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На основу чл. 57  Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. Гласник РС“ бр.  72/09,  52/2011 
и  55/2013) и чл. 34 Статута Основне школе „Десанка Максимовић“ у Горњем Милановцу, Школски одбор на 
седници од  15. 09. 2015. године, д о н е о  је   
 
 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“  

У ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ 
 

за школску 2015/2016. годину 
 
 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
 
 Школа је основана одлуком Скупштине општине Горњи Милановац број: 1-06-12. од 22. 11. 1991. 
године. Школа је настала деобом Основне школе „Момчило Настасијевић“ и обухвата школско подручје које 
чини северни део Горњег Милановца од улица Радича Поступовића, Јованке Радаковић  и Кнеза Александра 
број 153; затим насеља: Велереч, Неваде, Сврачковци, Мајдан, Мутањ, Горња Врбава, Доња Врбава, Доња 
Црнућа, Бело Поље, Липовац, Прњавор, Враћевшница и Горња Црнућа. 
            Од 27. фебруара 1993. године школа носи назив: Основна школа „Десанка Максимовић“. 
Основни подаци о школи 
 
Табела 1: Основни подаци о школи 
Назив школе ОШ „Десанка Максимовић“ 
Адреса Милутина Тодоровића Жице 10, 32300 Горњи Милановац 
Контакт подаци школе Телефон: 032/727-010 (матична школа) 

Телефон/факс: 032/720-399 (директор) 
Мејл адреса: osdmaksimovic@open.telekom.rs 
Сајт: www.dmaksimovic.edu.rs/  

Име и презиме директора Емина Ђурић 
ПИБ 101985519 
Делатност школе Основно образовање - шифра 85.20 
Maтични број 7696949 
Регистарски број 6128606662 
Текући рачун 840-1049660-59 
Посебан рачун: Ђачки динар 840-2865760-55 
Датум оснивања школе 22. новембар 1991. године 
Датум прославе Дана школе 16. мај  
             
 У свом саставу школа има пет издвојених одељења и то:  
            - осморазредну школу у Враћевшници 
            - мале сеоске школе у Сврачковцима, Мајдану, Доњој Врбави и Горњој Црнући. 

На почетку свог рада школа је имала већи број одељења и још три теренске четвороразредне школе: у 
Мутњу (престала са радом шк. 2002/2003. године), Белом Пољу (престала са радом шк. 2003/2004. године) и 
Горњој Врбави (престала са радом шк. 2014/2015. године). 
            
            Школа је са радом почела користећи врло скучен простор у Основној школи „Момчило 
Настасијевић“, а од 03. 05. 1995. године усељена је у модерну школску зграду са фискултурном салом, али 
недовољним бројем учионица, јер је изградња треће фазе школе са још седам учионица само отпочела. Од тог 
периода су радови потпуно обустављени. 

 
2. Ранији називи школе  
 

Табела 2: Ранији називи школе 
Назив Од  До Напомена 
НОВА IV ОСНОВНА ШКОЛА 10.12.1991.године 26.02.1993.године  
ОСНОВНА ШКОЛА'' ДЕСАНКА 
МАКСИМОВИЋ'' 

26.02.1993.године   
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3. Летопис школе   
 

Летопис школе води се у електронском облику (због уштеде средстава и у складу са Планом заштите 
животне средине). Налази се на сајту школе. За вођење летописа задужени су: Мирјана Миленковић и Никола 
Арсенијевић.  

Исти наставници задужени су и за израду публикације која ће се налазити на сајту школе. 
 

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ ОДРАСЛИХ 
 

Наша школа нема делатност образовања одраслих.  
 

ОГЛЕДИ У ШКОЛИ 
 

           Школа не обавља огледне програме.  
 

ПРОШИРЕНА ДЕЛАТНОСТ 
 

Школа нема проширену делатност. 
  

КРЕТАЊЕ БРОЈА УЧЕНИКА 
 

Школска година Укупан број ученика у школи (матична школа 
и издвојена одељења) 

2006/2007. 672 
2007/2008. 631 
2008/2009. 591 
2009/2010. 598 
2010/2011. 587 
2011/2012. 588 
2012/2013. 588 
2013/2014. 580 
2014/2015. 584 
2015/2016. 584 

 
ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА 

 
УВОД 

 
Заснованост Годишњег плана рада на законским  и подзаконским актима 

   Годишњи план рада Основне школе "Десанка Максимовић'' Горњи Милановац, за школску 2015/2016. 
годину представља основни документ којим се обезбеђује синхронизована, рационална и ефикасна реализација 
свих образовно-васпитних активности у школи. Полазна основа за израду Годишњег плана рада за школску 
2015/2016. годину су:  
 

1. Закон о  основном образовању и васпитању (''Службени гласник РС'', број 55/2013); 
2. Закон о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС''бр.72/2009, 52/2011 

55/2013, 35/2015 и 68/2015); 
3. Правилник о календару образовно-васпитног рада основних школа  за школску 2015/16. годину 

(''Службени  гласник - Просветни гласник РС'', број 4/2015 и 6/2015); 
4. Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, стручних сарадника и 

васпитача у основној школи (''Службени  гласник РС - Просветни гласник  '', бр. 2/92 и 2/2000); 
5. Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног 

образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број 75/2015); 
6. Правилник о ближим условима организовања целодневне наставе и продуженог боравка  (''Службени 

гласник РС'', број 77/2014); 
7. Правилник о нормативима школског простора и опреме и наставних средстава за основну школу 

(''Службени  гласник РС'', број 4/90); 
8. Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи 

(''Службени гласник РС'', 55/2006, 51/2007, 67/2008, 39/2011, 82/2012, 8/2013 и 70/2015); 
9. Правилник о стручно педагошком надзору (''Сл. гласник РС'', 34/2012) ; 
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10. Правилник о  оцењивању ученика у  основном образовању и васпитању (''Службени гласник РС'', број 
67/2013); 

11. Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у основној школи (''Службени гласник РС'' број 
37/93 и 42/93); 

12. Правилник о степену и врсти образовања  наставника који изводе образовно-вапитни рад из изборних 
предмета у основној школи  (''Службени  гласник РС- Просветни гласник '', бр.11/2012 и 15/2013); 

13. Правилник о степену и врсти образовања  наставника и стручних сарадника у основној школи  
(''Службени  гласник РС- Просветни гласник '', бр.11/2012 и 15/2013); 

14. Правилник о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног образовања и васпитања 
и наставном програму за трећи разред основног образовања и васпитања (''Сл.гласник - Просветни 
гласник РС'', број 1/2005, 15/2006, 2/2008 , 2/2010, 7/2010, 3/2011 ,7/2011, 1/2013 и 11/2014); 

15. Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и васпитања 
("Службени гласник РС - Просветни гласник", бр.10/2004, 20/2004, 1/2005, 3/2006, 15/2006, 2/2008, 
2/2010, 7/2010 , 3/2011, 7/2011, 1/2013 , 4/2013 и 14/2013 , 5/2014 и11/2014); 

16. Правилник о наставном програму за четврти разред основног образовања и васпитања (''Сл. гласник - 
Просветни гласник '', број 3/2006, 15/2006, 2/2008, 3/2011, 7/2011, 1/2013 и 11/2014); 

17. Правилник о програму за остваривање екскурзије у првом и другом циклусу основног образовања и 
васпитања (''Сл. гласник - Просветни гласник '', број 7/2010); 

18. 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 '', број 6/2007, 2/2010, 
7/2010, 3/2011, 1/2013 и 4/2013); 

19. Правилник о наставном програму за шести разред основног образовања и васпитања ("Сл. гласник РС - 
Просветни гласник '', број 5/2008, 3/2011, 1/2013 и 5/2014); 

20. Правилник о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања ("Службени 
гласник РС - Просветни гласник '', број 6/2009, 3/2011 и 8/2013); 

21.  Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања (''Службени 
гласник РС- Просветни гласник '', број2/2010, 3/2011,  8/2013 и 5/2014);  

22. Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника ("Службени гласник РС", бр. 
22/2005 и 51/2008); 

23. Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника  ("Службени гласник РС - Просветни 
гласник '', број 5/2012 ); 

24. Правилник о  општим основама школског програма ("Службени гласник РС - Просветни гласник '', 
број 5/2004); 

25. Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних 
сарадника ("Службени гласник РС, бр.85/2013); 

26. Правилник  о општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај обавезног образовања 
("Службени гласник РС - Просветни гласник '', број 5/2010); 

27. Правилник  о програму завршног испита у основном образовању и васпитању("Службени гласник РС - 
Просветни гласник '', број 1/2011, 1/2012, 1/2014 и 12/2014); 

28. Правилник о образовним стандардима  за крај првог циклуса обавезног образовања за предмете српски 
језик, математика и природа и друштво ("Службени гласник РС - Просветни гласник '', број 5/2011); 

29. Правилник о стандардима квалитета рада установе ("Службени гласник РС-Просветни гласник '', број 
7/2011 и 68/2012); 

30. Правилника о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову 
примену и вредновање ("Службени гласник РС, бр.76/2010); 

31. Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику ("Службени 
гласник РС'', бр.63/2010); 

32. Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање 
("Службени гласник РС'', бр.30/2010); 
33. Посебни протокол за заштиту деце и ученика  од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-

васпитним установама 

34. Правилник о вредновању квалитета рада образовно-васпитних установа, (“Службени гласник РС'', 
бр.9/2012) 

35. Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја, ( 
“Службени гласник РС'', бр.5/2011) 

36. Правилник о стандардима компетенција директора установа образовања и васпитања, (“Службени 
гласник РС'', бр.38/2013) 

37. Закон о условима за обављање психолошке делатности (“Службени гласник РС” 25/96 и 101/05) и 
Правилник о изради и коришћењу психолошких мерних инструмената (“Службени гласник РС'', 
бр.11/88); 

38. Школски развојни план Основне школе "Десанка Максимовић''  за период  2012-2016; 
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39. Статут Основне школе "Десанка Максимовић'' Горњи Милановац и други општи акти школе; 
40. Извештај о раду школе за претходну школску годину; 
41. Извештај о самовредновању; 
42. Остала законска и подзаконска акта. 

 
 
 

У изради Годишњег плана рада за школску 2015/2016. годину учествовали су: руководиоци стручних 
већа за области предмета, руководиоц стручног већа за разредну наставу, школски тимови за развојно 
планирање, тимови за самовредновање, Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, Тим 
за инклузивно образовање, Тим за стручно усавршавање, Тим за образовни туризам, Тим за предузетништво, 
Ђачки парламент, Еко-одбор школе, Савет родитеља школе, стручни сарадници, секретат школе, служба 
рачуноводства и директор школе. 

Јединствену целину са Годишњим планом рада школе чине: 
• Школски програм за први и други циклус основног образовања и васпитања 
• Анекси Школског програма за први и други циклус основног образовања и васпитања за период од 
2014. до 2018. године  
• Програм стручног усавршавања и професионалног развоја запослених (интегрисан у ГПРШ) 
• Структура 40-часовне радне недеље 
• Извод из годишњег програма рада са елементима за утврђивање цене услуга (ЦЕНУС) 
• Распоред часова 
• Индивидуални планови рада наставника 
 

               Годишњим планом рада  конкретизовали смо  циљеве и задатке  дефинисане Школским програмом за 
период од 2014. до 2018. године и облике  деловања свих чинилаца у образовно-васпитном процесу, одредили 
смо време реализације и задужили носиоце  планираних активности  у текућој школској години. 

УСЛОВИ ЗА РАД 
 

2. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 
  
              Ове школске године настава ће се одвијати у 36 одељења распоређених у шест школских места. 

      Директним аутобуским линијама  су повезане све школе осим школа у Мајдану и Доњој Врбави до 
којих води асфалтирани пут.  

2.1 Матична школа 
 

                      Матична школа у Горњем Милановцу налази се у улици Милутина Тодоровића Жице 10 - на узвишењу 
преко пута два позната горњомилановачка предузећа „ФАД“  и „Металац“. Телефон школе је: 032/ 727-010, 
факс: 032/ 720-399,  Е- mail: osdmaksimovic@open.telekom.rs 
  Матична школа у Горњем Милановцу је још у изградњи. Недостаје трећа фаза са седам учионица. 
Школа има само осам учионица, што је за 23 одељења и продужени боравак недовољно. Били смо принуђени да 
читаоницу, радионицу за техничко образовање и просторију за канцеларију претворимо у учионице, тако да се 
сада  настава одвија у дванаест учионица опште намене. Адаптацију простора смо извршили у августу 2014. 
године када смо преграђивањем од једне веће учионице добили две мање, што је било неопходно за неометано 
извођење наставе. Са проблемима које имамо са недостатком простора нисмо у могућности да организујемо 
кабинетску наставу. Због већег броја одељења, одлучено је да по једно одељење шестог разреда има улогу 
„шетајућег одељења“, тј. користи простор одељења која су на настави физичког васпитања или информатике.  

У матичној школи немамо групе за припремни предшколски програм јер овај програм реализује 
Предшколска установа „Сунце“ у свом простору. 

Матична школа има медија хол – модерни мултимедијални простор опремљен са 31-им рачунаром, 
видео-бимом, скенером, штампачем, озвучењем и осталом пратећом опремом у којој се најчешће изводи 
настава информатике, али и предмета за које смо набавили одговарајући образовни софтвер. Медија хол је 
мултифункционалан простор тако да га осим за извођење наставе по потреби користимо и за извођење 
школских и гостујућих представа, трибине, прославе и сл. Медија хол се најчешће користи као кабинет за 
информатику,  мада га користе и многи други наставници и учитељи, а и групе ученика - по потреби.  Овај 
простор је у августу 2013. године одвојен гипсаним зидом од ходника, тако да ће тек сада у њему настава моћи 
да се одвија неометано.  
 Због недостатка простора ваннаставне активности одвијају се у отежавајућим условима. Ваннаставне 
активности одвијају се у учионицама које се користе у редовној настави по завршетку или пре почетка наставе. 
Простор предвиђен за споредни улаз у школу (између канцеларије стручних сарадника и зубарске ординације) 
преуредили смо у простор за рад са ученицима и родитељима, јер у њему имамо радијаторе и осветљење као и 
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радни сто са неколико столица и огледало које користи дефектолог у свом раду са ученицима. Овај простор 
користе наставници и стручни сарадници јер стручна служба дели једну малу канцеларију. У сврху простора за 
одржавање ваннаставних активности адаптирана је припремна просторија уз једну учионицу на спрату у коју је 
убачена бела табла, један рачунар, пар клупа и столица. Чланови стручног већа природних наука су овај 
простор, који деле сви чланови актива,  преуредили, а у њему се налази и опрема за извођење наставе хемије 
која се због недостатка кабинета не користи. Просторија има и лавабо са текућом водом. Уз све учионице у 
школи постоје припремни простори (по Пројекту за изградњу школе планирано је да се настава изводи у 
кабинетима). Ови простори се користе за одлагање наставних средстава и опреме за рад у настави, а у неким 
„припремама“ се налазе и ормани за чување опреме и ђачких радова. 
             Канцеларија коју деле психолог и педагог је врло мала и опремљена са два рачунара и једним 
штампачем. 
             У матичној школи имамо и зубарску амбуланту у чијем опремању је учествовала школа својим 
средствима. У амбуланти два пута недељно ради стоматолог из горњомилановачког Здравственог центра. 
Простор за амбуланту није одговарајући.  Испод ходника у коме се налазе канцеларија стручних сарадника, 
стоматолог и простор за родитеље налази се подрумски простор у који постоји посебан улаз из дворишта. 
Подрум се користи као остава за опрему која служи за одржавање дворишта. Школа поседује једну косачицу 
коју по потреби користе и теренске школе. 
             Продужени боравак смо увели школске 2009/2010. године и за те потребе преуредили једну учионицу 
површине 78 м2 у приземљу која се налази уз библиотеку и кухињу. Трудили смо се да средина у којој деца раде 
и одмарају се буде што пријатнија и лепша и у томе смо успели. Простор је естетски јако лепо уређен чист, 
топао и светао, преко средине подељен на радни и део за игру и одмор са довољним бројем школских радних 
столова и столица, табуретима, сточићем и софом за игру и одмор, ормарићима за ствари и прибор и осталом 
опремом по Нормативу. У продуженом боравку имамо један велики плазма телевизор са Ај-пи-ти-ви системом 
и један компјутер. У опремању нам је помогла локална заједница и бројна предузећа са којима смо остварили 
успешну сарадњу, а у „Таковским новинама“ - локалном недељном листу смо се захвалили свим донаторима 
који су у отварању продуженог боравка помогли школи. Посебно је згодно што се директно из продуженог 
боравка може ући у библиотеку у којој такође имамо један рачунар, тако да деца могу да користе литературу и 
рачунар по потреби. Ову просторију, због недостатка простора користимо и као учионицу за једно одељење 
млађих разреда јер се у сврху продуженог боравка употребљава у супротној смени.  
           Школска библиотека је смештена у простор предвиђен за смештај наставних средстава уз кабинет (тзв. 
припрема), тако да немамо читаоницу. Библотека располаже са 5481 књигa дечје, стручне и остале литературе. 
Ревизија библиотечког фонда није рађена. 
           Школа има веома добру салу за наставу физичког васпитања. Уз салу постоје и пратеће просторије: 
две свлачионице (мушка и женска) са туш кабинама и умиваоницима, справарница са одговарајућом опремом, 
мокри чвор (мушки и женски) и канцеларија за наставнике. 
            Школска кухиња је солидна, подељена је на део за припрему хране, део за исхрану ученика (трпезарија) 
и магацински простор у који постоји директан улаз. Уз магацински део постоји и тоалет у коме имамо једну 
веш машину. У кухињи имамо један класичан електрични шпорет, фрижидер и замрзивач – сандучар од 310 
литара и део који служи за оставу и одржавање судова. Ученици за исхрану користе готова пецива, воће и 
напитке (сокове, чајеве, јогурт). 
           Школа има солидан разглас чије коришћење омета чињеница да је опрема смештена у простор 
предвиђен за припрему уз учионицу опште намене у којој се налази и архива јер немамо посебан простор за ту 
намену. У наредној школској години планирамо поправку два спољна звучника разгласа, јер нам је у плану 
коришћење разгласа у функцији интерног радија који ће, поред вести и информација емитовати и образовно-
забавне садржаје. 
           Учионички простор је опремљен одговарајућим намештајем према Нормативу. Намештај је у 
релативно добром стању. Све учионице (осим једне у приземљу у којој је требало да буде смештена библиотека 
са читаоницом) имају лавабо и течни сапун за прање руку. У матичној школи поред солидне опреме у медија-
холу, поседујемо шест рачунара за остале потребе и један лап-топ, шест штампача, дигитални фото апарат и 
камеру, један апарат за фотокопирање (у квару), два телевизора, један видеорикордер (у лошем стању), три 
касетофона са диском, четири графоскопа итд. Тоалет који користе ученици налази се на спрату и подељен је на 
мушки и женски део са довољним бројем кабина. Због дугогодишњег проблема са одводним цевима које су 
правиле штету и у простору медија-хола који се налази испод, тоалет је реконструисан у августу 2015. године.   
            Наставничка канцеларија је пространа и опремљена са два рачунара и једним штампачем уз приступ 
интернету. У канцеларији уз остала техничка помагала (ДВД плејери) за рад у настави имамо један велики 
плазма телевизор и копир машину. Уз наставничку канцеларију налазе се канцеларије за секретара школе и 
директора опремљене са по једним рачунаром и штампачем. У директоревој канцеларији имамо и један мањи 
телевизор, факс, дигитални фото апарат и камеру. Уз канцеларије постоји и тоалет за наставнике. 
            У приземљу имамо и простор за помоћне раднике подељен на радионицу, тоалет и простор за прање 
судова и кување. У овом простору имамо плински шпорет, мали фрижидер, судоперу и ормариће за судове, а у 
другом делу складиште потрошног материјала и алат за ситне поправке. 
             У ходницима на спрату и приземљу постављени су касет-ормарићи за ученичке ствари који су део 
ђачких пројеката у оквиру наставе грађанског васпитања. Имамо и осам сталак-паноа које поред класичне 
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намене (за ученичке радове) користимо и као кулисе за школске представе. У приземљу уз улаз у кухињу 
постоји простор за прање руку са неколико чесама  опремљен течним сапуном. 
            Школско двориште је такође недовршено јер је један део још увек градилиште, те га не можемо 
проширити због безбедности ученика. Испред школе имамо и уређен спортски терен  који је почетком школске 
2012/2013. године ограђен.  Школа има видео надзор.                  

2.2 Издвојена одељења школе 
2.2.1  Враћевшница 

              Школа у Враћевшници налази се 15 километара од Горњег Милановца. Адреса је ОШ „Десанка 
Максимовић“ (издвојено одељење у Враћевшници) 32315 Враћевшница; телефон: 032/733-305, e-mail:   
osvracevsnica@gmail.com. 

Осморазредна школа у Враћевшници има солидне просторне услове у целини и добро је опремљена 
наставним средствима. Школска зграда је стара, фасада је обновљена и столарија офарбана 2005. године, али су 
унутрашњи зидови и подови веома лоши. Таванице су високе што због грејања није рентабилно.  

Настава за шест одељења се одвија у осам учионица опште намене и кабинету за техничко и 
информатичко образовање који је опремљен са пет рачунара и интернет везом. Уз кабинет за техничко и 
информатичко образовање (на спрату) постоји једна велика учионица која се не користи јер су подови веома 
лоши. Постојећи преградни зид између ова два простора је 2012. године замењен гипсаним зидом. Школске 
2013/2014. године извршили смо адаптацију простора у којима се налазе две учионице у приземљу. Том 
приликом су због уштеде енергије спуштени плафони и побољшано је осветљење које је претходно било јако 
лоше. 

Учионице су простране. У њима се налазе стари дрвени ормари у солидном стању. Планирамо 
реновирање клупа и ормара. Осветљење у учионицама је лоше. Неке учионице имају лавабо са текућом водом. 
Две учионице су реновиране школске 2014/2015. Године, ау августу 2015. Године је једна учионица на спрату 
преграђена гипсаним зидом и та простор је реновиран. 

Просторија за предшколску групу, која се налази на спрату, је мала и има неколико школских клупа, 
катедру, таблу и недовољно играчака. У августу 2015. године постављен је ламинат у овој просторији и у 
просторији испред ње. Са предшколцима ради васпитачица Предшколске установе „Сунце“. 

Од осталих просторија школа има на спрату још једну малу учионицу која се користи за пријем 
родитеља и рад са ученицима, у приземљу: наставничку канцеларију и малу просторију са два радна стола уз 
наставничку канцеларију у којој се налази компјутер (за наставничке потребе), телефон и копир-штампач. 
Котларница се налази у склопу школске зграде и има посебан улаз из дворишта. 

У школи постоји и једна фискултурна сала, солидно опремљена, која се користи и за школске и 
гостујуће представе јер у њој постоји и позорница.  

 Од остале потребне опреме школа има још један рачунар за остале потребе, два телевизора, штампач-
копир, DVD уређај, касетофон са диском итд. Школске 2010/2011. захваљујући донацији Министарства за 
телекомуникације у оквиру пројекта „Дигитална школа“ направљен је информатички кабинет са шест + пет 
компјутера и пројекторем. Од сердстава обезбеђених учешћем у ДИЛС пројекту почетком школске 2011/2012. 
године направили смо приступну рампу за инвалиде на улазу у школу. 

У школској згради су 2009. године направљена два пристојна мокра чвора (у приземљу и на спрату).  
 Градска библиотека има свој огранак у Враћевшници (користи просторију уз школску кухињу), тако да 

деца имају прилику да користе услуге ове установе.  
У школској кухињи која је подељена на део за припрему хране, улаз са два лавабоа и трпезарију, 

ученици поред пецива имају и кувану храну. Зграда у којој се кухиња и библиотека налазе је монтажна, 
дотрајала, али су крајем школске 2012/2013. године извршене неопходне поправке. 

Спортски терени за рукомет и кошарку у школском дворишту су асфалтирани и солидни. Уз спортске 
терене постоји и пољски тоалет у лошем стању са неколико кабина и лавабоа који није у употреби од када је у 
школској згради направљен мокри чвор. Поред школе протиче река Гружа преко које је постојао мост, те је 
било лакше доћи до травнатог фудбалског терена који се налази одмах преко реке. Фудбалски терен припада 
Месној заједници. Мост је дотрајао па је због безбедности ученика срушен. 
Школа је имала  воћњак који се раније користио за наставу пољопривреде. На новом простору иза школске 
кухиње започета је садња новог воћњака школске 2014/2015. године. На простору старог воћњака формирана је 
ботаничка башта за коју смо обезбедили део средстава  из општинског Фонда за заштиту животне средине 
намењена сарадњи са школама кроз пројекат „Еколошко предузетништво“  током школске 2014/2015. године.  

    Школско двориште је велико и са предње стране налази се леп парк са чесмом и водом за пиће и 
место је окупљања омладине. У њему се одвијају и сви важни догађаји јер се налази поред пута Г. Милановац-
Крагујевац, тако да је школа центар насеља. Иза школске зграде налази се травната површина, школска кухиња 
и библиотека, шупа за огрев и алат. Двориште се граничи са базеном који припада месној заједници. Базен није 
у употреби, запуштен је,  јер постоји проблем довода воде. Уз школско двориште налази се и амбуланта у којој 
свакога дана ради лекар из горњомилановачког Здравственог центра. 
                Школа ради само у преподневној смени. Чињеница да део наставника и ученика за путовање до школе 
користи редовне аутобуске линије представља тешкоћу приликом израде распореда часова и реализације 
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осталих облика рада са ученицима.  
 

2.2.2   Доња Врбава 
 
            Школа у Доњој Врбави налази се на 11 километара удаљености од матичне школе. Адреса је: ОШ 
„Десанка Максимовић“ (издвојено одељење у Доњој Врбави), 32315 Враћевшница; телефон: 032/733-207; e-
mail:   osdonjavrbava@gmail.com. 
            Школа у Доњој Врбави ради од 1934. године. У њеном склопу налазе се две простране учионице, 
просторија намењена извођењу наставе физичког васпитања (сала) и кухиња. Школско двориште је пространо, 
а у оквиру њега налази се асфалтирано игралиште за кошарку, фудбал и рукомет. Санитарни чвор у оквиру 
школске зграде није изграђен, већ се користи пољски тоалет. За извођење наставе у учионици од наставних 
средстава користе се рачунар, ТВ, Це-де плејер, табла, рачунаљка, очигледна средства за наставу математике, 
српског језика и природе и друштва. У учионици има довољан број клупа, столова и ормара. Ужину ученици 
добијају у облику пецива или намаза. Школска кухиња опремљена је шпоретом на дрва, електричним 
шпоретом, столом и радним деловима. О хигијени школске зграде и школског  дворишта брине помоћна 
радница. Током зимског периода школа се греје помоћу пећи на дрва. У оквиру школског дворишта изграђена 
је шупа за складиште огрева. Не постоји посебно опремљен простор за предшколску наставу. 

2.2.3  Горња Црнућа 
 
 Школа у Горњој Црнући се налази на 23 километра удаљености од матичне школе. Адреса је ОШ 
„Десанка Максимовић“ (издвојено одељење у Горњој Црнући), 32315 Враћевшница; телефон: 032/ 751-710; e-
mail: osgornjacrnuca@gmail.com. 
         Школа има три учионице од којих се за наставу користи једна мања учионица што је за мали број 
ученика и боље грејање у зимском периоду довољно. Грејање се обавља ложењем пећи дрвима. Учионица је 
опремљена покретном (двостраном) таблом, клупама за ученике, катедром, географском картом, разним 
апликацијама, рачунаљком и другим основним помагалима као што су: геометријски облици, шестар, лењир, 
троугао, рачунаљка и сл. У учионици се налази рачунар ,,Пентјум 2'',  интернет веза није успостављена. 
Школска кухиња је опремљена судопером и бојлером, радним столом и висећим деловима са потребним  
посуђем и другим кухињским прибором. Користи се  шпорет на дрва. Од опреме недостаје фрижидер. 
Проблеми са канализационим одводом су санирани у августу 2015. године. Деца за ужину најчешће користе 
пецива  и намазе, а не кувану храну.  
          Школа нема санитарни чвор - тоалет, али у школском дворишту постоји пољски тоалет и шупа за 
одлагање дрва. 
          Немамо спортске терене, али имамо веома велико травнато двориште. У школи поред чињенице да се 
велики простор не користи, немамо опремљену посебну просторију за предшколску наставу јер је ученика 
изузетно мало, те би предшколци (ако би се указала потреба) били заједно са осталим ученицима у учионици.  
За хигијену и послове у кухињи задужена је помоћна радница која брине и о уредности школског дворишта а у 
зимским условима ложи пећи и рашчишћава снег. 
         Школска зграда има солидну спољну фасаду и лепо се уклапа у амбијент школског дворишта које је 
пространо, ограђено дрвеном оградом и испуњено разним зимзеленим дрвећем, украсним шибљем и цвећем. 
Поред школе протиче Осјачка река која допуњује идиличан амбијент школе и простора око ње. 

2.2.4 Сврачковци 
 

 Школа у Сврачковцима је четвороразредна  и има два одељења. Налази се на пет километара 
удаљености од матичне школе. Адреса је ОШ „Десанка Максимовић“ (издвојено одељење у Сврачковцима), 
32300 Горњи Милановац; телефон: 032/ 726 – 761; e-mail:   ossvrackovci@gmail.com. 

Школска зграда у свом саставу има: две учионице, кухињу, ходник, припремну просторију која се 
користи за предшколско образовање, котларницу и стамбени простор (за учитеља) који се већ дуже време не 
користи и у лошем је стању. Учионице су опремљене стандардно, са неопходним училима и једним рачунаром 
са приступом Интернету.  

Простор за предшколски програм је адекватно опремљен, а програм изводи учитељица јер број деце 
није довољан за формирање групе за припремни предшколски програм. У ђачкој кухињи се налазе: шпорет на 
дрва, судопера, фрижидер, бојлер са топлом водом и два стола која се користе приликом исхране ученика. 
Кухиња функционише тако што ученици добијају готова пецива. У ходнику се налази лавабо и чесма са 
хладном водом, где ученици перу руке. Мокри чвор је у школској згради направљен тек 2012. године. У 
дворишту школе се налази и шупа за огрев. Школско двориште је пространо, са великом травнатом површином 
и засађеним листопадним и зимзеленим биљкама (брезе, јеле, борови). На залену површину се наставља 
школско игралиште са асфалтираним и осветљеним и ограђеним спортским тереном, где се изводи настава 
физичког васпитања.  

У августу 2015. године извршена је сеча сувих стабала и грања у школском дворишту. 
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2.2.5 Мајдан  
             
           Школа у Мајдану има једно одељење. Налази се на 10 километара удаљености од матичне школе. Адреса 
је ОШ „Десанка Максимовић“ (издвојено одељење у Мајдану), 32313 Рудник; телефон: 032/ 737-216; e-mail:   
majdanskola@gmail.com 

Школска зграда у свом саставу има две учионице од којих је једна намењена наставном раду, а друга се 
користи као сала за физичко васпитање у зимском периоду. Намештај је солидан и опрема је по Нормативу. У 
учионици се налази и један компјутер са приступом Интернету, као и приручна литература и потребна школска 
лектира. За предшколски програм не постоји посебан простор, а по потреби га изводи учитељица, при чему је 
предшколац у истом простору са осталим ученицима јер је ученика мало па нема потребе за ангажовањем 
васпитача предшколске установе. Учионица се греје помоћу пећи на дрва. За одлагање огрева у дворишту 
постоји шупа. У августу 2015. године извршена је замена олука и опшивка крова на школској згради, 
промењена је напукла цев и водокотлић у школском тоалету. 

У ђачкој кухињи се налазе: електрични шпорет, судопера, фрижидер (који не ради), бојлер и сто који се 
користи приликом исхране ученика. Кухиња функционише тако што ученици добијају готова пецива. У 
ходнику се налази лавабо и чесма са хладном водом и сапуном за прање руку. Тоалет се налази у оквиру 
посебне зграде (пољски тоалет), има воду и три кабине. Школско двориште је ограђено, велико је и лепо. У 
њему постоји обележено травнато игралиште, гаража и мала пекара која се одавно не користи и у лошем је 
стању. Школа има велики стари воћњак (јабуке, крушке, шљиве). У близини школе је црква што је посебно 
згодно за верску наставу. У дворишту школе се налази мала кућа - стамбени простор (за учитеља) који се не 
користи. До 2008. године ту је становао и радио учитељ са породицом. 

 

2.3.ХИГИЈЕНА И ГРЕЈАЊЕ ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА 
 
                 Чишћење учионица спремачице врше између смена и увече после наставе. Брисање и потирање 
ходника врши се одмах после уласка ученика у учионице. Чишћење се понавља и после великог одмора, а када 
је киша и блато и чешће. 
                У зимском периоду обавеза домара школе и спремачица је чишћење снега и леда на прилазу школи 
због несметаног кретања ђака, запослених и осталих, због безбедности. У ту сврху бацаће индустријску со или 
ризлу. 
                Домари су задужени за шишање траве у школском дворишту, чишћење стаза од снега и леда и 
скидање леденица са ивица крова, а спремачице су обавезне да редовно ујутру, пре почетка радног дана, 
уклањају отпад  из школског дворишта, водећи рачуна о селекцији. У овоме ће им на одморима помагати 
одељењске заједнице школе. У циљу спровођења активности по Програму о заштити животне средине у школи 
спроводимо међународни програм „Еко-школе“ и трудићемо се да користимо природна, еколошка, 
биоразградива средства за чишћење.  
               Спремачице су по завршетку радног дана у обавези да изврше проверу прозора и врата и да укључе 
алармни систем због заштите од крађа и елементарних непогода.  
               У матичној школи грејање се врши на угаљ. У издвојеним одељењима школе у Враћевшници, 
Сврачковцима и Мајдану  грејање се врши на чврсто гориво (угаљ и дрва).У издвојеним одељењима у Горњој 
Црнући и Доњој Врбави грејање се врши на дрва. Спремачица је задужена за чишћење и за припрему и ложење 
пећи на чврсто гориво. Уједно је у обавези да на крају наставе угаси жар у пећи и уклони га што је предвиђено 
и описом послова и Правилником о противпожарној заштити.  
                

2.4 ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ 
 

Школски простор је опремљен одговарајућим намештајем према Нормативу, у функцији је и у 
релативно добром стању. У односу на Норматив простора, опреме и наставних средстава у основном 
образовању и васпитању („Сл. гласник РС“ бр. 4/90), опремљеност школе наставним средствима у целини је око 
60%.  
            

 
Редни 
број 

 
Врста школских простора и намена 

 
1. Број школских зграда укупно 14 

2. Укупна површина шк. простора у m2 5 564 

3. Површина општег и специјалног учионичког простора у m2 1 479 

4. Површина административног простора у  m2 412 

5. Број општих и специјалних учионица 28 
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6. Број административних просторија 12 

7. Површина школске библиотеке у m2 117 

8. Број књига 5481 

9. Површина фискултурних сала у m2 1 070 

10. Површина ходника и мокрих чворова у m2 1 045 

11. Површина школских кухиња у m2 347 

12. Површина школских дворишта у m2 57 850 

13. Површина отворених спортских терена у m2 4 960 

14. Површина неискоришћеног школског простора у m2 205 

15.  Радионице у  m2 150 
 
У оквиру Развојног плана, испитали смо потребе наставног особља за опремање наставним средствима 

и литературом и према испитаним потребама утврђени су приоритети за набавку који су исказани у табели: 
План унапређивања материјално техничких услова рада.  
 

2.5  Ресурси локалне средине 
             

             За реализацију образовно васпитног рада матична школа ће користити капацитете средине у којој 
егзистира. 
             Ученици матичне школе за потребе наставе физичког васпитања повремено ће користити терене СД 
„Таково“ и Градску спортску халу. У непосредној близини школе налази се неколико предузећа „ФАД“, 
„Металац“, „ФОКА“,  која ће ученици посећивати у оквиру Програма професионалне оријентације, Еко-школе 
и упознавања локалне средине. 
           Ученици ће бити упућени да користе услуге Градске библиотеке, организоваће се посете Завичајном 
музеју и колективне посете разним манифестацијама по програму Културног центра.  
           У оквиру Програма професионалне оријентације ученици осмог разреда ће, поред локалних предузећа 
посетити средње школе у граду и сараднике школе (фотограф, Црвени крст, Туристичка организација, 
Општина, Медицински центар, предузећа у околини школе итд.) да би се боље информисали о пословима и 
радним местима која се тамо налазе. Школа сарађује са локалним аутопревозницима, туристичким агенцијама у 
циљу обезбеђивања потребног превоза запослених и ученика. 
           Школа ће свакако искористити своју добру сарадњу са невладиним организацијама: Црвеним крстом,  
Колом српских сестара, Волонтерским центром Г. Милановца, удружењем грађана „ГМ оптимист“ за 
квалитетнију реализацију планираних садржаја. У нашем раду важни сарадници и партнери су нам 
горњомилановачко Аматерско позориште, Културни центар Г. Милановца, Туристичка организација Г. 
Милановца, спортска друштва, Општина, Полицијска станица Г. Милановац, Медицински центар Г. Милановца 
и Чачка, основне и средње школе на нивоу града, Предшколска установа „Сунце“, Центар за социјални рад,   
ЈКП Г. Милановац, еколошка удружења:  „ГМ Оптимист“ и „ГМ еко-баланс“ и локални медији.   
               У реализацији садржаја појединих наставних области, нарочито млађих разреда, користиће се 
изванредни услови које пружа околина издвојених одељења школе. Тамо где наставни и остали васпитно-
образовни садржаји дозвољавају, интензивираћемо посете деце из издвојених одељења матичној школи и 
обрнуто. У том циљу планирамо разне активности у Дечјој недељи, акције друштвено-корисног рада, Пројектни 
дан Еко-школе и сл. 
           У оквиру пројекта „Образовни туризам у функцији руралног развоја“ и програма Еко-школе, школа ће 
сарађивати са  манастиром Враћевшница, па ћемо посетити музеј Манастира и гроб педагога Сретена Аџића-
оснивача Мушке учитељске школе у Јагодини. Ученици из Враћевшнице ће посетити Конак кнеза Милоша у 
Горњој Црнући у оквиру наставе историје. Школа ће за своје културно-уметничке активности користити и 
реновирани простор старе школе која  припада власнику објекта за сеоски туризам г-дину Жиловићу. У плану је 
да се овај простор користи у време трајања Дечје недеље, прославе Дана школе и манифестације „Дани кнегиње 
Љубице“. Преко пута школе у Враћевшници налази се пољопривредно-ветеринарска апотека, па ће ученици 
овде долазити по информације потребне за реализацију Програма професионалне оријентације. 
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План сарадње са локалном самоуправом 
 
Установе и 
организације  

Садржај сарадње Облик сарадње Време реализације Реализатори 

Општинска управа Планирање 
буџетских 
средстава 

саветовање Јун-септембар Директор, секретар 
школе, шеф 
рачуноводства 

Консултације са 
инспекцијским и 
осталим органима 

саветовање По потреби Директор, секретар 
школе 

Учешће у 
заједничким 
пројектима 
(Еколошка 
канцеларија) 

- Набавка опреме за 
чишћење града за 
акцију: „Очистимо 
Србију“,  
 

Април 2016. 
 
