача. 

Деца уче да примењују правилну технику певања, уочавају домаћу фолклорну традицију,уче да разликују елементе 

музичке изражајности, израђују народне инструменте и демонстрирају њихов звук, припремају школске представе. 

 

Ана Симић, наставница француског језика, реализује радионицу Народна традиција у другом разреду у ИО 

Петловача. Реализацијом активности,ученици се упознају  са играма, обичајима и ношњом западне 

Србије.Упознајући вредности визуелних особености завичаја, ученици се оспособљавају за репрезентативно и 

уметничко организовање изложби, вербално и визуелно промовисање остварења уз пропратне манифестације 

(представљање радова, видео записа, презентација,фолклорне, драмске и музичке приредбе), организацију 

гостовања у локалној заједници, школама и другим установама. Ученици развијају естетичке компетенције. 

Упознају  се са  културним  наслеђем  људске  заједнице,  развијају  свест  о  вредности дела из области уметностни 

и културе и њиховомзначају за развојдруштва; уочавају везу културног наслеђа са историјским, друштвеним и 

географским контекстом његовог настанка;развијају компетенције за учење, за одговорно учешће у демократском 

друштву, за комуникацију, одговоран однос према околини, сарадњу.  

 

Јелена Мартиновић, наставница биологије, планира активност за ову школску годину Уређење школског 

дворишта зеленилом и креирање летње учионице (учионице на отвореном). Ученици заједно са наставницом 

сагледавају терен, дају предлоге за уређење дворишта у матичној школи и у ИО Петловача;баве се анализом нацрта 
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школског дворишта.На овај начин ученици усвајају знања повезана са редовном наставом-ликовном културом 

ибиологијом. Важно је да познају карактеристике биљних врста како би направили правилан избор у складу са 

саставом земљишта, временским условима, количином падавина, температуром. 

 

Јелица Исаиловић-Илић, учитељица 3.разреда, планира и реализује подршку ученицима првог циклуса у 

свакодневном школском градиву. Посебно се пружа подршка из математике. На тај начин ученици се спремају за 

што лакше савладавање задатака у оквиру одређених области које су најтеже за савладавање. Ова настава се 

реализује кроз занимљиве текстуалне задатке. 

 

Милена Веселиновић, школски педагог, реализује радионицу Развијање тела и ума у оквиру које деца уче вежбе 

обликовања како тела тако и ума, изучавају технике учења,а кроз занимљиве друштвене игре схватајухармоничног 

развоја ума и тела. 

 

Лепосава Андрић, учитељица 4.разреда, планира и реализује активности у оквиру радионице „У оку Завичај“. 

Ученици уче да је завичај место где смо рођени,одакле су наши преци, истражују своје породично стабло, 

примењују различите технике приказивања свог завичаја, бележе фотографије свог завичаја и уче о очувању 

традиције свога краја. 

 

Ивана Ловчевић, наставница математике и информатике, планира и реализује часове у осмом разреду ИО 

Петловача. Планиране активности подразумевају решавање различитих рачунских проблема као што су:потраге за 

разним облицима, аритметичке заврзламе, припрема за такмичење из математике, судоку загонетке. Наставница ће 

помоћи ученицима осмог разреда да се што боље припреме за полагање завршног испита. Заједнички ће решавати 

задатке свих нивоа, стећи рутину у раду и сугурност у сопствено знање.Пружиће помоћ и подршку у решавању 

домаћих задатака. 
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Миљана Чолић, наставница српског језика, ради са ученицима осмог разреда у матичној школи. Ученици са 

наставницом уче о  појму дебате, реализују дебате на различите теме(онлајн настава, дигитално насиље...)..помаже 

и пружа подршку у припреми завршног испита и пружа подршку у редовној настави и у изради домаћих задатака. 

 

 

Активности у оквиру пројекта су планиране на годишњем нивоу,а ученик који се изјасни за одређену 

активност не мора да је прати током целе године ако не жели.  

 

Идеја је да се исте активности понуде ученицима различитог узраста како би се и међу децом остварила 

сарадња у различитим областима. 

 

Активности се реализују након редовне наставе по утврђеном распореду. 

 

Циљ пројекта је да се пружи додатна образовно-васпитна подршка ученицима која ће се реализовати кроз 

обогаћени образовно-васпитни рад. 
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РАСПОРЕД АКТИВНОСТИ  

ЗА ДОДАТНУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНУ ПОДРШКУ РАЗВОЈУ УЧЕНИКА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 

Назив школе: ОШ ,,Јован Цвијић“ 

Место и општина: Змињак, Шабац 

 

Матична школа Змињак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Време 

реализације 
Понедељак Уторак Среда  Четвртак Петак 

12:15 h до  

13:00 h  

 

I/1 Бојан 

Спасојеви 

 

 

 

 

 

II/1 Јелена 

Мартиновић 

 II/1 Ана 

Симић 

 

III/1 Ивана 

Воротовић 

 

IV/1 Јелена 

Мартиновић 

 

13:05 h до 

13:50 h 

 

VI/1 Ивана 

Воротовић  

 

III/1 Бојан 

Спасојевић 

IV/1 Милена 

Веселиновић 

 

 

VII/1 Јелена 

Мартиновић 

 

 

V/1 Урош 

Ђурђевић 

 

 

VII/1 Ивана 

Воротовић 

14:00 h дo  

14:45 h 

 

VIII/1 Миљана 

Чолић 

VI/1 Јелена 

Мартиновић 

V/1   Марија 

Мајсторовић 

 

 

VIII/1  

Марија 

Мајсторовић 
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ИО Петловача 

 

  Време 

реализације 
Понедељак Уторак Среда  Четвртак Петак 

12:15 h до  

13:00 h  

 

IV/2 Лепосава 

Андрић 

 

 

 

 

 

 IV/2 Ивана 

Воротовић 

 

I/2 Бојан 

Спасојевић 

 

II/2 Миљана 

Чолић 

 

III/2 Јелица 

Исаиловић-

Илић 

 

V/2 

Јелена 

Мартиновић 

 

 

 

13:05 h до 

13:50 h 

 

 VII/2 Ивана 

Воротовић 

 

 

VI/2 Ивана 

Воротовић 

II/2 Ана 

Симић 

 

 

III/2 Бојан 

Спасојевић 

 

 

VI/2 Јелена 

Мартиновић 

 

 

14:00 h дo  

14:45 h 

 

  

 

 

VII/2 

Миљана 

Чолић 

 

V/2 Предраг 

Дрезгић 

VIII/2 

Драгана 

Јоцић 

 

VIII/2 Ивана 

Ловчевић 
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Наставник часова %