 
 
 

Директор 
 
 
 
 

Упознавање 
ученика са пољем 
деловања 
општинске Еко 
канцеларије  

Посета Ђачког 
парламента 
општинској Еко 
канцеларији  

Октобар 2015. Весна Ацовић,  
Данијела Нешковић 

Заштита и уређење 
животне  средине 

Предавања у 
сарадњи са 
општинском 
Еколошком 
канцеларијом 

Током године Директор, 
координатор 
програма Еко-
школе 

МЗ Враћевшница Прослава  
манифестације 
„Дани књегиње 
Љубице“ 

Учешће школе у 
програму прославе 

Јун 2016. Директор, 
координатор 
програма 
„Образовни туризам 
у функцији 
руралног развоја“, 
председник МЗ 
Враћевшница 

Црвени крст Г. 
Милановца 

-Хуманитарна 
акција „Трка за 
срећније 
детињство“ 
- „Трафикинг“ 
 
- „Болести 
зависности“ 
 
Акција „Деца деци“ 

Учешће у акцији 
 
 
 
Популарно 
предавање 
Популарно 
предавање 
 
Хуманитарна акција 

Септембар 2015. 
 
 
 
Април 2016. 
 
Април 2016. 
 
 
Прва недеља 
октобра 2015. 

Директор, секретар 
ЦК Г. М. 
 
 
Д. Милорадовић, А. 
Симовић 
 
Д. Милорадовић, Д. 
Шекуларац 
Весна Ацовић, 
секретар ЦК Г. М. 

Културни центар Г. 
М. 

„Минијатурни 
бијенале“ 
 
 
 
„Школска сцена“ 
 

Учешће на 
конкурсу 
 
 
 
Учешће школских 
представа на 
такмичењу 
школских представа 

 
 
 
 
 
Март-април 2016. 

Учитељи и 
наставници ликовне 
културе од 1. до 8. 
разреда 
 
Учитељи, 
наставници српског 
језика, ликовне и 
музичке  културе, 
директор 

Библиотека Г. М. Посета библиотеци Колективно 
учлањавање ђака у 
библиотеку 

октобар Никола 
Арсенијевић 

Здравствени центар 
Г. М. 

Здрава исхрана 
 
 
 
Здравље уста и зуба  

Предавање за 
ученике млађих 
разреда  
 
Предавање 

 
 
 
 
Септембар 2015. 

Др С. Чарапић 
 
 
 
стоматолози  
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Систематски 
преглед зуба 
 
Вакцинација 
ученика 7. разреда 
 
Офталмолошки 
преглед ученика 5. 
разреда 
 
Предавање о 
пубертету за 
девојчице 6. разреда 

 
Превентивни 
преглед 
 
Редовна активност 
ЗЦ у школи 
 
Превентивни 
преглед 
 
 
Популарно 
предавање уз 
поделу хигијенских 
пакетића 

 
 
 
 
 
Април 2016. 
 
 
 
Друго полугође 
2016. 

 
Школски 
стоматолог 
 
директор 
 
 
О. старешине 5. 
Разреда, очна 
служба 
 
Д. Милорадовић, о. 
старешине 6. 
разреда, ЗЦ Чачак 
 

Центар за социјални 
рад 

Подршка 
породицама и 
ученицима 

Редовна сарадња Током године  Стручна служба 
школе 

МУП  Г. М. Предавање о 
безбедности у 
саобраћају 

Предавање 
полицајца за 
ученике првог 
разреда 

Септембар 2015. Директор ПС Г. М. 

Коло српских 
сестара Г. 
Милановац 

Подршка успешним 
ученицима лошег 
материјалног стања 
без родитеља 

Месечно 
стипендирање 

Током године Д. Милорадовић, 
директор школе 

Удружење грађана 
„ГМ Оптимист“ 
 
 
 
 
УГ „ГМ еко-
баланс“ 

Акција 
„Рециклажна лига“ 
 
 
 
 
 
Еко-Ускрс 

Учешће у акцији 
прикупљање старе 
хартије и 
електронског и 
електричног отпада 
 
Изложба ускршњих 
еко-радова и јаја 

септембар 2015. , 
пролеће 2016. 
 
 
 
 
Април 2016. 

Директор, 
помоћник 
директора 
 
 
 
Еко координатор, 
учитељи, 
наставници 
веронауке и 
ликовне културе 

Туристичка 
организација Г. М. 

Развој понуде 
програма  у оквиру 
пројекта 
„Образовни туризам 
у функцији 
руралног развоја“ 

Коришћење 
школског простора 
у оквиру 
манифестације 
„Дани кнегиње 
Љубице“ у 
Враћевшници. 
Едукативни, 
културно-
уметнички и  
спортски садржаји 
за децу и младе 

Јун 2016. Директор, тим за 
образовни туризам 

Установа за 
физичку културу 
Горњи Милановац 

Спортске 
активности 

Кросеви, спортска 
такмичења 

Током године по 
распореду  
Установе 

Директор, 
наставници 
физичког васпитања 

 
Сарадња школе са институцијама, установама и фирмама 

Циљ наведене сарадње је повећање квалитета рада школе, већа понуда разноврсних садржаја који стоје на 
располагању ученицима, наставницима и родитељима, стицање нових искустава и знања применљивих у пракси. 
 
 
Сарадници Облик сарадње Време реализације Реализатори 
Министарство просвете, 
науке и технолошког 

Спровођење завршног 
испита  

Јун 2016. Директор школе, секретар 
школе 
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развоја  Републике Србије 
Завод за вредновање  
квалитета образовања и 
васпитања 

Анализа постигнућа 
ученика на завршном 
испиту 

Јун, август 2016. Стручна већа 

Школска управа  у Чачку 
 

Саветовање, редовни 
послови 

Током године Директор школе, секретар 
школе, служба 
рачуноводства, стручни 
сарадници 

Регионалним центром за 
стручно усавршавање 
запослених у образовању 
у Чачку 

Присуствовање 
запослених стручним 
скуповима и семинарима 

Током године Директор, заинтересовани 
запослени 

Стручна друштва на 
општинском, окружном и 
републичком нивоу 

Стручна усавршавања и 
саветовања 

Током године Стручни активи и 
стручни сарадници 

Основне и средње школе 
у општини Горњи 
Милановац 

Размена информација, 
материјала, посете 
манифестација, 
промоције средњих 
школа по Програму 
професионалне 
оријентације 

Током године Директор, задужени 
наставници, секретар 
школе, стручна служба 

Школе и установе у 
програму „Образовни 
туризам у функцији 
руралног развоја“ и 
школе у програму „Еко 
школе“ 

Размена искустава, посете Током године Драгана Милорадовић  
 
Дарко Мијаиловић 

Компанија „Рикејн“ из 
Београда 

Рециклажа лименки за 
пиће, предавања за 
ученике и набавка 
материјала 

Децембар 2015., јун 2016. Д. Милорадовић, 
директор школе 

Мрежа подршке 
инклузивном образовању 

Састанци Мреже Током године Т. Ђукић, Д. 
Милорадовић 

УНЕСКО Састанци УНЕСКО 
клубова 

Током године Весна Ацовић 

Амбасадори одрживог 
развоја и животне 
средине 

Састанци и размена 
искустава Еко школа, 
учешће на конкурсима  

Током године и по плану 
рада Еко-школе 

Д. Мијаиловић,  
Д. Милорадовић  

„Тетра Пак“, Г. М. Сарадња у акцији: „Еко 
пакет“, реализација 
активности по програму 
„Еко-школе“  

Пролеће  2016. Дарко Мијаиловић, 
сарадници из предузећа 
„Тетра Пак“ 

„Звезда хелиос“ Подршка школи -набавка 
потребних боја 

Током године Драгана Бакић 

„Тараксакум“ Обављање послова по 
пројекту - израда фонтане 
и набавка садница 

Током године (јесен 2014, 
пролеће 2015.) 

Директор и Д. 
Милорадовић 

Компанија „Металац“ Подршка школи и посете 
ученика 

Током године Директор школе и 
предметни наставници 

Предузеће „Фока“ Посете ученика и 
промотивни материјал 

Током године Директор школе 
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Културна и јавна делатност школе 

Школа своју самосталност и аутентичност остварује и кроз улогу покретача културног и јавног живота 
локалне заједнице и шире друштвене средине. Текуће школске године, школа ће ову своју функцију 
остваривати кроз активности приказане табелом. 
Активност Време реализије Реализатори 
Пригодан културно-уметнички 
програм посвећен пријему ђака 
првака 

1. септембар 2015. у  7.30 часова Директор, учитељице и ученици 
чланови драмске секције 

Пројектни дан Еко-школе 
(завршница другог  циклуса) 

22. април  Дан планете Земље Еко координатор, наставници 
биологије, хемије, техничког и 
информатичког образовања, 
учитељи и остали сарадници 

Обилазак Музеја рудничко-
таковског краја за ученике 5. 
разреда  

септембар 2015. Весна Ацовић 

Дечја недеља  Прва недеља октобра 2015. године Директор, заменици директора  

Посета Ђачког парламента 
општинској Еко канцеларији 

Октобар 2015. Весна Ацовић, Данијела 
Нешковић 

Предавање орнитолога о птицама 
нашег краја у матичној школи и 
Враћевшници; 

Октобар 2015. Д. Мијаиловић, Еко канцеларија 
или ГМ оптимист 

Обилазак Милошевог конака у 
Горњој Црнући за ученике 7. 
разреда  

Пролеће  2016. Весна Ацовић 

Посета Сајму књига и позоришту 
по програму УНЕСКО клуба 

Октобар 2015. Директор школе, Весна Ацовић 

Посета крагујевачком позоришту. 
Обилазак крагујевачке Гимназије 
за ученике 8. разреда  

Октобар 2015. Одељењске старешине осмог 
разреда и наставници  историје 

Тематске трибине: Органска 
производња 

Мај/јун  2016. Стручна служба у сарадњи са 
Пољопривредним факултетом из 
Чачка 

Посета Фестивалу науке у 
Београду (наставници и група 
талентованих ученика) 

Децембар 2015. Директор школе, Марина 
Николић 

Прослава Нове године 30. 12. 2015. Невенка Ковачевић, Горан Савић 

прослава дана Светог Саве 
 27. јануар 2016. 

Директор, наставници српског 
језика и музичке културе,  
учитељи 

Посета дечјег песника,  
књижевника и борца за екологију 
Љубивоја Ршумовића и Божидара 
Мандића,  сарадника Дечје 
редакције Првог програма Радио 
Београда и лидера комуне 
„Породица бистрих потока“ на 
Руднику. 

Пролеће 2016. (22. април) Директор школе и  Д. 
Милорадовић 

Изложба еко-ускршњих јаја у 
сарадњи са УГ „ГМ еко-баланс“ 

Април 2016. Вероучитељи, учитељице, 
наставници ликовне културе, Д. 
Милорадовић 

Излет на Рудник („Градови“) за 
ученике 6. разреда  Април 2016. Весна Ацовић 

Посета Паризу по Програму 
УНЕСКО клуба (у зависности од 
интересовања ученика) 

Пролећни распуст 2016. В. Ацовић, И. Весковић 
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Изложба цветних венчића 
поводом празника Цвети  Април, мај 2016. Весна Ацовић, Јелена Машић 

Прослава Дана школе 
 
Промоција сеоског, образовног и 
еко туризма у издвојеном 
одељењу школе у Враћевшници 

16. мај 2016. Директор школе, помоћник 
директора 
 
Весна Ацовић, Никола 
Гавриловић, Дарко Мијаиловић, 
Тијана Ђукић, Драгана 
Милорадовић и остали сарадници 

Смотра школских представа у 
сарадњи са Културним центром Г. 
М. 

Прва половина маја 2016. Горан Савић, Ивана Тодоровић, 
Драгана Бакић, директор 

Обележавање значајних 
Међународних датума по 
програму УНЕСКО клуба 

Током године Весна Ацовић и сарадници 

Акција размене уџбеника између 
ученика школе  
 

Крај другог полугодишта; 
 Разредне старешине, учитељи,  
директор;  
 

Школски Фестивал науке Мај 2016. Марина Николић, Невенка 
Ковачевић 

Часопис „Врт детињства“ Мај 2016. Виолета Стевановић, Зоран 
Маринковић, Дарко Вранић 

„Избор животног позива“-посете 
успешних појединаца, посете 
ученика предузећима и 
установама у општини 

Током године  Директор, одељењске старешине 
7. и 8. разреда 

Прослава матурске вечери за 
ученике VIII разреда 

30. мај 2016. директор, р. старешине 8. разреда 
 

Учешће у програму  локалне 
манифестације „Дани кнегиње 
Љубице“ у Враћевшници 

Јун 2016. Директор, председник МЗ, 
наставници задужени за програм 

 

2.6 ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА РАДА 
 

 

          Финансијски план за 2016. годину налази се у прилогу Годишњег плана рада школе. 
Службени аутомобил 
 

         Школа има један теренски аутомобил марке ЛАДА НИВА регистарских ознака  GM 001-JI. 
 

Време Место Начин  Носиоци 
Током године Сва одељења школе Озелењавање и оплемењивање  

школског простора 
Одељењске заједнице и 
одељењске старешине у 
сарадњи са еколошком 
секцијом 

Септембар 2015.  Мајдан Формирање вртног језерцета у 
дворишту школе; формирање 
компостарника 

Мирјана Вучетић 

Март, април 2016. Враћевшница Обнављање старог воћњака у 
Враћевшници -набавка  10 
нових садница; 

Директор, председник 
МЗ Враћевшница, Д. 
Мијаиловић 

Током године Сва одељења школе Израда едукативних паноа и 
зидних новина 

Сви наставници и 
учитељи 

Током године у 
складу са 
Финансијским 
планом (у прилогу) 

Према исказаним 
потребама наставника и 
учитеља 

Набавка наставних средстава и 
опреме по Финансијском плану 

Директор, секретар, 
шеф рачуноводства 



16 
 

3. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ  
3.1. НАСТАВНИ КАДАР   

Табела  Наставници 

Р
ед

ни
 б

ро
ј 

Презиме и име 
наставника 

Наставни 
предмет који 

предаје 

Одељења 
ученика у 

којима 
предаје 

Недељн
и број 
часова 
обавезн

е 
наставе 

Други 
наставни 

предмет који 
предаје 

Одељења 
ученика у 

којима 
предаје 

Недељни 
број 

часова 
обавезне 
наставе 

Проценат 
ангажовања 

у другој 
школи 

Завршена 
школа/факу

лтет 

Степен 
стручнос

ти 

Ли
це

нц
а 

Д
А/

Н
Е 

Ра
дн

и 
ст

аж
 у

 
го

ди
на

м
а 

Го
ди

не
 с

та
ро

ст
и 

1 2 4 5 6 4a 5a 6a  7 8   9 10 

1 Никола 
Арсенијевић  СРПСКИ ЈЕЗИК VI-1; VI-3 

VII-1,2,3 20     
  

фил.фак.С
рпски VII ДА 8 33 

2 Горан Савић  СРПСКИ ЈЕЗИК VIII-1,2,3;  12    
  

фил.фак.С
рпски VII ДА 17 44 

3 Виолета 
Стевановић СРПСКИ ЈЕЗИК VI-2;V-

1,2,3 19     
  

фил.фак.С
рпски VII НЕ 3 30 

4 Мирјана 
Миленковић  СРПСКИ ЈЕЗИК V-VIII 

Враћ. 17     
  

фил.фак. 
Српски VII ДА 10 37 

5 Биљана 
Милисављевић  

ЕНГЛЕСКИ 
ЈЕЗИК 

VIII-1,2,3 
VI-1,2,3; 
V -1,2,3 

18    
 

Филолошк
и фак. VII ДА 19 42 

6 Нада Богојевић  ЕНГЛЕСКИ 
ЈЕЗИК 

V-VIII 
Враћ. 8 

ЕНГЛЕСКИ 
ЈЕЗИК I - IV 
РАЗРЕД 

I-IV Враћ. 
Д.Врбава 
,Г.Црнућа 

12 

 

Филолошк
и фак. VII ДА 9 34 
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7 Данијела 
Нешковић 

ЕНГЛЕСКИ 
ЈЕЗИК 

I-1,2 
Г.Миланов
ац 

4 Грађанско 
васпитање VI, VII,VIII 3 

20% Свети 
Сава 
45% 
Гимназија 

Филолошк
и фак. VII НЕ 2 26 

8 
Ивана 
Стојковић   
 

ЕНГЛЕСКИ 
ЈЕЗИК I - IV 
РАЗРЕД 

IV-1,2,3;; 
 III-1,2,3 12  ЕНГЛЕСКИ 

ЈЕЗИК 
VII -1,2,3  
 6 

 
Филолошк

и фак. VII ДА 11 36 

9 Ивана 
Милинковић 

ЕНГЛЕСКИ 
ЈЕЗИК I - IV 
РАЗРЕД 

Сврачковц
и,Мајдан 6      

 
Филолошк

и фак. VII ДА 19 43 

10 Сузана 
Николић 

ЕНГЛЕСКИ 
ЈЕЗИК I - IV 
РАЗРЕД 

II-1,2,3 6    
 

Филолошк
и фак. VII НЕ 3 30 

11 Весна Бајић ФРАНЦУСКИ 
ЈЕЗИК 

V-1,2,3;  
VII-1,2,3; 
VIII-1,2,3; 

18      
 

Филолошк
и фак. VII ДА 10 41 

12 Ивана Весковић  ФРАНЦУСКИ 
ЈЕЗИК 

V -VIII 
Враћ. 
VI-1,2,3; 
ГМ 

14      

 
24% Свети 
Сава 

Филолошк
и фак. VII НЕ 3 33 

13 Марија 
Јаковљевић  МАТЕМАТИКА VI-1,2,3; V-

3; 16     
 

ПМФ VII НЕ 2 25 

14 Марина 
Николић  МАТЕМАТИКА VIII-1,2,3; 

V-1 ГМ. 16      
 

ПМФ VII ДА 13 38 

15 Марина 
Петровић  МАТЕМАТИКА  V-VIII 

Враћ. 16    

 

ПМФ VII НЕ 1 28 

16 Немања  
Илић  МАТЕМАТИКА VII-1,2,3;  

V-2 16      
 

ПМФ VII НЕ 1 28 
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17 Ана Ђорђевић 
Васовић ФИЗИКА VI-VIII ГМ.  18     

 
ПМФ VII НЕ 7 37 

18 Весна Ацовић  ИСТОРИЈА 
V-VIII; 
Г.Миланов
ац 

21      
 

фил.фак. 
историја VII ДА 20 48 

19 Александар 
Јањић ИСТОРИЈА  V-VIII 

Враћ. 7      
70% Иво 
Андрић фил.фак.и

сторија VII ДА 15 41 

20 Срђан Ивановић  ГЕОГРАФИЈА 

V-1,2,3; VI-
1,2,3;  
VII-
1,2,3;VIII-
1,2,3 Г.М 

21      

 

Географ.ф
акултет VII ДА 27 54 

21 Ђорђе Васовић ГЕОГРАФИЈА V-VIII 
Враћ. 7    

65% Свети 
Сава Географ.ф

акултет VII НЕ   

22 Љубица Савић  БИОЛОГИЈА 
VI-1,2,3 
VII-1,2,3 
ГМ.  

12      

 
40% Свети 
Сава 

ПМФ 
биологија VII НЕ 14 54 

23 Дарко 
Мијаиловић БИОЛОГИЈА 

VIII-1,2,3 
V-1,2,3 ГМ.  
V-VIII 
Враћ. 

20      

 
ПМФ 

биологија VII НЕ 7 37 

24 Зора 
Средојевић  

ТЕХНИЧКО 
ОБРАЗОВАЊЕ 

V-1,2,3; VI-
1,2,3 
VII-1,2,3; 
VIII-3; 
Г.Миланов
ац 

20      

 

ПМФ 
биологија VII ДА 33 58 

25 Владимир 
Средојевић  

ТЕХНИЧКО 
ОБРАЗОВАЊЕ 

V-VIII 
Враћ. 8 

ИНФОРМАТ
ИКА И 
РАЧУНАРСТ
ВО 

 VI-VIII 
Враћ. 4 

40% М. 
Настасијев
ић ПТФ VII ДА 33 57 
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26 Катарина 
Божовић ФИЗИКА VI-VIII 

Враћ. 6 
ТЕХНИЧКО 
ОБРАЗОВА
ЊЕ 

VII Враћ. 2 
55% 
М.Настасиј
евић 

ФФК VII ДА 12 41 

27 Дарко Вранић ТЕХНИЧКО 
ОБРАЗОВАЊЕ 

VIII-1,2;  
Г.Миланов
ац 

4 

 
ИНФОРМАТ
ИКА И 
РАЧУНАРС
ТВО 

V-VIII Г.М.  10 

 

ПТФ VII ДА 10 38 

28 Љубица 
Радуловић  

ФИЗИЧКО 
ВАСПИТАЊЕ 

VII-1,2,3; 
VI-1,2; 
VIII-1,  
VIII-2   

14 ИЗАБРАНИ 
СПОРТ 

VII-1,2,3; 
VI-1,2; 
VIII-1 

6 

 

ФФК VII ДА 29 55 

29 Александар 
Николић  

ФИЗИЧКО 
ВАСПИТАЊЕ 

VIII-3;  
VI-3 ГМ.  
V-VIII 
Враћ. 

12 ИЗАБРАНИ 
СПОРТ 

VIII-2  
V-3; VIII-3 
VI-3 ГМ 
V-VIII 
Враћ. 

8 

 

ФФК VII ДА 22 48 

30 Прокић 
Радмило 

ФИЗИЧКО 
ВАСПИТАЊЕ 

V- 1,2   ГМ 
V-3;   
 

6 ИЗАБРАНИ 
СПОРТ 

V- 1,2   ГМ 
 2 

60% Свети 
Сава ФФК VII ДА 23 51 

31 Ивана Недић МУЗИЧКА 
КУЛТУРА 

V-1,2,3; VI-
1,2,3; VII-
3;VIII-1,2,3; 
V-VIII Вр. 

18      

 
10% Свети 
Сава ФМУ VII НЕ 5 32 

32 Ненад 
Јовановић 

МУЗИЧКА 
КУЛТУРА 

 VII-1,2; 
ГМ. 2      

20% 
Таковски 
устанак 
60% Свети 
Сава 

Виша 
музичка 
школа 

VI ДА 20 45 

33 Драгана Бакић ЛИКОВНА 
КУЛТУРА 

VI-1,2,3; 
VII-1,2,3; 
VIII-1,2,3  

9      

 
55% Свети 
Сава 

Факултет 
примењених 
уметности 

VII ДА 16 39 

34 Ивана Лазовић 
Вранешевић 

ЛИКОВНА 
КУЛТУРА 

V-VIII 
Враћ. 5      

20% 
Таковски 
устанак, 
55% 
Прељина 

Виша 
музичка 
школа 

VI ДА 10 36 
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35 Зоран 
Маринковић 

ЛИКОВНА 
КУЛТУРА V-2,3 ГМ.  4 

ИЗБОРНИ 
ПРЕДМЕТ 3 
- ЦРТАЊЕ, 
СЛИКАЊЕ И 
ВАЈАЊЕ 

VII ГМ 1 

25 % Краљ 
А. 
50 % 
Арсеније 
Лома 

ФЛУ VII ДА 15 49 

36 Душан 
Лазаревић 

ЛИКОВНА 
КУЛТУРА V-1 2 

ИЗБОРНИ 
ПРЕДМЕТ 3 
- ЦРТАЊЕ, 
СЛИКАЊЕ И 
ВАЈАЊЕ 

VI  ГМ 1 

85% 
Момчило 
Настасијев
ић 

Виша 
ликовна 
школа 

VI ДА 34 59 

37 Никола 
Гавриловић  

ВЕРОНАУКА - 
СРПСКО 
ПРАВОСЛАВНА 

I-VIII 
Враћ.,Д. 
Врбава,Цр
нућа, 
Мајдан и 
Сврач. 

13      

40 % Иво 
Андрић 
Прањани богосл.шко

ла VI ДА 12 35 

38  Јелена Машић  
ВЕРОНАУКА - 
СРПСКО 
ПРАВОСЛАВНА 

I -VIII; 
Г.Миланов
ац 

18      

10% 
Момчило 
Настасијев
ић 

Богосл.инс
титут VI ДА 10 33 

39 Оливера 
Марковић ХЕМИЈА 

VII-1,2 
VIII-1,2,3 
ГМ.  
 

10      

50% Свети 
Сава ПМФ 

Хемија VII ДА 15 41 

40 Миланко 
Брадић ХЕМИЈА 

VII-VIII 
Враћ. 
VII-3  

6    
 

ПМФ 
Хемија VII ДА 18 51 

41 Душанка Грујић  РАЗРЕДНА 
НАСТАВА I - IV 

II -1; 
Г.Миланов
ац 

20      
 

Учитељски 
фак. VII ДА 25 47 

42 
Веснав 
Ковачевић 
Мирковић  

РАЗРЕДНА 
НАСТАВА I - IV 

II -2; 
Г.Миланов
ац 

20      
 

Учитељски 
фак. VII ДА 24 57 

43 Весна Симовић  РАЗРЕДНА 
НАСТАВА I - IV 

II -3 Горњи 
Милановац 20      

 
Учитељски 

фак. VII ДА 21 45 
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44 Саша 
Радичевић  

РАЗРЕДНА 
НАСТАВА I - IV 

III-1; 
Г.Миланов
ац 

20      
 

Учитељски 
фак. VII ДА 28 50 

45 Гордана 
Урошевић  

РАЗРЕДНА 
НАСТАВА I - IV 

III -2; 
Г.Миланов
ац 

20      
 

Учитељски 
фак. VII ДА 27 49 

46 Биљана Пантић    РАЗРЕДНА 
НАСТАВА I - IV 

III -3; 
Г.Миланов
ац 

20      
 

Учитељски 
фак. VII ДА 24 47 

47 Мирјана Лазић  РАЗРЕДНА 
НАСТАВА I - IV 

IV -1; 
Г.Миланов
ац 

20      
 

Учитељски 
фак. VII ДА 27 49 

48 Марина 
Мирковић  

РАЗРЕДНА 
НАСТАВА I - IV 

IV -2; 
Г.Миланов
ац 

20      
 

Учитељски 
фак. VII ДА 24 46 

49 Невенка 
Ковачевић  

РАЗРЕДНА 
НАСТАВА I - IV 

IV -3; 
Г.Миланов
ац 

20      
 

Учитељски 
фак. VII ДА 24 46 

50 Весна Ивановић  РАЗРЕДНА 
НАСТАВА I - IV 

I -1; 
Г.Миланов
ац 

20      
 

Учитељски 
фак. VI ДА 30 54 

51 Љиљана 
Максић  

РАЗРЕДНА 
НАСТАВА I - IV 

I -2; 
Г.Миланов
ац 

20      
 

Учитељски 
фак. VII ДА 27 48 

52 Душица 
Јестровић    

РАЗРЕДНА 
НАСТАВА I - IV 

II 
Враћевшн
ица 

20      
 

Учитељски 
фак. VII ДА 24 47 

53 Мирјана 
Средојевић    

РАЗРЕДНА 
НАСТАВА I - IV 

III 
Враћевшн
ица 

20      
 

Учитељски 
фак. VI ДА 18 41 

54 Оливера 
Николић       

РАЗРЕДНА 
НАСТАВА I - IV 

IV 
Враћевшн
ица 

20      
 

Учитељски 
фак. VII ДА 20 42 
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55 Љубица 
Мајсторовић     

РАЗРЕДНА 
НАСТАВА I - IV 

I 
Враћевшн
ица 

20      
 

Учитељски 
фак. VII ДА 17 50 

56 
Вера 
Михаиловић     
K 2 

РАЗРЕДНА 
НАСТАВА I - IV 

II ,III 
Сврачковц
и 

20      
 

Учитељски 
фак. VII ДА 23 48 

57 Биљана 
Марковић    K 2 

РАЗРЕДНА 
НАСТАВА I - IV 

I, IV 
Сврачковц
и 

20      
 

Учитељски 
фак. VII ДА 27 48 

58 Зорица 
Поломац 

РАЗРЕДНА 
НАСТАВА I - IV 

Доња 
Врбава 20      

 
Учитељски 

фак. VII ДА 25 46 

59 Јелена Пајовић 
К2 

РАЗРЕДНА 
НАСТАВА I - IV 

Горња 
Црнућа 20      

 
Учитељски 

фак. VII ДА 3 37 

60 Мирјана 
Вучетић К3 

РАЗРЕДНА 
НАСТАВА I - IV Мајдан 20      

 
Учитељски 

фак. VII ДА 11 41 

61 Сања 
Антонијевић  

ПРОДУЖЕНИ 
БОРАВАК I - II 

Г.Миланов
ац 20      

 
Учитељски 

фак. VII ДА 20 45 

 
3.3. ВАННАСТАВНИ КАДАР        
Табела   Ваннаставно особље (директор, стручни сарадници и остали радници) 
 

Р
ед

ни
 б

ро
ј 

Презиме и име Радно место 
Обим радног 

времена 
(децималан број) 

Проценат 
ангажовања у 
другој школи Завршена школа/    

факултет 
Степен 

стручности 

Л
иц

ен
ца

 
Д

А
/Н

Е 

Р
ад

ни
 с

та
ж

 
у 

го
ди

на
м

а 

Го
ди

не
 

ст
ар

ос
ти

 

1 2 4 5  6 7  8 9 

1 Емина Ђурић Директор школе 100,00%  фил.фак.Српски VII ДА 17 41 
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2 Владимир Средојевић Помоћник директора 10,00%       

3 Ана Ђорђевић Васовић Помоћник директора 10,00%       

4 Вранић Дарко Помоћник директора 30,00%       

5 Радовић  Мирјана Секретар школе 100,00%  правни факултет VII ДА 27 53 

6 Милорадовић Драгана Педагог 100,00%  Педагошки фак. VII ДА 17 44 

7 Ђукић Тијана Психолог 100,00%  Педагошки фак. VII ДА 11 38 

8 Мијаиловић Вера Руководилац 
рачуноводства 100,00%  овл. Рачуновођа IV  30 53 

9 Илић Ана Административно-
финансијски радник 100,00%  Средња школа IV  11 36 

10 Горан Савић Библиотекар 34,00%       

11 Марија Јаковљевић Библиотекар 11,00%       

12 Весна Марковић-Чегањац Стручни сарадник - 
логопед 20,00%  деф.фак. VII  5 42 
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13 Костић Божидар Домар школе 100,00%  метал.стр. III  37 59 

14 Огњановић Милан Домар школе 100,00%  СТШ III  24 44 

15 Дедић Светозар Ложач 100,00%  СТШ III  39 62 

16 Јоксић Душко Ложач 100,00%  СТШ III  27 47 

17 Петровић Славица Куварица 100,00%  прехрамб.струка III  19 41 

18 Ђоковић Љиљана Куварица 100,00%  прехрамб.струка III  31 53 

19 Павићевић Лидија Спремачица 100,00%  основна школа 0, I  27 53 

20 Степић Гордана Спремачица 100,00%  основна школа 0, I  20 43 

21 Стевановић Петрија Сервирка у школској 
кухињи 100,00%  основна школа 0, I  27 50 

22 Љубенов Весна Спремачица 100,00%  основна школа 0, I  16 50 

23 Радевић Стана Спремачица 100,00%  основна школа 0, I  19 48 
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24 Нишавић Славица Спремачица 100,00%  основна школа 0, I  24 42 

25 Петровић Милица Спремачица 100,00%  основна школа 0, I  23 48 

26 Пантелић Радисав Спремачица 100,00%  основна школа 0, I  27 61 

27 Тодоровић Гордана Спремачица 100,00%  основна школа 0, I   45 

28 Царевић Снежана Спремачица 100,00%  основна школа 0, I  16 42 

29 Павићевић Милијана Спремачица 100,00%  основна школа 0, I  26 58 

30 Милинковић Зора Спремачица 100,00%  основна школа 0, I  17 45 

31 Станишић Славица Спремачица 100,00%  основна школа 0, I  19 42 

32 Милић Олгица Спремачица 100,00%  основна школа 0, I  16 43 
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ПРИМАРНИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ У ШКОЛСКОЈ 2015/2016. ГОДИНИ 
 

Ове школске године као приоритете истичемо: 
 

• Усаглашавање школске документације са новим Законом; 
• Самоевалуацију  у другом циклусу области „Настава и учење“ и „Постигнућа ученика“ у циљу 

унапређења квалитета наставног процеса;  
• Одржавање високог нивоа безбедности ученика и наставак подршке деци у свим аспектима школског 

живота; 
• Наставак неговања добре инклузивне културе и праксе; 
• Спровођење Школског развојног плана (акциони план за реализацију саставни је део ГПРШ-е); 
• Реализација и унапређење програма „Еко-школе“, „ Дечја економија и предузетништво“, „Образовни 
туризам у функцији руралног развоја“ у издвојеном одељењу у Враћевшници; 
• Подстицање функционалног знања и јачање позиције малих сеоских школа кроз УНИЦЕФ-ов пројекат 
„Образовни туризам у функцији руралног развоја; 
• Спровођење пројекта Професионална оријентација ученика на прелазу у средњу школу; 
• Реализација активности из Плана за унапређивање квалитета рада установе сачињеног на основу 
Извештаја о спољашњем вредновању квалитета рада Школе;  

У току школске године: 

Планирање и припремање наставе биће засновано на проверама остварености образовних стандарда за 
крај обавезног образовања и за крај првог циклуса образовања. Начини провере остварености образовних 
стандарда дати су у Школским програмима за 1. и 2. циклус основног образовања и васпитања наше школе.  
Пратиће се и проверавати усвојеност наставних садржаја и оствареност стандарда иницијалним тестовима, 
редовним усменим и писаним проверама знања. Планирана су пробна тестирања ученика осмог разреда за 
завршни испит на начин прописан  Правилником о завршном испиту за крај основног образовања; 

Распоред писаних провера биће планиран на нивоу одељењских већа у складу са Правилником о 
оцењивању, биће истакнут у холу школе и на школском сајту; 

Наставиће се обавезна изборна настава грађанског васпитања и веронауке у свим нивоима образовања; 
Организоваће се настава изборних предмета у свих осам разреда у складу са изјашњавањем родитеља и 

расположивим кадровима; 
Редовно ће се одржавати угледни, огледни и јавни часови, које ће посматрати осим директора, 

помоћника, стручних сарадника, колега истих по образовању и ученици и родитељи посматрачи; 
Користиће се савремене методе и облици рада; 
Школа  ће  учествовати   на   општинским,   регионалним,   републичким   и   међународним   

такмичењима, конкурсима и семинарима; 
Вршиће се континуирана едукација запослених у школи, како у земљи, тако и у иностранству (план 

стручног усавршавања наставника саставни је део овог документа); 
Школа ће наставити да ради по програму рада УНЕСКО-а; 
Организоваће се разноврсне ваннаставне активности, са нагласком на Сајам науке који се отвара за 

локалну заједницу; 
Организоваће се међуодељењска такмичења у току године; 
Интензивираће се тимски рад ; 
Школа ће учествовати у манифестацијама: Дечја недеља,“ Дани кнегиње Љубице“, „Ноћ музеја“, 

Школска сцена; 
 

4. ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
 

Организацијом рада у школи бавиће се директор, помоћници директора и дежурни наставници. 
Наставничко веће ће разматрати предлоге Педагошког колегијума, који осмишљава и унапређује образовно-
васпитни рад школе. 

У мaтичнoj шкoли нaстaвa сe извoди у  23 одељења, у двe смeнe кoje сe смeњуjу пeтнaeстoднeвнo. Jeдну 
смeну чинe млaђи (I-IV) рaзрeди, a другу стaриjи (V-VIII) рaзрeди. На сваком почетку школске године, 
прeпoднeвну смeну пoхaђaју млaђи рaзрeди  штo je уoбичajeнo.  
                У циљу oбeзбeђeњa услoвa зa oргaнизaциjу oстaлих oбликa рaдa сa учeницимa урaђeн je рaспoрeд 
вaннaстaвних aктивнoсти кojи  je сaстaвни дeo Гoдишњeг плaнa рaдa шкoлe.  Прoстoр мeдиja-хoлa тaкoђe сe 
кoристи прeмa утврђeнoм рaспoрeду у Прилогу. 



ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 

 

27 
 

Распоред коришћења школског простора за ваннаставне активности  
 

Назив активности Простор Време одржавања Задужена особа 
Новинарска секција разглас  

 
Виолета Стевановић 

Драмска секција Медија хол   Ивана Весковић, Горан 
Савић 

Драмско-рецитаторска 
секција 

учионице  Учитељице 

Рецитаторска секција Канцеларија поред 
фискултурне сале 

 Никола Арсенијевић 

Литерарна секција Школа у Враћевшници  Мирјана Миленковић 
Хор и оркестар Канцеларија поред 

фискултурне сале 
 Ивана Тодоровић 

Математичка секција Припрема за природне 
науке 

 Саша Радичевић 

Еколошко-биолошка 
секција 

Канцеларија поред 
фискултурне сале 

 Љубица Савић 

Саобраћајна секција Канцеларија поред 
фискултурне сале 

 Зора Средојевић 

Мини рукомет Фискултурна сала  Невенка Ковачевић 
Атлетска секција Фискултурна сала  Љубица Радуловић 
Одбојкашка секција Фискултурна сала  Љубица Радуловић 
Секција стоног тениса Фискултурна сала  Љубица Радуловић 
Кошаркашка секција Фискултурна сала  Радмило Прокић 
Стрељаштво Фискултурна сала  Радмило Прокић 
Фудбалска секција Враћевшница  Александар Николић 
Рукометашка секција Враћевшница  Александар Николић 
Секција стоног тениса 
у Враћевшници 

Враћевшница  Александар Николић 

Мали дизајнери: 
рукотворине од 
рециклажних 
материјала 

Враћевшница 
Канцеларија поред 
фискултурне сале-
матична школа 

 Ивана Лазовић-
Вранешевић, Драгана 
Бакић 

 
               У пет пoдручних шкoлa нaстaвa сe извoди у jeднoj смeни. У пoдручним шкoлaмa свaкo oдeљeњe 
учeникa имa свojу учиoницу сa мoгућнoшћу кoришћeњa истe зa нaстaвнe и вaннaстaвнe aктивнoсти у пoтрeбнoм 
oбиму. 

Због  ограничених просторних могућности  у матичној школи, по једно одељење шестог разреда има 
улогу „шетајућег одељења“, тј. користи простор одељења која су на настави физичког васпитања или 
информатике. Свако од три одељења шестог разреда ће у овој улози провести по 1/3 укупног броја  
наставних дана.  

О организацији наставе брину помоћници директора и директор школе. За време одмора на 
спратовима и у школском дворишту дежурају наставници који брину о безбедности и понашању ученика. На 
улазима дежурају ученици  3. и 4.  у нижим разредима и ученици 6. 7. и  8. разреда.  
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4.1. РАСПОРЕД  УЧИОНИЦА  У  ШКОЛСКОЈ  2015/2016.  
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IV3 
V3 

I2 
VII2 

III2 
VII3 

III1 
VIII2 

III3 
VIII3 

II2 
VI2 

IV1 
VIII1 

IV2 
V1 

I1 
V2 

II3 
VI3 

 

 
ТОАЛЕТ 

 
 

ПРОДУЖЕНИ 
БОРАВАК 

 
 
НАСТАВНИЧКА 
КАНЦЕЛАРИЈА 

 

Б 
И 
Б 
Л 
И 
О 
Т 
Е 
К 
А 

II1 
VII1 



ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 

 

29 
 

Распоред шетајућих одељења:  
Распоред учионица за одељења VI  разреда 

 
                             Час                                   
Дан 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

ПОНЕДЕЉАК 51 51 53 сала 52 52 

УТОРАК 62 71 83 53 63  

СРЕДА 51 53 52 52 73 72 

ЧЕТВРТАК 62 сала 63 63 83 83 

ПЕТАК 72 сала 71 73 62 81 
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4. 2. Број ученика, одељења, одељењске старешине школске 2015/2016. године 

Школско 
место Разред, одељење Број одељења и 

комбинација 

Број ученика      Одељењски старешина, 
учитељ 

M Ж свега 

ГО
РЊ

И
 М

И
Л

А
Н

О
В

А
Ц

 –
 М

А
ТИ

Ч
Н

А
 Ш

К
О

Л
А

 
 

I1  16 10 26 Весна Ивановић 
I2  17 10 27 Љиљана Максић 
свега I 2 33 20 53  
II1  13 8 21 Душанка Грујић 

II2  8 12 20 Весна Ковачевић-
Мирковић 

II3  7 13 20 Весна Симовић 
свега II  3 28 33 61  
III1  11 7 18 Саша Радичевић 
III2  9 11 20 Гордана Урошевић 
III3  11 7 18 Биљана Пантић 
свега  III  3 31 25 56+ ИОП  
IV1  11 9 20 Мирјана Лазић 
IV2  11 9 20 Марина Мирковић 
IV3  11 8 19 Невенка Ковачевић 
свега  IV 3 33 26 59  
V1  11 10 21 Марина Николић 
V2  13 9 22 Весна Ацовић 
V3  12 8 20 Дарко Мијаиловић 
свега  V 3 36 27 63  

VI1  14 9 23 Срђан Ивановић  
VI2  12 10 22 Ивана Весковић 
VI3  6 16 22 Марија Јаковљевић 
свега   VI 3 32 35 67  
VII1  11 11 22 Љубица Радуловић 
VII2  12 10 22 Ана Васовић 
VII3  11 10 21 Никола Арсенијевић 
свега VII 3 34 31 65  
VIII1  11 12 23 Горан Савић 
VIII2  11 8 19 Дарко Вранић 
VIII3  9 11 20 Биљана Милисављевић 
свега VIII 3 31 31 62  
СВЕГА I-IV 11 125 104 229  
СВЕГА V-VIII 12 133 124 257  
СВЕГА I-VIII 23 258 228 486  

 
 
 
 

Школско 
место 

Разред, 
одељење 

Број одељења и 
комбинација 

Број ученика 
Одељењски старешина, 
учитељ 

М Ж 
 
свега 
 

В
РА

Ћ
ЕВ

Ш
Н

И
Ц

А
 

I 1 5 7 12 Љубица Мајсторовић  

II 1 6 2 8 Душица Јестровић 
III 1 4 5 9 Мирјана Средојевић 
IV 1 4 5 9 Оливера Николић 
СВЕГА I-IV 4 19 19 38  
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V 1 - 7 7 Александар Николић 
VI 1 8 4 12 Марина Петровић 
VII 1 4 2 6 Мирјана Миленковић 
VIII 1 3 8 11 Сања Миљуш 
СВЕГА  
V-VIII 4 15 21 36  

СВЕГА  
I-VIII 8 34 40 74  

ГО
РЊ

А
 Ц

РН
У

Ћ
А

  
I 

1 
- 1 1 

Јелена Пајовић 
II 1 - 1 

СВЕГА  I-IV 1 1 1 2  

Д
О

Њ
А

 В
РБ

А
В

А
 

II 1 1 - 1 Зорица Поломац 

СВЕГА I-IV 
 1 1 - 1 

 

 
 

Школско 
место Разред, одељење Број одељења и 

комбинација 
Број ученика Одељењски 

старешина, учитељ 
М Ж свега 

  С
В

РА
ЧК

О
В

Ц
И

 

I 1 2 3 5 Биљана Марковић 
II 2 - 2 
III 1 2 3 5 Вера Михаиловић IV 3 - 3 

СВЕГА I-IV 2 9 6 
 
15 
 

 

МАЈДАН 

I 

1 

2 2 4 

Мирјана Вучетић II - 1 1 

III - 1 1 

СВЕГА I-IV 1 2 4 6  

СВЕГА 
ШКОЛА 

СВЕГА I-IV 20 157 134 291  
СВЕГА V-VIII 16 148 145 293  

СВЕГА I-VIII 36 305 279 584  

 
 

Број ученика по разредима школске 2015/2016. године 
 

Разред 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Свега ученика
Бр. ученика 75 74 71 71 70 79 71 73 584 
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Број деце обухваћене Припремним предшколским програмом школске 2015/2016. године у 
издвојеним одељењима ОШ „Десанка Максимовић“ 

 
Издвојено одељење Број деце 
Враћевшница 5 
Горња Црнућа 1 
Доња Врбава 1 
Сврачковци 4 
 

4.3 Структура одељења и просек ученика 
 

 
НАПОМЕНА: У број ученика комбинованих одељења од два разреда урачунали смо и  једног предшколца у 
Доњој Врбави (у одељењу са једним другаком). Као број ученика комбинованих одељења од три разрада 
представили смо одељења комбинована од два разреда у којима учитељице раде и са групом предшколаца, јер 
се ту образовно-васпитни рад одвија по три програма. Ту спада одељење учитељице Вере Михаиловић у 
Сврачковцима са осам ученика и четири предшколца и одељење у Горњој Црнући са два ученика и једним 
предшколцем. 

4.4 Правила понашања дежурних ученика 
• Дежурни ученици су обавезни да дођу на дежурство најмање 30 минута пре почетка наставе. 

Уколико су спречени да дежурају, неопходно је да обавесте одељенског старешину или помоћника 
директора, који ће им одредити замену; 

• Дежурним ученицима није дозвољено да присуствују часовима по сопственом избору; 
• У случају да за време дежурства имају писани задатак или вежбу, дежурни ученици су обавезни да 

нађу замену за тај час, о чему обавештавају одељенског старешину, стручне сараднике и помоћника 
директора; 

• Дежурним ученицима није дозвољен излазак из школе, без одобрења помоћника директора; 
• Дежурни ученици су обавезни да се свакој одраслој особи која уђе у школу обрате љубазно и 

културно, пожеле јој пријатан боравак у школи и помогну у оквиру својих могућности; 
• Дежурни ученици дужни су да све време проведу на дежурном месту, а уколико један ученик мора да 

напусти место дежурства, други мора бити на месту до његовог повратка; 
• Дежурни ученици су обавезни да носе одговарајуће ознаке за дежурне ученике; 
• Дежурни ученици у преподневној смени дужни су да сачекају долазак дежурних ученика из друге 

смене у 12:30, пре него што напусте место дежурства; 
• Дежурним ученицима није дозвољено прављење буке, гужве и сл; 

Тип одељења Број одељења Просек ученика по одељењу 

Одељења од једног разреда (чиста 
одељења) 31 18,06 

Комбинована од два разреда 
2 4,5 

Комбинована од три разреда 
3 7 

Комбинована од четири разреда 
- - 

Одељења од једног разреда са 
мање од 20 ученика 12 12,33 

Одељења од једног разреда са 
више од 25 ученика 2 26, 5 
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4.5 Распоред звоњења у матичној школи 
 

П
ре

по
дн

ев
на

 с
ме

на
 

час од до одмор (минута) 

1. 7. 30 8. 15 5 
2. 8. 20 9. 05 20 
3. 9. 25 10. 10 15 
4. 10. 25 11. 10 5 
5. 11. 15 12. 00 5 
6. 12. 05 12. 50  

П
оп

од
не

вн
а 

см
ен

а 1. 13. 00 13. 45 5 
2. 13. 50 14. 35 20 
3. 14. 55 15. 40 15 
4. 15. 55 16. 40 5 
5. 16. 45 17. 30 5 
6. 17. 35 18. 20  

 

4.6 Распоред звоњења у Враћевшници  
  

П
ре

по
дн

ев
на

 с
ме

на
  

час од до одмор (минута) 
1. 8. 05 8. 50 5 
2. 8. 55 9. 40 15 
3. 9. 55 10. 40 10 
4. 10. 50 11. 35 5 
5. 11. 40 12. 25 5 
6. 12. 30 13. 15  

  
У четвороразредним школама настава се изводи само у једној смени и почиње: 
 
- у  745    у Доњој Врбави 
- у  730  часова у Горњој Црнући 
- у  745  часова у Сврачковцима 
- у  830 часова у Мајдану 
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4.7 ПУТОВАЊЕ УЧЕНИКА ДО ШКОЛЕ  шк. 2015/2016. године  
 
 

Разред и 
број 

ученика 

Удаљеност од куће до школе у км. Путује 
аутобусом 

Ђаци пешаци 
 

до 2 2 - 4 4 - 6 6 - 8 8 - 10 10 - 15 3-5 км 6-10 км Преко 10 
км 

 I- 75 45 7 - - - - 1  - - 
II - 74 61 8 5 - - - 1 - - - 
III – 71 60 9 1 1 - - 5 - - - 
IV- 71 62 6 3 - - - 3 - - - 
I-IV- 291 248 31 11 1 - - 10 2 - - 
V – 70 61 7 2 - - - 2 2 - - 
VI – 79 65 9 3 2 - - 10 6 - - 
VII – 71 59 7 4 1 - - 7 11 - - 
VIII- 73 61 10 2 - - - 10 - - - 
V-VIII- 293 246 33 11 3 - - 29 19 - - 
I-VIII - 584 494 64 22 4 - - 39 21 - - 
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4.8 Породични услови ученика шк. 2015/2016.  
 

Ра
зр

ед
 

Бр
ој

 у
че

ни
ка

 у
 р

аз
ре

ду
 

 
Породица у којој ученик живи Образовна структура родитеља Стамбени услови 

родитеља 
Запосленост 
родитеља 

К
ом

пл
ет
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Бе
з 

оц
а 

Бе
з 

ма
јк
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з 
об

а 
ро

ди
те

љ
а 

Је
да

н 
ро

ди
те

љ
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ин

ос
тр

ан
ст
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О
ба

 р
од

ит
ељ

а 
у 

ин
ос

тр
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ст
ву
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Ж
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ељ
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1. 75 75 - - - 2 - - - 3  14 116 5 15 - - 4 - - - - 71 17 19 35 4 
2. 74 72 1 1 - 3 - - - 5 1 8 113 11 13 - - 2 - - 2 - 70 18 5 50 1 
3. 71 70 - 1 - 2 - - - 3 - 3 133 4 2 - - 1 - - 1 - 69 21 7 31 12 
4. 71 69 2 - - 1 - - - 2 - 10 117 2 13 - - 3 - - - - 68 24 7 29 11 

1.-4. 291 286 3 2 - 8 - - - 13 1 35 479 22 43 - - 10 -  3 - 278 80 38 145 28 
5. 70 68 1 1 - - - - - 3 1 33 98 3 5 - - 6 - 1 2 - 61 19 3 45 3 
6. 79 76 2 1 - - - - - 5 - 21 116 10 11 - - 2 - - 2 - 75 23 7 43 6 
7. 71 68 3 - - - - - - 2 - 22 103 9 8 - - 4 - - 7 - 60 20 5 40 6 
8. 73 72 1 - - 1 - - - 4 - 11 119 3 14 - - 3 - - 6 - 64 22 8 38 5 

5.-8. 293 284 7 2 - 1 - - - 14 1 87 436 25 38 - - 15 - 1 17 - 260 84 23 166 20 
1.-8. 584 570 10 4 - 9 - - - 27 2 122 915 47 81 - - 25 - 1 20 - 538 164 61 311 48 
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4.9 СТРУКТУРА И РАСПОРЕД ОБАВЕЗА НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И 
СТРУЧНИХ САРАДНИКА У ОКВИРУ РАДНЕ НЕДЕЉЕ – НАЛАЗИ СЕ У 
ПРИЛОГУ НА КРАЈУ ДОКУМЕНТА  
 
Назив 
Тима/Актива/активност 

Чланови тимова и 
руководиоц/задужено 
лице 

Записничар Документација се 
налази код: 

Стручни актив за развојно 
планирање 

Емина Ђурић, Дарко 
Вранић-руководиоц, Весна 
Симовић-заменик 
руководиоца,  Драгана 
Милорадовић, Тијана 
Ђукић, Горан Савић, 
Весна Ацовић, Весна 
Ковачевић Мирковић, 
Саша Радичевић, Душица 
Јестровић  

Душица Јестровић, 
Горан Савић (заменик 
записничара) 

педагога 

Стручни актив за развој 
школског програма 

Љиљана Максић, 
координатор,  Марина 
Мирковић (заменик 
руководио ца), Марина 
Николић, Виолета 
Стевановић у сарадњи са 
стручном службом; 

  

Наставничко веће Директор/помоћник 
директора 

Дарко Мијаиловић,  педагога 

Тим за заштиту ученика од 
насиља, злостављања и 
занемаривања 

Тијана Ђукић, 
координатор, Весна 
Ацовић, Горан Савић, 
Срђан Ивановић, Весна 
Ковачевић Мирковић, 
Саша Радичевић, Марина 
Николић, Ивана Весковић; 

 психолога 

Тим за инклузивно 
образовање 

Тијана Ђукић, 
координатор, Мирјана 
Лазић, Драгана 
Милорадовић, Весна 
Ковачевић Мирковић, 
Ивана Весковић; 

Мирјана Лазић психолога 

Стручно веће за разредну 
наставу 

Невенка Ковачевић-
руководиоц. Сви/е 
учитељи/це и Сања 
Антонијевић (боравак). 

  

Стручнo вeћe зa jeзикe  Никола Арсенијевић    
Стручнo вeћe зa 
друштвeнe нaукe Срђан Ивановић   

Стручнo вeћe зa прирoднe 
нaукe 

 Марина Николић 
 

  

Стручнo вeћe зa 
уметности и вештине Љубица Радуловић   

Тим за самовредновање 
области: Настава и учење 

Драгана Милорадовић, 
координатор, Тијана 
Ђукић, Виолета 
Стевановић, Биљана 
Пантић, Марина Николић; 

Биљана Пантић Педагога 

Тим за самовредновање 
области: Постигнућа 
ученика 

Весна Ковачевић 
Мирковић, координатор, 
Весна Симовић, Тијана 

Весна Симовић  
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Ђукић, Драгана 
Милорадовић,  Дарко 
Вранић; 

Тим за самовредновање 
области: Ресурси 

Биљана Марковић, 
координатор, Весна 
Ивановић, Зора 
Средојевић, Ана 
Ђорђевић; 

  

Тим за самовредновање 
области: Етос 

Весна Ацовић, 
координатор, Душанка 
Грујић, Невенка 
Ковачевић, Оливера 
Марковић; 

  

Тим за самовредновање 
области: Руковођење, 
организацију и 
обезбеђивање квалитета 

Саша Радичевић, 
координатор, Вера 
Михаиловић, Гордана 
Урошевић, Ивана 
Стојковић; 

  

Тим за самовредновање 
области: Подршка 
ученицима 

Биљана Милисављевић, 
координатор, Дарко 
Мијаиловић, Марина 
Мирковић, Данијела 
Нешковић; 

Марина Мирковић  

Тим за самовредновање 
области: Школски програм 
и Годишњи план рада 

Срђан Ивановић, 
координатор, Душица 
Јестровић, Зорица 
Поломац, Весна Бајић; 

  

Тим за професионалну 
оријентацију 

разредне старешине 
седмог и осмог разреда: 
Љубица Радуловић, Ана 
Ђорђевић, Никола 
Арсенијевић, Мирјана 
Миленковић, Горан Савић, 
Дарко Вранић, Биљана 
Милисављевић, Сања 
Миљуш 

  

Тим за стручно 
усавршавање 

Невенка Ковачевић, 
координатор, Срђан 
Ивановић и Верица 
Мијаиловић-
рачуноводство; 

  

Тим за маркетинг и јавне 
наступе ученика 

Емина Ђурић, 
координатор, Гордана 
Урошевић, Душанка 
Грујић, Весна Симовић, 
Драгана Бакић, Ивана 
Тодоровић, Весна Ацовић, 
Горан Савић, Данијела 
Нешковић, Ивана 
Весковић 

  

Педагошки колегијум Руководиоци: 
директор/помоћник 
директора, чланови: 
Невенка Ковачевић, 
Никола Арсенијевић,  
Срђан Ивановић, Марина 
Николић, Љубица 
Радуловић 

Невенка Ковачевић, 
записничар, Никола 
Арсенијевић, заменик 
записничара  

 

Тим за спровођење 
међународног програма 

Дарко Мијаиловић, 
координатор, Мирјана 
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«Еко-школе» Средојевић, Оливера 
Николић, Александар 
Николић, Ивана Лазовић  
Вранешевић и Ђорђе 
Васовић; 

Тим за спровођење  
програма: «Образовни 
туризам“ и 
„Предузетништво“ 

Драгана Милорадовић-
координатор, Вера 
Михаиловић, Душица 
Јестровић, Мирјана 
Вучетић, Ивана Лазовић, 
Дарко Мијаиловић 

  

 

 
Остали послови: 
 

Задужење Задужена особа 
Школски лист  
Летопис и школска публикација Никола Арсенијевић и Мирјана Миленковић 
Уређивање школског сајта Немања Илић 
Рад Ђачког парламента Весна Ацовић, Данијела Нешковић 
Унеско клуб Весна Ацовић, Весна Бајић, Ивана Весковић 
Подмладак Црвеног крста Весна Ацовић 
Продужени боравак Сања Антонијевић 
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ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ И ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ - ШКОЛСКЕ 2015-2016. ГОДИНЕ  
            
         
            
 
ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ И ВЕРСКА НАСТАВА     
            

НАЗИВ 
ПРЕДМЕТА РАЗРЕД I II III IV V VI VII VIII УКУПНО % 

1.  ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 20 24 20 15 0 25 25 23 152 25,75% 
2. ВЕРСКА 
НАСТАВА ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 55 51 51 56 74 55 46 50 438 74,25% 

УКУПНО 1 + 2 75 75 71 71 74 80 71 73 590 100,00% 
            
ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ : СТРАНИ ЈЕЗИК И ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ - ИЗАБРАНИ СПОРТ   
            

НАЗИВ 
ПРЕДМЕТА РАЗРЕД V VI VII VIII УКУПНО %     

1.
 С

ТР
А

Н
И 

ЈЕ
ЗИ

К          0 0,00%     
         0 0,00%     
РУСКИ         0 0,00%     
ФРАНЦУСКИ 70 80 71 73 294 100,00%     
         0 0,00%     
         0 0,00%     

УКУПНО 1 70 80 71 73 294 100,00%     
2. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ - ИЗАБРАНИ 
СПОРТ 70 80 71 73 294 100,00%     

 

Кошарка           
Фудбал           
Одбојка           
Стони тенис           
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ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА - ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ  
            

НАЗИВ 
ПРЕДМЕТА РАЗРЕД I II III IV УКУПНО %     

1. НАРОДНА ТРАДИЦИЈА   18 17 64 99 33,90%     
2. РУКА У ТЕСТУ - ОТКРИВАЊЕ СВЕТА         0 0,00%     
3. ЧУВАРИ ПРИРОДЕ  57 54 17 128 43,83%     
4. ЛЕПО ПИСАЊЕ 75       75 25,68%     
5. ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА     0 0,00%     
7. ШАХ         0 0,00%     

УКУПНО: 1+2+3+4+5+7 75 75 71 71 292 100,00%     
 
 
ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА - ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ  
 

 

НАЗИВ 
ПРЕДМЕТА РАЗРЕД V VI VII VIII УКУПНО %     

1. ЧУВАРИ ПРИРОДЕ         0 0,00%     
2. СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ         0 0,00%     
3. ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ   22  18   40 13,60%     
4. ХОР И ОРКЕСТАР         0 0,00%     
5.ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 70 58 53 73 254 86,40%     
7. ШАХ         0 0,00%     
8. ДОМАЋИНСТВО         0 0,00%     

УКУПНО: 1+2+3+4+5+7+8 70 80 71 73 294 100,00%     
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4.10 ГОДИШЊИ ФОНД РЕДОВНЕ И ИЗБОРНЕ НАСТАВЕ  
 

ПРЕДМЕТИ И ФОНД ЧАСОВА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС 
Ред. Бр.  ОБАВЕЗНИ 

НАСТАВНИ 
ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

  нед. Год. нед. Год. нед. Год. нед. Год. 
1. Српски језик 5 180 5 180 5 180 5 180 
2. Енглески језик 2 72 2 72 2 72 2 72 
3. Математика 5 180 5 180 5 180 5 180 
4. Свет око нас 2 72 2 72 - - - - 
5. Природа и 

друштво 
- - - - 2 72 2 72 

6. Ликовна 1 36 2 72 2 72 2 72 
7. Музичка 1 36 1 36 1 36 1 36 
8. Физичко 3 108 3 108 3 108 3 108 
УКУПНО:  19 684 20 720 20 720 20 720 
 
Ред. 
Бр. 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 
ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

ПРВИ 
РАЗРЕД 

ДРУГИ 
РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 
РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 
РАЗРЕД 

нед. Год. нед год. нед год. нед год. 
1. Час одељењског 

старешине 
1 36 1 36 1 36 1 36 

2. Друштвене, техничке, 
хуманитарне, спортске и 
културне активности 

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

3. Излети 1 дан 
годишње 

1 дан 
годишње 

1 дан 
годишње 

1 дан 
годишње 
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4.11.  КАЛЕНДАР ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ  
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 Динамика тока школске године 
 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
Наставничко веће август., новембар, децембар, април, јун, август 
Почетак наставне године 1. септембар 2015. 
Крај 1. класификационог периода  
Завршетак 1. полугодишта 29. 01. 2016. 
Почетак 2. полугодишта 17. 02. 2016. 
Крај 3. класификационог периода  
Дан школе 16. 05. 2016. (понедељак) 
Завршетак 2. полугодишта 31.05. 2016. (осми) 15. 06. 2016. године 
Полагање завршног испита Према календару Министарства просвете 
Подела сведочанстава   
Свечана додела диплома ученицима осмог 
разреда 
 

 

Свечана подела ђачких  књижица ученицима 
од 1. до 7. разреда 

Уторак 28. 06. 2016. 

Састанци струч. група за област предмета новембар, децембар, април, јун, август 
Састанци већа за разреде новембар, децембар, април, јун, август 
Педагошки колегијум септембар, новембар, децембар, јануар, март, мај, јун 
Савет родитеља септембар, новембар, јануар, април, јун 
 
 

5. ПЛАНОВИ РАДА ОРГАНА  УПРАВЉАЊА И РУКОВОЂЕЊА  

5.1 План рада Школског одбора 
 

                       
Школски одбор Основне школе ''Десанка Максимовић'' Горњи Милановац, именован je 16. јула 2014. 

Године Решењем Скупштине општине Горњи Mилановац о именовању чланова школског одбора бр.2-06-
62/2014, на мандатни период од 4 године. 

До промене члана Школског одбора Марка Џелетовића, као представника јединице локалне 
самоуправе, дошло је по захтеву именованог бр.60. од 09.09.2014.године.  Решењем Општинске управе Горњи 
Милановац бр.2-06-885/2011 од 08.04.2014.године о разрешењу члана школског одбора Марка Џелетовића 
именован је  Никола Царевић из Горњег Милановца, за члана школског одбора као представник јединице 
локалне самоуправе и Радиша Браковић, представник Савет родитеља именован решењем СО Горњи 
Милановац, којим је истовремено разрешен досадашњи члан Слободан Благојевић. 

  
Састав Школског одбора: 

 
Име и презиме Овлашћени предлагач 
Марко Ломовић Локална самоуправа 
Никола Царевић Локална самоуправа 
Драгица Радишић Локална самоуправа 
Предраг Јеремић Савет родитеља 
Љубинка Мићовић    Савет родитеља 
Радиша Браковић Савет родитеља 
Весна Ацовић Представници запослених 
Душица Јестровић Представници запослених 
Биљана Пантић Представници запослених 

 
Начин праћења реализације програма школског одбора: извештаји, записници, непосредан увид, 

разговор, инспекцијски преглед. 
 

Носиоци праћења су: председник Школског одбора, чланови Школског одбора, директор, педагог, 
психолог и секретар школе. 
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Председник Школског одбора је: Весна Ацовић, професорка историје. Адреса и број телефона: Кнеза 

Александра 142, 32300  Горњи Милановац;   телефон : 032/726-518. 
 
На седницама Школског одбора разматрају се и остала питања из надлежности овог органа као и 

питања која се као актуелна наметну у току рада. 
Број планираних седница је минималан захтев, седнице се могу одржати по указаној потреби. 
 
 

План рада Школског одбора 
 

Време реализације Активности/теме, садржаји/ Начин 
реализације 

Носиоци активности – 
одговорно лице 

 
 
 
Септембар 
 

 
- Разматрање и усвајање Годишњег 
извештаја о раду школе у школској 
2014/2015. години ; 
 
- Извештај о раду директора у 
претходној школској години; 
-Извештај о припремљености школе 
за школску 2015/2016.годину; 
 
-Доношење  Годишњег плана рада 
школе за школску 2015/2016.годину; 
 
 -Реализација Плана стручног 
усавршавања у школској 2014/2015. 
години ; 
-Доношење Плана стручног 
усавршавања за школску 
2015/2016.годину; 
-Разматрање и усвајање Извештаја о 
остваривању школских програма, 
вредновању и самовредновању 
- Разматрање остваривања циљева 
образовања и васпитања и стандарда 
постигнућа у школској  2014/2015. 
години ; 

 
Седнице 
 
Извештај 
дискусија 
 
 

 
Председник школског 
одбора 
 
Директор школе 
Чланови школског одбора 
 
Секретар школе 
 
Педагошко-психолошка 
служба 

 
 
Октобар- Новембар 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Разматрање и усвајање Записника са 
претходне седнице; 
-Разматрање  успеха ученика на крају 
првог тромесечја школске 2015/2016. 
години и мере за побољшање успеха 
 

 
Седнице 
 
 
 
Извештај 
дискусија 
 
 
 

 
Председник школског 
одбора 
 
Директор школе 
 
Чланови школског одбора 
Секретар школе 

 

Јануар - Усвајање записника са претходне 
седнице. 
- Разматрање извештаја о раду школе 
на крају првог полугодишта шк. 
2015/2016.г. 

Седнице 
 
Извештај 
дискусија 
 

Председник 
Директор школе 
Чланови школског одбора 
Секретар школе 
Педагошко-психолошка 
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- Разматрање успеха ученика и мере 
за побољшање. 
- Извештај о реализацији ШРП и 
самовредновања 

служба 

Фебруар - Усвајање записника са претходне 
седнице. 
- Информисање чланова школског 
одбора о Завршном рачуну школе за 
2015.г. 
- Доношење Финансијског плана за 
2016.годину. 

Седнице 
 
Извештај 
дискусија 
 

Председник 
Директор школе 
Чланови школског одбора 
Секретар школе 
Шеф рачуноводства 

Март - Мај -Разматрање Извештаја о успеху 
ученика на крају III  
класификационог периода  школске 
2015/2016.г. и мере за побољшање 
успеха; 
- Разматрање и усвајање Извештаја о 
извођењу наставе у природи; 
 
-Прослава Дана школе 
 

Седнице 
 
Извештај 
дискусија 
 

      
Председник 
Директор школе 
Чланови школског одбора 
Секретар школе 
  Педагошко-психолошка 
служба 

 
Јун- Јул 

-Разматрање успеха ученика на крају 
наставне године 
-Информације о завршном испиту и 
упису у средње школе 
-Извештаји са излета, екскурзија, наставе 
у природи 
-Општи утисак о протеклој наставној 
години 
-Извештај о раду школе у другом 
полугодишту 
-Извештај о реализацији ШРП и 
самовредновања 
-Анализа рада стручних тимова школе 
- План инвестиција за наредну 
годину. 
-Разматрање кадровских потреба за 
наредну школску годину. 

 
 
Седнице 
 
Извештај 
дискусија 
 
 
 
 

Председник 
Директор школе 
Чланови школског одбора 
Секретар школе 
  Педагошко-психолошка 
служба 

 
 

5.2 Руководеће и управне функције директора школе  
 
 Пoслoвoдни oргaн у oснoвнoj шкoли je дирeктoр. 
 Дирeктoр je oдгoвoрaн зa зaкoнитoст рaдa шкoлe. 
 Дирeктoр oргaнизуje oбрaзoвнo-вaспитни рaд шкoлe и стaрa сe o њeгoвoм oствaривaњу и 
унaпрeђивaњу; oргaнизуje и oствaруje пeдaгoшкo-инструктивни увид и нaдзoр и прeдузимa мeрe зa 
унaпрeђивaњe рaдa нaстaвникa и стручних сaрaдникa, дoнoси oдлуку o слoбoдним рaдним мeстимa, прeдузимa 
мeрe у случajу нeдoличнoг пoнaшaњa нaстaвникa oднoснo стручнoг сaрaдникa и њeгoвoг нeгaтивнoг утицaja нa 
учeникe, нaстaвникe, стручнe сaрaдникe и вaспитaчe, усмeрaвa и усклaђуje рaд стручних oргaнa у шкoли, 
oствaруje сaрaдњу сa Mинистaрствoм прoсвeтe и рoдитeљимa учeникa и oбaвљa и другe пoслoвe и зaдaткe 
утврђeнe Зaкoнoм и Стaтутoм шкoлe. 
 Дирeктoр шкoлe прeдлaжe пoслoвну пoлитику шкoлe, извршaвa oдлукe Шкoлскoг oдбoрa, зaступa и 
прeдстaвљa шкoлу. 
 У oблaсти рaдних oднoсa: 

 - дoнoси oпшти aкт кojим сe утврђуje врстa и стeпeн стручнe спрeмe и други пoсeбни услoви зa 



ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 

 

46 
 

рaд нa oдрeђeнoм рaднoм мeсту; 
 дoнoси oдлуку o пoтрeби зaснивaњa рaднoг oднoсa сa рaдникoм; 
 врши избoр измeђу кaндидaтa приjaвљeних зa зaснивaњe рaднoг oднoсa,  oсим aкo кoлeктивним 

угoвoрoм ниje другaчиje oдрeђeнo; 
 зaкључуje угoвoр o рaду сa рaдникoм; 
 дaje сaглaснoст зa дoпунски рaд у другoj устaнoви или прeдузeћу; 
 утврђуje нaчин oспoсoбљaвaњa припрaвникa, нaчин и врeмe пoлaгaњa  испитa зa лицeнцу; 
 зaкључуje спoрaзум o прeузимaњу рaдникa; 
 дoнoси oдлуку o рaду дужeм oд пунoг рaднoг врeмeнa; 
 oдлучуje o oдмoримa и oдсуствимa рaдникa; 
 утврђуje дисциплинску oдгoвoрнoст рaдникa у склaду сa Зaкoнoм; 
 пoднoси зaхтeв зa пoкрeтaњe дисциплинскoг пoступкa зa чиje вoђeњe oн ниje  нaдлeжaн; 
 врши и другe пoслoвe у склaду сa Зaкoнoм и Стaтутoм. 

 
 
 



ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 

 

47 
 

5.3 Годишњи план рада директора школе 
 

Р.б. ПРOГРAMСКE AКTИВНOСTИ ДИРEКTOРA 
ШКOЛE У TOКУ ШКOЛСКE ГOДИНE 

IX X XI XII I II III IV V VI VIIИ Укупн
o 

1. Припрeмa плана и извештаја о раду школе 16 8 - 12 14 14 8 - 10 20 24 126 
2. ИЗВEШTAJ O РAДУ дирeктoрa шкoлe 10 - - 6 10 4 - - - 8 12 50 

3. Припрeмa и oдржвaњe сeдницe НAСTAВНИЧКOГ 
ВEЋA 

4 - 4 4 4 - - 4 4 4 4 32 

   4. Присуствo сeдницaмa OДEЉEЊСКИХ ВE]A 4 - 4 8 - - - 4 4 10 4 38 
5. Присуствo сeдницaмa СTРУЧНИХ AКTИВA 6 4 4 10 4 4 4 10 4 10 10 70 

6. Oргaнизaциja и спрoвoђeњe ПOПРAВНИХ  
ИСПИTA 

- - - - - - - - - - 10 10 

7. 

Aнaлизa успeхa нa КЛAСИФИКAЦИOНИM 
ПEРИOДИMA 
ПOЛУГOДИШTУ, JУНСКOM И AВГУСTOВСКOM 
РOКУ  

- 4 10 10 10 - 10 10 - 10 6 70 

8. Рaд сa КOMИСИJAMA и њихoвo имeнoвaњe 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
9. Учeшћe у рaду ШКOЛСКOГ OДБOРA  4 4 4 9 4 8 4 4 2 4 - 47 
10. Сaрaдњa сa РOДИTEЉИMA (и њихoв приjeм) 24 20 10 20 10 10 20 20 20 20 10 184 
11. Сaрaдњa сa УЧEНИЦИMA (и њихoв приjeм) 24 15 20 20 10 20 20 10 20 10 - 169 
12. Сaрaдњa сa СTРУЧНИM СAРAДНИЦИMA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 110 
13. Сaрaдњa сa СEКРETAРOM ШКOЛE 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 110 

14. Сaрaдњa сa ФИНAНСИJСКOM  СЛУЖБОМ  
ШКOЛE 

10 10 10 10 10 20 20 10 10 10 10 130 

15. Сaрaдњa сa MИНИСTAРСTВOM ПРOСВETE И 
ГРAДСКИM СEКРETAРИJATOM 

12 10 10 10 10 10 4 4 10 10 4 94 

16. Oргaнизaциja ИЗЛETA, EКСКУРЗИJA И 
MATУРСКE ПРOСЛAВE 

- 17 - - - - 4 - 8 - - 29 

17. ПEДAГOШКO ИНСTРУКTИВНИ РAД (пoсeтa 
чaсoвимa) 

- 5 5 - - - 5 - 5 - - 20 
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18. ВРEДНOВAЊE РAДA НAСTAВНOГ  OСOБЉA  14 14 15 15 - 10 10 10 10 10 - 108 
19. Oргaнизaциja СTРУЧНOГ УСAВРШAВAЊA 2 2 10 2 6 2 2 2 2 2 - 32 
20. ЛИЧНO СTРУЧНO УСAВРШAВAЊE - 7 10 2 2 2 7 2 5 2 - 34 
21. Вoђeњe EВИДEНЦИJE И ДOКУMEНTAЦИJE 10 10 10 12 2 13 10 16 10 5 2 100 
22. ИНВEСTИЦИOНИ TEХНИЧКИ пoслoви  14 10 5 2 - 5 11 10 10 20 10 97 
23. Oстaли пoслoви - 12 - - 10 10 10 - - - 6 48 

УКУПНO 178 176 155 176 130 156 176 140 158 185 130 1760 
 

 5.4 План рада помоћника директора школе  
 
Функцију помоћника директора школе обављају:  Дарко Вранић, професор информатике,  Ана Ђорђевић Васовић и Владимир Средојевић. 

Програмом рада школе дефинисани су најважнији послови и задаци помоћника директора.  

Оперативни план помоћника директора, 
Стални послови у току сваког месеца, 
Увид у дневну организацију рада школе,  

- Педагошко-инструктивни рада са наставницима,  
- Сарадња са наставницима, одељењским старешинама, руководиоцима секција и организација,  
- Сарадња са ученицима, групама и одељењским заједницама,  
- Сарадња са родитељима,  
- Рад у стручним органима,  
- Сарадња са стручним институцијама и друштвеном средином.  

 
МЕСЕЦ ПРОГРАМСКИ     САДРЖАЈИ ЗАДУЖЕНО ЛИЦЕ 

СЕПТЕМБАР 
- Утврђивање организационе шеме рада школе,  
- Организација седница стручних органа,  
- Рад на распореду наставног и ваннаставног рада,  
- Упознавање нових прописа на којима се заснива рад и управљање школом.  

 

ОКТОБАР 

- Унапређивање организације васпитно-образовног рада школе,  
- План педагошко-инструктивног рада,  
- Сарадња са наставницима – приправницима,  
- Анализа текућих проблема и решавање истих,  
- Израда адекватног профила педагошке документације,  
- Сарадња са друштвеном средином и организацијама,  
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НОВЕМБАР 
- Праћење реализације фонда одржаних часова,  
- Сарадња са родитељима и родитељски састанци,  
- Анализе и израда извештаја за потребе стручних органа,  

 

ДЕЦЕМБАР 

- Праћење реализације фонда сати на полугодишту,  
- Анализа рада школе,  
- Организација прославе Дана школе,  
- Праћење реализације стручног усавршавања наставника и организовање 

стручног усавршавања,  

 

ЈАНУАР 

- Извештај о раду школе за прво полугодиште,  
- Постављање организације рада у другом полугодишту,  
- Израда потребних анализа и извештаја,  
- Организација прославе св.Саве,  
- Припреме за испите ванредних ученика.  

 

ФЕБРУАР 

- Педагошко-инструктивни рад,  
- Унапређивање организације дежурства у школи,  
- Сарадња са ученицима, одељењским заједницама и родитељима,  
- Припрема и организација такмичења ученика,  
- Праћење и организација блок наставе,  

 

МАРТ - Анализа рада стручних органа и комисија,  
- Анализа реализације фонда часова,  

 

АПРИЛ 

- Припрема и организација испита за ванредне ученике,  
- Културна и јавна делатност школе,  
- Припреме и организација екскурзија,  
- Праћење реализације практичне наставе,  
- Припреме за завршетак наставе у разредно-часовном систему. 