I Бојан С. I Бојан С. 1 Бојан С. 4 5 20

II Ана С. Јелена М. II Ана С. Миљана Ч. 2 Ана С. 2 5 10

III Бојан С. Ивана В. III Бојан С. Јелица И.И. 3 Урош 1 5 5

IV Милена М. Јелена М. IV Лепосава А. Ивана В. 4 Јелица И.И. 1 5 5

V Урош Марија М. V Предраг Д. Јелена М. 5 Лепосава А. 1 5 5

VI Јелена М. Ивана В. VI Ивана В. Јелена М. 6 Миљана Ч. 2 5 15

VII Јелена М. Ивана В. VII Ивана В. Миљана Ч. 7 Марија М. 2 5 10

VIII Марија М. Миљана Ч. VIII Ивана Л. Драгана Ј. 8 Ивана Л. 1 5 5

9 Ивана В. 6 5 30

10 Јелена М. 6 5 30

спорт / фолклор 11 Драгана Ј. 1 5 5

подршка мл. 12 Предраг Д. 1 5 5

хор / фолклор 13 Милена М. 1 5 5

природне науке

српски / матем. Укупно: 29 150

Змињак Петловача
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ЕЛАБОРАТ ЗА ДОДАТНУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНУ ПОДРШКУ РАЗВОЈУ УЧЕНИКА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ 

„Јован Цвијић“,Змињак 
Школска управа: Ваљево 

Назив школе: ОШ ,,Јован Цвијић“ 

Место и општина: Змињак, Шабац 

Број и врста објеката у који се уводи пилот пројекат: 

- Матична школа:  

 

Навести називе издвојених објеката и места у које се уводи пилот пројекат:  

/ 

Име и презиме директора школе: Владимир Симовић 

Контакт директора (телефон и мејл): 015292022, 0600292033, infо@osnovnaskolazminjak.edu.rs 
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ОПИС РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПИЛОТ ПРОЈЕКТА У ШКОЛИ 

Област деловања
7
 1. Наша школа - цветни парк 

2. Центар за природне науке и истраживањe 

3. Подршка у учењу (самостално учење уз подршку библиотекара) 

4. Радионица за фотографију 

5. International Day  

6. Сналажење у природи,(социјални развој и развој свести о себи, 

самоиницијатива и тимски рад) 

7. Музичко-сценска уметност,(Дани франкофоније) 

8. Математичке мозгалице, игре и приче (подршка у учењу) 

9. Развијање физичке културе и одговорног живљења (здравствено-

васпитнеактивности). 

10. Подршка развоју личности ученика. 

 
Назив активности

8
 1. Наша школа - цветни парк / уређење школских просторија и дворишта 

биљкама:  

-усвајање знања о различитим биљним врстама,  

-стицање вештина сејања,  

-гајењe и неговањe собног биља и биљака на отвореном; 

 

 

 

2. Центар за природне науке и истраживањe / експерименти у природним 
                                                 
7
Област деловања могу бити кључне области квалитета или били који аспект рада школе (врло специфичан).Може их бити и више. 

8
Дати што прецизнији назив активности која се предлаже (да буде јасно шта се ради).Може бити више различитих активности. 
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наукама: 

 

-Експеримент 

-Астрономија и истраживања у области нуклеарне физике 

-Флора и фауна 

 

3. Упознајемо наш језик и културу:  
-Дебата 

-Медији (како конструктивно користити медије у сврхе учења, образовања и 

неговања опште културе); 

 

4. Радионица за фотографију (У оку завичај):  

 

-уочавање вредности визуелних особености завичаја;  

-оспособљавање за репрезентативно и уметничко фотографисање; 

-организовање изложбе;  

-вербално и визуелно промовисање остварења уз пропратне манифестације 

(представљање радова и аутора, видео-записи, спотови и презентације, 

фолклорне, драмске и музичке приребе; оснаживање предузетничког духа 

(израда рамова и разгледница);  

-организација гостовања у локалној заједници и другим школама. 

 

5. International Day /  
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-aсоцијације, 

- квизови,  

-Земља на длану, Култура у нама; 

 

 

6. Сналажење у природи: 
 

-пешачење и обилазак ближе околине,  

-сналажење на мапи,  

-орјентисање у простору кроз обилазак знаменитости нашег краја,  

-упознавање биљног и животињског света из непосредног окружења;  

 

 

7. Уметничка радионица(Музичко-сценска радионица): 

-израда инструмената 

-техника певања 

-дани франкофоније 

 

8. Математичке мозгалице, игре и приче; 

 
-мозгалице 

-судоку 

-такмичења 

 

 

9. Дечија алтетика и необични спортови:   



123 

 

-трчање и савлађивање препрека,  

-хокеј на мекој подлози,  

-бејзбол,  

-куглање 

 

 

 

10. Развој социјалних вештина и тимског рада ученика: 

-ненасилно решавање конфликата,  

-превенција злоупотребе психоактивних супстанци,  

-радионице о репродуктивном здрављу, 

-превенција зависности од видео игара и интернета,  

-програми развијања комуникацијских вештина 

 

Циљеви и очекивани 

исходи активности
9
 

 

1. Реализацијом активности Уређење школских просторија и дворишта 

биљкамаученици ће развијати следеће компетенције:  

 

•одговоран однос према околини, одговоран однос према здрављу, естетичка 

компетенција, решавање проблема, сарадња, комуникација, предузимљивост и 

орјентација ка предузетништву, компетенција за учење, одговоран однос у 

демократском друшту.  

                                                 
9
Повезати са општим кључним комептенцијама (ЗОСОВ) и предметним компетенцијама, као и са очекиваним исходима.Навести посебно за сваку предложену 

активност. 
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- Овим активностима би наш школски простор био улепшан и представљао би 

оазу чистог ваздуха. Ученици и запослени би проводили времеи учили у 

лепшемрадном окружењу. 

 

 

 

 

2. Реализацијом активности Експерименти у природним наукамаученици ће 

јачати следеће компетенције:  

 

•дигиталну компетенцију,математичку писменост,учење учења. 

 

-Поред кључних јачаће се и развој општих међупредметних компетенција: 

компетенције за учење,комуникацију, одговоран однос према околини, рад са 

подацима и информацијама, компетенције за решавање проблема и сарадњу, 

естетичке компетенције. Реализацијом ових активности ученици ће бити у 

стању даефикасно и критички користе научна и технолошка знања уз 

показивање одговорности према свом животу, животу других и животној 

средини; да раде ефикасно са другима као члан тима, групе, организације и 

заједнице; да знају како да уче, умеју да разликују чињенице од 

интерпретација; поуздано, критички и одговорно према себи и другима 

користе дигиталне технологије; одговорно и ефикасно управљају собом и 

својим активностима; остварују идеје, планирају и управљају пројектима ради 

постизања циљева који доприносе личној афирмацији и развоју. 