 

МАЈ 
- Матурски и завршни испит (припрема, теме, консултације),  
- Формирање комисија за матурски и завршни испит,  
- Утврђивање структуре и концепције ГПР,  
- Инструкције и организација вођења педагошке документације.  

 

ЈУН 

- Организација уписа класификационих испита,  
- Праћење реализације фонда сати редовне наставе и ваннаставних активности,  
- Извештај о раду школе на крају наставне године,  
- Организација испита,  
- Организација активности на уређењу школе,  
- Припреме за израду одређених сегмената ГПР школе,  
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АВГУСТ 

- Припрема и организација седница стручних органа,  
- Организација поправних испита,  
- Извештај о раду школе на крају школске године,  
- Материјалне припреме за почетак школске године,  
- Утврђивање организационе шеме рада школе (службе, органи),  
- Одређивање одељењских старешина,  
- Подела задужења наставницима у току 40-сатне радне недеље,  
- Организација и израда распореда часова,  
- Организациони послови за почетак школске године,  
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5.5 ПЛАН РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

5.5.1 План рада педагога за школску 2015/2016. годину 
Време 

реализације Програмски садржаји Сарадници 

јун, август, 
септембар и 

током године 

1. Планирање, програмирање, праћење и вредновање 
васпитно-образовног рада 

(6 часова недељно) 
* израда свог годишњег и оперативних планова рада и 

месечна евалуација планова; 
* учешће у изради Школских програма за први и други 

циклус 
* учешће у изради Годишњег плана рада школе по новом 

моделу у складу са новим Законом у свим областима, а 
посебно у сфери унапређивања образовно-васпитног рада 
који се првенствено односи на педагошко-психолошко 
усавршавање наставника, рад стручних органа и тимова, 
сарадњу са родитељима, посебне програме рада (Еко-
школе, Образовни туризам у функцији руралног развоја, 
Дечја економија и предузетништво, Програм 
професионалне оријентације, васпитног рада, Програм 
продуженог боравка, Програм сарадње са друштвеном 
средином, Програм културних активности школе, 
превентивне програме итд.);  

* Анализирање и истраживање потреба деце, ученика, 
родитеља и локалне самоуправе  

* Помагање наставницима у развијању програма, у складу са 
реалним потребама, интересовањима и развојним нивоом 
деце и потребама родитеља и локалне средине,  

* Учешће у избору и конципирању посебних програма у 
школи; 

* Учешће у планирању рада школе и организовању неких 
облика сарадње са другим институцијама и значајним 
појединцима (са директором и осталим стручним 
сарадницима) 

* Пружање помоћи наставницима у изради оперативних 
планова и припрема за непосредан рад са ученицима у 
редовној, додатној, допунској, практичној и амбијенталној 
настави, у планирању рада одељењског старешине, секција 
слободних активности (концепт и припрема часа, избор 
облика, метода и средстава рада, организација рада на часу 
и осталим едукативним активностима у школи и ван 
школе) 

* Учешће у планирању набавке стручне литературе, 
периодике, дидактичког материјала и наставних средстава 
(писање предлога за набавку који улазе у Финансијски 
план) 

* Учешће у припреми ИОП-а за ученике 
* учешће у  изради месечних подсетника на нивоу школе по 

ГПРШ 
* Учешће у праћењу Плана реализације Развојног плана и 

пројеката школе, школских програма, плана 
самовредновања и учешће у анализи примене у пракси;  

* Учешће у планирању и реализацији културно-научних 
манифестација у којима учествују ученици и у планирању 
медијског и маркетиншког представљања школе 

* Учешће у избору и конципирању разних ваннаставних и 
ваншколских активности (излета, екскурзија, наставе у 

директор, психолог,  
наставници, 
одељењске 
старешине, 
родитељи, 

представници 
ученика  
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природи и сл.); 
* Иницирање и учешће у иновативним видовима планирања 

наставе и осталих облика образовно-васпитног рада; 
* Учешће у предлагању и избору одељењских 

старешинстава и учешће у предлагању расподеле послова 
у оквиру 40-часовне радне недеље 

* посете часовима редовне наставе и ваннаставних 
активности у циљу праћења примене савремених облика, 
метода и средстава рада, израда извештаја и  периодичних 
предлога мера за унапређивање образовно-васпитног рада 

* праћење постигнућа ученика у наставном и ваннаставном 
раду 

* израда инструмената за праћење и вредновање образовно-
васпитног рада и схема за вођење евиденције о раду 

* Праћење прилагођености програмских захтева, облика и 
метода рада узрасним карактеристикама ученика; 
корелација програмских садржаја и могућност практичне 
примене (активна настава) 

* У сарадњи са психологом формирање одељења и 
распоређивање нових ученика 

* Систематско праћење и вредновање наставе и развоја и 
напредовања ученика 

* Праћење ефеката иновативних активности (пројекти, 
организација рада) 

* Развијање и примена инструмената за вредновање и 
самовредновање различитих области активности установе 

* Праћење и вредновање мера индивидуализације и ИОП-а  
* Учешће у раду комисије за проверу савладаности програма 

увођења у посао наставника и стручног сарадника 
* Иницирање и учествовање у истраживањима о.-в. праксе 

које реализује установа, стручно друштво или научно-
истраживачка институцијау циљу унапређивања о.-в. рада  

* Учешће у праћењу  примене образовних стандарда у раду 
школе и наставника и стандарда постигнућа ученика 

* Праћење анализе успеха и дисциплине ученика на 
класификационим периодима и предлагање мера за 
побољшање. 

* Праћење успеха ученика у ваннаставним активностима, на 
такмичењима, завршним испитима 

* Учествовање у усклађивању програмских захтева са 
индивидуалним карактеристикама ученика 

* Праћење узрока школског неуспеха ученика и предлагање 
мера за побољшање школског успеха 

* Праћење поступака и ефеката оцењивања ученика 
* Учешће у изради годишњег Извештаја о раду школе 
* координирање и рад у тиму за спровођење програма 

„Образовни туризам у функцији руралног развоја“   
* Координирање и рад  у Тиму за самовредновање области 

Настава и учење  
* Учешће у раду Тима за самовредновање области 

Постигнућа ученика 
* Учешће у раду: Стручног актива за развој школског 

програма (сарадник), Стручног актива за развојно 
планирање (члан), Тима за инклузивно образовање (члан),  

Током године 
 
 
 
 

2. Педагошко-инструктивни рад са наставницима 
(8 часова недељно) 

 
* Пружање помоћи наставницима  у конкретизовању и 

операционализовању циљева и задатака о.-в. рада, 

психолог,  
директор, 

наставници, 
одељењске 
старешине, 
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Септембар 
2015. 

заједничка анализа посећених часова и осталих васпитних 
и едукативних облика рада са ученицима у школи и 
давање предлога за унапређивање рада 

* Учешће у раду на естетском и педагошком обликовању 
простора школе, а посебно простора у коме ученици 
бораве. 

* Сарадња у изради и предлагање набавки дидактичког 
материјала и наставних средстава 

* Помоћ у налажењу начина за имплементирање општих и 
посебних стандарда 

* Помоћ у подизању квалитета нивоа ученичких знања и 
умења и мотивисање наставника за континуирано и 
квалитетно испланирано стручно усавршавање 

* учешће у раду стручних већа (помоћ у припремању и 
реализација дидактичко-методичких садржаја наставе, 
планирању стручног усавршавања, усаглашавању 
критеријума оцењивања ученика, примени образовних 
стандарда, предлагање мера за унапређивање наставног 
рада, усклађивање програмских захтева са индивидуалним 
карактеристикама ученика и окружења; помоћ у 
изналажењу најобјективнијих начина вредновања 
резултата рада; учешће у избору ментора за вођење 
приправника) 

* информисање наставника о резултатима истраживања и 
давање предлога за унапређивање образовно-васпитног 
рада 

* пружање педагошко-психолошке помоћи у усавршавању 
наставника, а посебно приправника (упућивање на 
коришћење литературе, корисних линкова и примера 
добре праксе, оснаживање за увођење иновација и 
коришћење савремених метода и облика рада)  

* Помоћ одељењским старешинама у: 
- изради и реализацији плана и програма рада одељењског 

старешине и о.з. (припремање и реализација садржаја из 
области професионалне оријентације, хуманизације односа 
међу половима, превенције болести зависности, 
организације слободног времена ученика;  

- изналажењу мера за превазилажење актуелних проблема у 
одељењу; 

-  стварању педагошко-психолошких услова у школи и 
породици за напредовање ученика 

- утврђивању образовних захтева за ученике са потребом за 
додатном подршком 

- вођењу педагошке документације   
* пружање помоћи наставницима у осмишљавању рада са 

ученицима са потребом за додатном подршком 
* учешће у осмишљавању нових и ефикаснијих начина 

сарадње са породицом 
* пружање помоћи наставницима у коришћењу различитих 

метода, техника и инструмената оцењивања ученика 
* Оснаживање наставника за тимски рад и координацију 

активности стручних већа и тимова 
* Пружање помоћи приправницима у процесу увођења у 

посао  
* Пружање помоћи у вођењу евиденције и документације о 

раду наставника и у примени поступака самоевалуације. 
* Писање извештаја о савладаности Програма за увођење у 

посао за Ану Ђорђевић Васовић и Ивану Тодоровић 
*  

приправници 
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Током године  
 
 
 
 
 

март-април 
 

3. Рад са ученицима 
(8 часова недељно) 

* испитивање педагошко-психолошких чинилаца успеха и 
неуспеха ученика и предлагање мера за подстицање даљег 
развоја и напредовања; процена оптерећености 

* увођење ученика у методе и технике успешнијег учења 
(путем предавања, разговора и индивидуалног рада по 
потреби) 

* учешће у испитивању деце за полазак у школу 
* праћење интересовања и постигнућа ученика и сагледавање 

њихове усклађености са професионалном оријентацијом 
* упознавање ученика 8. разреда са условима уписа у средње 

школе 
* идентификација ученика са потребом за додатном подршком 

у школском животу и раду, корективни педагошки рад и 
стварање услова за оптималан индивидуални развој 

* рад са даровитим ученицима (идентификација и подршка) 
* Учешће у изради педагошких профила ученика са потребом 

за додатном подршком 
* Рад на професионалној оријентацији 
* Пружање подршке у раду ученичких организација (Ђачки 

парламент...); анализирање сугестија ученика за 
унапређивање рада школе 

* Пружање подршке партиципацији ученика у разним 
пројектима у друштвеној средини и школи 

* сарадња са осталим установама у циљу пружања додатне 
подршке у раду и напредовању ученика – по потреби 

* индивидуални саветодавно-инструктивни рад по потреби 
* превентивни рад са ученицима на тему: Болести зависности, 

Трафикинг у сарадњи са Црвеним крстом (вршњачки 
едукатори, волонтери Ц. крста, едукативне радионице) 
Помоћ у осмишљавању начина за креативно и 
конструктивно провођење слободног времена  

* рад на превенцији различитих облика насиља и 
популаризацији здравих стилова живота; 

психолог,  
наставници, 
одељењске 
старешине, 
родитељи  

Током године 

4. Рад са родитељима 
             (2 часа недељно) 

* пружање помоћи у васпитном раду са децом (индивидуално 
или по потреби присуствовање родитељским састанцима) 

* Пружање помоћи и подршке родитељима са децом са 
потребом за додатном подршком 

* Припрема тематских родитељских састанака 
* Упознавање родитеља са важећим законским оквирима и 

документима о заштити деце од занемаривања и 
злостављања и осталим важним правилима у установи у 
циљу јединственог деловања у правцу правилног развоја 
деце  

* помоћ у професионалној оријентацији ученика 
* пружање подршке родитељима у структуирању слободног 

времена деце 
* Сарадња у циљу прикупљања битних података о деци 

(израда педагошког профила) 
* Сарадња са Саветом родитеља (по потреби) информисањем 

о темама које су  у пољу интересовања родитеља уз давање 
предлога по питањима која се разматрају 

* мотивисање родитеља за укључивање у реализацију 
појединих садржаја Плана рада школе (укључивање у 
реализацију ђачких пројеката, подршка у реализацији 
појединих програма (нпр. еколошке секције, професионална 

психолог,  
 одељењске 
старешине, 
родитељи  
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оријентација и сл.) 
* саветодавни рад по потреби (рад са децом са тешкоћама у 

учењу  и понашању, са децом са потребом за додатном 
подршком, са даровитима...) 

Током године 

5. Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким 
асистентом и пратиоцем ученика 
                              4 часа недељно 
* сарадња са директором и стручним сарадницима у 

истраживању и анализи васпитно-образовне ситуације у 
школи, истраживању уочених проблема и предлагању мера 
за унапређивање рада школе 

* сарадња и континуирана размена информација у оквиру 
рада тимова и комисија 

* сарадња у формирању одељења и расподели одељењских 
старешинстава, подели послова у оквиру 40-часовне радне 
недеље 

* сарадња у заједничком планирању најбитнијих активности, 
изради стратешких докумената школе, анализа и извештаја о 
раду школе. 

* Тимски рад на проналажењу најефикаснијег начина 
унапређивања вођења педагошке документације у школи 

* Сарадња са директором и психологом  на планирању 
активности у циљу јачања личних и професионалних 
компетенција наставника у складу са стандардима  

* Сарадња са педагошким асистентом и пратиоцем ученика, 
психологом и дефектологом на координацији активности у 
циљу пружања додатне подршке ученицима за које су 
планиране одговарајуће мере 

* Сарадња са директором и психологом по питању 
евентуалних приговора и жалби ученика и родитеља на 
оцене 

психолог, директор  
наставници, 
одељењске 
старешине, 
родитељи  

Током године 

6. Рад у стручним органима и тимовима школе 
2 часа недељно 

 
*  Рад у оквиру Наставничког већа, стручних већа и тимова 

(периодична квалитативна и квантитативна анализа 
остварености планираних циљева и садржаја од значаја за 
образовно-васпитни рад, давање саопштења и предлога мера 
за превазилажење уочених слабости). 

* Учешће у раду тимова, већа, актива и комисија у школи који 
се образују ради остваривања одређених задатака, програма 
или пројеката. 

* Учествовање у раду Педагошког колегијума, стручног 
актива за развојно планирање, Стручног актива за развој 
школског програма, тима за реализацију програма 
„Образовни туризам и еколошко предузетништво“ 

7. Сарадња са надлежним установама,  
организацијама, удружењима и јединицом локалне 
самоуправе 

2 часа недељно 
 Сарадња са образовним, здравственим, социјалним, 

научним, културним и другим установама које 
доприносе остваривању циљева школе. 

 Учествовање у истраживањима научних и просветних 
установа 

 Осмишљавање програмских активности за 
унапређивање партнерских односа породице, школе и 
локалне самоуправе у циљу подршке младима. 

 Активно учешће у раду друштава, органа и организација 

 
 
психолог, директор  
наставници, 
одељењске 
старешине, 
просветни 
саветници, Центар 
за социјални рад, 
Здравствени 
центар, Полиција, 
Црвени крст... 
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Време 
реализације Програмски садржаји Сарадници 

 Сарадња са свим организацијама и удружењима која се 
баве програмима за младе 

 Сарадња са комисијама локалне самоуправе које се баве 
унапређивањем положаја младих 

 Сарадња са националном службом за запошљавање 
8. Вођење документације, припрема за рад и 

стручно усавршавање 
8 часова недељно 

* стручно усавршавање (лично-литература и праћење 
информација од значаја за образовање и васпитање на 
интернет-у размена искустава и примера добре праксе, 
похађањем трибина,  семинара, посета, саветовања...) 

* припрема за рад на дневном, месечном и годишњем нивоу 
* израда, припрема и чување протокола за праћење наставе и 

осталих активности у школи 
* припрема за послове предвиђене ГПРШ и оперативним 

плановима педагога 
* вођење документације о сопственом раду (портфолио) 
 

 

5.5.2 План рада психолога за школску  2015/2016. годину 
Време 
рeaлизaциje Прoгрaмски сaдржaj Сарадници 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jун, aвгуст, 
сeптeмбaр 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toкoм гoдинe 
 
 
 
 

1. Плaнирaњe и прoгрaмирaњe oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa и 
врeднoвaњe oствaрeних рeзултaтa  (4 сaтa нeдeљнo) 
- учествује у изради Годишњег плана рада школе, стратешког 
плана, у интерној евалуацији школе, у изради Развојног плана 
школе, као и у доношењу ширих системских одлука које 
унапређују ефективне услуге за децу, младе и њихове породице,  
- учествује у изради и реализацији програма за професионални 
развој наставника/ца,  
-заједно са осталим особљем, ради на промовисању подстицајне 
средине за учење и наставу, која је предуслов учења усмереног 
на ученика/цу,  
- унапређује образовне програме у циљу ефикаснијег рада у 
учионици, начина и стилова учења и подучавања: консултације, 
саветовање, професионално усавршавање (обука, менторски рад, 
семинари и сл.),  
- разматра планове, програме и наставне методе у складу са 
интересовањима деце и младих и њиховим професионалним 
потребама, планира интервенције,  
- планира развој стратегија које помажу наставнику/ци да на 
функционалан начин руководи одељењем,  
- учествује у развоју стратегија и интервенција које унапрeђују 
психо-социјални развој све деце и младих,  
- учествује у планирању и избору превентивних програма у 
складу са потребама школе и заједнице (болести зависности, 
сексуално образовање, вршњачко насиље, унапређење 
менталног здравља, ненасилна комуникација),  
- заједно са свим школским особљем, ученицима/ама и 
родитељима ради на развоју позитивних ставова (у школи, 
локалној средини), као и афирмацији права деце и младих 
којима је потребна додатна подршка (нпр. путем предавања, 
радионица, учешћа у раду одељенске заједнице), а затим и на 
развоју одговарајућих социјалних и академских циљева и 
интервенција за децу и младе са потребом за додатном 
подршком,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дирeктoр, секретар, 
нaстaвници/учитељ
и, пeдaгoг, 
родитељи, ученици 
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Време 
рeaлизaциje Прoгрaмски сaдржaj Сарадници 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Током године 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- учествује у планирању и развоју обавезних изборних садржаја 
и ваннаставних активности, у складу са интересовањима деце и 
младих,  
- осмишљава и реализује програме и активности које унапређују 
партнерство школе, породице и заједнице у циљу подршке 
развоју деце и младих,  
- учествује у изради и реализацији програма за професионални 
развој наставника/ца,  
- промовише и подстиче тимски рад у школи и у групама деце и 
младих, у циљу изградње школе као организације која 
континуирано учи.  
1. Реализација и праћење васпитно-образовног процеса  

(6 сaти нeдeљнo) 
- учествује у формирању и праћењу групне динамике у 
одељењима (формирање одељења, адаптација наставника/ца, 
деце и младих, развијање квалитетних интерперсоналних 
односа, подстицање ненасилне комуникације и примена 
ефективних стратегија за управљање одељењем),  
- обезбеђује консултације наставницима/ама, родитељима и 
управи школе, везано за теме: учење, интелектуални, 
емоционални и социјални развој и понашање деце и младих, 
вештине ненасилне комуникације, рад са децом и младима са 
додатном подршком итд.,  
- опсервира школске часове (структуру и динамику одељења, 
активности и вештине наставника/ца, деце и младих у процесу 
наставе и учења, климу у групи),  
- прати и процењује напредак деце и младих у учењу и општем 
развоју,  
- открива, прати, предузима и предлаже мере за оптималан 
развој деце и младих са додатном подршком, тешкоћама у учењу 
и понашању,  
- учествује у креирању и примени програма за надарену децу и 
младе,  
- промовише поштовање, толеранцију, разумевање и прихватање 
различитости, људских и дечијих права у оквиру школске 
средине,  
- предлаже увођење различитих програма у циљу очувања 
менталног здравља које нуде друге установе (установе 
здравствене и социјалне заштите, НВО-е), учествује у праћењу и 
евалуирању истих,  
- пружа интервенције у кризним ситуацијама у школи (деци и 
младима, особљу школе,  
родитељима).  
 
3. Подршка деци и младима (десет сати недељно) 
- по потреби, процењује психо-физичке могућности деце и 
младих, како приликом поласка деце у основну школу, тако и 
током даљег школовања,  
- на основу процене психо-физичких способности детета, 
приликом поласка у школу, тражи мишљење Комисије, у циљу 
успешног укључивања детета са потребом за додатном 
подршком у наставни процес и постизања васпитно-образовних 
циљева,  
- дијагностикује понашања и друге услове који претходе 
проблемима у учењу, понашању и развоју личности деце и 
младих како би им помогао/ла да постижу бољи школски успех 
и развој, и сарађује са Комисијом ради обезбеђивања адекватног 
статуса детета и младе особе у васпитно-образовном процесу,  
- идентификује и процењује неадекватне облике понашања деце 
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Време 
рeaлизaциje Прoгрaмски сaдржaj Сарадници 

 
Током године 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Током године 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

и младих, открива факторе унутар и изван школе, како би им се 
обезбедила подршка у превазилажењу проблема, у циљу здравог 
развоја и постизања бољег школског успеха;  
- идентификује чиниоце који узрокују или доприносе ниском 
степену мотивације и лошем образовном постигнућу деце и 
младих, како би им се обезбедила подршка у превазилажењу или 
ублажавању истих,  
- у сарадњи са наставницима/ама, идентификује надарену децу, 
процењујући њихове посебне способности и развија програме за 
подстицање њихових способности,  
- развија и реализује превентивне програме намењене деци и 
младима, као и оне који подстичу развој здравих стилова живота 
(нпр. програме за превенцију непожељних облика понашања, за 
развој самопоуздања, програми за развој демократског 
грађанства и сл.),  
- организује и учествује у примени различитих облика подршке 
развоју деце и младих са потребом за додатном подршком 
(прати њихов развој и постигнуће, координира радом тима и 
учествује у изради индивидуалног развојно-образовног 
програма, доставља индивидуални развојно-образовни програм 
Комисији, Школској управи,  ради на професионалној 
оријентацији деце са потребом за додатном подршком, сарађује 
са тимовима у својој општини или у другим општинама),  
- обезбеђује индивидуално и групно саветовање, примену 
техника за децу и младе са емоционалним проблемима, 
проблемима прилагођавања, као и за децу и младе „под 
ризиком“,  
- доприноси стварању услова за квалитетно организовање деце и 
младих, њихово учешће у свим сегментима школског живота и 
ваншколских активности (нпр. ђачки парламенти, заједнице 
ученика/ца, друштвене акције, локална заједница, сарадња са 
НВО-а и др.),  
- развија програме вршњачке помоћи у школи, обучава децу и 
младе за пружање вршњачке помоћи и супервизира њихов рад,  
- помаже да се деца и млади ефективно информишу о свим 
видовима живота и рада школе,  
- развија или учествује у реализацији програма за 
професионалну оријентацију деце и младих,  
- реализује програме за помоћ у учењу (вештине учења, само-
праћења, управљања временом) и остале програме за 
унапређење развоја деце и младих (нпр. превладавање стреса, 
контрола осећања),  
- помаже развој и примену програма за успешну адаптацију деце 
и младих на нову средину (нпр. прелазак из разредне у 
предметну наставу, из основне у средњу школу, прелазак у нову 
школу),  
- учествује у планирању и извођењу школске екскурзије, школе 
у природи, излета, нарочито када је реч о интересима поједине 
деце и младих,  
- пружа интервенције у кризним ситуацијама (нпр. случајеви 
насиља, губитак блиских особа),  
- води рачуна да све планиране интервенције у оквиру овог 
домена рада буду у складу са родним, култоролошким и 
развојним карактеристикама деце и младих; 
  
2. Рад са родитељима (три сата недељно) 
- упознаje родитеље са својом улогом и задацима у школи, 
истичући начело поверљивости добијених података и 
уважавајући права и одговорности родитеља/старатеља, а у 
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Време 
рeaлизaциje Прoгрaмски сaдржaj Сарадници 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Током године 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Током године 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

интересу очувања добробити њихове деце,  
- информише родитеље на објективан, разумљив и њима 
примјерен начин, имајући на уму културолошке, образовне и 
друге специфичности родитеља,  
- подстиче родитеље и помаже им да постану активни 
учесници/е у школским активностима и да успоставе 
партнерство са школом,  
- помаже родитељима да препознају и разумеју развојне и 
индивидуалне потребе деце и младих и саветује их како да се 
понашају у складу са истима,  
- обучавају родитеље у областима: вештине успешног 
родитељства, ненасилно решавање конфликата са децом, како би 
подстицали развој потенцијала деце и младих и доприносили 
њиховом успешном развоју и образовању,  
- информише родитеље о остварености очекивања везаних за 
њихову децу,  
- информише родитеље о програму професионалне оријентације 
за децу и младе,  
- информише родитеље о неопходним и постојећим ресурсима у 
школи и заједници, који служе очувању и унапређењу менталног 
здравља, професионалној оријентацији и сл.,  
- сарађује са родитељима деце и младих са потребама за 
додатном подршком и у сарадњи са њима, учествује у изради 
индивидуалног образовног програма,  
- подстиче родитеље на сарадњу и обучавање, у циљу 
квалитетнијег доприноса васпитно-образовном постигнућу 
њихове деце,  
- у случају угрожености развоја детета и младе особе од стране 
родитеља, дужан/на је да обавијести одговарајуће установе и 
обезбеди услуге и сарадњу, у циљу очувања добробити детета и 
младе особе,  
 
3. Рад са наставницима/ама и другим особљем школе  (6 

сaти нeдeљнo) 
- редовно прати иновације у методологији, саветује се са 
школским педагогом и наставницима/ама око примјене 
методологија, које на оптималан начин обезбеђују реализацију 
постављених циљева у настави (нпр. коришћење нових метода и 
техника рада, дидактичких софтвера, извора знања и нове, 
релевантне литературе и сл.),  
- учествује у планирању, изради и реализацији школских и 
индивидуалних планова професионалног развоја наставника/ца, 
промовише целоживотно учење и школу као „организацију која 
учи“,  
- саветује наставнике/це о избору оптималних метода наставе и 
учења, њиховом  прилагођавању деци и младима (стилови 
учења, технике учења) у циљу ефикасног учења и адекватног 
социјалног понашања ученика (нпр. ефективно комуницирање, 
управљање одељењем и сл.),  
- учествује у изради индивидуалних образовних програма за 
децу и младе са потребом за додатномподршком, помажући 
наставнику/ци да прати, евалуира и стално модификује 
постављене циљеве индивидуалног образовног програма, у 
складу са способностима деце и младих са додатном подршком,  
- обучава наставнике/це,приправнике/це или друге 
наставнике/це који/е нису стекли/е довољно знања о сазнајном, 
емотивном и социјалном развоју деце и младих у току 
иницијалних студија,  
- активно подржава сарадњу и тимски рад наставника/ца и 
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рeaлизaциje Прoгрaмски сaдржaj Сарадници 

 
Током године 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Током године 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Током године 
 
 
 
 
 

наставника/ца са ученицима у циљу постизања оптималних 
резултата наставе (нпр. заједнички пројекти), као и стварања 
климе подршке, солидарности, иницијативности и заједничког 
учења у учионици и у школи,  
- препознаје снаге и слабости школске климе, односа међу 
запосленима у школи и ради на њиховом сталном унапређењу,  
- пружа, по потреби, помоћ наставницима/ама и одељенским 
старешинама у усмеравању и праћењу развоја дјеце и младих са 
проблемима у понашању, учењу, емоционалним сметњама, 
тешкоћама у прилагођавању, итд.,  
- пружа интервенције у кризним ситуацијама (нпр. случајеви 
насиља, губитак блиских особа и сл.).  
 
4. Аналитичко – истраживачки рад (3 сата недељно) 
 
- учествује у процесу самоевалуације школе, предлаже промене 
и прати програме и активности који су, након обављене 
самоевалуације, усмерени на подизање квалитета васпитно-
образовног процеса,  
- осмишљава и предлаже инструменте за вредновање и 
самовредновање (самоевалуацију) рада наставника/ца и 
учествује у анализи резултата који се добијају у овим процесима,  
- осмишљава и реализује истраживања васпитно-образовне 
праксе, са посебним акцентом на специфичности деце, младих и 
наставника/ца, које они/е показују у овом процесу,  
- учествује у истраживачким пројектима других 
установа/организација које се баве унапређењем васпитно-
образовног процеса (нпр. координира истраживањима и 
тестирањима које спроводе Министарство просвете, Институти, 
Завод итд.),  
- обезбеђује информације о релевантним истраживачким 
налазима школском особљу, другим професионалцима, 
родитељима, установама и јавности,  
- саопштава резултате тестирања постигнућа деце и младих на 
начин који је разумљив одговарајућој публици,  
- израђује инструменте за процену и задовољење образовних, 
психолошких, социјалних и професионалних потреба деце и 
младих са додатном подршком, као и надарене деце и младих 
особа,  
- користи новије стандардизоване тестове, друге методе процене 
ставова, академских постигнућа, социјалног и емоционалног 
развоја, професионалних интересовања и других карактеристика 
деце и младих, које су повезане са школовањем,  
- израђује јасне писане извештаје, који третирају адекватна 
питања, а засновани су на објективним подацима и представљају 
смернице за интервенције,  
- користи технике процене постигнућа за мерење напретка у 
односу на постављене циљеве, за евалуирање резултата 
интервентних стратегија.  
 
5. Остали послови школског психолога (четири сата 

недељно) 
- учествује и доприноси раду стручних органа школе,  
-континуирано и професионално се усавршава у циљу 
унапређивања професионалних компетенција и напредовања у 
струци (нпр. похађање семинара, праћење стручне литературе),  
- доприноси да односи у школи буду засновани на правима и 
одговорностима, поверењу, поштовању и прихватању, где 
личним примером промовише тимски рад, ефективну 
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Време 
рeaлизaциje Прoгрaмски сaдржaj Сарадници 

 
 
 
 
 
 
 
 
Током године 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Током године 
 
 
 
 
 

комуникацију, поштовање права и одговорност у послу,  
- сарађује и размењује информације са свим стручним 
институцијама (друге школе, вртићи, Комисија, Центар за 
социјални рад, Институти, Заводи, здравствене установе, и сл.), 
невладиним организацијама, страним донаторима, са циљем да 
доприноси унапређењу квалитета рада у школи,  
- сарађује са медијима у циљу промовисања услуга које школски 
психолог треба да обезбеди различитим циљним групама у 
школи, посебно деци, младима и њиховим породицама, као и у 
циљу обавештавања јавности о различитим аспектима васпитно-
образовног процеса,  
-обезбеђује ангажовање стручњака посебних специјалности када 
су њихове услуге неопходне деци, младима, родитељима и 
особљу школе,  
- упознаје особље школе, ученике и родитеље са кодексом 
понашања у школи и системом награђивања и кажњавања,  у 
циљу обезбеђивања доследности и редовности праћења. 
 
6. Вoђeњe дoкумeнтaциje и припрeмa зa рaд                                   
(четири сaта недељно) 
- редовно израђује и ажурно води документацију (месечни и 
годишњи планови рада, оперативни план, дневник рада - 
реализација годишњег плана, рад са ученицима, картони 
ученика/ца, индивидуални образовни планови, и сл.),  
- припремање и планирање рада; 

 

5.5.3 План рада дефектолога за школску 2015/2016. годину 

Активности/теме 
  

 Начин реализације  Време реализације 

 

Планирање и 
програмирање 
  

 -Израда годишњег и оперативног плана и 
програма сопственог рада 
-Анализа,предвиђање, 
осмишљавање,подстицање и усмеравање развоја 
дефектолошке делатности тако да она буде у 
потпуности усклађена са потребама и развојним 
потенцијалом деце у школи. 
-Унапређивање инклузивног образовања 
-Планирање наставних и ваннаставних 
активности за поједине ученике или групе 
ученика 
-Учествовање у изради индивидуалних 
образовних планова и пружање посебне 
подршке ученицима који се школују по 
индивидуализованој настави 
-Подстицај и праћење деце која су укључена у 
инклузивни програм 
-Посета издвојеном одељењу у Враћевшници 

  

Август,септембар 
2015.године 
  

Током школске 
2015/2016.године 

 Сарадња са 
наставницима 

  

 -Пружање подршке и помоћи наставницима 
који у одељењима имају децу која су укључена 
у инклузивни програм 
-Оснаживање наставника за рад са ученицима са 
сметњама у развоју и из осетљивих друштвених 
група кроз упознавање са карактеристикама тих 
ученика и предлагање поступка који доприноси 

 Током школске 2015/2016. 
године 
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њиховом развоју 
-Пружање помоћи подршке наставницима у 
раду са ученицима који имају тешкоће на неком 
од нивоа вербалне и невербалне комуникације 
-Пружање подршке наставницима у раду са 
родитељима ученика са сметњама у развоју и 
осетљивих група 

  
Рад са ученицима 

  

 -Испитивање артикулационим тестом говорни 
статус сваког ученика првог разреда 
- Рад са дијагностикованим ученицима првог 
разреда 
-Наставак рада са ученицима који су били на 
третману у току прошле школске године а 
третман није завршен 
-Дијагностиковање деце са тешкоћама у читању, 
писању и рачунању. 
-Корекција поремећаја функције читања, писања 
и рачунања 
-Дијагностиковање деце која имају оштећење 
слуха и помоћ у превазилажењу тешкоћа које 
доноси овакав вид оштећења 
-Рад са ученицима који муцају,говоре брзо, или 
патолошки споро 
-Превенција, дијагностика, рехабилитација 
поремећаја вербалне и невербалне комуникације 
код ученика са посебним потребама 

  
Септембар,октобар 
2015..године 

  

Током школске 
2015/2065.године 

  

Сарадња са родитељима 

  

 -Упознавање родитеља о раду дефектолога са 
ученицима 
-Пружање подршке родитељима у 
превазилажењу говорно језичких проблема деце 
-Сарадња са родитељима на пружању подршке 
ученицима који похађају школу по 
индивидуалном образовном плану 
-Информисање родитеља о напредовању 
ученика на третману 

  

Током школске 
2015/2016.године 

  
Рад са директором и 
стручним сарадницима 

  

 -Сарадња са директором и стручним 
сарадницима на истраживању,раној детекцији и 
решавању специфичних проблема и потреба 
установе 
-Сарадња са педагошким асистентом и 
пратиоцем ученика на координацији и извођењу 
активности у пружању подршке ученицима који 
раде по индивидуалном образовном плану 
-Сарадња на истраживању и решавању 
специфичних проблема и потреба установе 

  
Током школске 
2015/2016.године 

  

Аналитичко 
истраживачки рад 

  

 -Извођење истраживања у оквиру школе 
-Учествовање у истраживању других стручних 
служби у оквиру школе 

  

Током школске 
2015/2016.године 

  

Учествовање у раду 
стручних органа 

  

 -Присуствовање седницама наставничког већа 
-Сарадња и размењивање информација са 
стручним сарадницима и учествовање у 
унапређивању образовне праксе 

  

Током школске 
2015/2016.године 

  
Вођење 
евиденције,припреме за 
рад и стручно 

 -Вођење евиденције о сопственом раду 
-Писање извештаја о раду у оквиру годишњег 
извештаја о раду школе 
-Вођење документације о раду са ученицима 
-Вођење евиденције о раду са родитељима и 

  
Током школске 
2015/2016.године 
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усавршавање наставницима 
-Стручно усавршавање,праћење стручне 
литературе,похађање акредитованих 
семинара,симпозијумима и дугих стручних 
скупова 

 
ПЛАН РАДА ПЕРСОНАЛНОГ АСИСТЕНТА  

 
Школске 2015/2016. године два персонална асистента пружају подршку за пет ученика/ца од другог до 

осмог разреда. Персонални асистенти су: Миљана Лечић и  Драгана Марковић.  Поред ангажованих 
персоналних асистената,  подршку за два ученика првог разреда пружају и два волонтера: Ирена Дробњак и 
Ивана Королејић. 

 ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 
-Праћење здравственог стања и указивања прве помоћи, безбедног и квалитетног функционисања; 
- Ефикасно праћење наставног процеса, брже напредовање и адекватно функционисања током 
остваривања васпитно-образовног процеса; 
-Развијање социјалних вештина за несметано одвијање вршњачких интеракција; 
- Пружање личне помоћи и подршке код ради лакшег функционисања и комуникације са другима 
током остваривања образовно-васпитног рада у школи; 

  АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ    ДИНАМИКА 
- подршка у учењу у складу са индивидуалним 
специфичностима и темпом развоја; 
-обезбеђивање сталног надзора и употреба 
алтернативних начина и средстава комуникације; 
- радионичарски рад и рад у групи, у циљу 
развијања способности разумевања сопственог 
понашања и понашања других ученика; 
- подршка у виду разних активности нарочито у 
раду разгласа и информатичко -техничких пројеката 
које воли; 
- организовање рада у настави у коме му је 
додељена улога предавача и координатора групних 
активности; 
- мотивисање похвалама када поштује разредне 
процедуре, рад на часу, обављање задатака; 
- израда недељног и месечног планера активности; 
-подучавање у организацији својих  обавеза и у 
бележењу  сопственог понашања у израђене 
обрасце; 
- редовно вођење евиденције о напретку и 
понашању ученика на часовима, као и белешке о 
интеракцијама у целог одељења; 
-писање полугодишњих и годишњих извештаја; 
- учествовање на састанцима стручних већа;  
-сарадња са родитељима;  
- континуирана сарадња са стручном службом 
школе(директор, педагог, психолог и разредни 
старешина) 

 
 
 
 
 
 
 
Персонални 
асистент, 
одељењски 
старешина, 
педагог, 
психолог, 
предметни 
наставници, 
директор 
школе 

 
 
 
 
 
 
 
Током школске године 
2015/2016. године 

 
5.5.5. План рада школске библиотеке за школску 2015/2016. годину  

 
СЕПТЕМБАР 2015.ГОДИНЕ 

 
У септембру ће почети са уписом  ученика од  другог до осмог разреда у школску 
библиотеку.  Такође је вршен упис нових запослених у библиотеку. 
Сређивање простора библиотеке. 
Свакодневно ће бити вршено издавање,пријем, заштита књижног фонда уз вођење евиденције 
о читаности књига (седмична статистика библиотеке ).  
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ОКТОБАР 2015.ГОДИНЕ 

 
У октобру ће бити  настављено са уписом ученика у библиотеку. 
 Формираће се библиотекарска секција. 
Вршен је рад са читаоцима, свакодневни библиотекарски послови. 
Библиотекари ће посетити сајам књига у Београду. 
Помагање ученицима, наставницима и стручним службама око организовања Дечије недеље. 
Свакодневно ће бити вршено издавање,пријем, заштита књижног фонда уз вођење евиденције 
о читаности књига (седмична статистика библиотеке ).  
 

 
 

НОВЕМБАР 2015.ГОДИНЕ 
 
Свакодневно ће се вршити издавање,пријем, заштита књижњвног фонда уз вођење евиденције 
о читаности књига (седмична статистика библиотеке ) 
 

 
 

ДЕЦЕМБАР 2015.ГОДИНЕ 
 

Помоћ ученицима и наставницима око организовања приредби уочи Нове године 
Вођење свакодневне евиденција рада библиотеке. 
Разматрање набавки нових књига које би било пожељно имати у библиотеци. 
Свакодневно ће се вршити издавање,пријем, заштита књижњвног фонда уз вођење евиденције 
о читаности књига (седмична статистика библиотеке ) 

 
 

 
JАНУАР 2016.ГОДИНЕ 

 
У јануару ће почети упис  упис ђака првака у школску библиотеку. 
Покушај стварања читалачких навика код ученика ,најпре код уписаних првака. 
Вођење свакодневне евиденције рада библиотеке. 
Помоћ ученицима и наставницима око прославе Светог Саве. 
Набавка нових књига и њихово завођење и евидентирање. 
 

 
ФЕБРУАР 2016.ГОДИНЕ 

 
Током фебруара ће бити  завршено са уписом ђака првака у библиотеку. 
Биће вршена  заштита књижног фонда . 
Вођење свакодневне евиденције. 
 

МАРТ 2016. ГОДИНЕ 
 

Свакодневно ће бити вршено издавање,пријем, заштита књижњвног фонда уз вођење евиденције о читаности 
књига (седмична статистика библиотеке ) 
Помагање ученицима и наставницима око прославе 8.марта- Дана жена. 
Помагање ученицима око литературе за такмичење из историје. 
 

 
АПРИЛ 2016.ГОДИНЕ 

 
Издавање и пријем књига уз попуњавање статистике библиотеке. 
Пружање  помоћи ђацима при изради  реферата и помоћ при избору литературе за такмичења у којима 
учествују. 
 
 



ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 

 

65 
 

 
 

МАЈ 2016.ГОДИНЕ 
 
У мају ће се почети са опоменама за ђаке осмог разреда који нису вратили књиге у школску библиотеку. Том 
приликом опет ћемо се осврнути на стварање читалачких навика код ученика. 
Биће вођена статистика библиотеке, као и издавање, пријем и заштита књижног фонда. 
За обележавање дана школе бићеизведене неопходне припреме  
Пружање  помоћи ученицима при  изради радова. 
 
 
 

 
ЈУН 2016.ГОДИНЕ 

 
Водиће се издавање , пријем и заштита  књижног фонда. 
Опомињање ученика од  првог до седмог разреда на рок враћања књига. 
Урађен је извештај  о оствареним задацима библиотекара 
Набавка нових књига. 
 
 
 

 
ЈУЛ 2016.ГОДИНЕ 

 
Завођење и инвентарисање књига  набављених у јуну. 
Вођење , издавање, пријем и заштита књижног фонда. 
 
 

АВГУСТ  2016.ГОДИНЕ 
 

Вођење статистика библиотеке. 
Издавање и пријем књига . 
Припреме за нову школску годину. 
Библиотекари: Горан Савић, Марија Јаковљевић, Сандра Трипковић. 

6. ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ И САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 
 

6.1.  План рада Савета родитеља школе  
  
 Савет родитеља чини по један представник родитеља ученика сваког одељења у школи.  
Савет родитеља разматра успех ученика у учењу и владању, намену коришћења средстава остварених 
проширеном делатношћу школе, од донација и средстава родитеља у посебном фонду школе, услове за рад 
школе, услове за остваривање екскурзија и друга питања утврђена статутом школе; предлаже мере за 
унапређивање успеха у учењу и владању и мере за унапређивање услова за рад школе, учествује у предлагању 
изборних предмета, уџбеника и поступку прописивања мера заштите и безбедности.  
Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује школском одбору, директору, односно стручним 
органима школе.  

У току године Савет ће одржати пет седница: септембар, новембар,  јануар, април и јун, а по потреби и 
више. 

На седници одржаној 11. септембра за председника Савета родитеља изабран је Владимир Лечић, а за 
заменика председника Јелена Сарић. Записнике са седница Савета родитеља водиће Славица Михаиловић. 
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Време 
реализације Активности/теме, садржаји/ Начин 

реализације 
Носиоци активности – 
одговорно лице 

 
Септембар 
 

 
Дневни ред: 
1.   Конституисање Савета родитеља  
2.   Разматрање и усвајање записника са 
претходне седнице  
3.   Доношење Годишњег плана рада 
Савета родитеља за школску 2015/2016. 
4.  Разматрање Извештаја о реализацији 
Годишњег плана рада школе за школску 
2014/15. г. 
5.   Разматрање предлога Годишњег плана 
рада школе за школску 2015/16.  
6.   Припремљеност школе за почетак 
школске године 
7.   Избор осигуравајуће куће за осигурање 
ученика 
8.   Рад кухиње и избор снабдевача 
9.   Избор фотографа за фотографисање 
ученика 
10.   Давање сагласности на предлог 
екскурзија и наставе у природи за школску 
2015/16. г. 
11.   Текућа питања. 

 
Седнице 
 
Извештај 
дискусија 
 
 

 
Председник Савета 
родитеља 
Чланови Савета родитеља 
Директор школе 
Записничар 
Секретар школе 
Педагошко-психолошка 
служба 

 
Новембар 
 
 
 
 
 
 

Дневни ред: 
 Разматрање и усвајање записника са 
претходне седнице 
 Разматрање извештаја о успеху ученика на 
крају првог тромесечја 
 Текућа питања 
 

Седнице 
 
Извештај 
дискусија 
 
 
 

Председник Савета 
родитеља 
Чланови Савета родитеља 
Директор школе 
Секретар школе 
Записничар 
Педагошко-психолошка 
служба  

 
Јануар 

 
Дневни ред: 
 Разматрање и усвајање записника са 
претходне седнице 
Разматрање извештаја о успеху ученика на 
крају првог полугодишта 
Текућа питања 

 
Седнице 
 
Извештај 
дискусија 
 

Председник Савета 
родитеља 
Чланови Савета родитеља 
Директор школе 
Секретар школе 
Записничар 
Педагошко-психолошка 
служба 

 
Април 

Дневни ред: 
Разматрање и усвајање записника са 
претходне седнице 
Разматрање извештаја о успеху ученика на 
крају трећег тромесечја  
Разматрање листе изборних предмета и 
листе уџбеника  
Текућа питања 

 
Седнице 
 
Извештај 
дискусија 
 

 
Председник Савета 
родитеља 
Чланови Савета родитеља 
Директор школе 
Секретар школе 
Записничар 
Педагошко-психолошка 
служба 

 
Јун- Јул 

Дневни ред: 
Разматрање и усвајање записника са 
претходне седнице 
Разматрање и усвајање Извештаја о успеху 
ученика на крају другог полугодишта 
Разматрање Извештаја о реализацији 
Годишњег плана рада школе 
Разматрање извештаја са екскурзија 
 Извештај о раду Ученичког парламента 
Текућа питања 
 

Седнице 
 
Извештај 
дискусија 
 

     Председник Савета 
родитеља 
Чланови Савета родитеља 
Директор школе 
Секретар школе 
Записничар 
Педагошко-психолошка 
служба 
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Начин рада Савета родитеља уређује се Статутом школе и Пословником о раду Савета родитеља. 
Документација о раду Савета родитеља се налази код стручне службе. 

 
 
ЧЛАНОВИ САВЕТА  РОДИТЕЉА 2015/2016. ГОДИНЕ  
 
Разред и 
одељење 
 

Име и презиме 

1/1 Драгана Љубичић 

 
1/2 Драгана Марковић 

 
2/1 Марија Трифунов 

 
2/2 Славица Михаиловић 

2/3 Владимир Лечић 

3/1 Предраг Јеремић 

3/2 
 Јелена Сарић 

3/3 
 Јелена Миловановић 

4/1 
 Наташа Јоцовић 

4/2 
 Марина Јаковљевић 

4/3 
 Сања Минић 

5/1 
 Весна Бубања 

5/2 
 Јелена Поњавић 

5/3 
 Јелена Бановић 

6/1 
 Зорица Ломић 

6/2 
 Саша Мијатовић 

6/3 
 Јелена Весковић 

7/1 
 Љубинка Мићовић 

7/2 
 Данијела Ратковић 

7/3 
 Светлана Милетић 

8/1 
 Славко Марковић 

8/2 
 Ђурђа Кањевац 

8/3 
 Јелена Вујовић 
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ИЗДВОЈЕНА ОДЕЉЕЊА 
 

Одељења 
на терену 

 
Име и презиме 
 

Мајдан 
 Александра Бановић 

Сврачковци 
 

Слободан Видојевић 

Марина Лазић 

Г. Црнућа 
 Радмило Красојевић 

Доња Врбава Јелена Јоксић  

 
ВРАЋЕВШНИЦА  
 

Разред 
 
Име и презиме 
 

1. Наташа Луковић 

2.   Горан Јеремић 

3. Данијела Радовановић 

4. Милица Пантелић 

 5. Гордана Жиловић 

6. Весна Радовановић 

7. Милош Иконић 

8. Радиша Браковић 
 
 

6.2. План рада Педагошког колегијума  школске 2015/2016. године 
 
 

САДРЖАЈ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

- Доношење програма рада Педагошког колегијум; 
- Договор око израде Годишњег програма рада; 
- Организација васпитно-образовног рада:редовне 
наставе, ваннаставних активности и изборне 
предмете, дежурство наставника, безбедност 
ученика,екскурзија, излети, посете, рекреативна 
настава и обележавање значајних датума; 
- Планирање педагошко-инструктивног рада (увида и 
надзора), распореда огледних часова и планираних 
посета; 

VIII-IX 
 
 
 
 
 
 

 

Чланови 
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- Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 
првог  класификационог периода са посебним 
освртом на први и пети разред; 
- Анализа реализације наставног плана и програма 
редовне наставе, ваннаставних активности и изборних 
предмета; 
- Усвајање индивидуалних образовних планова за 
ученике с додатном подршком; 
- Праћење реализације активности предвиђене 
Школским развојним планом за наредни период од 
четири године; 

X-XI 
 
 
 
 

 

Чланови, тим за 
самовредновање 

 
 
 
 
 
 

 

-  Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 
првог полугодишта; 
- Реализација наставног плана и програма; 
- Реализација садржаја програма Развојног плана; 
-Реализација садржаја програма Еко школе, 
образовног туризма и предузетништва у издвојеном 
одељењу у Враћевшници;  
- Евалуација акционих планова самовреднованих 
област “Настава и учење“ и „Постигнућа ученика“; 
- Прослава школске славе Светог Саве; 

XII-I 
 
 
 
 

 

Чланови 
 
 
 
 
 
 

 

- Описно оцењивање ученика првог разреда- 
проблеми, предности, недостаци; 
- Организација такмичења; 
- Подизање квалитета наставе и мере за унапређивање 
васпитно-образовног рада школе; 
- Анализа рада стручних органа; 
- Извештај о коришћењу мултимедије у настави 

 
 

II-III 
 

 
 

 

 
 

Чланови 
 
 
 

 
-Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 
трећег  класификационог периода; 
-Реализација наставног плана и програма; 
-Припрема прославе Мале матуре за ученике осмог 
разреда; 
-Припрема за завршни испит; 
-Прослава Дана школе; 
-Припрема за израду Годишњег извештаја о раду 
школе;  

       IV-V 
 
 
 
 

 
 
 

Чланови 
 
 
 
 
 

 
 

 
-Анализа успеха и дисциплине ученика осмог разреда  
- Анализа успеха и дисциплине ученика од првог до 
седмог разреда; 
- Релизација наставног плана и програма; 
-Преглед постигнућа ученика на такмичењима ; 
-Преглед стручног усавршавања; 
-Планирање стручног усавршавања за следећу 
школску годину; 
- Предлог скице Годишњег плана рада школе за 
наредну годину; 
-Израда предлога плана рада Педагошког колегијума 
за наредну школску годину;  

VI 
 

 

Чланови 
 

Записнике са  састанака Педагошког колегијума водиће Невенка Ковачевић. 
 

6.3.  План рада Наставничког већа за школску 2015/2016. годину   

 
Записнике са седница Наставничког већа водиће Дарко Мијаиловић. 

 
Време реализације Активности/теме Начин реализације Носиоци реализације 
септембар -Усвајање записника са 

претходне седнице 
- Организација рада на почетку 

- Подела задужења и израда 
распореда часова наставних 
и ваннаставних активности у 

-директор школе,  
-Дарко Вранић 
-Стручни сарадници 
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шк. године 
-Усвајање Годишњег плана рада 
школе за школску 2015/2016. 
годину 
-Организација и извођење 
екскурзија ученика 8. разреда 
- Организација активности у 
Дечјој недељи 
-Разно 

школи;  
- Сугестије за боље 
планирање и организацију 
рада на основу резултата 
анализе рада школе у 
претходној години 
- Усвајање плана екскурзија 

-руководиоци разредних 
већа 

новембар -Усвајање записника са 
претходне седнице 
-Анализа успеха и владања 
ученика и предлог мера за 
унапређивање рада  
- Разно 

-Дискусија и доношење 
закључака битних за даљи 
рад 
 

-директор 
-стручна служба, 
- чланови тимова 

децембар/јануар -Усвајање записника са 
претходне седнице 
-Анализа успеха и владања 
ученика на крају првог полугођа 
у односу на стандарде 
постигнућа 
-Усвајање извештаја о 
самовредновању области: 
Настава и учење 
-Анализа рада школе на крају 
првог полугођа и задаци у другом 
полугођу 
-Разно 

-Дискусија и доношење 
закључака битних за даљи 
рад 
 

- директор, 
- стручна служба 
-чланови тимова 

април -Усвајање записника са 
претходне седнице 
-Анализа успеха и владања 
ученика и предлог мера за 
побољшање успеха  
- Усвајање листе изборних 
предмета и листе уџбеника за шк. 
2016/2017. годину; 
-Усвајање извештаја о 
самовредновању области: 
Постигнућа ученика 
- Организација и извођење 
екскурзија ученика 1.-7.  разреда 
-Припрема за прославу Дана 
школе 
-Разно 
 

-Дискусија и доношење 
закључака битних за даљи 
рад 
 
-Извештај и план наредних  
о акцијама у оквиру 
друштвено-корисног рада 
 
- Излагање, дискусија  
-Подела задужења  

-директор  
- стручни сарадници 
-руководиоци разредних 
већа,  
-чланови тима за 
самовредновање 

мај -Усвајање записника са 
претходне седнице 
-Анализа успеха и владања 
ученика VIII разреда; 
-Организовање припремне 
наставе и полагања завршног 
испита за ученике VIII разреда;  
-Предлагање ученика за доделу 
награда, похвала, Вукових и 
посебних диплома и избор 
ученика генерације  
-Разно 
 

Анализа, дискусија, гласање -директор  
-одељењске старешине 
-стручна служба 

јун -Усвајање записника са 
претходне седнице 
-Анализа успеха и владања 
ученика на крају другог полугођа 
и остваривање циљева 
образовања и васпитања и 
стандарда постигнућа у школској 
2015/2016. години; 
-Усвајање извештаја 

-Анализа, дискусија, 
гласање 

-директор  
-стручни сарадници 
-руководиоци разредних 
већа, о. старешине, сви 
чланови Н. већа, 
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реализованих екскурзија и 
предлог маршрута за наредну 
годину 
-Усвајање нацрта Извештаја о 
раду школе   
-Усвајање нацрта ГПРШ за шк. 
2016/2017. 
-Разно 

август - Усвајање записника са 
претходне седнице 
- Анализа уписа ученика у ср. 
школе 
-Договор о подели послова и 
вођењу педагошке документације 
-Анализа кадровских потреба у 
школи 
-Предлог поделе часова,одељења 
и разредних старешинстава за 
школску 2015/2016.годину; 
-Разно 
 

Анализа, дискусија, 
Планирање рада 

-директор  
- стручни сарадници 
-руководиоци разредних 
већа, стручних већа из 
области предмета,  о. 
старешине, остали 
 

 
  

      На седницама Наставничког већа разматраће се и друга питања у циљу унапређивања образовно-
васпитног рада, стручног усавршавања наставника, доделе награда и изрицања васпитних и васпитно-
дисциплинских мера ученицима. 
 За реализацију повремених задатака могу се формирати повремене комисије које чине наставници 
задужени за област за коју се формира комисија.  
                
 
 

6.4. Планови рада одељењских већа 

Циљ реализације програмских садржаја рада одељенских већа је континуирано праћење напредовања 
у раду и понашању ученика и уједначавање критеријума оцењивања и решавања текуће проблематике, а ове 
школске године посебна пажња биће посвећена примени образовних стандарда и праћење њиховог 
остваривања. 

 
Рукoвoдиoци oдeљeњских вeћa 
 
 Руководиоци одељењских већа старијих разреда задужени су и за вођење евиденције у Дневницима 
осталих облика образовно-васпитног рада. 

Задужени за вођење евиденције у Дневницима осталих облика образовно-васпитног рада у 
Враћевшници је Сања Миљуш. 
 
Разред Име и презиме 
Први Весна Ивановић 
Други Душанка Грујић 
Трећи Гордана Урошевић 
Четврти Мирјана Лазић 
Пети Дарко Мијаиловић 
Шести Ивана Весковић 
Седми Никола Арсенијевић 
Осми  Горан Савић 
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ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ СВИХ ВЕЋА НОСИОЦИ ЗАДАТАКА ВРЕМЕ 

• Планирање и програмирање рада већа 
• Уређење учионица 
• Доношење одлуке о упућивању ученика на допунску, додатну 
наставу и ваннаставне активности 
• Доношење одлуке о раду са ученицима са којима се ради по 
индивидуалним образовним плановима 
• Утврђивање распореда писмених провера знања: 
- писмених задатака 

- писмених провера, контролних задатака и других захтева 
наставника у складу са Правилником о оцењивању 

 

руководиоци стручних 
већа за област предмета, 
одељењска већа,  
одељењске старешине, 
предметни наставници 
 
 
 
 
 
 
 

IX 

•     Анализа остварења наставног плана и програма са посебним 
освртом на: 
- остварење образовних стандарда постигнућа ученика 
- допунску наставу 
- додатну наставу 
- индивидуални образовни план 
- ваннаставне активности 
- рад одељењских заједница 
- примену рачунара у настави 

одељенске старешине, 
чланови већа 

XI, XII, 
IV, VI 

•     Анализа општег успеха и понашања ученика и доношење одлуке о: 
- закључним оценама из наставних предмета 
- похвалама 
- васпитно-дисциплинским мерама 

чланови већа  

• Оцена рада одељењских већа у протеклом периоду 
• Организација школских приредби, прослава, манифестација          

 
 

руководиоци већа 
предметни наставници 
сви запослени 

целе 
године 
јун 2016. 

 
ПЛАНОВИ РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА У ПРВОМ ЦИКЛУСУ 

План стручног већа за разредну наставу 
 

Руководилац стручног већа за разредну наставу је Невенка Ковачевић. Чланови већа су учитељи 
комбинованих и једноразредних одељења и учитељица Сања Антонијевић  која је задужена за рад продуженог 
боравка. У раду Већа планира се и посебан осврт на постигнућа ђака првака који похађају продужени боравак.  
        У раду стручног већа анализираће се и оствареност Припремног предшколског програма и напредовање 
предшколске деце.  

Време Садржај рада Задужене особе Начини рада 

VI – VIII 

- Израда Годишњег плана већа и подела 
задужења 
- Усаглашавање плана рада (коорелација) уз 
разматрање измена и допуна у наставном 
програму 
- Планирање термина за извођење 
контролних вежби и писмених задатака 
- Иницијално тестирање ученика (распоред) 
- Планирање рада слободних активности 
- Израда распореда одржавања часова 
предметне наставе у четвртом разреду и 
сарадња са наставницима у избору садржаја 
- Планирање рада продуженог боравка  
- Планирање активности у издвојеним 
одељењима и укључивања ученика 
издвојених одељења у активности у 
матичној школи 
- Распоред дежурстава учитеља и распоред 
коришћења сале и медија хола 

Руководилац 
актива 

 
Сви чланови 

Анализа 
 

Дискусија 



ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 

 

73 
 

- Иновације у настави 
- Предлог маршрута и дестинација за  
екскурзије и наставу у природи 
- Подела задужења за обележавање Дечије 
недеље 
- Текућа питања 

XI 

- Обележавање Дечије недеље – извештај 
- Реализација васпитно-образовних задатака 
и успех ученика на крају првог тромесечја  
- Реализација активности по плану рада 
продуженог боравка 
-Процена потребе за индивидуализацијом и 
врстом додатне подршке ученицима са 
потешкоћама; анализа рада ученика  којима 
се пружа додатна подршка 
-Реализација допунске, додатне наставе и 
број обухваћених ученика 
- Планирање посете београдском Сајму 
науке 
- Текућа питања 

Руководилац 
актива 

 
 

Сви чланови 

Анализа 
 

Дискусија 

XII 

- Реализација васпитно-образовних задатака 
и успех ученика на крају првог полугодишта  
- Реализација допунске, додатне наставе и 
секција и број обухваћених ученика  
- Анализа активности: огледни часови, 
презентације, иновације, стручно 
усавршавање 
- Припреме за извођење наставе у природи и 
једнодневних излета 
- Припрема ученика за такмичења 
- Стручно усавршавање 
Усвајање извештаја о раду већа на крају 
првог полугодишта 
- Прослава Нове године и Дана св. Саве 
- Текућа питања 

Руководилац 
актива 

 
 

Сви чланови  

Анализа 
 

Дискусија 

 
IV 

- Реализација васпитно-образовних задатака 
и успех ученика на крају трећег тромесечја  
- Успех ученика на такмичењима 
- Избор уџбеника за наредну школску 
годину 
- Израда листе изборних предмета за 
наредну школску годину 
-Планирање и организација завршног 
тестирања ученика 
- Текућа питања 

Руководилац 
актива 

Сви чланови 

Анализа 
 

Дискусија 

VI 

- Реализација васпитно-образовних садржаја 
по школском програму и анализа успеха 
ученика на крају другог полугодишта у 
односу на образовне стандарде постигнућа   
- Реализација излета – извештаји  
- Анализа коришћења наставних средстава и 
иновација у настави 
- Извештај о раду Стручног већа за разредну 
наставу у претходној години 
-Израда плана стручног усавршавања  
- Анализа опремљености наставним 
средствима, уџбеницима, приручницима и 
стручном  литературом и израда плана 
набавке 
- Нацрт плана рада за следећу школску 
годину 

Руководилац 
актива 

 
Сви чланови 

Анализа 
 

Дискусија 
 



ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 

 

74 
 

ПЛАНОВИ РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА У ДРУГОМ ЦИКЛУСУ  

 Сaдржaj рaдa Зaдужeнe oсoбe Време 
V VI VII VIII 

Снaбдeвeнoст учeникa уџбeницимa, приручницимa и 
прибoрoм 

рукoвoдиoци o.в. IX IX IX IX 

Сaрaдњa рaзрeдних стaрeшинa сa учитeљимa Рaзрeднe стaрeшинe 
V 

IX    

Дoгoвoр o нaчину сaрaдњe сa рoдитeљимa рукoвoдиoци o.в. IX IX IX IX 
Упoзнaвaњe одељењског вeћa сa учeницимa кojи 
имajу тeшкoћe у прaћeњу нaстaвe 

Рaзрeднe стaрeшинe 
V 

IX    

Усклaђивaњe рaдa нaстaвникa и кoрeлaциja 
прoгрaмских сaдржaja прeдмeтa 

рукoвoдиoци стр. 
aктивa 

IX IX IX IX 

Усвajaњe рaспoрeдa писмeних зaдaтaкa рукoвoдиoци стр. 
aктивa 

IX IX IX IX 

Рaд нa прoфeсиoнaлнoj oриjeнтaциjи учeникa Рaзрeднe стaрeшинe IX IX IX IX 
Припрeмe зa oргaнизoвaњe eкскурзиja рукoвoдиoци o.в. IV IV IX IX 
Aнaлизa рeaлизaциje прoгрaмских зaдaтaкa, успeх и 
дисциплинa учeникa нa крajу првoг трoмeсeчja  

Рaзрeднe стaрeшинe XI XI XI XI 

Meрe зa пoбoљшaњe успeхa рукoвoдиoци o.в. 
стр. сaрaдници 

XI XI XI XI 

Нaпрeдoвaњe учeникa кojи зaoстajу у психoфизичкoм 
рaзвojу 

рaзрeднe стaрeшинe XI XI XI XI 

Oбухвaћeнoст учeникa друштвeним и слoбoдним 
aктивнoстимa 

рукoвoдиoци o.в. XI XI XI XI 

Рaзлoзи нeoпрaвдaнoг изoстajaњa учeникa сa нaстaвe Рaзрeднe стaрeшинe XI XI XI XI 
Aнaлизa рeaлизaциje прoгрaмских зaдaтaкa, 
утврђивaњe успeхa и дисциплинe учeникa нa крajу 
првoг пoлугoђa 

Рaзрeднe стaрeшинe XII XII XII XII 

Meрe зa пoбoљшaњe успeхa рукoвoдиoци o.в. 
стр. сaрaдници 

XII XII XII XII 

Aнaлизa рeaлизaциje прoгрaмских зaдaтaкa, успeх и 
дисциплинa учeникa нa крajу трeћeг трoмeсeчja  

Рaзрeднe стaрeшинe IV IV IV IV 

Meрe и зaдaци кojимa сe мoжe утицaти нa 
пoбoљшaњe успeхa учeникa 

рукoвoдиoци o.в. 
стр. сaрaдници 

IV IV IV IV 

Припрeмe зa прoслaву Дaнa шкoлe дирeктoр/зaмeник IV IV IV IV 
Aнaлизa рeaлизaциje прoгрaмских зaдaтaкa, 
утврђивaњe успeхa и дисциплинe учeникa нa крajу 
другoг пoлугoђa 

Рaзрeднe стaрeшинe VI VI VI VI 

Прeдлoзи зa пoхвaлe и кaзнe; избoр учeникa 
гeнeрaциje VIII рaзрeдa 

Рaзрeднe стaрeшинe 
VIII 

VI VI VI VI 

Плaнирaњe рaдa oдeљeњскoг вeћa зa нaрeдну гoдину 
и избoр рукoвoдиoцa 

рукoвoдиoци o.в. VI VI VI VI 

Aнaлизa рaдa вeћa у прoтeклoj шкoлскoj гoдини рукoвoдиoци o.в. VI VI VI VI 
Aнaлизa рeзултaтa пoпрaвних испитa рaзрeднe стaрeшинe VIII VIII VIII VIII 
Утврђивaњe успeхa учeникa пoслe пoпрaвних испитa рaзрeднe стaрeшинe VIII VIII VIII VIII 
 
 
 Реализацију програма одељењских већа пратиће директор школе, заменик директора и педагог увидом 
у записнике у Ддневницима образовно-васпитног рада сваког одељења посебно, присуствовањем седницама и 
директним учествовањем у раду. Школски одбор ће пратити рад већа преко периодичних извештаја о раду. За 
планирање рада Већа и извештавање о раду задужени су руководиоци одељењских већа. 
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6.5. Планови рада стручних већа за области предмета 
Циљ реализације програма стручних група је унапређивање образовно- васпитног рада применом 

савремених облика и метода рада и наставних средстава, као и унапређивање посебних области васпитно-
образовног рада ван редовне наставе (допунски, додатни рад, слободне активности и др). Посебно ће се 
пратити примена образовних стандарда у планирању и припремању наставе, као и постигнућа ученика у 
односу на стандарде. 

Руководиоци стручних већа воде записнике са састанака, достављају извештаје о раду Већа и планове 
рада Већа за наредну школску годину задуженим лицима. 

ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

• Израда годишњих и оперативних планова и програма и 
других видова образовно- васпитног рада уз посебан осврт на 
тематско планирње и хоризонталну и вертикалну корелацију 
садржаја) 
• Утврђивање садржаја допунске и додатне наставе, 
индивидуалних образовних планова, као и ваннаставних 
активности 
• Предлог распореда иницијалних тестова и контролних и 
писмених задатака 
• Предлози за набавку наставних средстава неопходних за 
реализацију наставе 
• Примена рачунара у настави 

Руководиоци већа  
 
Чланови већа  
 

VIII, IX 

• Сагледавање степена коришћења дидактичког материјала и 
израда нових 
• Сагледавање савладавања програмских садржај а 
(проблеми и тешкоће) 
- Израда инструмeнaтa зa прoвeру пoстигнућa учeникa у односу на 

стандарде и исходе  
- Утврђивање критеријума оцењивања 

 Руководиоци већа  
 
Чланови већа  

XI 

• Анализа успеха ученика у предмету или групи предмета у 
односу на стандарде постигнућа 
• Праћење примене образовних стандарда 
• Припрема ученика за наступајућа такмичења 

Руководиоци већа  
Чланови већа 

Целе 
године 

• Разматрање поделе предмета на наставнике за наредну 
школску годину 
• Анализа нивоа наставе по предметима на основу одржаних 
угледних и јавних часова и педагошко-инструктивног рада 
• Анализа успеха ученика на такмичењима 

Руководиоци већа 
Директор 
Педагог и психолог  
Чланови већа 

VI 

- сaрaдњa сa oпштинским и мeђуoпштинским aктивимa и 
стручним друштвима 

- стручно усавршавање 

Руководиоци већа 
Чланови већа 

Целе 
године 

 
Руководиоци стручних већа  
 
Нaзив стручног већа 

 
Брoj нaстaвникa 

 
Рукoвoдиoц 
 

Стручно веће за разредну наставу  
21 

 
Невенка Ковачевић 

Стручнo вeћe зa jeзикe 12  Никола Арсенијевић  

Стручнo вeћe зa друштвeнe нaукe 4 Срђан Ивановић 

Стручнo вeћe зa прирoднe нaукe 12  Марина Николић 
 

Стручнo вeћe зa уметности и вештине 9 Љубица Радуловић 
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6.5.2. План рада стручног већа за природне науке (математика, физика, хемија, биологија,техничко образовање, 
информатика) за школску 2015/2016. годину 

 
Време Садржај рада Задужене особе Начини рада 

VIII-IX 

Усвајање годишњег плана актива  
Усаглашавање плана рада (корелација) уз 
разматрање измена и допуна у наставном 
програму 
Планирање термина за извођење писмених 
задатака 
Израда плана стручног усавршавања 
Опремљеност наставним средствима, 
уџбеници, приручници, стручна литература 
Анализа иницијалног тестирања ученика 
Анализа наставних јединица које ће бити 
обрађене у корелацији са другим 
предметима 
Текућа питања 

Сви чланови 
Анализа 
 
Дискусија 

XI 

Реализација васпитно-образовних задатака и 
успех ученика на крају првог тромесечја  
Сумирање резултата Заводове анализе 
завршног испита 
Реализација допунске, додатне наставе и 
секција и број обухваћених ученика 
Припрема за посету Фестивалу науке у 
Београду 
Текућа питања 

Руководилац 
актива 
 
 
Сви чланови 

Анализа 
 
Дискусија 

XII-I 

Реализација васпитно-образовних задатака и 
успех ученика на крају првог полугодишта  
Реализација допунске, додатне наставе и 
секција и број обухваћених ученика 
Припрема ученика за такмичења 
Семинари наставника за време зимског 
распуста 
Припрема осмака за матурски испит 

Руководилац 
актива 
 
 
Сви чланови  

Анализа 
 
Дискусија 

IV 

Реализација васпитно-образовних задатака и 
успех ученика на крају трећег тромесечја  
Успех ученика на такмичењима 
Припрема Школског фестивала науке 
Текућа питања 

Руководилац 
актива 
Сви чланови 

Анализа 
 
Дискусија 

VI-VIII 

Реализација васпитно-образовних задатака и 
успех ученика на крају другог полугодишта  
Рад већа у претходној години 
Подела задужења за наредну школску 
годину 
Анализа резултата поправних испита 

Руководилац 
актива 
 
Сви чланови 

Анализа 
 
Дискусија 
 

Чланови већа суНемања Илић, Марина Николић (руководилац), Марија Јаковљевић, Марина Петровић, Ана Ђорђевић 
Васовић, Оливера Марковић, Миленко Брадић,  Владимир Средојевић, Зора Средојевић, Љубица Савић, Дарко 
Мијаиловић и  Дарко Вранић. 
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6.5. 3. План рада стручног већа за друштвене науке (историја и географија) 
 

Време Сaдржaj рaдa Зaдужeнe oсoбe Нaчин рaдa 

IX 

- Усaглaшaвaњe плaнoвa рaдa (кoрeлaциja) уз 
рaзмaтрaњe измeнa и дoпунa у нaстaвним прoгрaмимa 
- Oпрeмљeнoст нaстaвним срeдствимa, уџбeници, 
приручници, стр. литeрaтурa 
 

Председник 
Већа 

 
Сви члaнoви 

 

Aнaлизa 
 

Дискусиja 

XI 

- Рeaлизaциja вaспитнo-oбрaзoвних зaдaтaкa и успeх 
учeникa нa крajу првoг трoмeсeчja 
- Усaглaшaвaњe критeриjумa oцeњивaњa уз aнaлизу 
примeнe Прaвилникa o oцeњивaњу учeникa 
- Упoтрeбa мeдиja хoлa и oбрaзoвнoг сoфтвeрa у 
нaстaви истoриje и географије 
 

 
Председник 

Већа 
 

Сви члaнoви 
 

 

Aнaлизa 
 

Дискусиja 

XII-I 

- Рeaлизaциja вaспитнo-oбрaзoвних зaдaтaкa и успeх 
учeникa нa крajу првoг пoлугoђa 
- Рeaлизaциja дoпунскe, дoдaтнe нaстaвe и сeкциja и 
брoj oбухвaћeних учeникa 
- Припрeмa учeникa зa тaкмичeњa 
 

Председник 
Већа 

 
Сви члaнoви 

 

Aнaлизa 
 

Дискусиja 

IV 

- Рeaлизaциja вaспитнo-oбрaзoвних зaдaтaкa и успeх 
учeникa нa крajу трeћeг трoмeсeчja 
- Рeaлизaциja дoпунскe, дoдaтнe нaстaвe и сeкциja и 
брoj oбухвaћeних учeникa 
- Успeх учeникa нa тaкмичeњимa 
 

Председник 
Већа 

 
Сви члaнoви 

 

Aнaлизa 
 

Дискусиja 

VI-VIII 

- Рeaлизaциja вaспитнo-oбрaзoвних зaдaтaкa и успeх 
учeникa нa крajу другoг пoлугoђa 
- Aнaлизa рeзултaтa пoпрaвних испитa 
- Рaд Вeћa у прoтeклoj гoдини 
- Изрaдa плaнa стручнoг усaвршaвaњa 
- Изрaдa гoдишњeг плaнa рaдa за наредну школску 
годину 
 

Председник 
Већа 

 
Сви члaнoви 

 

Aнaлизa 
 

Дискусиja 

Чланови већа су: Весна Ацовић, Александар Јањић, Срђан Ивановић (председник), Ђорђе Васовић. 
 

6.5.4. План рада стручног већа за  ликовну и музичку културу и физичко васпитање 
Време Сaдржaj рaдa Зaдужeнe oсoбe Нaчин рaдa 

VIII-IX 

Плaнирaњe свих сaдржaja рaдa зa тeкућу шкoлску 
гoдину  
Усaглaшaвaњe плaнoвa рaдa (кoрeлaциja) уз рaзмaтрaњe 
измeнa и дoпунa у нaстaвним прoгрaмимa 
Изрaдa плaнa стручнoг усaвршaвaњa 
Oпрeмљeнoст нaстaвним срeдствимa, уџбeници, 
приручници, стр. литeрaтурa 

Сви члaнoви дискусиja, aнaлизa 

XI 

Рeaлизaциja вaспитнo-oбрaзoвних зaдaтaкa и успeх 
учeникa нa крajу првoг трoмeсeчja 
Рeзултaти рaдa слoбoдних aктивнoсти и брoj 
oбухвaћeних учeникa 
Активности из личних планова стручног усавршавања 

Рукoвoдилaц 
aктивa 
Сви члaнoви 
 

       Aнaлизa 
Дискусиja 
 
       Aнaлизa 

XII-I 

Рeaлизaциja вaспитнo-oбрaзoвних зaдaтaкa и успeх 
учeникa нa крajу првoг пoлугoђa 
Рeзултaти рaдa слoбoдних aктивнoсти и брoj 
oбухвaћeних учeникa 
Стручнo усaвршaвaњe нaстaвникa 
Припрeмa учeникa зa тaкмичeњa и смoтрe 

Рукoвoдилaц 
aктивa 
 
 
 

Aнaлизa 
 
Дискусиja 

IV 
Рeaлизaциja вaспитнo-oбрaзoвних зaдaтaкa и успeх 
учeникa нa крajу трeћeг трoмeсeчja 
Успeх учeникa нa тaкмичeњимa, смoтрaмa и кoнкурсимa 

Рукoвoдилaц 
aктивa 

Aнaлизa 
 
Дискусиja 
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VI-VIII 

Рeaлизaциja вaспитнo-oбрaзoвних зaдaтaкa и успeх 
учeникa нa крajу шкoлскe гoдинe 
Рaд вeћa у прoтeклoj гoдини 
Пoдeлa зaдужeњa зa нaрeдну школску гoдину 
Утврђивaњe критeриjумa oцeњивaњa 
Плaнирaњe сaрaдњe сa устaнoвaмa из oблaсти културe и 
спoртa 

Рукoвoдилaц 
aктивa 
 
Сви члaнoви 

Aнaлизa 
 
 
Дискусиja 
 

 
Чланови већа су: Ненад Јовановић, Ивана Тодоровић, Ивана Лазовић-Вранешевић, Зоран Маринковић, Драгана 
Бакић, Душан Лазаревић, Александар Николић, Љубица Радуловић (руководилац), Радмило Прокић. 
 