 

3. Реализацијом активности Упознајемо наш језик и културу, како 
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конструктивно користити медије у сврхе учења, образовања и неговања 
опште културеученици ће јачати: 

•комуникацију на матерњем језику, дигиталнe компетенцијe, учење учења, 

друштвене и грађанске компетенције као и културолошку освећеност и 

изражавање.  

 

-Јачаће се и компетенцијe за одговорно учешће у демократском друштву, 

естетичкe компетенцијe, комуникација, одговоран однос према околини, рад са 

подацима и информацијама, решавање проблема, сарадња. 

 

 

4. Реализацијом активности У оку завичај / упознавање са играма, обичајима и 

ношњом западне Србијеученици се кроз уочавање вредности визуелних 

особености завичаја, оспособљавају за репрезентативно и уметничко 

фотографисање, организовање изложби,вербално и визуелно промовисање 

остварења уз пропратне манифестације (представљање радова и аутора,видео 

записе, спотове и презентације,фолклорне,драмске и музичке приредбе), 

оснаживање предузетничког духа (израда рамова и разгледница), 

организацију гостовања у локалној заједници и школама и другим 

установама.Ученици развијају: 

•Eстетичке компетенције, упознају  се са  културним  наслеђем  људске  

заједнице,  развијају  свест  о  вредности уметничких   и   културних дела   и   

њиховом   значају   за   развој   друштва. Повезује га са историјским, 

друштвеним и географским контекстом његовог настанка. 

 

-Развијају компетенције за учење, за одговорно учешће у демократском 
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друштву, за комуникацију, одговоран однос према околини, сарадњу.  

 

5. Реализацијом активности Internacional Day ученици ће јачати следеће 

компетенције:  

•комуникацију на матерњем и страном језику, дигиталнекомпетенције, учење 

учења, друштвене, грађанске, културолошке компетенције и компетенције 

изражавања.  

 

-Поред кључних јачаће се и развој општих међупредметних компетенција: 

компетенције за учење, за одговорно учешће у демократском друштву, 

естетичка компетенција, комуникација, одговоран однос према околини, рад 

са подацима и информацијама, решавање проблема, сарадња. 

 

 

6. Реализацијом активностиСналажење у природикрозпешачење и обилазак 

ближе околине, сналажење на мапи, кроз оријентисање у простору у 

обиласцима знаменитости нашег краја, упознавање биљног и животињског 

света из непосредног окружења, ученици ће јачати друштвене и грађанске 

компетенције као и културолошку освећеност. 

 

Поред кључних јачаће се и развој општих међупредметних компетенција -  

естетичка компетенција, комуникација, одговоран однос према околини и 

здрављу. Код ученика ће се развијати осетљивост за еко-културу и културу 

свакодневног живљења и критички однос према употреби и злоупотреби 

природе.  
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Ученик уочава факторе и понашања која нарушавају природу и квалитет 

животне средине у широј околини и свакодневном животу, развија свест о 

положају човека у природи и његовој одговорности за стање животне средине 

и природe. 

 

7. РеализацијомактивностиУметничка радионица ученици ће јачати следеће 

компетенције: комуникацију на матерњем језику, културолошку освећеност и 

изражавање.  

 

Поред кључних јачаће се и развој општих међупредметних компетенција - 

естетичка компетенција, комуникација. Реализацијом ових активности 

ученици ће бити у стању да изразе и тумаче идеје, мисли, осећања, чињенице 

и ставове у усменој и писменој форми, да раде ефикасно са другима као члан 

тима, организације и заједнице, да има свест о сопственој култури и 

разноликости култура, да уважава значај креативног изражавања идеја. 

 

8. Реализацијом активности Математичке мозгалице, игре и причеученици ће 

бити у стању да проширују и обогаћују знања из математике, развијају 

логичко-комбинаторне и креативне способности, критичко, стваралачко и 

апстрактно мишљење и закључивање, развијају спсособности опажања, 

визуелизације и анализирања. 

 

9. Реализацијом активности Дечија алтетика и необични спортовиученици 

стичу и развијају фундаменталне физичке способности усвајајући правилну 

технику трчања важну за све спортове као и психофизичко стање детета. 

Развија се експлозивна снага ногу, руку, координација покрета. 
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•Ученици усвајајуздраве стилове живота и одговоран однос према 

здрављу.Активности код необичних спортова које нису много заступљене код 

нас углавном  су концентрисане на развој прецизности код деце. Вежба се 

гађање предмета који су у покрету или мировању као и у зависности да ли су 

већи (чуњеви за куглање) или мањи (лоптица за бејзбол).  

 

•Развија се експлозивна снага руку и ногу, координација покрета и 

концентрација на предмет. Реализацијом ове активности ученици ће развијати 

следеће компетенције: примена знања и вештина у различитим ситуацијама, 

индивидуално и/или у групи; комуникација, решавање проблема, сарадња, 

одговоран однос према здрављу. 

 

10. Кроз учешће у активностимаРазвој социјалних вештина и тимског рада 

ученика ученици ће јачати кључне компетенције: 

• комуникације на матерњем језику, критички ће користити информационе и 

комуникацијске технологије, биће оспособљени да користе претходно знање и 

вештине и адекватно их примене, да се ангажују у демократском учешћу у 

друштвеном и радном окружењу и да успеју да идеје на креативан начин 

претворе у акцију.  

-Задате активности омогућавају развој и општих међупредметних 

компетенција: компетенције за учење, одговорног учешћа  у демократском 

друштву, комуникације, одговорног односа према околини и здрављу, 

сарадње, решавања проблема, као и дигиталних компетенција. Кроз програм 

развијања комуникацијских вештина ученици ће развијати и социјалне 

вештине, јачати самопоштовање и самопоуздање, развијати способности за 
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асертивно понашање у конфликтним ситуацијама, научити како да упуте и 

приме критику и похвалу, вежбати како да кажу не, како да управљају 

емоцијама, кроз играње улога развијати већу осетљивост и разумевање за 

друге. 

Опис активности
10

  

1. Кроз активностиНаша школа - цветни парк / уређење школских 

просторија и дворишта биљкама ученици усвајају знања о различитим 

биљним врстама, стичу вештине сејања, гајења и неговања собног биља и 

биљака на отвореном, вршећи одабир семена, сејање украсног цвећа, 

бринући о засаду и негујући биљке. Предвићено је расађивање биљака у 

саксије и двориште школе, наводњавање и неговање биљних врста, 

вегетативно размножавање украсних биљака. 