6.5.5. План рада стручног већа за језике (српски, енглески, француски језик) 
 

Време ПЛАН РАДА НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 
АКТИВНОСТИ 

август 

Избор  руководства актива и усвајање плана рада 
Разматрање плана рада за редовну, допунску и додатну 
наставу, као и планови рада секција и њихова 
корелација (усаглашавање планова рада српског и 
енглеског језика) 
Стање наставних учила и предлог за набавку нових 
Екскурзије ученика у првом полугодишту и задаци у 
вези са наставом српског и енглеског језика 
План  реализације  домаће  лектире  и   план  
коришћења  школске библиотеке 
Учешће актива у реализацији Дечје недеље 
 

Разговор на нивоу актива 
Прављење заједничког плана рада 
Састављање списка средстава која 
недостају 
Припреме материјала о местима, 
личностима и објектима који ће бити 
посећени 
Анализа плана 
Разговор о улози актива у реализацији 
 

новембар 

Успех ученика у првом тромесечју 
Проблеми у настави српског и енглеског језика 
Реализација допунске, додатне наставе и секција 
Договор око реализације програма за Нову годину и 
Светог Саве 
 

Анализа успеха 
Разговор о мерама за побољшање 
успеха 
Анализа остварених резултата 
Подела задужења око програма 
 

јануар 

Успех ученика у првом  полугођу 
Јануарски семинар на Филолошком факултету у 
Београду - договор о учешћу 
Реализација слободних активности: 
а) додатна настава 
б) секције (драмска, литерарна, новинарска и 
рецитаторска) 
Прослава Светог Саве 

Анализа успеха 
Разговор и договор око одласка на 
семинар 
 
Прављење плана за ефикасније 
функционисање актива 
Задужења и анализа прославе 

април 

Такмичење из српског и енглеског језика 
Успех ученика на крају трећег тромесечја 
Ново у стручним часописима и стручној литератури 
Реализација прославе Дана школе 
Разно 

Подела ученика и договор око 
припрема 
Разговор о ефектима ваннаставних 
активности  
Анализа часописа 
Подела задужења и договор око 
сценарија 

јун 

Реалиѕација рада актива српског и енглеског језика 
Анализа успеха ученика из српског и енглеског језика 
на крају школске године 
Резултати такмичења из српског и енглеског језика, 
похвале и награде 

Анализа рада и прављење плана за 
наредну годину 
Разговор о успеху 
Договор око начина награђивања 
најбољих ученика 

 
Чланови актива: 
Виолета Стевановић, Никола Арсенијевић (руководилац већа), Мирјана Миленковић, Горан Савић, Никола 
Радивојевић, Сузана Николић, Биљана Милисављевић, Данијела Нешковић, Сања Миљуш, Ивана Весковић, 
Весна Бајић. 
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6.5.7.План извођења припремног предшколског програма  
 

           За извођење обавезног Предшколског програма задужена је предшколска установа „Сунце“. Ова 
установа за извођење програма на терену има услов од минимум петоро деце за једну групу.  
         У школи у Враћевшници имамо једну групу од тринаест предшколаца са којом, у посебном простору 
који је описан у уводном делу, ради васпитачица ове установе. 
         
        У малим четвороразредним школама Припремни предшколски програм реализују учитељице. Предшколци 
у овим школама за време остваривања Програма бораве заједно са осталим ученицима.  
 
Табела: Број деце која похађају припремни предшколски програм у одељењима првог циклуса 
 
Место Број предшколаца Број осталих ученика и 

комбинација 
Програм реализује 

Матична школа 0 0 - 
Враћевшница 5 Посебна група у посебном  

простору у школи  
васпитачица предшколске 
установе „Сунце“) 

Горња Црнућа 1 у одељењу са два ученика (први и 
други разред) Јелена Пајовић 

Доња Врбава 1 у одељењу са учеником који је 
други разред Зорица Поломац 

Сврачковци 4 У одељењу са 5 ученика трећег и 
и 3- четврти  разред Вера Михаиловић 

Мајдан 0 0 - 
 

6.5.8. План рада продуженог боравка 
 
              Продужени боравак је посебно организована служба у наменским просторијама школе са стручном 
бригом о деци пре и после редовних часова наставе, а подразумева редовну исхрану и безбедан и осмишљен боравак 
ученика првог и другог разреда у школи, у време када су родитељи на свом послу.  
             Школа поседује једно одељење продуженог боравка. Продуженим боравком су обухваћени само 
ученици првог разреда. Велики број родитеља ученика осталих млађих разреда заинтересован  је за отварање 
још једног одељења продуженог боравка, али школа нема потребан простор за ове потребе родитеља и ученика. 
             Продужени боравак води учитељица Сања Антонијевић која је задужена за планирање, реализацију и 
извештавање о овом облику рада са ученицима. 
 
Табела: Број ученика у одељењу продуженог боравка 

Разред Број група Број ученика 

I 1 28 
Укупно: 1 28 
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План рада у продуженом боравку 
 
Предмет 
рада 

Месец Планиране активности 

  К
РЕ

А
ТИ

В
Н

Е 
РА

Д
И

О
Н

И
Ц

Е 
И

 З
А

БА
В

Н
Е 

А
КТ

И
В

Н
О

СТ
И

 
  

 
СЕПТЕМБАР 

-Рад на промоцији продуженог боравка, 
-Формирање групе-радионица „Формирање групног идентита“ 
-Успостављање правила понашања-Радионице „Наша правила понашања“ 
и „Како треба“, 
-Упознавање родитеља са радом у боравку, 
-Договор о начину коришћења библиотеке, 
-„Игре са словима“ 
-Гледање играних и цртаних филмова и дечјих емисија намењених 
узрасту (уз критички осврт ), 
-Игре у школском дворишту и  на спортском терену, 
-Саобраћајни бонтон - „Моја кућа, моја улица“, 
-Играње друштвених игара у учионици. 

 
ОКТОБАР 

-Припреме ученика за наставу, 
-Радионице „Свест о себи“, „Ја и како ме виде други“ 
-Играње и одмор на свежем ваздуху, 
-Обележавање Дечје недеље -„Права и обавезе деце“, 
-Посете изложбама у оквиру Дечје недеље, 
-Формирање Еко радионице -„Како да спасемо планету Земљу?“, 
-Формирање Кретивног кутка - израда минијатура и слање на дечји 
конкурс за Бијенале, 
-Саобраћајни бонтон - „Мој друг семафор“,  
-Појачан рад са децом која показују неуспех 
- Обележавање месеца књиге. 

 
НОВЕМБАР 

-Припреме ученика за наставу, 
-Радионице:“Изражавање осећања“ и „Комуникација осећања“ 
-Играње друштвених игара, 
-Гледање играних и цртаних филмова и дечјих емисија намењених 
узрасту (уз критички осврт ), 
-Одмор на свежем ваздуху, 
-Формирање радионице Драма и покрет, 
-Рад на пројектима у Еко радионици (хранилица за птице), 
-Саобраћајни бонтон - „Пешачка патрола“, 
-Извођење малих кућних огледа, 
-Појачан рад са децом која показују неуспех. 
 

 
ДЕЦЕМБАР 

-Припреме ученика за наставу, 
- Појачан рад са децом која показују неуспех, 
-Радионице „Комуникација и неспоразуми“ и „Сарадња“, 
- Саобраћајни бонтон - „На леђима зебре“  
- Креативан кутак - израда новогодишњих украса и честитки, 
-Еко радионица - Узгајамо домаћу крес салату, 
-Радионица Драма и покрет - вежбе за приредбу, 
-Спортске активности у сали, 
-Новогодишња приредба за родитеље и ученике млађих разреда. 

 
ЈАНУАР 

-Припреме ученика за наставу, 
-Радионица „Идемо у госте“ и „Здрав као дрен“, 
-Спортске активности у сали., 
-Одмор на свежем ваздуху (снежне скулптуре), 
-Радионица Драма и покрет - припрема за пригодан програм,  
-Креативни кутак-припрем материјала за школски часопис, 
-Обележавање школске славе Светог Саве. 
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ФЕБРУАР 

-Припреме ученика за наставу, 
-Радионица „Љубав“ и „На почетку сам био ја“, 
-Играње друштвених игара, 
-Гледање играних и цртаних филмова и дечјих емисија намењених 
узрасту (уз критички осврт), 
-Спортске активности у сали., 
-Рад у Еко радионици -  прављење саксија,  
-Извођење малих кућних огледа, 

 
МАРТ 

-Припреме ученика за наставу, 
-Појачан рад са децом која показују неуспех, 
-Радионице „Моје бриге“ и „У лажи су кратке ноге“, 
-Креативни кутак - „Погађање цртежа“, 
-Еко радионица - пројекат израде рециклираног папира, 
-Радионица Драма и покрет - теме о пролећу 
-Одмор и игра на свежем ваздуху, 
-Играње друштвених игара, 
-Саобраћајни бонтон-„ Пази, снима се“, 
 
 

 
АПРИЛ 

-Припреме ученика за наставу, 
- Појачан рад са децом која показују неуспех, 
-Радонице -„ „Моје место за опуштање“ и „Различите употребе ствари“, 
-Кретивни кутак - прављење ускршњих честитки на рециклираном 
папиру, 
-Еко радионица - Правимо домаћи копост,  
- Игре у школском дворишту и  на спортском терену, 
 

 
МАЈ 

-Припреме ученика за наставу, 
- Појачан рад са децом која показују неуспех, 
-Креативни кутак - припрема изложбе за дан школе, 
-Радионица „Животињско царство-упознајмо животиње“ 
-Еко радионица - „Рециклиграње“, 
-Саобраћајни бонтон - Ја као возач  бицикла, ролера ...“,  
- Игре у школском дворишту и  на спортском терену, 

 
ЈУН 

-Припреме ученика за наставу, 
-Креативни кутак - „Пишем ти писмо“,  
-Еко радионица -„Екометар“- квиз еколошког знања, 
- Игре у школском дворишту и  на спортском терену, 
-Радионице „Путовање око света-упознавање других култура и народа“, 
-Саобраћајни бонтон - „Додела диплома“ 

                     
Евалуација рада у продуженом боравку вршиће се на следећи начин: 
Посматрањем реализованих активности 
Испитивањем мишљења ученика из продуженог боравка о програмским активностима 
Праћењем школског успеха ученика који похађају продужени боравак 
Испитивањем мишљења родитеља ученика који похађају продужени боравак о раду и напредовању 

ученика 
Мишљење наставника о напредовању ученика. 

 

6.5.9. Стручни актив за развојно планирање  
 
            Члaнoви тимa зa рaзвojнo плaнирaњe су: Емина Ђурић Горан Савић, Весна Симовић, Весна Ацовић, 
Весна Ковачевић Мирковић, Саша Радичевић, Душица Јестровић, Дарко Вранић,  Драгана Милорадовић и 
Тијана Ђукић;  

 
6.5.10. План рада Стручног актива за развојно планирање 
 
Активност Време реализације Носиоци активности 
Преглед и анализа ГПРШ и ШП и 
усклађивање са Развојним планом 

Август, септембар 2015. Актив за развојно планирање 
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Праћење реализације Развојног 
плана кроз Акциони план и 
расподела задужења стручним 
већима на Педагошком 
колегијуму 

Током године Актив за развојно планирање 

Унапређивање квалитета наставе 
и ваннаставних активности уз 
коришћење различитих ресурса 
школе и локалне заједнице уз 
осврт на инклузивно образовање, 
образовне стандарде  и тематско 
интердисциплинарно планирање 

Септембар, током године Руководиоци стручних већа, 
руководилац Тима за инклузивно 
образовање, стручна служба 

Планирање унапређивања вођења 
педагошке и остале  
документације о раду 

Септембар 2015. јун 2016. Стручна већа, стручна служба 

Анализа стања безбедности 
ученика и предлог мера за 
унапређивање рада са ученицима 
који имају проблема са 
понашањем 

Током године Психолог, педагог, чланови Тима 
за безбедност  

Планирање сарадње са локалном 
заједницом и осталим 
сарадницима школе 

Септембар, јун Директор, чланови Актива за 
развојно планирање 

Израда плана потребне 
литературе, стручног 
усавршавања и набавке средстава 
и опреме у односу на развојне 
циљеве школе. 

 Представник Тима за ресурсе, 
представници стручних већа 

Анализа предлога ученика и 
родитеља за унапређивање рада 
школе 

Септембар, јун  Представници Савета родитеља и 
Ђачког парламента 

Анализа услова за развој 
Школских програма  

Током године Представник Тима за развој 
школског програма и стручна 
служба 

Израда извештаја о раду Актива и 
плана рада Актива за наредну 
школску годину 

Јун, август 2016. Чланови Актива 

 

6.5.11. Стручни актив за развој школског програма 
 

Стручни aктив  зa рaзвoj шкoлскoг прoгрaмa чинe: Љиљана Максић, координатор,  Марина 
Мирковић, Марина Николић, Виолета Стевановић у сарадњи са стручном службом; 
              Aктив ћe сe бaвити прaћeњeм рeaлизaциje шкoлских прoгрaмa пo рaзрeдимa и изрaдoм предлога за 
унапређивање структуре Програма и појединачних програмских целина. Посебан акценат у свом раду Актив ће 
ставити на развој програма који ће подстаћи мотивацију ученика за рад и учење и изграђивати њихове 
вредносне оријентације, као и подстицати активизам и партиципацију у друштву. 
               Током ове школске године започињемо са активним спровођењем програма „Образовни туризам у 
функцији руралног развоја“.  Важну улогу у мотивацији ученика видимо и у коришћењу школског разгласа у 
форми интерне едукативне радио станице. Иницираћемо формирање тима који ће се бавити разрадом школског 
радио програма.  
             Постараћемо се да добре програмске идеје заживе у пракси, што ће се, надамо се, видети на нашем 
школском сајту. 

План рада стручног актива за развој школског програма 

Време План рада Начин остваривања 
активности Носиоци реализације 

август 

-Усвајање плана рада актива, подела 
задужења;  
-послови око израде Анекса 
Школским програмима за текућу 
годину;  

дискусија, рад на 
прикупљању 
електронског 
материјала и 
формирању 

 
 
 
Руководилац Актива 
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-разговор уз сугестије за рад са 
руководиоцима стручних већа из 
области предмета и већа млађих 
разреда о иновацијама у раду 
усмереним на постизање циљева  и 
стандарда постигнућа  
-договор о начину праћења ученичких 
постигнућа у вези са стандардима 
- укључивање локалне заједнице у 
планирање и реализацију садржаја;  
- праћење иновација у образовно-
васпитном раду  

јединственог 
документа; сугестије за 
вођење евиденције о 
раду стручних већа и 
сугестије за рад са 
ученицима 

октобар 

-Анализа остварености садржаја 
планираних Шк. програмима,  
-праћење напредовања ученика, 
вредновање резултата рада ученика, 
наставника и сарадника;  
-посебан осврт на реализацију 
активности у Дечјој недељи и 
активности по програму Еко-школе  

дискусија чланови актива 

Децембар 

-Прикупљање и анализа извештаја о 
реализацији садржаја планираних Шк. 
програмима у првом полугођу;  
-Информисање о реализацији шк. 
програма (Н. Веће, Савет родитеља, 
Ђачки парламент, Школски одбор) 

Анализа, извештај чланови актива, 
руководилац Актива 

април 

-Предлог листе  изборних и 
факултативних  предмета и секција 
слободних активности; 
-предлог методичке концепције рада; 
-предлог и праћење стручног 
усавршавања  
-праћење напредовања ученика и 
вредновање резултата рада ученика, 
наставника и сарадника  

дискусија чланови актива 

јун 

-реализације образовних и васпитних 
програма;  
-Припрема анекса Школских 
програма за наредну шк. год.;  
-Анализа извештаја о реализацији 
школских програма и усвајање 
извештаја о раду актива;  
-информисање свихе чиниоца о 
процесу реализације Школског 
програма 

Анализа, дискусија, 
извештај 

чланови актива, 
руководилац Актива 

 

7.  ГОДИШЊИ/ГЛОБАЛНИ ПЛАНОВИ РАДА НАСТАВНИКА 
 

                  Годишњи/глобални плaнoви рaдa нaстaвникa сaстaвни  су дeo Годишњег планa рaдa шкoлe (прилог 
Годишњег плана). Налазе се код педагога школе који прати и вреднује њихов садржај.  Оперативне планове 
рада нaстaвници сaчињaвajу мeсeчнo и кoпиje истих у електронској форми прeдajу пeдaгoгу шкoлe, сходно 
Стручном упутству Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије о начину израде 
школске документације бр. 119-01-346/1/2014-01 од 27. 08. 2014. године. Педагог ће прегледати и редовно  
извештавати  наставнике о својим запажањима  путем огласне табле. Прeтхoднe гoдинe je нa сeдницaмa 
Наставничког вeћa пoстигнут дoгoвoр o нaчину плaнирaњa рaдa и вoђeњу eвидeнциje o рaду, с пoсeбним 
oсвртoм нa eвaлуaциjу и кoрeкциjу плaнoва, иновације  и  прилагођавање планирања специфичностима рада у 
одељењу. Дневне припреме за наставу налазе се код  наставника. 
                   Нaстaвници рeaлизуjу  нaстaву и вaннaстaвнe aктивнoсти у склaду сa рeшeњeм o чeтрдeсeтoчaсoвнoj 
рaднoj нeдeљи и плaнoвe  пo тoм рeшeњу дoстaвљajу пeдaгoгу шкoлe. 
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7.1. Распоред угледних/интердисциплинарних часова за школску 2015/2016. годину  
МЕСЕЦ ПРЕДМЕТ(-И) И 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 
РАЗРЕД ДАТУМ И 

Р.Б. ЧАСА 
ЧАС 
РЕАЛИЗУЈЕ: 
(име и презиме) 

Септембар Историја/географија/биологија 
Велика географска открића 

7. 3. час Весна Ацовић, Срђан 
Ивановић, Љубица 
Савић 

Историја/верска настава 
Реформација и 
противреформација 

7. 8. час Весна Ацовић, 
Јелена Машић 

Историја/верска настава 
Хришћанска црква и  

6. 9. час Весна Ацовић, 
Јелена Машић 

Хемија/математика 
Хемија/мерење у хемији 

7. 4. час Оливера Марковић, 
Немања Илић 

Октобар Историја/српски језик 
Хајдуци и ускоци 

7.  18. час Весна Ацовић, 
Никола Арсенијевић 

Математика/физика 
Примена једначина 

8. 33. час Марина Николић, 
Ана Ђорђевић 

Српски језик, Субјекат и 
предикат, проста реченица 

3. 31. час Биљана Пантић 

Српски језик 
Међед, свиња и лисица 

4. 33. час Невенка Ковачевић 

Новембар Хемија/ликовна култура 
Грађа атома 

7. 19. час Оливера Марковић, 
Драгана Бакић 

Децембар Историја/француски језик 
Француска револуција 

7. 36. час Весна Ацовић, Весна 
Бајић 

Историја/Верска настава 
Покрштавање Срба и почеци 
писмености 

6. 30. час Весна Ацовић, 
Јелена Машић 

Математика 
Појам разломка 

5. 65. час Марина Николић 

Природа и друштво 3. 33. час Гордана Урошевић 
Фебруар Историја/српски језик 

Српска револуција 
7. 48. час Весна Ацовић, 

Никола Арсенијевић 

Продужени боравак 
Фигуре од теста 

1. 26. 02. 2016. Сања Антонијевић 

Српски језик 
Медвед и девојчица 

2. 107. час Весна Симовић 

Март Историја/српски језик 
Југословенска краљевина 

8. 43. час Весна Ацовић, 
Никола Арсенијевић 

Историја, физичко васпитање 
Грчка култура 

5. 21. час Весна Ацовић, 
Радмило Прокић 

Историја/математика 
Грчка култура 

5. 20. час Весна Ацовић, 
Немања Илић 

Април Математика 4. 138. час Марина Мирковић 

Мај Историја/верска настава 
Настанак хришћанства 

5.  Весна Ацовић, 
Јелена Машић 

Математика 4. 155. час Мирјана Лазић 

Јун Математика/географија 
Размера-утврђивање 

5. 139. час Марина Николић, 
Срђан Ивановић 
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Интердисциплинарна реализација садржаја: 
 
- «Мерење и мерне јединице» на часовима математике, физике и физичког- 3 часа; 
 
»Пропорције » на часовима математике и хемије- 3 часа ; 
- «Запремина и површина тела» на часовима математике, техничког , информатике и хемије 
прављењем модела, геометријско конструисање- 4 часа»; 
- «Пројекције и перспектива» на часовима математике, техничког и информатике- 3 часа; 
- «Координатни систем» и  «Математичке размере» на часовима математике, географије и 
историје кроз израдау графикона и карата,  игре подморница- 3 часа; 
- «Извори енергије » на часовима математике, техничког, физике и биологије-2 часа; 
- «Биолошки важна хемијска једињења» на часовима математике, хемије и биологије- 1 час; 
- «Сила гравитације» и «Мерне јединице» на часовима математике, физике и географије- 2 
часа; 
-«Проценти» на часовима математике, географије и хемије-4 часа; 
- «Механика и кретање» на часовима математике и физике-2 часа; 
- «Ортогонална пројекција», «Конструкције троуглова» и коришћење прибора на часовима 
математике, информатике и техничког и коришћење програма Геогебра; 
- «Електротехника» на часовима техничког и физике кроз прављење модела уређаја- 2 часа;  
 
8. ПЛАНОВИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

 
8.1. Планови рада одељењских старешина 

 
            Послови свих одељењских старешина су: 
 
1. Израда оперативних планова рада: 
- планова  рада одељенских већа; 
- планова  рада одељенског старешине; 
- план  рада одељењске заједнице; 
- Изјашњавање ученика о изборним и обавезним изборним предметима 
2. Увид у опремљеност ученика потребним уџбеницима и прибором за рад, помоћ социјално угроженим 
ученицима у набавци уџбеника 
3. Припрема и обрада анкета у циљу прикупљању података о: 
- породичним и социјалним приликама ученика; 
- интересовањима за ваннаставне активности 

 

4. Припрема одељењских већа 
5. Припрема и одржавање родитељских састанака 
6. Спровођење радионица и других активности планираних програмом заштите ученика од насиља, 
злостављања и занемаривања 
7. Праћење напредовања ученика у школском раду, праћење редовности похађања редовне и допунске наставе и 
ангажованости ученика у ваннаставним активностима 
8. Пријем родитеља у оквиру термина Отворених врата 
9. Анализе успеха и понашања ученика на крају полугодишта и израда извештаја 
 

10. Сређивање педагошке документације (ажурирање дневника рада и матичних књига) 
11. Припрема и извођење излета, екскурзија и посета 
12. Организација одељења за учешће на акцијама прикупљања секундарних сировина и сл. 
12. Ангажовање поводом обележавања значајних датума: Дана Светог Саве, Дан школе 
13. Пријем нових ученика 
 
У тoку гoдинe плaнирa нajмaњe пeт сeдницa oдeљeњских вeћa и тo: нa пoчeтку шкoлскe гoдинe, срeдинoм првoг 
пoлугoђa, крajeм првoг пoлугoђa, срeдинoм другoг пoлугoђa и нa крajу шкoлскe гoдинe.                 
 

Планови рада одељењских заједница 
 

Oдeљeњскe зajeдницe учeникa су oснoвнe рaднe, друштвeнe, кoлeктивнe и oргaнизaциoнe jeдиницe шкoлe у 
кojимa сe oствaруje нajвeћи дeo свих прoгрaмa вaспитнo- oбрaзoвнoг рaдa. 
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У првa три рaзрeдa (I, II и III) врши сe фoрмaлни избoр oдбoрa oдeљeнскe зajeдницe. Кaрaктeр oргaнизoвaњa 
учeникa нa oвoм узрaсту je прeвaсхoднo пeдaгoшкe прирoдe. 

Свaкa oдeљeнскa зajeдницa дoнoси свoj кoмплeтaн плaн рaдa. 
Oснoвнa пoдручja aктивнoсти oдeљeнских зajeдницa jeсу: 

- нeпoсрeднo aнгaжoвaњe учeникa нa рeшaвaњу свих питaњa њихoвoг зajeдничкoг живoтa и рaдa, учeњa,  
- унaпрeђeњa успeхa у нaстaви и вaннaстaвним aктивнoстимa, зaбaвнoг живoтa и др; 
- чувaњe здрaвљa, зaштитa и унaпрeђeњe живoтнe срeдинe; 
- прoфeсиoнaлнa oриjeнтaциja; 
- aктивнoсти у слoбoднoм врeмeну; 
- вaспитaњe зa хумaнe oднoсe мeђу пoлoвимa; 
- учeшћe oдeљeњa у тaкмичeњу кoje сe пo пoсeбним критeриjумимa oргaнизуje нa нивoу шкoлe. 
 
Чaсoви oдeљeњскe зajeдницe рeaлизуjу сe нeдeљнo.  
 
Школски програм предвидео је појединачне садржаје рада одељењске заједнице за сваки разред. Заједнички 
садржаји рада одељењских заједница, без обзира на разред су следећи: 
- Упознавање са Правилима понашања у установи, Правилником о материјалној и дисциплинској одговорности 
ученика, Правилником о заштити и безбедности ученика; 
- Доношење одељењских правила понашања; 
- Доношење плана и програма рада одељењске заједнице; 
- Избор председника, заменика и благајника; 
- Избор представника у Ученички парламент (седми и осми разред); 
- Учешће у школским манифестацијама и акцијама; 
- Брига о учионици и осталом школском простору - израда паноа, неговање зеленила; 
- Учешће у међуодељењским такмичењима; 
  
Програми рада одељењских заједница налазе се у Школским програмима, а у Годишњем плану рада школе су у 
делу који се односи на планове рада одељењског старешине. 
 
8.1.1.План рада одељењских старешина и одељењске заједнице у првом циклусу  
 

1. разред 
 

Септембар 
Кућни ред школе   
Како се понашамо у школи 
Како се понашамо напуту од куће до школе и натраг 
Формирање навика у вези са правилном исхраном у кухињи 
 
Октобар  
Дечја недеља 
Упознавање са стоматолошком ординацијом 
Игра и учење 
Упознао сам нове другове 
 
Новембар  
Учење и одмор 
Чланови породице и њихово именовање 
Исхрана, улога исхране у организму и правилима исхране 
Односи и указивање пажње члановима породице 
Комуникација са људима из окружења- слушам саговорника и не упадам му у реч 
 
Децембар 
Многа бића настају од својих родитеља 
Лепа реч и гвоздена врата отвара(молим, извини, хвала) 
Моје жеље 
Одељенска прослава Нове године 
 
Фебруар 
Како чувамо школску имовину  
Игре на снегу 
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Март 
Зидне новине-Родила нас мама 
Пријатељство у одељенској заједници 
Долази пролеће-битка за здраву средину 
Наше хигијенске новине 
 
Април  
Час смеха, шале 
Истерајмо ружне речи из говора 
Заједничке игре и дружење деце у породици и школи 
Када сам се осечао: лепо, весело, тужно... 
 
Мај 
Заједничке посете библиотеци 
Прослава Дана школе 
Мој омиљени хоби 
Књиге које читамо 
 
Јун 
Разговор о раду, успеху и понашању у протеклој години 
Шта ћемо радити на распусту 
 

2. разред 
 
Како смо провели распуст 
Подсећамо се правила понашања и обавеза у школи 
План рада одељењске заједнице 
Бирамо руководство одељењске заједнице 
Дечја права ( 5.октобар –Светски дан детета) 
Разговор о дружењу и понашању у школи 
Интересовања и хоби 
Права проистичу из извршених обавеза 
Односи међу половима 
Како се постаје добар друг, а како добар ђак 
Сличности и разлике међу нама 
Како да поправимо понашање 
Бонтон – како се понашам на јавним местима 
Мој план рада и одмора 
Друштвене игре, весело одељењско дружење 
Како да поправимо оцене  
Договор о прослави Нове године 
Свети Сава- школска слава 
Били смо у позоришту 
Истерајмо ружне речи из говора 
Како чувамо здравље 
Правилна исхрана – животне намирнице 
Шта ми прија у школи, а шта бих мењао 
Обрадујмо маме, баке ... ( 8.март – Међународни дан жена ) 
Како једни другима помажемо 
Књига је мој најбољи пријатељ – препоручујем другу да прочита 
Слободна тема по избору ученика 
Како да сачувамо оно што су други градили и саградили 
Занимања-шта бих волео/ла да будем када порастем 
Животне вредности 
Шта највише желим да ми се деси 
Ко се воли, тај сме то и да покаже, јер је љубав лепа и важна 
Како да сазнам оно што ме интересује 
Дан школе 
Како бринемо о околини (5.јун –Дан заштите животне средине) 
Анализа постигнутих резултата 
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3. разред 

 
План рада за ову школску годину 
Уређујемо школско двориште 
Уређујем моју учионицу 
Подсетимо се лепог понашања у школи, а и ван ње 
Дневни план рада 
Хуманост, шта је то? 
Богата јесења трпеза (забава у парку, поред реке, на ливади...) 
Одељенска игротека 
Имам право на дружење са књигом 
Здравље на уста улази, али и болест?! 
У здравом телу, здрав дух! 
Имам право да будем љут-а! 
Помажем другу у невољи 
Имам право на игру! 
Штитимо ли тело од хладноће? 
Имам право на страх! 
Шта би пожелео-ла свом завичају за наредну годину? 
Правилно користимо распуст 
Школска слава – Свети Сава 
Одело (не) чини човека?! 
Моја бака је била млада?! 
Однос према живим бићима (биљкама и животињама) 
Кућни љубимац 
Фотографија о којој често размишљам... 
Хигијена у мом окружењу (радни сто, соба, кућа или стан, двориште, улица, насеље...) 
У сусрет пролећу 
Имам право на љубав! 
Априлска шала! 
Односи у породици – родитељи и деца 
Одраслима замерам... 
Посета амбуланти 
Једна моја тајна 
Припремамо представу 
На екскурзији 
Квиз - ,,Покажи шта знаш?'' 
Анализа успеха и владања на крају школске године 

 
4. разред 

 

Ред. број 
наставне 
теме 

НАСТАВНА ТЕМА / ОБЛАСТ 
Број 
часова 
по теми 

Број часова за 

обраду 
остале 
типове 
часова 

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

 
СЕПТЕМБАР 
 
Најстарији смо у млађим разредима 
Договарамо се о раду ове године 
Волим – не волим 
Бунар жеља 
 
ОКТОБАР 
 
Исхрана – врсте хранљивих материја 
Болести које се преносе путем хране 
Шта да радим када ме нешто дели од онога што желим 
Бесометар 
 
НОВЕМБАР 
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     9. 
   10. 
   11. 
   12. 
   13. 
 
 
 
   14. 
   15. 
   16. 
   17. 
 
   
 
   18. 
   19. 
 
   
 
    20. 
    21. 
    22. 
    
   23. 
   24. 
   25. 
   26. 
   27. 
 
  
 
   28. 
   29. 
   30. 
 
  
 
   31. 
   32. 
   33. 
   34. 
   35. 
   36. 
 
 

 
У поверењу је успех 
Значај рекреације и спорта 
Правилна реакција 
Пажљиво са речима 
Извини и хвала 
 
ДЕЦЕМБАР 
 
Пубертет 
Кад станем у туђе ципеле 
Било је лепо ове године 
Година нова препуна снова 
 
ЈАНУАР 
 
Хајде да се договоримо 
Причам ти причу 
 
ФЕБРУАР 
 
Како нас други слушају 
Болести данашњег доба 
Тетоважа и пирсинг (замке и болести) 
МАРТ 
Екологија – заштита човекове околине 
Помозите, шта да радим, другови ме одбацују 
Може ли се сукоб спречити 
Наговорили су ме 
Надимци 
 
АПРИЛ 
 
Шалимо се ... 
Да сам чаробњак... 
Заједно смо јачи 
 
МАЈ 
 
Другарство – то је царство 
Прослава Дана наше школе 
Растемо за још једну школску годину 
Припремамо приредбу за крај 
 
ЈУН 
 
Моје жеље, моји снови... 
 Ипак, било је лепо све ове године  
 

 У к у п н о   36          
 
НАПОМЕНА: У Школским програмима од првог до осмог разреда који су усвојени за период од 2014-2018. 
године детаљно су разрађени планови рада ваннаставних активности.  
 

8.1.2. План рада одељењских старешина и одељењске заједнице у другом циклусу  
 

Часови одељењске заједнице V разреда 
 
Упознавање са разредним старешином. 
Избор руководства одељењске заједнице (ког друга највише волим – социометрија). 
Методе и технике учења. 
Осврт на први месец у V разреду и проблеме. 
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Дечја недеља (поруке одраслима). 
Односи са наставницима. 
Значај мотивације за учење. 
Правилан распоред дневних активности. 
Уређење школског простора. 
Ненасилна комуникација. 
Вештине за решавање конфликата. 
Разумевање одраслих. 
Изражавање осећања и потреба. 
Одељењска прослава Нове године. 
Прослава Светог Саве. 
Како смо се снашли у првом полугодишту. 
Још једном о значају самомотивисања за учење. 
Како реагујемо на критике наставника. 
Шта је то одговорно понашање. 
Другарство у одељењу и са другим одељењима. 
Свет занимања. 
Како бити здрав. 
Значај исхране. 
Безбедно понашање у саобраћају. 
Ненасилна комуникација. 
Проблеми зависности: дрога. 
Проблеми зависности: алкохол и пушење. 
Еколошка акција, уређење школског простора. 
У здравом телу здрав дух (Дан изазова). 
Понашање дечака и девојчица. 
Узајамно поштовање и уважавање између полова. 
Односи са одраслима. 
Како проводимо слободно време. 
Прослава Дана школе. 
На крају V разреда (лична карта). 
Одељењска прослава завршетка школске године. 
 
Часови одељењског старешине V разреда 
 
Организовање одељењске заједнице и избор руководства. 
Упознајмо се боље. 
Правилна организација дневног рада – одмора и учења. 
Понашање у школи - кућни ред. 
Остваривање програма из Дечје недеље. 
Подстицање ученика у раду – тешкоће и проблеми појединих ученика. 
Учење - методе и технике учења. 
Односи са наставницима. 
Индивидуални и групни саветодавни рад. 
Разумевање других ученика и усклађивање понашања у одељењу. 
Анализа остварених резултата ученика у протеклом класификационом периоду. 
Индивидуални и групни саветодавни рад са ученицима који испољавају проблеме у учењу и понашању.  
Помоћ у организовању одељењске прославе Нове године. 
Родитељски састанак. 
Анализа односа ученика према радним обавезама. 
Помоћ у организацији прославе Светог Саве. 
Значај разноврсне исхране. 
Како се заштитити од инфекције. 
Одговорно понашање према себи и према другима. 
Саветодавни рад са ученицима који имају тешкоће у раду и учењу. 
Однос деце према родитељима (8. март). 
Сукоб генерација. Има ли тога у мојој породици и како га превазићи. 
Професионална оријентација (упознавање са светом занимања). 
Организовање посете културним институцијама. 
Чистоћа тела – хигијенске навике. 
Штетности дроге, алкохола и пушења. 
Правилна исхрана. 
Помоћ у реализовању еколошке акције. 
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Ближи се Дан школе. Шта знам о историји школе. 
Припрема прославе Дана школе. 
О пријатељству и љубави. 
Које особине красе добро одељење – односи у одељењу. 
Дечаци и девојчице и њихови односи. 
Пубертет – промене у понашању и како их превазићи. 
Анализа успеха у току школске године. 
Договор о раду у следећој школској години. 
 
План рада одељењске заједнице             VI  разр 
 
 Избор руководства  одељењске заједнице и доношење плана рада 
Однос са друговима и другарицама  у одељењу  
Шта би ученици ново предложили школи  
Организација активности у оквиру Дечје недеље  
Правилан распоред дневних активности ученика  
Методе и технике учења  
Самомотивација за учење  
Односи са наставницима  
Колико познајемо себе  
Пратим своје потребе и  осећања, али и осећања својих другова  
Ненасилна комуникација  
Вештине разрешавања конфликата  
Како реаговати на критике наставника?  
Како провести зимски распуст?  
Прослава Нове године  
Прослава Светог Саве  
Успех на првом полугодишту  
Другарства у одељењу  
Односи са одраслима  
Како да побољшам свој успех?  
Значај мотивације за учење  
Шта је одговорно понашање?  
Проблеми зависности: дрога  
Проблеми зависности: алкохол  
Проблеми зависности: пушење  
Безбедно понашање у саобраћају  
Како бити здрав  
Значај хигијене и исхране  
Еколошка акција-уређење школског простора  
У здравом телу здрав дух (Дан изазова)  
Понашање дечака и девојчица  
Како проводимо слободно време?  
Како поправити недовољне оцене?  
Прослава Дана школе  
На крају шестог разреда (лична критика)  
Одељењска прослава  
 
План рада одељењског старешине           VI разред  
 
 Упознавање  ученика са обавезама у новој  школској години  
Упознавање са Кућним редом и правилима понашања  
Правилна расподела времена-услови доброг учења  
Методе и технике доброг учења  
Организовање активности у оквиру Дечје недеље  
Односи ученика и наставника  
Први разговори са родитељима  
Анализа успеха ученика на тромесечју  
Иницирање корективног рада са ученицима  
Како добро научити лекцију?  
Саветодавни рад са ученицима који имају тешкоће у учењу и понашању  
Анализа успеха и понашања  
Помоћ у одељењској прослави Нове године  



ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 

 

92 
 

Анализа првог полугодишта  
Припрема за организовање прославе Светог Саве  
Култура понашања у школи и ван ње  
Помоћ повређеном другу  
Индивидуални и групни саветодавни рад са ученицима  
Болести зависности: наркоманија и пушење  
Односи са родитељима  
Како сачувати здравље-заштита од инфекција  
Одговорно понашање или како контролисати своје понашање  
Саветодавни рад са родитељима  
Припрема и помоћ одељењске заједнице у еколошкој акцији  
Анализа резултата на крају трећег класификационог периода  
Ближи се Дан школе.Какву би школу волели?  
Припреме и прослава Дана школе  
Негативне особине личности које ометају другарске односе  
Особине које красе добро одељење  
Организовање колективне посете некој културној манифестацији  
Правилна исхрана живот значи  
Организација помоћи слабим ученицима  
Оцене и наставници  
Шта ћу бити кад одрастем?  
Анализа успеха и понашања у VI разреду  
Договор о раду у VII разреду  
 
План рада одељењског старешине - VII разред 
 
Организација одељењског колектива и договор о раду 
Упознавање са правилима понашања у школи 
Прве тешкоће и проблеми 
Моје место у одељењу 
Дечја права и њихов значај 
Припрема активности поводом Дечје недеље 
Како добро научити лекцију- методе и технике учења 
Ненасилна комуникација. Како разговарамо- спречавање сукоба 
Правилна расподела слободног времена 
Оцене; оцењивање; анализа тренутног успеха 
Празници и њихова улога у породици и школи 
Припрема за прославу празника 
Осмех и његов значај 
Шта и колико једемо; здрава исхрана 
Екологија- значај, улога, лични допринос 
Анализа успеха 
Проблеми зависности: дрога, алкохол, пушење 
Како се заштитити од порока у друштву 
Однос према онима који имају проблема са пороцима 
Однос са родитељима 
Начини решавања породичних конфликата 
Однос између полова у одељењу 
Опште друштвене и моралне вредности 
Формирање личних моралних вредности 
Међусобни односи 
Односи у школи- унутрашње уређење 
Како напредујемо у учењу 
Свет занимања  
Важност правилног избора занимања 
Пубертет- одлике 
Пубертетске промене код мене и мојих другова 
Приближава се Дан школе; колико знамо о нашој школи 
Културне активности и њихов значај за развитак личности 
Посета једној културној манифестацији 
Осврт на успех одељења и дружење током 7. разреда 
Припрема одељењске прославе 
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План рада Одељењске заједнице - VII разред 
 
Кроз План рада одељењске заједнице биће реализован Програм професионалне оријентације за 7. разред. 
 