 

2. Кроз Експерименте у природним наукамаученици проучавају природу и 

природне појаве,утврђују тачност својих хипотеза. Kроз дебате и радионице 

ученици негују ипроширују знањe.Упознају употребу телескопа, израђују 

макете осветљености делова Земље, израђују презентације, паное. На основу 

астрономских посматрањаизрађују карте неба и карте фолије које се могу 

лепити на лампе. Кроз мини пројекте иистраживачке  задатке ученици 

увежбавају примене ИКТ. 

 

3. Упознајемо наш језик и културу, како конструктивно користити медије 

у сврхе учења, образовања и неговања опште културе: 

                                                 
10

 Описати сваку предложену активност (како се планира релаизација, динамика – колико пута недељно, трајање у току дана, начин организације, посебне 

специфичности),  
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Асоцијације-управљајући се наставним садржајима, као и садржајима из 

свкодневног живота ученици израђују асоцијације. Решавање асоцијција 

помаже ученицима да логички размишљају и повезују, као и да утврђују и 

проширујузнања. 

 

Квиз знања - подела ученика у групе и израда квиза знања. Ученици могу и 

сами учити да праве квизове на online платформама и задавати их једни 

другима, чиме поред сарадљивости јачају дигиталне компетенције. Ово је и 

један од начина организовања активности како конструктивно користити 

медије у сврхе учења, образовања и неговања опште културе. Ученици 

израђују презентације на релевантне теме и дискутују о медијским 

садржајима који би унапредили њихов свакодневни живот, заједно прате 

подстицајне медијске садржаје. 

 

Упознајмо наш језик и културу – ученици проширују и утврђују своја знања, 

учећи се истраживачком раду кроз коришћење доступних извора у школској 

библиотеци, заједно размењују информације о областима које су 

истраживали. 

 

4. Реализацијом активности У оку завичај / упознавање са играма, обичајима и 

ношњом западне Србије, oрганизuje се обилaзак села како би се непсредно 

уочила разноликост и специфичност његових призора(на њиви,сеоски 

пут,вишњик,вајат,двориштe). 

•Ученицима је неопходно предочити блиски чулнидодир са 

природом,људима,ситуацијама, стварношћу као  предметом креативног 
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изражавања.На тај начин могу да осете која појединост крајолика,обичаја и 

начина живота је на њих оставила најснажнији утисак. 

• Формирање тимова према 

афинитетима(људи,природа,газдинства,њиве,воћњаци,традиција)Ученици се 

оспособљавају да откривају лични,субјективни однос према виђеном. 

•Фотографисање призора у складу са интересовањима.Ученици се оснажују 

да успешно представе виђено,да истражују углове,симетрију,осветљење и 

планове фотографије,као и да открију сопствени стваралачки израз. 

•Одабир најуспешнијих радова  за изложбу. 

•Израда рамова од природног материјала.Код ученика се развија способност 

да адекватно комбинују елементе уметничког изражавања(фотографије села-

рамови од материјала из аутентичне средине). 

•Обликовање литерарних и информативних текстова о  фотографијама и 

њиховим ауторима. 

•Израда разгледница - ученици се подстичу да уочавају могућности ширег 

представљања и вишеструке употребе  својих креација у циљу развијања 

осећаја за предузетништво. 

•Осмишљавање видео презентације. 

•Организовање изложбе у школи уз пропратне манифестације. Промоција и 

продаја разгледница, промоција изложбе ван школе.Истицање вредности 

сеоског начина живота и неопходност повратка природи, посредно 

подстицање интересовања за боравак у селу и сеоски туризам. 

 

5. Земља на длану, култура у нама: ученици раде на упознавању и 

приказивању географских,историјских, културолошких и других 
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особеностиизабраних земаља. Своје продукте(постере, паное,презентације, 

видео и веб презентације) приказују родитељима,локалној заједници, 

ученицима из своје и другихшкола, на крају циклуса, током 

програмаInternational day. 

 

6. Кроз активностиСналажење у природиреализује се овладавање основним 

техникама и правилима сналажења у природи, припремом за активности 

пешачења, учење и увежбавање употребе мапа и опреме за сналажење у 

природи, препознавање биљака и животиња у природном окружењу, 

одговорно понашање према природи. Ученици истражују историјат, 

географске карактеристике свог завичаја, биљни и животињски свет у њему. 

Обилазе локалне знаменитости, манастире, реке,  узгајалишта ловачких 

удружења, јавне институције. 

 

7. Уметничка радионица: oвладавање основним техникама глуме, режије, 

сценографије, костимографије, музичко-сценски  израз, учешће на 

приредбама и свечаностима. 

 

 

 

 

8. Задаци планирани на часовима Математичке мозгалице, игре и приче 

 су: 

-рачунски проблеми 

-потраге за разним облицима 

-аритметичке заврзламе 
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-бројчане пирамиде 

-судоку загонетке 

-сликовне једначине 

-мозгалице(вербалне,физичке и математичке) 

 

9. Ученици се оспособљавају за правилно трчање, скок мотком у даљ, бацање 

копља за децу (копље је мало и направљено на бази стиропора и деца се не 

могу повредити), трчање преко препона, вођење и контролу лопте палицом за 

хокеј, шутирање на гол, игре 5 на 5, ударце лопте бејзбол палицом и трчање 

око база, правилно избацивање кугле за куглање и обарање чуњева. 

 

 

10. Кроз реализацију активностиРазвој социјалних вештина и тимског 

радаученика, ученици су укључени у радионице програма Школа без насиља : 

1. Насиље-појам и врсте,  

2. Учесници у ненасилној комуникацији,  

3. Реаговање на насиље,  

4. Људско насиље и наше реакције,  

5. Свест о сопственом насилном понашању и бесу...  

 

 

 

Након радионица ученици ће бити у могућности да стечена знања и вештине, као 

вршњачки едукатори пренесу осталим друговима на часовима одељењске заједнице. 

- Ученици су укључени у обележавање Међународних дана здравља и борбепротив 

насиља.  



134 

 

- Ученици ће спремати хуманитарне акције, правити едукативне плакате,флајере, 

- Ученици су укључени у тренинг асертивности (како научити ученика да каже не, а 

да комуницира ненасилно, посебно при решавању сукоба). 

Циљна група којој је 

намењено
11

 

1. Ученици свих разреда. 

2. Ученици од шестог до осмог разреда. 

3. Ученици свих разреда. 

4. Ученици од петог до осмог разреда. 

5. Ученици свих разреда. 

6. Ученици свих разреда. 

7. Ученици од првог до четвртог разреда. 

8. Ученици од петог до осмог разреда. 

9. Ученици свих разреда. 

10. Ученици од петог до осмог разреда. 