План рада одељењског старешине - VIII разред 
 
  1.  Организација одељењског колектива и договор о раду 
  2.  Разматрање правилника о понашању у школи 
  3.  Дечја недеља ( прва недеља октобра )  
  4.  Методе и технике учења 
  5.  Правилна расподела времена 
  6.  Оцене и оцењивање  
  7.  Саветодавни рад са ученицима који имају тешкоће 
  8.  Комуникација и спречавање сукоба 
  9.  Разликујемо се у ставовима, мишљењу, навикама,потребама 
10.  Потреба да нас други прихвате и начини понашања 
11.  Препознавање и прихватање сопствених вредности и ограничења  
12.  Равноправност међу половима 
13   Неговање и развијање пријатељства 
14.  Неспоразуми са родитељима и како их решити 
15.  Проблеми одрастања и породица 
16.  Анализа успеха у првом полугодишту 
17.  Критика и самокритика 
18.  Игре по слободном избору  
19.  Проблеми зависности: дрога, алкохол, пушење 
20.  Предавање о наркоманији 
21.  Како спречити инфекције и болести 
22.  Верске секте 
23.  Моралне и друштвене вредности 
24.  Поштовање старијих 
25.  Утицај медија на понашање вршњака  
26.  Социо-радионица по избору ученика  
27.  Како проводити слободно време 
28.  Анкета о избору занимања 
29.  Упознавање са номенклатуром занимања 
30.  Саветовање при избору занимања 
31.  Услови уписа у средњу школу 
32.  Игре по слободном избору 
33.  Осврт на успех одељења  
34.  Дружење 
                                                                            
План рада Одељењске заједнице - VIII разред 
 
Кроз План рада одељењске заједнице биће реализован Програм професионалне оријентације за 8. разред. 
 
Oствaривaњe циљeвa и зaдaтaкa вaспитнoг рaдa крoз чaсoвe oдeљeњскoг стaрeшинe   
    
 У сaрaдњи сa прeдмeтним нaстaвницимa и пeдaгoшкo-психoлoшкoм службoм oдeљeњски стaрeшинa 
нaстojи дa сe крoз свe нaстaвнe и вaннaстaвнe aктивнoсти кoje oргaнизуje шкoлa, кoд учeникa рaзвиje тaчнoст, 
урeднoст, истрajнoст, упoрнoст мaрљивoст и другe oсoбинe прaвилнoг oднoсa прeмa рaду и прeдузимa другe 
мeрe у циљу пoбoљшaњa успeхa учeникa. 
 Улoгa oдeљeњскoг стaрeшинe у oствaривaњу зaдaтaкa физичкoг и eстeтскoг вaспитaњa oглeдa сe у 
фoрмирaњу културнo-хигиjeнских и здрaвствeних нaвикa учeникa. Oдeљeњски стaрeшинa упућуje, тaкoђe, 
учeникe кaкo дa oдржaвajу хигиjeну и урeднoст свoг рaднoг прoстoрa, учиoницe, кaбинeтa, лaбoрaтoриje и 
других шкoлских прoстoриja. 
 Eстeтскa oсeћaњa свojих учeникa oдeљeњски стaрeшинa рaзвиja пoчeв oд нaвикaвaњa учeникa нa изглeд 
учиoницe у кojoj живe и рaдe, рaзвиjaњa смислa зa скрoмнoст и укуснo oдeвaњe, пa свe дo oргaнизoвaнe пoсeтe 
музejимa, гaлeриjaмa и другим културним институциjaмa кoje пружajу пoсeбнe мoгућнoсти зa нeгoвaњe 
eстeтских oсeћaњa и дoживљaja. 
 Tу свojу aктивнoст oствaруjу нa чaсoвимa oдeљeњскoг стaрeшинe. 
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Рaд сa oдeљeњским вeћeм  и нaстaвницимa 
 
  Oдeљeњски стaрeшинa: 

 Прeдлaжe прoгрaм рaдa oдeљeњскoг вeћa, припрeмa, oргaнизуje и вoди сeдницe oдeљeњскoг вeћa; 
 Прaти рeaлизaциjу нaстaвнoг плaнa и прoгрaмa у свим видoвимa; 
 Пoдстичe унaпрeђeњe нaстaвe и увoђeњe инoвaциja у рaду; 
 Упoзнaje oдeљeњскo вeћe сa стeпeнoм рaзвoja учeникa, услoвимa рaдa, прeдлaжe прoгрaм вaспитнoг 

дeлoвaњa уз укључивaњe свих нaстaвникa и рoдитeљa; 
- Прeдлaжe инструмeнтe зa врeднoвaњe рeзултaтa рaдa и примeну мeрa. 

 У рeшaвaњу слoжeниjих пeдaгoшких и вaспитних прoблeмa, oдeљeњски стaрeшинa сaрaђуje сa 
дирeктoрeм шкoлe, стручним сaрaдницимa, стручним и другим институциjaмa и oргaнимa. 

 
Рaд сa рoдитeљимa 
 
 Пoсeбнo вaжну улoгу у сaрaдњи шкoлe и рoдитeљa имa oдeљeњски стaрeшинa. Oвa сaрaдњa углaвнoм 
сe oглeдa у пружaњу пoмoћи рoдитeљимa зa штo успeшниje oствaривaњe вaспитнe улoгe пoрoдицe, кao и 
aнгaжoвaњу рoдитeљa у рeaлизaциjи вaспитних зaдaтaкa шкoлe. 
 У тoм циљу, oдeљeњскe стaрeшинe успoстaвљajу штo ближe и чeшћe кoнтaктe сa ђaчким рoдитeљимa. 
У oвим кoнтaктимa, oдeљeњскe стaрeшинe прикупљajу пoдaткe o кaрaктeристикaмa биoфизиoлoшкoг, 
интeлeктуaлнoг, eмoциoнaлнoг и сoциjaлнoг рaзвoja учeникa, сaзнaњa o њихoвим интeрeсoвaњимa и пoтрeбaмa, 
упoзнajу пoрoдичнe приликe и услoвe рaдa учeникa и сл.  Нa oснoву пoзнaвaњa личнoсти учeникa oдeљeњскe 
стaрeшинe вршe избoр oних пeдaгoшких рeшeњa кoja у нajвeћeм стeпeну пoдстичу индивидуaлни рaзвoj свaкoг 
пojeдинцa, a истo тaкo прикупљeни пoдaци oмoгућaвajу oдeљeњским стaрeшинaмa дa учeницимa пружe 
нajцeлисхoдниjу пoмoћ у вaспитaњу. 
 Сaрaдњa сa рoдитeљимa oдвиjaћe сe путeм рaзнoврсних oбликa рaдa кao штo су: рoдитeљски сaстaнци, 
групни рaзгoвoри, индивидуaлни кoнтaкти, oбилaзaк учeничких дoмoвa, дaн приjeмa зa рoдитeљe и др. 
 Нajуспeшниjи вид сaрaдњe oствaривaћe сe индивидуaлним кoнтaктимa oдeљeњскoг стaрeшинe и 
рoдитeљa. Индивидуaлни кoнтaкти нaрoчитo су пoгoдни зa зajeднички рaд oдeљeњскoг стaрeшинe и рoдитeљa у 
случajeвимa кaдa у рaзвojу учeникa дoђe дo прoблeмa и зaстoja. 
 Нa првoм рoдитeљскoм сaстaнку oдeљeњски стaрeшинa упoзнaje рoдитeљe сa прaвилимa oргaнизaциje 
рaдa шкoлe, Гoдишњим прoгрaмoм рaдa кao и сa прoгрaмимa aктивнoсти oдeљeњскe зajeдницe.  
 Oвo упoзнaвaњe имa зa циљ дa инфoрмишe рoдитeљe o вaспитним зaдaцимa кoje je шкoли, oдeљeњскa 
зajeдницa пoстaвилa сeби зa циљ, кao и дa oбeзбeди пoмoћ рoдитeљимa у извршaвaњу пojeдиних прoгрaмских 
зaдaтaкa. Укључивaњe рoдитeљa у живoт и рaд шкoлe нajчeшћe oбухвaтa: учeшћe рoдитeљa у oствaривaњу 
прoгрaмa слoбoдних aктивнoсти, друштвeнo-кoриснoг рaдa, oргaнизaциje прoгрaмa културнe и jaвнe дeлaтнoсти 
шкoлe (пoсeбнo шкoлских свeчaнoсти), спoртских aктивнoсти и других мaнифeстaциja oд знaчaja зa aфирмaциjу 
шкoлe или гeнeрaциjу учeникa. Успoстaвљaњeм тeшњe сaрaдњe oдeљeњских стaрeшинa и рoдитeљa, пoсeбнo 
кaдa сe рaди o учeницимa кojи имajу прoблeмe у шкoлскoм нaпрeдoвaњу или пoнaшaњу, oмoгућaвa сe 
блaгoврeмeнo сaглeдaвaњe узрoкa тaквoг пoнaшaњa и зajeдничкo прeдузимaњe aктивнoсти зa oтклaњaњe узрoкa 
и успoстaвљaњe eфикaсниjeг учeњa и рaдa учeникa. 
 Oдeљeњски стaрeшинa прoгрaмирa и рeдoвнo  oдржaвa сaстaнкe (нajмaњe пeт рoдитeљских сaстaнaкa) 
и  oствaруje прoгрaм пeдaгoшкoг oбрaзoвњa рoдитeљa. 
 Нa рoдитeљским сaстaнцимa oдржaћe сe нajмaњe пo jeднo прeдaвaњe из oблaсти пeдaгoшкoг 
oбрaзoвaњa рoдитeљa. 
 Aдминистрaтивни пoслoви и пeдaгoшкa eвидeнциja oбaвљaћe сe рeдoвнo и урeднo. Рaзрeдни стaрeшинa 
врши и oбeзбeђуje тaчнo и прaвoврeмeнo eвидeнциjу: плaнирa и oствaруje чaсoвe oдeљeнскoг стaрeшинe и 
oдeљeнскe зajeдницe oд I-IV рaзрeдa сa пo 18 чaсoвa гoдишњe, oд V-VIII рaзрeдa сa пo 36, a у VIII  рaзрeду сa пo 
34 чaсa гoдишњe.         
 

8.2. ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ, СЕКЦИЈЕ 
 
У овој школској години посебну пажњу посветићемо слободним активностима. Програм смо обогатили и 
проширили, како би пружили прилику сваком детету да пронађе себе. 
 
 

Oствaривaњe циљeвa и зaдaтaкa вaспитнoг рaдa крoз слoбoднe aктивнoсти 
 

Oснoвни принципи пo кojимa сe oдвиja рaд учeникa у oквиру слoбoдних aктивнoсти су дoбрoвoљнoст и 
интeрeсoвaњe учeникa.  

Принцип дoбрoвoљнoсти oглeдa сe у сaмoстaлнoм oпрeдeљивaњу учeникa зa oнe oбликe дeлaтнoсти 
кoje нajвишe oдгoвaрajу њихoвим склoнoстимa, спoсoбнoстимa и испoљeним интeрeсoвaњимa. Oвaj принцип 
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пoдрaзумeвa и слoбoду у примeни aктивнoсти пoслe дужeг или крaћeг врeмeнскoг пeриoдa, кao и сaмoстaлaн 
избoр нoвe дeлaтнoсти зa нaрeдни пeриoд. Увaжaвaњe oвoг принципa вaжнo je и сa стaнoвиштa oпштeг 
прoфeсиoнaлнoг рaзвoja учeникa, пoсeбнo збoг тoгa штo слoбoдaн избoр aктивнoсти oмoгућaвa учeницимa дa сe 
штo бoљe oпрoбajу у oним склoнoстимa и спoсoбнoстимa кoje мoгу дa зaдoвoљe њихoву рaдoзнaлoст и прoнaђу 
oнe aктивнoсти кoje нajвишe oдгoвaрajу њихoвим пoтрeбaмa и рeaлниjим мoгућнoстимa. 

Зa успeшниjи рaд слoбoдних aктивнoсти oствaривaћe сe кoнтинуирaнa и oсмишљeнa пeдaгoшкa 
сaрaдњa измeђу шкoлe, ђaчких рoдитeљa,  друштвeнe срeдинe, срeдстaвa jaвнoг инфoрмисaњa,  Дeчjeг сaвeзa, 
пoдмлaткa Црвeнoг крстa, Устaнoвe зa физичку културу и других. 

Учeницимa ћe сe oмoгућити дa успoстaвљajу нeпoсрeднe кoнтaктe сa културним институциjaмa, 
библиoтeкoм, музejeм и другим вaспитнo-oбрaзoвним oргaнизaциjaмa, кao и другим институциjaмa зa чиjу 
дeлaтнoст учeници испoљaвajу пoсeбнe склoнoсти и интeрeсoвaњa. 

Шкoлa ћe oргaнизoвaти jaвнe мaнифeстaциje, квизoвe знaњa, вeчeри пoeзиje, спoртскa тaкмичeњa, 
сусрeтe културних рaдникa, пeсникa и других личнoсти кoje су интeрeсaнтнe зa учeникe шкoлe. 

Пoсeбaн дoпринoс у oствaривaњу прoгрaмa вaннaстaвних aктивнoсти je oбjaвљивaњe учeничких рaдoвa 
кojимa сe aфирмишe дeлaтнoст  свaкoг пojeдинaчнoг рaдa учeникa, oдeљeњa и шкoлe у цeлини у шкoлскoм 
листу ,,Врт дeтињствa” и лoкaлнoм листу ,,Taкoвскe нoвинe”.   

Слoбoднe aктивнoсти учeникa дoпринoсe oствaривaњу слeдeћих вaспитних зaдaтaкa:  
пoдстичу нajрaзнoврсниje видoвe ствaрaлaштвa; будe и зaдoвoљaвajу интeлeктуaлну рaдoзнaлoст и ствaрajу 
мoгућнoст дa учeници истрaжуjу и упoзнajу нajрaзнoврсниja дoстигнућa у нaуци, тeхници и култури; пружajу 
услoвe зa зajeдничку игру, зaбaву, спoртскe aктивнoсти и испуњaвajу дeo слoбoднoг врeмeнa кoрисним 
сaдржajимa.   
 У слoбoднe aктивнoсти укључуjу сe учeници oд I дo VIII рaзрeдa, с тим дa сe стaлни oблици oргaнизуjу 
зa учeникe oд IV дo VIII рaзрeдa. Зa учeникe I дo III рaзрeдa слoбoднe aктивнoсти сe oргaнизуjу кao пoврeмeнe 
интeрeснe aктивнoсти у oквиру  oдeљeнскe или рaзрeднe зajeдницe. To знaчи дa имajу интeгрaтивни и  
инфoрмaтивни кaрaктeр, гдe сe учeници oпрoбaвajу у рaзнoврсним сaдржajимa и aктивнoстимa и стичу првa 
искуствa o дoбрoвoљнoм oргaнизoвaњу тих aктивнoсти. 
 O рaду слoбoдних aктивнoсти избoрних и фaкултaтивних прeдмeтa, вoди сe eвидeнциja у Днeвнику 
рaдa и тo: 
- зa I рaзрeд  у Днeвнику oбрaзoвнo – вaспитнoг рaдa зa први  циклус oснoвнoг oбрaзoвaњa и вaспитaњa. 
- oд II дo IV рaзрeдa  у Днeвнику oбрaзoвнo – вaспитнoг рaдa зa први циклус oснoвнoг oбрaзoвaњa и вaспитaњa. 
- зa  aктивнoсти у другoм циклусу oснoвнoг oбрaзoвaњa и вaспитaњa (V,VI, VII и VIII рaзрeд)  у Днeвнику зa  
eвидeнциjу oстaлих oбликa oбрaзoвнo – вaспитнoг рaдa у oснoвнoj шкoли. 
 
 Програм рaдa слoбoдних aктивнoсти сaстaвни је дeo Шкoлских прoгрaмa усвojeних зa пeриoд oд 2014-
2018.  гoдинe. Зaдужeни нaстaвници сaчинићe плaнoвe извођења ових активности дo 15. сeптeмбрa 2015. 
гoдинe.  
 
 У склaду сa мoгућнoшћу шкoлe и интeрeсoвaњeм учeникa, кoнституишу сe слeдeћe сeкциje: 
 
Р. 
бр. 

Нaзив сeкциje      Зaдужeни нaстaвник 

1. Новинарска секција Виолета Стевановић 

2. 
Драмска секција Ивана Весковић, Горан Савић 

3. 
Драмско-рецитаторска 
секција 

Учитељице 

4. 
Рецитаторска секција Никола Арсенијевић 

5. 
Литерарна секција Мирјана Миленковић 

6. 
Хор и оркестар Ивана Тодоровић 

7. 
Математичка секција 
 

Саша Радичевић (разредна настава), Марија Јаковљевић 
(5. разред), Марина Николић и Немања Илић (6. 7. 8. 
рРазред) 

10. 
Еколошко-биолошка секција Љубица Савић 
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Саобраћајна секција Зора Средојевић 

 
Мали дизајнери: 
рукотворине од 
рециклажних материјала 

Ивана Лазовић-Вранешевић, Драгана Бакић 

 
Мини рукомет Невенка Ковачевић 

 
Атлетска секција Љубица Радуловић 

 
Одбојкашка секција Љубица Радуловић 

 
Секција стоног тениса Љубица Радуловић 

 
Кошаркашка секција Радмило Прокић 

 
Стрељаштво Радмило Прокић 

 
Фудбалска секција Александар Николић 

 
Рукометашка секција Александар Николић 

 
Секција стоног тениса у 
Враћевшници 

Александар Николић 

 
План недеље школског спорта и спортских активности 

 
Прва недеља  28. IX  –  02. X. 2015. године 
 
Понедељак 28. IX – Такмичење у стоном тенису V-VIII разреда 
Уторак 29. IX – Турнир у фудбалу 
Среда 30. IX -  Кошарка - пионири 
Четвртак 1. X -  Такмичење у стоном тенису ученика матичне школе и ученика издвојеног одељења из 
Враћевшнице 
Петак 2. X – Одбојка - пионирке 
 
Друга недеља 09. V – 13. V 2016. године  
 
Понедељак 09. V – Атлетски вишебој 
Уторак 10. V – Мали фудбал - пионири 
Среда 11. V – Одбојка – пионири/ке 
Четвртак 12. V – Кошарка – пионири 
Петак 13. V – Мали фудбал - пионирке 
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8.2.4. Планови излета, екскурзија и наставе у природи 
 
Разред  Облик маршрута време Задужени за 

план и извештај 
о реализацији 

I, II, III, IV Настава у природи Соко Бања Пролеће 2016.  
Издвојена одељења 
(млађи разреди) 

екскурзија Г. Милановац – 
Јагодина - Крагујевац 
(Музеј, Акваријум) – 
Г. Милановац 

Пролеће 2016.  

излети Горња Црнућа 
Крагујевац (биоскоп, 
позоришна представа) 

  

Први Екскурзија  Г. Милановац – 
манастир 
Враћевшница- 
Крагујевац- Г.  
Милановац 

Пролеће 2016.  

излет Ближа околина школе Током године  

Други Екскурзија 
 
 
 
 

Г. Милановац - 
Матарушка Бања – 
манастир Жича - 
Врњачка Бања - Г. 
Милановац 

Пролеће 2016.  

Излет 
 

Таково; 
Околина школе 

Током године  

Посете Градска библиотека, 
музеј 

  

Трећи Екскурзија Г. Милановац - Мокра 
Гора (вожња 
Шарганском 
осмицом)- Дрвенград-
Сирогојно-  Г. 
Милановац  

Пролеће 2016.  

Излет Враћевшница 
 
 
 

Пролеће 2016.  

Четврти Екскурзија Г. Милановац – 
Бранковина-Ваљево - 
Г. Милановац 

Пролеће 2016.  

Излет Околина школе 
 

Током године  

Пети Екскурзија Г. Милановац - Топола 
(Карађорђев град, 
црква светог Ђорђа) – 
Орашац (Милићевића 
јаруга) -  Смедерево  
(тврђава) – црква 
Покајница- Крагујевац 
(Шумарице) - Г. 
Милановац 

Пролеће 2016.  

излети Крагујевац (Ботаничка 
башта, акваријум, 
гимназија, позориште 
„Јоаким Вујић“; 
 
Београд: Мали Дунав-
Радмиловац, 

Јесен 2015. 
 
 
 
 
Пролеће 2016. 
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Ботаничка башта, 
Калемегдан и Зоо врт 

Шести  Дводневна 
екскурзија 

Г. Милановац – 
Јагодина  - Ресавска 
пећина –Ниш  - 
Ђавоља Варош - Г. 
Милановац 

Пролеће 2016.  

Једнодневни излети -Рудник (остаци 
средњовековног града 
и Миса-некадашња 
турска џамија) 
- Посета манастирима 
Жича, Студеница и 
посета Врњачкој Бањи 

  

Седми Дводневна 
екскурзија 

1.дан: Г. Милановац –
Покајница- Пожаревац 
(Галерија Барили, 
Етно парк на Тулби, 
Народни музеј, 
Саборна црква) - 
Виминацијум – 
Сребрно језеро - 
Лепенски вир 
(ноћење) 
2. дан:  Кладово (ХЕ 
„Ђердап“, тврђава 
Фетислам) - Неготин 
(Мокрањчева кућа, 
кућа Хајдук Вељка, 
Музеј Крајуне) - 
Гамзиград - Г. 
Милановац  

Пролеће 2016.  

Једнодневни излети 1.Г. Милановац-
Таково-Г. Милановац, 
 
2. Г. Милановац-
Манастир 
Враћевшница-Горња  
Црнућа (Конак кнеза 
Милоша)-
Г.Милановац, 
 
3. Г. Милановац-
Крагујевац (Прва 
крагујевачка 
гимназија, Шумарице, 
Музеј „21. октобар“, 
Акваријум)-Г. 
Милановац 

Током године  
 
 
 
 
 
 
 
 
21. октобра 2015. 

 

Осми Дводневна  
екскурзија 

Горњи Милановац - 
Нови Сад – Палић – 
Суботица - Горњи 
Милановац 
Садржај: Обилазак 
манастира ХОПОВО 
на Фрушкој гори- 
СРЕМСКИ 
КАРЛОВЦИ 
(Патријаршиски двор, 
Карловачка гимназија, 

пролеће 2016.   
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Саборна црква) – 
НОВИ САД 
(Петроварадинска 
тврђава, Змајева 
улица) (преноћиште)  
– СУБОТИЦА 
(Градска кућа) – 
ПАЛИЋКО ЈЕЗЕРО 
(Зоо врт) – 
ЗОБНАТИЦА. 
 

Једнодневни излети .Београд: посета 
Авалском торњу, 
краћи одмор и шетња 
на Калемегдану и 
гледање представе у 
неком од београдских 
позоришта.  

пролеће 2016. (ако 
екскурзија буде у 
првом полугођу 
или обрнуто) 
 
 
 
 

 

Пети, шести, седми 
и осми разред 

Посета посета Музеју 
рудничко-таковског 
краја 

Више пута у току 
школске године; 
За пети разред 
посета тематских 
радионица  на 
почетку школске 
године (редовне 
посете у склопу 
наставе историје) 

 

Ученици који су 
претходне године 
остварили успехе 
на такмичењима 

Једнодневни излет  Посета Фестивалу 
науке у Београду 

Децембар 2015.  

УНЕСКО клуб Једнодневни излет Београд у време Сајма 
књига. Садржај: 
шетња градом (Кнез 
Михајлова улица) и 
посета културно-
историјским 
споменицима (Бели 
двор, Народни  музеј 
(Мирослављево 
јеванђеље), Ботаничка 
башта),  посета Сајму 
књига. 

Последњи четвртак 
у октобру 29. 10. 
2015. 

 

Наставници и 
учитељи 

излети - Београд (посета 
Белом двору, 
Калемегдану и 
панорамско 
разгледање 
Београда/пловидба 
Дунавом), гледање 
позоришне представе; 
- Подпећка пећина, 
етно село Злакуса и 
Златибор 
- дводневни излет на 
Палићко језеро уз 
посету неком од 
салаша  (Катаи), 
Суботице и Новог 
Сада 
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9. ПРОЈЕКТИ ШКОЛЕ ПЛАНИРАНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ У ШКОЛСКОЈ 
2015/2016. ГОДИНИ 
 

Анализом стања животне средине око школе, заједно са ђацима, утврдили смо да школско двориште не 
пружа довољно естетских и едукативних садржаја, а ни места за различите потребе ученика за време одмора. 
Имали смо више хаварија водоводних цеви које су нам уништиле део засађеног биља и поквариле изглед улаза 
у школу уз постојеће степениште. Школско двориште није ограђено, а недостаје нам и једна фаза градње са 
потребним простором за извођење наставе.  

Столарија је лоша, па се губи енергетска ефикасност. Покушаћемо да конкуришемо за средства код 
разних донатора, а фокус ће бити на европским фондовима. 

Циљ нам је да нашим наставницима и ученицима пружимо  нове могућности за извођење амбијенталне 
наставе и пријатније провођење времена на одморима, унапређивањем школских ресурса. Краткорочни циљ 
нам је естетско-дидактичко уређење школског простора који ће омогућити савремену, активну наставу која се 
заснива на учењу увиђањем. 
 

10.ПЛАНОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ПО ШКОЛСКИМ 
ПРОГРАМИМА ЗА ПРВИ И ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И 
ВАСПИТАЊА  ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ 
 
10.1. План инклузивног образовања и васпитања 

У складу са препорукама које су добијене приликом обуке за имплементацију инклузивног образовања, 
директор школе формирао је школски тим у саставу: Тијана Ђукић, координатор, Мирјана Лазић, Драгана 
Милорадовић, Весна Ковачевић Мирковић, Ивана Весковић; 

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНКЛУЗИВНОГ ОБРАЗОВАЊА 
 

Школска 2015/2016. 
Година 

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОРИ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

-Идентификација ученика са потребом за додатном 
подршком; 
- Покретање иницијативе за израду ИОП-а; 
-Израда ИОП- а за нову школску годину; 

Оделењске 
старешине, стручни 

тим за инклузију 

 
Август- септембар 

Формирање тимова за додатну подршку;  

Директор, Стручни 
тим за инклузију, 

Тимови за додатну 
подршку  

 
Септембар- новембар 

-Наставак сензибилизације ученика и родитеља за ИО; 
-Информисање интересних група о инклузији, ИОП-у, 
инклузивном развоју школе, компетенцијама интрресорне 
комисије (пано, школски сајт, предавања, трибине, итд.). 

Чланови стручног 
тима за инклузију, 
Тимови за додатну 
подршку директор, 

оделењске старешине 

 
 

Током школске 
године 

-Прађење реализације индивидуалног приступа и других 
видова подршке (ИОП) идентификованим ученицима из 
осетљивих социјалних група; 
- Евалуација ИОП-а; 

Стручни тим за 
инклузију у сарадњи, 

наставницима и 
просветним 
саветником 

 
Тромесечна, 

шестомесечна 
анализа и извештај 

Иницирање сарадње школе са Мрежом подршке 
инклузивном образовању, удружењем МОСТ, Школском 
управом, другим школама у циљу размене искуства и 
примера добре праксе; 

Стручни тим за 
инклузију 

 
Током школске 

године 
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Ангажовање педагошког асистента или личног пратиоца;  
Директор 

 
Септембар 2015. 

gодине 

Константно информисање о процесу инклузије на школском 
сајту, локалном листу у циљу промовисања добре праксе и 
сензибилизације окружења. 

Стручни тим за 
инклузију, 

Током школске 
године 

 
10.1.1. Подаци о  ученицима са потребом за додатном подршком школска 2015/2016. 
године 
 
У ОШ „Десанка Максимовић“ из Гоњег Милановца  имамо следеће ученике са потребом за додатном 
 подршком : 
 

Врста сметње Врста подршке         Пол    Разред 
   
 
Слабовидост 

Израђен ИОП у циљу 
рилагођавања простора, 
услова и начина рада који 
се редовно евалуира. 

Ж 
 

Први разред, матична школа 
 

 
 
 
Корисник 
инвалидских 
колица 

ИОП-1 , у циљу 
прилагођавања простора, 
услова и начина рада. 
У оквиру пројекта „Дилс“, 
обезбеђена средства за 
уклањање физичких 
баријера, постављени 
рукохвати и рампа. У 
сарадњи са Црвеним 
крстом обезбеђена су 
колица, а преко Кола 
српских сестара обезбеђен 
боравак у бањи.   

 
  
 
М 

 
Осми разред, издвојено 
одељење у Враћевшници 

 
Успорен темпо 
психо-моторног 
развоја 

ИОП-2  
У првом разреду, 
ангажован је приправник-
стажиста,у предметној 
настави укључен асистент 

 
М 

Пети разред, матична школа 

ИОП-2, ангажован 
асистент 

М Први разред 

Комбиновани 
здравствени 
проблеми уз сметње 
у интелектуалном 
функционисању 

ИОП-2 
У првом разреду, 
ангажован је приправник-
стажиста, у предметној 
настави асистент на 
одређеним предметима 

М Шести разред, матична 
школа 

Проблеми са 
читањем  
 
 
 
 

ИОП-1 У првом разреду, 
ангажован је приправник-
стажиста, у предметној 
настави асистент на 
одређеним предметима 
асистент 

М 
 
 
 

Шести разред, матична 
школа 

Проблем са  
развојем говора 

ИОП-2 
 У првом разреду 
ангажован је приправник-
стажиста, а у предметној 
настави асистент на 
одређеним предметима 
асистент 

М Шести разред, матична 
школа 
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Здравствени 
проблеми  

Има епи-нападе и урођено 
обољење срца 
 ИОП-1  

М Пети разред, матична школа 

Комбиновани здравствени 
проблеми са видом и 
моториком. 
ИОП-1 
 

 
М 

Четврти разред 

ИОП-1 
 

Ж Трећи разред 

ИОП-1 
 

М Трећи разред 

Епилепсија уз стални 
надзор асистента 
ИОП-1 
 
 

Ж Други разред 

Аутистични 
спектар 

ИОП-1, ангажован 
ссистент 

М Први разред 

Развојни поремећај 
самоконтроле, 
хиперактивност са 
дефицитом пажње. 

 

 
 
 
 
 
 

Похађао је  две градске 
школе. У нашу школу 
уписан је у априлу  
претходне школске 
2011/2012.. Израђен ИОП-
1, укључен асистент. 

Институт за психологију и 
Мрежа подршке 
инклузивном образовању 
позвали да  се одлична 
пракса презентује на 
Симпозијуму о 
хиперактивности на 
Сабору психолога 

 
 
М 

 
 
Осми разред 

 
 
 
Даровити 

 
Израђени ИОП-и у циљу 
обогаћивања програма из 
математике 
 

Ж  
 
Осми разред Ж  

Социо-економски 
нестимулативна 
средина 

 
Израђен ИОП 
 

M Осми разред 

Ж  Седми разред 
Ж   

Четврти разред 
 М  

 

М  Трећи разред 

М  Трећи разред 
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10.2.  План рада Тима за заштиту деце од насиља школске 2015/2016. године  
 

1. Координатор Тима је Тијана Ђукић, школски психолог. Чланови: Весна Ацовић, Горан Савић, Срђан 
Ивановић, Весна Ковачевић Мирковић, Саша Радичевић, Марина Николић, Ивана Весковић; 

 
 

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОРИ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 
•   Организовање рада и проширивање Тима за заштиту 
деце/ученика од насиља; 
•   Упознавање  нових чланова Тима за заштиту 
деце/ученика од насиља са задацима и обавезама Тима; 
правном регулативом, Општим и Посебним протоколом за 
заштиту деце од насиља  и процедуром и поступцима 
интервенције у заштити деце од насиља; 
•   Ланац одговорности у ситуацијама насиља. Дефинисање 
улоге и одговорности у примени процедура и поступака; 
•  Модификовање начина евидентирања насилног 
понашања међу децом и над децом у школи; 
•   Процена постојања одговарајуће корелације са 
програмским садржајима обавезних и изборних предмета и 
ваннаставних активности у циљу превенције насиља; 

 
 
 
 
 
 
чланови Тима, 
директор 
директор, секретар школе, 
Школски одбор 
 

 
 
 
 
 
 
август, 
септембар 
 

• Подсећање Наставничког већа, Школског одбора, Савета 
родитеља и Ученичког парламента на правну регулативу, 
Општи и Посебни протоколом за заштиту деце и ученика 
од насиља, начина евидентирања и информисања 
родитеља; 
• Упознавање родитеља са правном регулативом, Општим и 
Посебним програмом, корацима у интервенцији и 
превенцији, радом Тима и ланцом одговорности; 
 Информисање родитеља о правима и одговорностима 

детета и подучавање за препознавање, реаговање и 
пријављивање у ситуацијама насиља;  

 Организовање истраживања о нивоу безбедности у 
школи; 

 Трибине у организацији ученика и чланова Тима за 
родитеље и остале ученике на теме:  

- Електронско насиље и безбедно коришћење интернета-
наставак прошлогодишње активности. Ученици-
представници презентују у својим одељењима;  
- «Ко прави моју одећу», поводом Међународног дана 
детета; 
- Изазови улице-прича о малолетничкој делинквенцији  
(гост-предавач криминалистички инспектор, бивши 
ученик);      

 
 
 
 
 
 
чланови Тима,  
директор, стручна служба, 
предметни наставници, 
одељенске старешине 
 
 
 
 
 
професор информатике, 
чланови Тима, стручна 
служба, ПС Горњи Милановац 

 
 
 
 
 
 
септембар, 
октобар 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
током године 
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ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОРИ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 
•   Упознавање ученика са правилима понашања и 
последицама непоштовања правила, са правилником за 
заштиту деце/ученика од насиља, ланцем одговорности и 
начином пријављивања у случају насиља; 
 Јавна промоција Кодекса понашања, уз пано-приказ у 

главном холу и у свакој одељеској заједници; Кодекс 
понашања укључен у ГПР и ШРП; 

 Организовање предавања на нивоу одељенских 
заједница о насиљу и обуке деце за препознавање, 
реаговање и пријављивање 

 у ситуацијама насиља  
 
•   Развијање културе понашања, толеранције на 
различитости и упознавање ученика са техникама 
ненасилног решавања конфликта; 
•   Формирање Вршњачког тима и наставника ментора по 
потреби; 
 Дефинисање и обезбеђивање ризичних места у оквиру 

школског простора и критичне периоде дана када 
долази до повећаног ризика по безбедност ученика; 

 Маркирање ризичне групе ученика  
      (насилници, жртве) и планско укључивање у    
ваннаставне активности и програм превенције; 
 Израда плана укључивања различитих учесника 

образовно-васпитног процеса (родитељи, локална 
заједница, итд.) у превенцији кроз наставне и 
ваннаставне активности; 

 Обезбеђивање превентивне  и заштитне улоге 
школског спорта у заштити ученика: организовање 
«Игре без граница» или «Фер-плеј» турнира; 

 

 
 
 
 
 
Директор, одељењски 
старешина, наставници, 
стручна служба, наставници 
грађанског васпитања 
едукатори Црвеног крста, 
чланови Тима  
 
 
 
 
 
 
Директор, чланови Тима, 
одељењски 
старешина, наставници, 
стручна служба, наставници 
грађанског васпитања 
едукатори Црвеног крста, 
 
 

 
 
 
септембар-октобар 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
током године 

ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ 
 

РЕАЛИЗАТОРИ 
 

ВРЕМЕ  
 

•   Праћење учесталости појединих облика насиља 
(истраживање, анализа евидентираних случајева); 
•   Израда извештаја о учесталости насиља у школи  за 
свако полугодиште за Наставничко веће, стручна већа, 
Школски одбор, Савет родитеља, Ученички парламент; 

чланови Тима током године 
 

•   Сарадња са релевантним службама; чланови Тима, 
директор,одељењски 
старешина 

током године 

•   Саветодавни рад са децом жртвама насиља; 
•   Саветодавни рад са децом која испољавају насилничко 
понашање; 
•   Оснаживање деце која су посматрачи насиља за 
конструктивно реаговање; 
•   Саветодавни рад са родитељима чија су деца 
евидентирана као жртве или насилници; 

Стручна служба, 
чланови Тима, наставници  

током године 
 

•   Праћење примене поступака и процедура у ситуацијама 
насиља; 
•   Праћење реализације активности предвиђених 
Програмом заштите деце од насиља; 

чланови Тима 
 

током године 
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10.3. План рада Ученичког парламента у школској 2015/2016. г. 

 
 

10. 4. План социјалне и здравствене заштите ученика 
  

Сoциjaлнa зaштитa 
  

Зaштитни рaд  у oквиру сoциjaлнe зaштитe кoд учeникa oбухвaтa: 
- Рaзумeвaњe других учeникa и усклaђивaњe њихoвих пoступaкa и aктивнoсти у сoциjaлнoj групи. 
- Рaзвиjaњe тoлeрaнциje прeмa рaзликaмa у мишљeњимa, стaвoвимa, oсoбинaмa, нaвикaмa, изглeду и 

пoтрeбaмa других; 
- Успoстaвљaњe нeгoвaњe и рaзвиjaњe oднoсa сa другимa. Приjaтeљствo. Сaрaднички oднoс. Oднoси мeђу 

гeнeрaциjaмa. Oднoси у пoрoдици и шкoли. Чиниoци кojи дoвoдe дo пoвeзивaњa и нaрушaвaњa oднoсa. 
- Сaрaдњa у шкoли. Примeњивaњe зajeдничких прoгрaмa кojимa сe пoбoљшaвa квaлитeт живoтa у шкoли. 