 

Носиоци активности
12

 1. Наша школа - цветни парк/ уређење школских просторија и дворишта 

биљкама:наставник физике 

2. Центар за природне науке и истраживањe / експерименти у природним 

наукама: наставник физике 

3. Упознајемо наш језик и културу, како конструктивно користити медије у 

сврхе учења, образовања и неговања опште културе:Уоку завичај, наставник 

српског језика, наставник енглеског језика(школски библиотекар). 
4. International Day / aсоцијације, квизови, Земља на длану, култура у нама: 

наставник енглеског језика 
5. Сналажење у природи: наставник верске наставе 

                                                 
11

 Навести све циљне групе којима су намењене активности, за сваку активност посебно 
12

 Навести ко треба да буде реализатор (профилација наставника, стручни сарадник..) 
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6. Уметничка радионица: наставник разредне наставе 

7. Математичке мозгалице, игре и приче:наставници математике 

8. Дечија алтетика и необични спортови: наставник физичког васпитања 

9. Развој социјалних вештина и тимског рада ученика: стручни сарадник – 

школски педагог. 

Место реализације
13

 1. Активности Наша школа - цветни парк/Уређење школских просторија и 

дворишта биљкама се реализују у школскомдворишту, учионицама и 

ходницима школе, наставничкој канцеларији, Парку науке ЦСУ Шабац. 

 

2. Активности Центар за природне науке и истраживањe / Експерименти у 

природним наукамасе реализују у учионици у природи, Дому културе, 

кабинетима за физику и информатику, Парку науке ЦСУ Шабац. 

 

 

3. Активности Упознајемо наш језик и културу,како конструктивно користити 

медије у сврхе учења, образовања и неговања опште културереализују се у 

школској библиотеци и кабинету за информатику  

 

4. Активности У оку завичај  се реализују у школском дворишту, учионици у 

природи, Дому културе, кабинету за српски језик, изложбеним просторима 

школе и локалне заједнице. 

 

5. Активности Асоцијације, квизови, Земља на длану, култура у нама се реализују 

у Дому културе, ПУ Наше дете, учионици у природи, кабинету за енглески 

језик. 

                                                 
13

 Навести где треба да се реализује предложена активност (типска учионица, сала, специјализовани кабинет, лабораторија, спољни терени, локални ресурси) 
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6. Активности Сналажење у природи реализују се шетњом кроз атар села 

Змињак, Скрађани и Петловача, у школском дворишту, у порти Храма Сверог 

Вазнесења Господњег, кабинету за верску наставу, узгајалишту ловачког 

удружења. 

 

7. Активности Уметничка радионицареализју се у кабинету разредне наставе, 

холу школе, Дому културе. 

 

8. Активнсти Математичке мозгалице, игре и приче реализују се у учионици у 

природи, кабинету за математику, Дому културе. 

 

9. Активности Дечија атлетика и необични спортови реализују се у школском 

дворишту, сали за физичко васпитање, на школским спортским теренима. 

 

10. АктивностиРазвој социјалних вештина и тимског рада ученика реализују се у 

холу школе, учионици у природи, кабинету за српски језик, спортској сали. 

Потребно ангажовање 

извршилаца (наставник, 

стручни сарадник)
14

 

1. Наставник физике, 15 % 

2. Наставник физике, 15% 

3. Наставник енглеског језика, 5% 

4. Наставник верске наставе, 5% 

5. Наставник математике, 10 % 

6. Наставник физичког васпитања, 10 % 

7. Стручни сарадник – школски педагог, 5% 

8. Наставник француског језика, 5 % 

                                                 
14

 За сваког извршиоца написати проценат норме за додатно ангажовање  
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Потребно ангажовање 

извршилаца 

(спремачица, сервирка, 

куварица, ложач/домар) 

 

Исхрана ученика
15

 Родитељи, локална самоуправа 

Процена обухвата 

ученика
16

 

60 ученика млађих разреда 

53 ученика старијих разреда 

Додатни ресурси
17

 За активности под 1: хамер папир, маркери, набавља школа. 

 

За активности под 2: учионица у природи, набавља локална самоуправа. 

 

За активности под 3: телескоп, папир у боји, папир за штампу, маказе, лепак, 

маркери, конац у боји, маса за моделовање, набавља школа. 

 

За активности под 4: наставни материјал- дрвене или воштане бојице, маркери, 

лепак за папир, маказе, хамери, лаптоп рачунар, пројектор, набавља школа. 

 

За активности под 8: палице за хокеј, пластичне палице за бејзбол, набавља 

школа. 

За активности под 9: Флипчарт табла, хамер и папири у боји, самолепљиви 

 стикери, маркери, набавља школа. 

Додатне напомене
18

 Близина локалне цркве и манастира Илиње омогућава пешачење до храма. 

                                                 
15

 Описати начин обезбеђивања ручка/ужине за ученике који се укључују 
16

 Дати процену броја ученика који ће бити укључени у пројекат (што прецизније и за оба циклуса) 
17
Навести уочене врсте и количину недостајућих ресурса да би пројекат био успешнији (шта требало урадити, купити, обезбедити, прилагодити и навести начин 

на који се ови ресурси могли обезбедити)  
18

 Унети по потреби важне напомене о предлогу/специфичностима школе и/или окружења у којој школа ради 
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Дом културе се налази у непосредној близини школе. 
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ЕЛАБОРАТ ЗА ДОДАТНУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНУ ПОДРШКУ РАЗВОЈУ УЧЕНИКА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ 

„Јован Цвијић“, Змињак (ИО Петловача) 
Школска управа: Ваљево 

Назив школе: ОШ ,,Јован Цвијић“ 

Место и општина: Петловача, Шабац 

Број и врста објеката у који се уводи пилот пројекат: 

- Издвојено одељење 

Навести називе издвојених објеката и места у које се уводи пилот пројекат:  

1. ИО Петловача, Петловача 

Име и презиме директора школе: Владимир Симовић 

Контакт директора (телефон и мејл): 015292022, 0600292033, info@osnovnaskolazminjak.edu.rs 
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ОПИС РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПИЛОТ ПРОЈЕКТА У ШКОЛИ 

Област деловања
19

 1. Додатни програми из области писаних комуникација 

2. Наша школа - цветни парк 

3. Центар за природне науке и истраживањe 

4. International Day  

5. Народна традиција 

6. Сналажење у природи (социјални развој и развој свести о себи, 

самоиницијатива и тимски рад). 

7. Проширивање и обогаћивање знања из математике(развијање логичко-

комбинаторних и креативних способности ученика,критичког,стваралачког и 

апстрактног мишљења и закључивања,развијање способности 

посматрања,опажања,визуелизације и анализирања). 

8. Развијање физичке културе и одговорног живљења (здравствено 

васпитнеактивности). 

9. Развој социјалних вештина и тимског рада ученика 

 
Назив активности

20
 1. РУКА- радионица уметности и креативног ангажовањакроз писану реч:  

-овладавање основним техникама писања поезије,  

-проза,  

-краће приче, драмског текста, блога. 

2. Наша школа - цветни парк / уређење школских просторија и дворишта 

биљкама: 
-усвајање знања о различитим биљним врстама, - 

                                                 
19
Област деловања могу бити кључне области квалитета или били који аспект рада школе (врло специфичан).Може их бити и више. 

20
Дати што прецизнији назив активности која се предлаже (да буде јасно шта се ради).Може бити више различитих активности. 
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-стицање вештина сејања, гајења и неговања собног биља и биљака на 

отвореном. 

3. Центар за природне науке и истраживањe / експерименти у природним 

наукама. 

 

-Експеримент 

-Астрономска истраживања 

-Флора и фауна 

 

4. International Day /  

-aсоцијације,  

-квизови,  

-Земља на длану,  

-култура у нама. 

 

5. У оку завичај: 
-упознавање са играма, обичајима и ношњом западне Србије. 

 

 

6. Сналажење у природи:  

-пешачење и обилазак ближе околине,  

-сналажење на мапи, оријентисање у простору кроз обилазак знаменитости 

нашег краја,  

-упознавање биљног и животињског света из непосредног окружења. 
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7. Математичке мозгалице, игре и приче 
-квизови 

-асоцијације 

-мозгалице 

-судоку 

 

8. Дечија алтетика и необични спортови:  

-трчање и савлађивање препрека,  

-хокеј на мекој подлози,  

-бејзбол,  

-куглање. 

 

9. Развој социјалних вештина и тимског рада ученика 
 

-ненасилно решавање конфликата,  

-превенција злоупотребе психоактивних супстанци,  

-радионице о репродуктивном здрављу, 

-превенција зависности од видео игара и интернета,  

          -програми развијања комуникацијских вештина 

 

Циљеви и очекивани 

исходи активности
21

 

1. Реализацијом активности РУКА, ученици ће јачати следеће компетенције:  

     • способност изражавања у писаној форми.  

                                                 
21
Повезати са општим кључним комептенцијама (ЗОСОВ) и предметним компетенцијама, као и са очекиваним исходима.Навести посебно за сваку предложену 

активност. 
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     -Поред кључних јачаће се и развој општих међупредметних компетенција:  

естетичка компетенција, комуникација, рад са подацима и информацијама.  

Уједно, ученици ће јачати и дигиталне компетенције. 

 

2. Реализацијом активности Уређење школских просторија и 

двориштабиљкамаученици се развијати следеће компетенције:  

 

• одговоран однос према околини, одговоран однос према здрављу, естетичка 

компетенција, решавање проблема, сарадња, комуникација, предузимљивост и 

орјентација ка предузетништву, компетенција за учење, одговоран однос у 

демократском друшту.   

 

-Овим активностима би наш школски простор био улепшан и представљао би 

оазу чистог ваздуха. Ученици и запослени би проводили време и учили у 

лепшемрадном окружењу. 

 

3. Реализацијом активностиЕксперименти у природним наукама ученици ће 

јачати следеће компетенције:  

 

• дигиталну компетенцију, математичку писменост, учење учења.Поред 

кључних јачаће се и развој општих међупредметних компетенција: 

компетенције за учење, комуникацију, одговоран однос према околини, рад са 

подацима и информацијама, компетенције за решавање проблема и сарадњу, 

естетичке компетенције.  
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-Реализацијом ових активности ученици ће бити у стању да ефикасно и 

критички користе научна и технолошка знања уз показивање одговорности 

према свом животу, животу других и животној средини; да раде ефикасно са 

другима као члан тима, групе, организације и заједнице; да знају како да уче, 

умеју да разликују чињенице од интерпретација; поуздано, критички и 

одговорно према себи и другима користе дигиталне технологије; одговорно и 

ефикасно управљају собом и својим активностима; остварују идеје, планирају 

и управљају пројектима ради постизања циљева који доприносе личној 

афирмацији и развоју. 

 

4. Реализацијом активности Земља на длану, култура у нама ученици ће јачати 

следеће компетенције:  

 

• комуникацију на матерњем и страном језику, дигиталне компетенције, учење 

учења, друштвене, грађанске, културолошке компетенције и компетенције 

изражавања.  

 

-Поред кључних јачаће се и развој општих међупредметних компетенција: 

компетенције за учење, за одговорно учешће у демократском друштву, 

естетичка компетенција, комуникација, одговоран однос према околини, рад 

са подацима и информацијама, решавање проблема, сарадња. 

 

5. Реализацијом активности У оку завичај / упознавање са играма, обичајима и 

ношњом западне Србијеученици се кроз уочавање вредности визуелних 

особености завичаја оспособљавају за: 
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• репрезентативно и уметничко фотографисање, организовање изложби, 

вербално и визуелно промовисање остварења уз пропратне манифестације 

(представљање радова и аутора, видео записе, спотове и презентације, 

фолклорне, драмске и музичке приребе), оснаживање предузетничког духа 

(израда рамова и разгледница), организацију гостовања у локалној заједници и 

школама и другим установама. 

 

• Ученици развијају естетичке компетенције. Упознају  се са  културним  

наслеђем  људске  заједнице,  развијају  свест  о  вредности уметничких   и   

културних дела   и   њиховом   значају   за   развој   друштва. Ученици 

развијају естетичке компетенције. Упознају  се са  културним  наслеђем  

људске  заједнице,  развијају  свест  о  вредности дела из области уметностни 

и културе и њиховомзначају за развојдруштва; уочавају везу културног 

наслеђа са историјским, друштвеним и географским контекстом његовог 

настанка. Развијају компетенције за учење, за одговорно учешће у 

демократском друштву, за комуникацију, одговоран однос према околини, 

сарадњу.  

 

6. Реализацијом активностиСналажење у природикрозпешачење и обилазак 

ближе околине, сналажење на мапи, кроз орјентисање у простору у 

обиласцима знаменитости нашег краја, упознавање биљног и животињског 

света из непосредног окружења, ученици ће јачати друштвене и грађанске 

компетенције као и културолошку освећеност.  

 

-Поред кључних јачаће се и развој општих међупредметних компетенција: 

естетичка компетенција, комуникација, одговоран однос према околини и 
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здрављу. Развијаће се осетљивост за еко-културу и културу свакодневног 

живљења и критички однос према употреби и злоупотреби природе.  

 

-Ученик уочава чиниоце и понашања који нарушавају природу и квалитет 

животне средине у широј околини и свакодневном животу, развија свест о 

положају човека у природи и његовој одговорности за стање животне средине 

и природe. 

 

 

 

 

 

7. Реализацијом активности Математичке мозгалице, игре и причеученици ће 

бити у стању да: 

 

• проширују и обогаћују знања из математике, развијају логичко-

комбинаторне и креативне способности, критичко, стваралачко и апстрактно 

мишљење и закључивање, развијају спсособности опажања, визуелизације и 

анализирања. 

 

8. Реализацијом активности Дечија алтетика и необични спортовиученици 

стичу и развијају: 

• фундаменталне физичке способности усвајајући правилну технику трчања 

важну за све спортове као и психофизичко стање детета. Развија се 

експлозивна снага ногу, руку, координација покрета.  
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-Ученици усвајајуздраве стилове живота и одговоран однос према 

здрављу.Активности код необичних спортова које нису много заступљене код 

нас углавном  су концентрисане на развој прецизности код деце. Вежба се 

гађање предмета који су у покрету или мировању као и у зависности да ли су 

већи (чуњеви за куглање) или мањи (лоптица за бејзбол). Развија се 

експлозивна снага руку и ногу, координација покрета и концентрација на 

предмет. 

 

- Реализацијом ове активности ученици ће развијати следеће компетенције: 

примена знања и вештина у различитим ситуацијама, индивидуално и/или у 

групи; комуникација, решавање проблема, сарадња, одговоран однос према 

здрављу. 

 

 

 

9. Кроз учешће у активностимаРазвој социјалних вештина и тимског рада 

ученика ученици ће јачати кључне компетенције: 

 

• комуникације на матерњем језику, критички ће користити информационе и 

комуникацијске технологије, биће оспособљени да користе претходно знање и 

вештине и адекватно их примене, да се ангажују у демократском учешћу у 

друштвеном и радном окружењу и да успеју да идеје на креативан начин 

претворе у акцију. Задате активности омогућавају развој и општих 

међупредметних компетенција: компетенције за учење, одговорног учешћа  у 

демократском друштву, комуникације, одговорног односа према околини и 

здрављу, сарадње, решавања проблема, као и дигиталних компетенција.  
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•Кроз програм развијања комуникацијских вештина ученици ће развијати и 

социјалне вештине, јачати самопоштовање и самопоуздање, развијати 

способности за асертивно понашање у конфликтним ситуацијама, научити 

како да упуте и приме критику и похвалу, вежбати како да кажу не, како да 

управљају емоцијама, кроз играње улога развијати већу осетљивост и 

разумевање за друге људе. 

Опис активности
22

 1. Кроз радионичарски дух ученици ће уз помоћ наставника савладати основе 

из креативног писања сваког од наведених облика активности РУКА. 

 

2. Кроз активностиНаша школа - цветни парк / уређење школских 

просторија и дворишта биљкама ученици усвајају знања о различитим 

биљним врстама, стичу вештина сејања, гајења и неговања собног биља и 

биљака на отвореном, вршећи одабир семена, сејање украсног цвећа, 

бринући о засаду и негујући биљке. Предвиђено је расађивање биљака у 

сакције и двориште школе, наводњавање и неговање засађених биљака, 

вегетативно размножавање украсних биљака. 

 

3. Кроз Експерименте у природним наукамаученици проучавају природу и 

природне појаве,утврђују тачност својих хипотеза. Kроз дебате и радионице 

ученици негују ипроширују знањe.Упознају употребу телескопа, израђују 

макете осветљености делова Земље, израђују презентације, паное. На основу 

астрономских посматрањаизрађују карте неба и карте фолије које се могу 

лепити на лампе. Кроз мини пројекте иистраживачке  задатке ученици 

                                                 
22

 Описати сваку предложену активност (како се планира релаизација, динамика – колико пута недељно, трајање у току дана, начин организације, посебне 

специфичности),  
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увежбавају примене ИКТ. 

 

4. Земља на длану, култура у нама: ученици раде на упознавању и 

приказивању географских,историјских, културолошких и других 

особеностиизабраних земаља. Своје продукте (постере, паное презентације, 

видео и веб презентације) приказују родитељима,лок. заједници, ученицима 

из своје и другихшкола, на крају циклуса, током програма International day. 

 

5. Ученици уче игре из околине Мачве и игре ужичког краја, упознају се са 

народном ношњом тих крајева. Ученици презентују научено кроз игру и 

песму. 

 

6. Кроз активностиСналажење у природиреализује се овладавање основним 

техникама и правилима сналажења у природи, припремом за активности 

пешачења, учење и увежбавање употребе мапа и опреме за сналажење у 

природи, препознавање биљака и животиња у природном окружењу, 

одговорно понашање према природи. Ученици истражују историјат, 

географске карактеристике свог завичаја, биљни и животињски свет у њему. 

Обилазе локалне знаменитости, манастире, реке,  узгајалишта ловачких 

удружења, јавне институције. 

 

7. Задаци планирани на часовима Математичке мозгалице, игре и приче 

су: 

-рачунски проблеми 

-потраге за разним облицима 
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-аритметичке заврзламе 

-бројчане пирамиде 

-судоку загонетке 

-сликовне једначине 

-мозгалице(вербалне,физичке и математичке). 

 

8. Ученици се оспособљавају за правилно трчање, скок мотком у даљ, бацање 

копља за децу (копље је мало и направљено на бази стиропора и деца се не 

могу повредити), трчање преко препона, вођење и контролу лопте палицом за 

хокеј, шутирање на гол, игре 5 на 5, ударце лопте бејзбол палицом и трчање 

око база, правилно избацивање кугле за куглање и обарање чуњева. 

 

 

 

9. Кроз реализацију активностиРазвој социјалних вештина и тимског рада 

ученика: 

-Ученици су укључени у радионице програма „Школа без насиља“ у оквиру 

којих уче о : 

 

1. Насиље-појам и врсте,  

2. Учесници у ненасилној комуникацији,  

3. Реаговање на насиље, 

4. Људско насиље и наше реакције,  

5. Свест о сопственом насилном понашању и бесу. 

 

-Након радионица ученици ће бити у могућности да стечена знања и 
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вештине, као вршњачки едукатори  пренесу осталим друговима на часовима 

одељењске заједнице. 

 

- Ученици су укључени у обележавање Међународних дана: здравља, борбе 

против насиља. Ученици ће спремати хуманитарне акције, правити 

едукативне плакате, флајере, учествовати у Дечјој недељи. 

 

-Ученици су укључени у тренинг асертивности (како научити ученика да 

каже не, а да комуницира ненасилно, посебно при решавању сукоба). 

 

Циљна група којој је 

намењено
23

 

1. Ученици од петог до осмог разреда. 

2. Ученици свих разреда. 

3. Ученици од шестог до осмог разреда. 

4. Ученици од првог до четвртог разреда. 

5. Ученици од петог до осмог разреда. 

6. Ученици свих разреда. 

7. Ученици од петог до осмог разреда. 

8. Ученици свих разреда. 

9. Ученици од петог до осмог разреда. 

 

Носиоци активности
24

 1. РУКА - радионица уметности и креативног ангажовањакроз писану реч: 

наставник српског језика, 
2. Наша школа - цветни парк / уређење школских просторија и дворишта 

биљкама: наставник физике, 

                                                 
23

 Навести све циљне групе којима су намењене активности, за сваку активност посебно 
24

 Навести ко треба да буде реализатор (профилација наставника, стручни сарадник..) 
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3. Центар за природне науке и истраживањe / експерименти у природним 

наукама: наставник физике, 

4. International Day / aсоцијације, квизови, Земља на длану, култура у нама: 

наставник енглеског језика, 
5. У оку завичај/ упознавање са играма, обичајима и ношњом западне 

Србије:наставник француског језика, 

6. Сналажење у природи: наставник верске наставе, 

7. Математичке мозгалице, игре и приче:наставник математике, 

наставник разредне наставе 

8. Дечија алтетика и необични спортови: наставник физичког васпитања, 

9. Развој социјалних вештина и тимског рада ученика: стручни сарадник – 

школски психолог. 

Место реализације
25

 1. Активности РУКА се реализују у учионици у природи, Дому културе, 

кабинетима за српски језик и информатику. 

 

2. Активности Наша школа - цветни парк / Уређење школских просторија и 

дворишта биљкама се реализују у школском дворишту, учионицама и 

ходницима школе, наставничкој канцеларији, Парку науке ЦСУ Шабац. 

3. Активности Центар за природне науке и истраживањe / Експерименти у 

природним наукамасе реализују у учионици у природи, Дому културе, 

кабинетима за физику и информатику, Парку науке ЦСУ Шабац. 

 

4. Активности Асоцијације, квизови, Земља на длану, култура у намасе реализују 

у Дому културе, ПУ Наше дете, учионици у природи, кабинету за енглески 

језик. 

                                                 
25

 Навести где треба да се реализује предложена активност (типска учионица, сала, специјализовани кабинет, лабораторија, спољни терени, локални ресурси) 
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5. Активности У оку завичај/ упознавање са играма, обичајима и ношњом западне 

Србијесе реализују у Дому културе, учионици у природи, кабинетима за 

француски језик и информатику, КОЦ Богатић. 

 

6. Аактивности Сналажење у природи реализују се шетњом кроз атар села 

Змињак, Скрађани и Петловача, у школском дворишту, у порти Храма Сверог 

Вазнесења Господњег, кабинету за верску наставу, узгајалишту ловачког 

удружења. 

 

 

7. Активнсти Математичке мозгалице, игре и приче реализују се у учионици у 

природи, кабинету за математику, Дому културе. 

 

8. Активности Дечија алтетика и необични спортови реализују се у школском 

дворишту, сали за физичко васпитање, на школским спортским теренима. 

 

 

9. АктивностиРазвој социјалних вештина и тимског рада ученика реализују се у 

холу школе, учионици у природи, кабинету за српски језик, спортској сали. 

Потребно ангажовање 

извршилаца (наставник, 

стручни сарадник)
26

 

1. Наставник српског језика, 5% 

2. Наставник енглеског језика, 10 % 

3. Наставник француског језика, 5% 

4. Наставник математике, 5% 

                                                 
26

 За сваког извршиоца написати проценат норме за додатно ангажовање  
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5. Наставник разредне наставе 5% 

6. Наставник разредне наставе 5% 

7. Наставник физичког васпитања, 10% 

8. Наставник музичке културе, 5 % 

8. Наставник физике 15% 

11.Наставник физике 15 % 

 

Потребно ангажовање 

извршилаца 

(спремачица, сервирка, 

куварица, ложач/домар) 

 

Исхрана ученика
27

 Родитељи, локална самоуправа 

Процена обухвата 

ученика
28

 

50 ученика млађих разреда 

60 ученика старијих разреда 

Додатни ресурси
29

 За активности под 1: хамер папир, маркери, набавља школа. 

 

За активности под 2: учионица у природи, набавља локална самоуправа. 

 

За активности под 3: телескоп, папир у боји, папир за штампу, маказе, лепак, 

маркери, конац у боји, маса за моделовање, набавља школа. 

 

За активности под 4: наставни материјал- дрвене или воштане бојице, маркери, 

лепак за папир, маказе, хамери, лаптоп рачунар, пројектор, набавља школа. 
                                                 
27

 Описати начин обезбеђивања ручка/ужине за ученике који се укључују 
28

 Дати процену броја ученика који ће бити укључени у пројекат (што прецизније и за оба циклуса) 
29
Навести уочене врсте и количину недостајућих ресурса да би пројекат био успешнији (шта требало урадити, купити, обезбедити, прилагодити и навести начин 

на који се ови ресурси могли обезбедити)  
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За активности под 8: палице за хокеј, пластичне палице за бејзбол, набавља 

школа. 

 

За активности под 9: Флипчарт табла, хамер и папири у боји, самолепљиви 

стикери, маркери, набавља школа. 

 

Додатне напомене
30

 Близина локалне цркве и манастира Илиње омогућава пешачење до храма. 

Дом културе се налази у непосредној близини школе. 

 
  

 
  

                                                 
30

 Унети по потреби важне напомене о предлогу/специфичностима школе и/или окружења у којој школа ради 
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8. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 
 

 

Праћење се, пре свега, орјентише на правовремено сагледавање нивоа и 

квалитета радног процеса, предлагање мера и отклањање уочених проблема и сл. 

 Праћење остваривања планираних задатака годишњег Плана рада, послова и 

предузетих обавеза, започиње одмах по доношењу годишњег Плана рада Школе за 

текућу годину. 

 Стручни органи Школе (психолог, директор, руководиоци стручних већа и 

актива, Школски одбор, Педагошки колегијум) вршиће током године увид у 

планирање и програмирање, као и реализацију. Исти органи предузимаће 

одговарајуће мере ради отклањања пропуста и постизања бољих резултата. Анализа 

планираног и оствареног вршиће се на крају класификационих периода, 

полугодишта, а извештај о реализованим активностима биће део Извештаја о раду 

Школе. 

 

 

 

 

Змињак, септембар 2021.године 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Директор школе:     Председник Школског одбора: 

 

____________________      ______________________ 

    Владимир Симовић                                                          Славица Јокић 