             
  Сoциjaлнa зaштитa сирoмaшних учeникa и учeникa чиjи су рoдитeљи избeглицe oствaрићe сe прeкo 

      MEСЕЦ       САДРЖАЈИ   РЕАЛИЗАТОР 

IX 

   - Избор чланова Парламента, 
конституисање и избор представника 
Парламента у школским телима 

- Разматрање и усвајање плана рада  
-Упознавање са правним оквирима рада 
-Давање мишљења и предлога стручним
органима, Школском одбору, Савету
родитеља, директору  
 

Чланови и наставник 
задужен за рад 
Парламента 

XI - XII 

-Укључивање у планирање различитих 
активности (квизови, журке, сусрети) 
-Разматрање услова за обављање 
ваннаставних активности ученика у школи 
-Разматрање успеха ученика 
-Учествовање у превентивним мерама за 
спречавање насилног и неодговорног 
понашања у школи 

Чланови и наставник 
задужен за рад 
Парламента 

II - III 

-Укључивање у планирање различитих 
активности (приредбе, журке, сусрети) 
-Разматрање успеха ученика 
-Давање мишљења и предлога стручним 
органима, Школском одбору, Савету 
родитеља, директору (дискусија о 
школским уџбеницима) 
 

Чланови и наставник 
задужен за рад 
Парламента 

 
 
 

IV - V 

-Укључивање у различите хуманитарне и 
волонтерске акције, уређење школе, 
школског дворишта и очување животне 
средине (Програм Еко-школе) 
-Давање мишљења и предлога стручним 
органима, Школском одбору, Савету 
родитеља, директору  
-Учешће у спортским такмичењима и 
такмичењима у знању 
 

Чланови и наставник 
задужен за рад 
Парламента 
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Пoдмлaткa Црвeнoг крстa у шкoли и Ђачког парламента  уз стaлну бригу и сaрaдњу oдeљeњских стaрeшинa. 
Школа сарађује са Центром за социјални рад.  Oвим учeницимa школа пружа помоћ у виду: 

- у исхрaне у шкoлскoj кухињи; 
- у нaбaвке уџбeникa и нaстaвнoг прибoрa; 
- у oдлaску нa eкскурзиje, као и у свим осталим видовима подршке исказаним у осталим посебним 

програмима рада које школа спроводи. 
 
 
10.5.  План и програм рада подмлатка Црвеног крста Горњи Милановац у ОШ „Десанка 
Максимовић“  
 
                  У циљу унапређења акција хуманитарног карактера и подизања свести ученика наше школе о 
хуманости и толеранцији ученици наше школе биће укључени у волонтерске активности Општинске 
организације Црвеног крста. 
 
               Ученици ОШ „ Десанка Максимовић“ активно ће учествовати у реализовању следећих активности: 
      1. Спровођење акција хуманитарног карактера: 
          - Дечија недеља 
          - Трка „ За срећније детињство“ – прва субота у октобру. 
          - Солидарност на делу – средина октобра. 
          - Светски дан хране – 16. октобар 
   Циљ: да се код ученика промовишу хумане вредности и солидарност, како би се финансијска средства и 
материјална добра за помоћ онима којима је та помоћ најпотребнија. 
          - „ Један пакетић пуно љубави“ – Новогодишњи или Божићни празници 
 Циљ: да се сиромашној и болесној деци и деци која су на лечењу обезбеде слаткиши, млеко,сокови и воће које 
ће им се уз пригодан програм поделити за празнике. 
 
     2. Вршњачка едукација: 
        -  Превенција болести зависности – 31. 01. Национални дан   против дуванског дима 
                                                                   07. 04. Светски дан здра вља 
Циљна група: деца и млади, као и наставници ученика. 
Циљ: Подизање свести о важности усвајања и примене здравих стилова живота и здравих навика и сузбијање 
болести зависности. Један од циљева је и смањење броја младих који су у ризику да угрозе своје здравље, путем 
вршњачке едукације и повећање могућности за креативно провођење слободног времена укључењем у 
активности Црвеног крста. 
 
    - Прва помоћ - март 
    Циљ: обука ученика у пружању прве помоћи у околностима свакодневних незгода и ширење знања о значају 
прве помоћи. 
     3. Стручна предавања и трибине о толеранцији и дечијим и људским правима  - новембар и децембар. 
 
     4. Квиз „ Шта знаш о Црвеном крсту?“ – јун 
 
  Сви програми и активности спроводили би се у складу са наставним планом и програмом. 

                                    Весна Ацовић – координатор рада подмлатка Црвеног крста у ОШ „ Десанка Максимовић 
„ и Председник Општинске организације Црвеног крста Горњи Милановац 

        
10.6.  План рада УНЕСКО клуба за школску 2015/2016. годину 
 
        У програм рада уграћене су најновије смернице Унеска и предлози са Форума младих Унеско клубова 
Србије. 
1. Организовање дебатних клубова у циљу решавања конфлитног понашања младих, развијања толеранције и 
поштовања различитости. 
2.  Неговање матерњег језика, са посебним освртом на употребу     ћириличног писма. 
3.  Сардња са Канцеларијом за младе при локалним самоуправама у циљу реализације заједничких програма. 
4.  Организовати секције у оквиру Унеско клуба које би се бавиле различитим активностима као што су: 
организовање дебата и трибина у циљу приближавања ставова, организовање сусрета УНЕСКО клубова у циљу 
зближавања младих, презентовање рада УНЕСКО клуба на фејсбуку. 
5.  Позивање неких од Унеско клубова да школским манифестацијама присуствују као гости. 
6.  У оквиру обележавања значајних датума са листе Уједињених нација и Унеска, остварују се образовни 
циљеви као што су: развијање свести о штетности дувана, стицање навика здравог живота у здравом окружењу, 
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неговање културе мира и узајамног разумевања, чување културних и природних добара, борба за људска права 
и правовремено и истинито информисање, заштита од сиде и борба против дроге, очување ресурса воде за пиће. 
7.  Упознавање европске културе и цивилизације. Организовање студијских путовања у земљи ( манастир 
Студеница, Сопоћани, Стари Рас и Гамзиград-Ромулијана ) и иностранству ( Париз, Брселона и Рим ) а у циљу 
упознавања споменика културе под заштитом Унеска. 
8.  Организација размене ученика у земљи и иностранству. 
9. Укључивање младих у интернационалне кампове. 
10. Проналажење спонзора у локалној заједници. 
11. Организовање вашара Унеско клубова на којима би млади продавали своје рукотворине а у циљу 
прикупљања средстава за неке активности. У ову врсту манифестације пожељно је укључивати и родитеље. 
 12. Организовање посете Сајму књига и културно образовним установама у Београду за најактивније чланове 
УНЕСКО клуба. 
       Обележавање значајних датума са листе Уједињених нација: 21. 09. Светски дан мира, 15. 10. Међународни 
дан пешачења, 24. 10. Дан Уједињених нација, 10. 11. Дан науке у циљу мира и развоја, 16. 11. Међународни 
дан толеранције, 17. 11. Дан права детета, 01. 12. Светски дан борбе против сиде, 10. 12. Дан људских права, 21. 
02. Дан матерњег језика, 22. 04 Дан планете Земље. 23. 04. Дан књиге, 31. 05. Светски дан без дувана, 05. 06. 
Светски дан очувања животне средине. 
            

 Програм рада за школску 2015/2016. годину саставила Весна Ацовић, професор историје, координатор рада 
УНЕСКО клуба ОШ „ Десанка Максимовић“ – Горњи Милановац. 

-             
10.7. План здравственог васпитања по областима за школску 2015/2016. 

 
САДРЖАЈ РАЗРЕД ВРЕМЕ РЕАЛИЗАТОР 

I ИЗГРАЂИВАЊЕ САМОПОШТОВАЊА 

Сазнање о себи I-IV Током 
године 

Наст.раз.наст., 
Психолог,  Педагог, 
радионице 

Препознавање осећања I-IV Током 
године 

Наст.раз.наст. 
Психолог, Педагог, 
радионице 

Проналажење начина за 
превазилажење психолошких 
проблема 

V-VIII Током 
године 

Психолог, Педагог 

Свест о сличностима и разликама 
наших акција, осећања, изгледа 

V-VIII Током 
године 

Психолог, Педагог 

II ЗДРАВА ИСХРАНА   

Формирање навика у вези са 
правилном исхраном 

I-IV Током 
године 

Наст.раз.наст 

Разноврсна исхрана I-IV Током 
године 

Наст.раз.наст 

Формирање ставова у погледу 
исхране 

V-VIII Током 
године 

Проф. биологије, 
одељ.старешина 

Балансирање хране са 
енергетским потенцијалима 

V-VIII Током 
године 

Проф. биологије, 
одељ.старешина 

III БРИГА О ТЕЛУ 

Стицање основних хигијенских 
навика: прање руку, купање, 
хигијена уста и зуба, хигијена 
одевања и становања 

I-IV Током 
године 

Наст.раз.наст 

Развијање личне одговорности за 
бригу о телу: чистоћа тела, брига о 
одећи, здраве навике, непушење 

V-VIII Током 
године 

одељ.старешина 
проф. биологије проф. 
физичког васп. 
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IV ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ И ЗДРАВЉЕ 

Стицање основних способности 
покретљивости, игра, значај 
одмарања 

I-IV Током године Наст.раз.наст 

Избор активности, спортова и 
клубова за вежбу 

V-VIII Током 
године 

проф. физичког 
васп. 

V БИТИ ЗДРАВ 

Потреба за одмором и 
релаксацијом 

I-IV Током 
године 

Наст.раз.наст. 

Начин савладавања лаких 
здравствених проблема 

I-IV Током године Наст.раз.наст. 

Научити како да се спречи болест: 
природне одбране организма 

V-VIII Током 
године 

проф. биологије 
проф. физичког васп 

Спречавање инфекција V-VIII Током године проф. биолог. и физ. в. 
VI БЕЗБЕДНО ПОНАШАЊЕ 

Научити основна правила о 
безбедности у кући, школи и 
саобраћају 

I-IV Током године Наст.раз.наст. 

Безбедност у саобраћају, 
безбедно понашање 

V-VIII Током године Одељ.старешине 
Настава ТО 

Упознавање ученика са заштитом 
од пожара 

I-VIII Током године Одељ.старешине 
Настава ТО 

VII ОДНОСИ СА ДРУГИМА 

Упознати се са односима у породици 
и школи 

I-IV Током године Наст.раз.наст. 

Савладати конфликте и 
нерасположења 

I-VIII Током године Психолог, Педагог 

Оспособити ученике да разумеју 
потребе и осећања других водећи 
рачуна о њима 

V-VIII Током године Одељ.старешине 
Педагог 

Адаптирати се на промене у 
социјалним односима 

V-VIII Током године Одељ.старешине, 
Психолог, Педагог 

VIII ХУМАНИ ОДНОСИ МЕЂУ ПОЛОВИМА 

Оспособити ученике да уоче разлике 
међу половима 

I-IV Током године Наст.раз.наст 

Да сарађују са супротним полом I-IV Током године Наст.раз.наст 
Науче да помажу другима када је 
то потребно 

I-IV Током године Наст.раз.наст 

Оспособити ученике да: спознају 
физичке разлике међу половима 

V-VIII Током године Одељ. старешина 
Проф. физичког васп. 

Правилно препознају своја 
осећања 

V-VIII Током године Педагог, Психолог 

Стекну позитивне ставове и 
позитивно вреднују супротан пол 

V-VIII Током године Проф. биологије 

Сазнају све што их интересује о 
СИДИ 

V-VIII Током године Педагог, Психолог 

IX ПРАВИЛНО КОРИШЋЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ СЛУЖБИ 
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Упознавање и први контакти са 
лекаром, стоматологом, мед.сестром, 
здравственим установама 

I-IV Током године Наст.раз.наст 

Упознавање да одређене службе 
пружају здравствену помоћ поје- 
динцу, организацији, заједници у 
целини 

V-VIII Током године Одељ. старешина 
Проф. биологије 

X УЛОГА ЗА ЗДРАВЉЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

Знати како сачувати здраву 
околину 

I-IV Током године Наст.раз.наст 
( наст. ППД, ПП,О.З.) 

Чувати животну околину V-VIII Током године Проф. биологије, 
одељ. старешине 

10.8.План васпитног рада са ученицима 
      САДРЖАЈ ВРЕМЕ ОБЛИК НИВО 

ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И МОРАЛНИ РАЗВОЈ: 
- Методе и технике успешнoг учења; 
- Хуманизација односа међу половима; 
- Развијање социјалних и комуникацијских 
вештина: 
- Превазилажење конфликата и     
оспособљавање за ненасилну       
комуникацију; 
- Оспособљавање ученика да препознају 
различите облике насиља 
- Развој добрих социјалних односа    у 
колективу; 
 
- Подстицање моралног развоја:  
- Здрави стилови живљења грађивање 
позитивних културних,хигијенских, 
естетских и еколошких навика); 
- Психо-физички развој у пероду пубертета и 
адолесценције, мушко-женски односи и 
сексуалност;  
 
-Превенција свих болести зависности у 
форми радионица; 
 
-Идентификација ученика са проблемима у 
учењу и понашању као и даровитих ученика; 
 
-Иницирање примене савремених облика 
рада; 
 
-Инструктивно-педагошки рад са 
наставницима; 
 
- Подизање педагошке културе родитеља (из 
области менталног здравља, развојне и 
педагошке психологије,професионалне 
оријентације и заштите ученика од насиља); 
 
 
 

 

IX 

Током године 

Током године 

Током године 

Током године 

III 

Током године 

Током године 

Током године 

Током године 

Током године 

Разговор 

Активне методе 
Радионице 

Разговор 

Анкета, 

Тестирање, 
активне методе 

Активне методе, Дискусија 

Индивидуални и групни 

рад 
Индивидуализација- 
активни облици рада 
и рад у 
„медиа холу“ 

Присуствовање огледним и 

угледним 
часовима и њихова 
анализа, присуствовање 
родитељским састанцима  

IV-VIII 

I-VIII 

I-VIII 

I-VIII 

I-VIII 

VIII 

V-VIII 

I-VIII 

РАЗРЕДНА И 

СТРУЧНА ВЕЋА 

Саставни део овог програма је и сегмент појачаног васпитног рада који има више интервентни карактер, али и 
превентивну димензију. 
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План васпитног рада са ученицима 
• Одржавање  часова одељенске заједнице са садржајима радионица „Учионица без насилништва“ - 
током године; 
• Доношење  одељенских правила - септембар, октобар 
• Вођење дисциплинске свеске у сваком одељењу - од половине септембра 
• Иизвођење представа и популаризација истих - током године 
• Фер - плеј дани - такмичења у спорту – Мај поводом Дана школе 
• Спровођење хуманитарних акција - током године 
• Међуодељенска такмичења - такмичење у изради паноа са различитим темама - током године 
• Рад Ученичког парламента - током године 
• Ликовне и литерарне изложбе са различитим темама - током године 
• Пројектни дан Еко школе 21. март – популаризација здравих стилова живота, заштите околине, науке 
и културе 
• Школски Фестивал науке  16. мај – популаризација науке и учења  

Рад са наставницима 
• Интерна едукациј а о поступцима у случају кршења Правилника о понашању ученика, Општег и 

посебног протокола, Законских аката... - током године 
• Саветовање одељенских старешина о спровођењу плана из Програма васпитног рада - октобар 
• Индивидуални рад са наставницима - по потреби - током године 

Рад са родитељима 
• Едукација родитеља кроз предавања, трибине на родитељским састацима, Савету родитеља, кроз 

учешће у раду тимова - током године 
• Индивидуални рад са родитељима - по потреби - током године 

Програм интервенције 
• Активирање унутрашње заштитне мреже и спровођење поступака у оквиру Протокола - током године 
• Ангажовање спољашње заштитне мреже и укључивање свих неопходних актера у зависности од 
ситуације 
• Појачан васпитни рад наставника, одељенског старешине, психолога, педагога у зависности од 

ситуације (медијација, реституција, додатно ангажовање у школски активностима, планирање 
слободног времена и ваннаставних активности у сарадњи са стручним сарадницима и у договору 
са родитељима) 

• укључивање Ученичког парламента у медијацију и посредовање 
• друштвено користан рад и менторски рад као мера васпитног рада 
 

10.9.План корективног рада са ученицима 
 

                                                  Сaдржaj извршилaц           врeмe 
Eвидeнтирaњe учeникa кojимa je пoтрeбaн кoрeктивнo-пeдaгoшки 
рaд, упoзнaвaњe сa oкoлнoстимa у кojимa дeтe живи 

ППС, 
рaзрeдни с. 

сeптeмбaр-      
oктoбaр, мaрт 

Сaвeтoдaвни рaд сa рoдитeљимa учeникa кojимa je пoтрeбaн 
кoрeктивни рaд 

ППС 
 тoкoм гoдинe 

Групни и индивидуaлни рaд сa учeницимa ППС 
 тoкoм гoдинe 

Сaрaдњa у утврђивaњу нивoa зaхтeвa учeникa у пojeдиним 
нaстaвним прeдмeтимa  

 
ППС 

тим зa ИOП 
 

тoкoм гoдинe 

Сaрaдњa сa рaзличитим институциjaмa збoг учeникa чиja прирoдa 
прoблeмa прeвaзилaзи oквирe шкoлскoг бaвљeњa  

 
ППС 

 
 

тoкoм гoдинe 

Eвидeнтирaњe учeникa сa прoблeмимa у физичкoм рaзвojу 
нaстaвник 
физичкoг 
вaспитaњa 

сeптeмбaр-
oктoбaр 
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Сaвeтoдaвни рaд сa рoдитeљимa учeникa кojи имajу прoблeмa у 
физичкoм рaзвojу 

нaстaвник 
физичкoг 
вaспитaњa 

сeптeмбaр-
oктoбaр 

Групнa и индивидуaлнa кoрeктивнa гимнaстикa 

нaстaвник 
физичкoг 

вaспитaњa 
 

тoкoм гoдинe 

Евалуација 

 
• Извештаји одељенских старешина о дисциплини,предузетим мерама и ефектима тих мера - током 
године 
• Извештај Ученичког парламента и Вршњачког тима 
 

10.10.План друштвено-корисног рада ученика 
 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ НОСИОЦИ ПОСЛА ВРЕМЕ 
Хуманитарна акција - прикупљање помоћи за децу у 
сарадњи са Црвеним крстом Г. Милановца 

Весна Ацовић X, XI 

Акција - Прикупљање књига за школску библиотеку библиотекари 
одељењске  
старешине 

XI 

Акција „Очистимо Србију Директор школе Април 2016. 

Акција „Рециклажна лига“ (сакупљање старог папира) директор октобар 

Акције прикупљања лименки Директор, педагог Децембар 2015.  и  
јун 2016.   

Акције уређивања учионица и околине школе Директор, еко-тим Током године 

10.11.План професионалне оријентације за ученике 7. и 8. разреда  

 
Чланови тима: одељењске старешине седмог и осмог разреда, уз сарадњу са стручном службом 

Пројекат Професионална оријентација на прелазу у средњу школу, под покровитељством 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја и немачког института за техничку сарадњу ГИЗ, има за 
циљ подстицање развоја личности ученика до промишљене, ваљане и реалне одлуке о избору школе и 
занимања, планирања каријере и укључивања у свет рада. Наставници реализатори Програма ће користити 
приручнике за рад са радионицама које имамо у школи. Предвиђено је да ученици користе материјал 
Портфолио за ученике, који имамо и у електронској форми.  

 
Концепт програма који  ће се реализовати у нашој школи подразумева пет корака: 

• Самоспознаја - препознавање сопствених потенцијала, спремност за постигнућа и склоности преко 
одговарајућег осмишљавања наставе и учења кроз часове редовне наставе и часове одељенске 
заједнице / одељенског старешине, 

• Информисање о занимањима и каријери - припрема расположивих информација о занимањима на 
радионицама које ће реализовати одељенске старешине и стручни сарадници, 

• Упознавање са путевима образовања - мрежом школа - кроз радионице са стручним сарадницима и 
сајмове образовања у школи и локалној заједници, 

• Реални сусрети са стручњацима из различитих области кроз трибине занимања, где ће ученици у 
непосредном контакту са представницима занимања који су се пријавали за волонтере на 
родитељским састанцима сазнати све што их интересује, 

• Доношење одлуке о избору школе и занимања - самостално, промишљено и одговорно доношење 
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одлуке о избору школе и занимања. 
Програм професионалне оријентације ученика 7. и 8 разреда биће реализован на следећи начин: 

• Рад са ученицима: одељењске старешине и стручни сарадници на часовима одељењских заједница, 
предметни наставници на часовима редовне наставе, родитељи - волонтери на Трибинама занимања - 
од септембра до јуна 

• Рад са родитељима - одељењске старешине и стручни сарадници на родитељским састанцима и 
индивидуалним разговорима ,,Савету родитеља, Школском одбору - од септембра до јуна 

• Представљање средњих школа на Сајму образовања - март, април; 
 

Школски тим за професионалну оријентацију је планирао обуку одељењских старешина седмог разреда за 
спровођење програма и огледно/угледне активности у наставном раду. У оквиру сарадње са друштвеном 
средином сваки реални сусрет (гостовања, трибине, посете и сл.) у коме буду учествовали ученици седмог и 
осмог разреда биће искоришћен за прикупљање релевантних информација о свету рада и занимања и  
попуњавање личног Портфолија професионалне оријентације. 
 
Ученици ће у реалним сусретима остварити следеће добити: 

- Активно и искуствено учење 
- Допуњавање и упоређивање стечених теоријских знања о свету рада и занимања 
- Суочавање са информацијама доприноси формирању коначне одлуке 
- Потреба и увежбавање припреме за разговоре, интервје 
- Добијање конкретних задатака за посматрање 
- Сакупљање информација 
- Интензивна, структурисана рефлексија 
 
Испробавање практичних активности ће допринети 
• Припреми за учествовање у самом процесу рада 
• Изради “правила игре” за реални сусрет (радни став, форме понашања...) 
• Интензивној, структурисаној рефлексији 
• Упоређивању  стечених искустава и првобитних очекивања 

 
Програм рада професионалне оријентације у седмом разреду 

 
Самоспознаја 
 

1. Представљање програма и портфолија за ученике/це 
2. ПО и договарање о начину рада 
3. У свету интересовања 
4. У свету вештина и способности 
5. Пут способности 
6. У свету вредности 
7. Самоспознаја – аутопортрет 
8. У очима других 
9. Какав/каква сам у тиму 
10. Мој тип учења 
11. Ја за 10 година 
12. За родитеље/старетеље и децу: Моја очекивања 
Информисање о занимањима, каријери и путевима образовања 
 
13. Слика савременог света рада 
14. Прикупљање и начин обраде информација  о школама и занимањима 
15. Повезивање области рада са занимањима 
16. Путеви образовања и каријере 
17. Припрема за интервју 
18. Спровођење интервјуа 
19. Припрема сусрета са експертима у школи 
20. Експерти у нашој школи 
 
Реални сусрети са светом рада и доношење одлуке о школовању и занимању 
 
21. Осверт на резултате информисања 
22. Посета средњој школи – у сарадњи са школама на територији наше општине: Гимназијом „Таковски 
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устанак“, ЕТШ „Књаз Милош“ и ТШ „Јован Жујовић“ 
23. Посета предузећу/установи –  локална предузећа која сарађују са школом  
24. Евалуација програма ПО за 7. разред 
 
 Планирамо 15 часова реалних сусрета. 
 

Програм рада професионалне оријентације у осмом разреду 
 

1. Представљање програма и портфолија за ученике/це 8. разреда 
2. У свету интересовања 
3. Графикон интересовања 
4. О стереотипима 
5. У свету врлина и вредности 
6. Самоспознаја-то сам ја 
7. Какав/каква сам „на први поглед“ 
8. Моја очекивања 
9. Рад са ученицима; ученицима и родитељима/старатељима 

 
Информисање о занимањима, каријери и путевима образовања 
 
10. Слика савременог света рада 
11. Образовни профили у средњим школама 
12. Мрежа средњих школа 
13. Захтеви занимања-одговарајуће способности и контраиндикације 
14. Сазнајем са интернета куда после основне школе 
15. Путеви образовања и каријере 
16. Припрема и спровођење интервјуа 
17. Опис занимања помоћу мапе ума 
18. Критеријум за избор школе 
19. Испитивање ставова 
20. Избор занимања и приходи 
21. Оријентација ствара јасну слику 
22. Опис занимања уз помоћ мапе ума на родитељском састанку 

 
Реални сусрети са светом рада и доношење одлуке о школовању и занимању 
 
23. Припрема за реалне сусрете - у сарадњи са школама на територији наше општине: Гимназијом 

„Таковски устанак“, ЕТШ „Књаз Милош“ и ТШ „Јован Жујовић“ , предузећима и осталим сарадницима 
школе 

24. Остварујемо учење помоћу реалних сусрета 
25. Документација за реалне сусрете 
26. Рефлексија учења путем реалних сусрета 
27. Обука за конкурисање 
28. На разговору у предузећу 
29. Моја одлука о школи и занимању 
30. Саветодавни рад 
31. За родитеље/старатеље и децу: стилови васпитања наших родитеља 
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10.12. ПЛАН АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ 
План активности из програма родне равноправности-школска 2015/2016. година 
Циљ: Јачање капацитета школе укључивањем родне перспективе у образовање 

Активности Очекивани резултат 
 Извор провере 

Носиоци 
активности 

 

Време 
реализације 

1. У оквиру програма 
професионалне 
оријентације 
ускладити програм 
родне 
равноправности: 
- кроз  радионичарски 
рад и ваннаставне 
активности  
обрађивати појам родне 
равноправности; 
- посета успешних жена 
које ће презентовати 
свој животни позив; 

Формирање нових 
генерација ученика који 
препознају и вреднују 
различитост, формирају 
међусобне односе кроз  
узајамно поштовање и 
једнакост; 
Превазлажење родних 
стереотипа приликом 
избора занимања; 
Обезбеђивање адекватне 
помоћи приликом избора 
будућег занимања; 

Резултати 
радионичарског 
рада; 
Упитници, 
Извештаји или 
видео записи са 
посета; 

Одељењске 
старешине, Тим за 

РР, стручна служба, 
наставници, ученици  

Током 
школске 
године 

2.  Развијање свести о 
потреби афирмације 
родно сензитивног 
језика: 
-Критичка анализа 
језика  у уџбеничкој 
литератури кроз родну 
перспективу ; 
-  Израда кодекса 
понашања на нивоу 
одељењских заједница 
према стандардима 
родне равноправности 
за ученике/це и 
наставни и родитеље; 

 
 
 
 
Развијање свести о 
потреби за афирмацијом  
према родно осетљивом  
језику; 
Наставно особље и 
ученици који разумеју и 
примењују родно 
осетљиве језик и 
образовне принципе; 
 
 

 
 
 
 
Резултати 
критичке анализе 
родно сензитвног 
језика у 
уџбеничкој 
литератури; 
Материјал и 
продукти рада 
одељењских 
заједница; 

Наставници српског 
језика, одељењске 

старешине, ученици, 
Тим, стручна служба 

Током 
школске 
године 

3. Континуирано 
ажурирање и 
професионално 
администрирње 
школског сајта  

Сајт основан,  ажуриран и 
професионално 
администриран; 
Ученици, родитељи, 
наставници имају 
доступне информације у 
вези родно осетљивих 
тема и професионалне 
орјентације 

Број посета сајту, 
квалитет 
текстова, садржај 
форума, итд.  Тим за ажурирање 

сајта, стручна 
служба, тим за РР 

Током 
школске 
године 

4. Укључивање родне 
перспективе у науку: 
- „Жене у математици“, 
„Жене у физици“, 
„Жене у хемији“, „Жене 
у биологији“- у оквиру 
наставних и 
ваннаставних 
активности, нпр. 
школског Сајма науке; 
 

Присуство и афирмација 
жена у науци  

Извештаји, 
продукти рада, 
видео записи са 
наставних и 
ваннаставних 
активности 

Стручно веће за 
природне науке, Тим 

за РР, ученици 

У сваком 
полугодишту 
по једна 
презентација 
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5. Укључивање знања 
о предузетништву у 
васпитно-образовни 
програм: 
- Укључивање жена из 
локалне заједнице у 
издвојеном одељењу у 
Враћевшници у оквиру 
посебног васпитног 
програма „Еко 
предузетништво“ 
 

 
Едукација  жена у 
сеоским домаћинствима о 
еколошкој култури и 
предузетништву  

 
Подигнут ниво 
еколошке 
културе жена у 
сеоским 
срединама 

Наставни кадар и 
ученици издвојеног 

одељења у 
Враћевшници, Тим 
РР, стручна служба 

Током 
године 

 
10.13. План активности на основу програмске корелације програма Образовни туризам и 
Предузетништво- школска 2015/2016. година 
 

Циљ нам је да развијемо код ученика, наставника, родитеља и локалног, незапосленог становништва 
предузетничке компетенције које подразумевају мотивисаност, иницијативу, повезивање и активно преузимање 
одговорности усмерене на побољшање соци-економског статуса и квалитета живота на селу.   
Користи од нашег програма за незапослене,  децу и младе : 
Стећи ће  знања и вештине да своје идеје претворе у конкретне активности у локалној заједници као активни 
грађани; 
Развиће способност кооперативног и флексибилног  тимског рада; 
Научиће да позитивно реагују на промене и иницирају да дође до промена;  
Развиће способност за процену и преузимање ризика; 
Интензивираће сарадњу са локалном самоуправом, успешним појединцима и организацијама; 
Имаће разлога да остану у свом крају и узму учешће у побољшавању квалитета живота на селу; 

Координатор тима: Драгана Милорадовић. 
 

 
        ЗАДАЦИ 

 
       АКТИВНОСТИ 

 
НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕНСКА  
ДИНАМИКА 

   НАЧИН  
ПРАЋЕЊА 

 
1. Унапредити 
организацију рада у 
оквиру тима за 
реализацију 
програма Образовни 
туризам и 
предузетништво 

1.1.Формирати нов тим или 
реорганизовати стари: 
Прецизно поделити обавезе 
и  задужења; 
Укључити све актере 
васпитно-образовног 
процеса у рад тимова 
(представнике родитеља, 
ученика, локалне 
заједнице); 
`1.2. Интензивирати учешће 
школе у локалним, 
националним и 
међунаредним пројектима 
на теме образовног туризма 
и предузетништва; 

 
Директор школе, 
заменик директора, 
координатори школских 
тимова,  стручни 
сарадници, наставници  
 
 
 
 

 
Од почетка 
школске 
2015/2016. 
године 

Анализа 
школске 
документције: 
Записника, 
извештаја, 
планова, 
структуре 
радног времена, 
итд. 
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2. Континуирано 
медијско присуство 
школе и 
извештавање о 
активностима на 
тему образовног 
туризма и 
предузетништва 
путем сајта и 
локалних медија 
 
 
 
 
 

Редовно писање чланака за 
локалне медије о 
активностима школе у 
реализацији  програма 
образовни туризам и 
предузетништво;  
Сајт редовно  ажуриран и 
професионално 
администриран; 
Редовно позивање новинара 
на манифестације; 
 
Ученици, родитељи, 
наставници имају доступне 
информације  

Тим за ажурирање сајта, 
стручна служба, тим за 
РР 

Током школске 
године 

Број посета 
сајту, квалитет 
текстова, 
садржај форума, 
итд.  

3. Унапређивање 
квалитета 
образовно-васпитног 
рада реализацијом 
програма образовног 
туризма и 
предузетништва  
 
 

Организовање и реализација 
радионица  
 
Радионице на тему: 
„Ботаника“ (лековито биље 
нашег краја); 
„Метеорологија“ 
 „Здрава храна нашег краја“; 
 
Радионице културне 
баштине за све узрасте 
научиће да анализирају 
локални говор, уживају и 
науче о здравој исхрани и  
гастрономији, упознаће се 
са лепотом изворне музике; 
 
Радионице традиционалних 
вештина за све узрасте 
(надвлачење конопца, 
бацање камена, вез, 
плетење, ткање, дуборез и 
сл.); 

 
Наставници биологије и 
географије, учитељице и 
наставници издвојеног 
одељења у 
Враћевшници, педагог 

Током школске 
године 

Анализа 
школске 
документције: 
Записника, 
извештаја, 
планова, 
структуре 
радног времена, 
итд. 
Број присутних, 
фотографије 
 

4. Интензивније 
укључивање школе 
у живот локалне 
заједнице 

Организовање трибине за 
мештане Враћевшнице на 
тему „Органска 
производња“; 
Предавања ће бити 
усмерена на наезапослене 
мештане  који имају 
потребу удруживања и 
нових пословних 
могућности 
 
Проширивање културне 
понуде у оквиру 
манифестације „Дани 
књегиње Љубице“ 
школским представама и 
активностима везаним за 
образовни туризам и 
предузетништво; 
 
Мапирање и означавање 
прилаза селу и важних 
културно-историјских 

 
 
Директор, стручна 
служба 

Мај/јун 2016. 

Анализа 
школске 
документције: 
Записника, 
извештаја, 
планова, 
структуре 
радног времена, 
итд. 
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активности званичним 
знаковима Светске 
туристичке организације 
ознакама од природних 
материјала; Локални столар 
и дуборезац презентујући 
свој рад пред децом 
направиће ознаке. 
Ученици/це са 
заинтерсованим 
родитељима подељени  у 
групе означиће подручје 
кроз које пролазе 
туристичке туре и траса 
кородора Е-7; 
 
Презентација културно-
историјске баштине нашег 
краја за мештане. 
Предавање ће волонтерски 
организовати представници 
школе и Музеја Рудничко-
таковског краја, а деца ће 
направити документарни 
филм о знаменитостима и 
природним потенцијалима 
свог завичаја који ће бити 
постављен на „Yоuтubе“ и 
сајт школе;   

 
 
 
10.14. ПЛАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЕСТЕТСКОГ УРЕЂЕЊА 
ШКОЛЕ  
  
                У Плану активности за реализацију Програма Еко школе, Плану активности по Програму образовног 
туризма у функцији руралног развоја и Дечје економије и редузетништва налазе се активности из Плана 
заштите животне средине и естетског уређења школе за текућу школску годину. Активности по овом плану 
биће реализоване у свим одељењима школе сходно могућностима. 
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План активности Основне школе «Десанка Максимовић» у Горњем Милановцу  у оквиру Програма рада Еко-школе за школску 
2015/2016. годину 

ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ Распоред по месецима Реализатори и 
сарадници 

Остварено 
или не 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

Израда Плана активности по Школском програму Еко-школе; презентација Плана 
Савету родитеља школе, Ђачком парламенту и Школском одбору 

            Директор, 
координатор, 
педагог 

 

Обележавање светског Дана река 28. септембра             Координатор, 
наставници 
биологије, 
географије, 
учитељи 

 

Формирање вртног језерцета у издвојеном одељењу школе у Мајдану              Мирјана Вучетић, 
директор, педагог 

 

Формирање школског акваријума у Еко кутку школе             Директор, 
наставници 
биологије/еко 
секција 

 

Акција прикупљања електронског и електричног отпада;              Директор школе 
“ГМ оптимист” 

 

Припрема терена за нови воћњак у Враћевшници и сађење нових садница воћа             Директор школе, 
Дарко Мијаиловић 

 

Обележавање светског Дана здраве хране 16. октобра             Координатор, 
наставници 
биологије, 
физичког 
васпитања, 
учитељи 

 

Предавања орнитолога и/или акваристичара у матичној школи и школи у 
Враћевшници с посебним освртом на постављање адекватних хранилица и кућица за 
различите врсте птица које живе на том подручју. 

            Бојан 
Миловановић(„ГМ 
оптимист“),, Еко 
канцеларија,  
Координатор, 
педагог 

 

Попуњавање Упитника за процену стања животне средине              Еко патроле  и 
чланови тима 

 

 Набавка контејнера за одлагање и селекцију отпада по  категоријама у 
Враћевшници 

            Еколошка 
канцеларија 
Општине Г. М. 
директор, 
координатор 

 

 Светски Дан заштите животиња (4. октобар):Трибина о псима луталицама и 
несавесним власницима паса и мачака. Документарни филм: „Мој пријатељ 
скитница“ (емисија Јована Мемедовића: „Сасвим природно“) 

            Д. Мијаиловић, В. 
Ацовић, Д. 
Милорадовић, 
ветеринар, Еко 
канцеларија и 
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Комунална 
инспекција 

Формирање компостарника у издвојеном одељењу у Враћевшници             Директор школе, 
Дарко Мијаиловић 

 

Организација излета у природу, потрага за еко и етно благом             Директор, 
наставници 
биологије, 
географије, 
историје, ученици 

 

Обележавање светског Дана климатских промена 4. новембра             Координатор, 
наставници 
биологије, 
географије, 
учитељи 

 

Учешће у акцији «Рециклажна лига» у сарадњи са” ГМ оптимист”-ом-прикупљање 
старе хартије 

            Директор школе, 
одељењске 
старешине и 
учитељи 

 

Израда украса од рециклажног материјала и кићење јелки и школског простора             Учитељице, 
наставници  
ликовне културе 

 

Обележавање светског Дана планина 11. децембра             Координатор, 
наставници 
биологије, 
географије, 
учитељи 

 

Сарадња са фондацијом «Рикејн» из Београда. Акција прикупљања лименки.             Директор школе, 
координатор 

 

Еко-Нова година (израда украса од рециклажног материјала и украшавање 
учионица) 

            Учитељи-це, 
наставници 
ликовне културе 

 

Обележавање светског Дана образовања из области заштите животне средине 26. 
јануар 

            Координатор, 
наставници 
биологије, 
географије, хемије, 
ТИО-а, учитељи 

 

Активна употреба  мултимедијалног наставног материјала «Зелени пакет» у настави 
и ваннаставним активностима  

            Наставници и 
учитељи 

 

Обележавање светског Дана штедње енергије 14. фебруар             Координатор, 
наставници 
биологије, 
географије, 
учитељи 

 

Учешће у акцији и креативном конкурсу «Еко пакет»             Учитељи-це, 
наставници  
ликовне културе, 
српског језика 

 

Обележавање светског Дана вода 22. март             Координатор, 
наставници 
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биологије, 
географије, хемије, 
ТИО-а, учитељи 

Израда паноа и прилога за сајт школе о еколошком предузетништву и осталих 
еколошких активности у циљу информисања јавности, ширења примера добре 
праксе и добијања подршке и помоћи у раду. Обавештавање медија о спроведеним  
активностима 

            Чланови 
литерарно-
новинарске 
секције, Немања 
Илић, координатор 

 

Чишћење школског дворишта и околине; уређивање околине школе и школског 
простора 

            Одељењске  
старешине и 
ученици 

 

23. март: Светски Дан метеорологије (радионица: «Метеорологија»)             Д. Мијаиловић, Љ. 
Савић, Ђ. Васовић, 
С. Ивановић, В. 
Ацовић, Д. 
Милорадовић 

 

Еко-Ускрс акцијa, изложба             Учитељи, 
наставници 
ликовне културе, 
„ГМ еко-баланс“ 

 

Обележавање 22. априла Дана планете Земље пројектни дан             Сви са гостима  

Учешће у школском Фестивалу науке са темом: «Обновљиви извори енергије» и 
«Рециклажа»  

            наставници 
природних 
наука,ликовне 
културе, 
учитељи,ученици 

 

22. мај: Светски Дан биодиверзитета, Међународни Дан биолошке разноврсности 
(радионица: «Ботаника») 

            Д. Мијаиловић, Љ. 
Савић, В. Ацовић, 
Д. Милорадовић 

 

Трибина за мештане Враћевшнице: „Органска производња“             Координатор, 
педагог, психолог, 
директор, 
сарадници са 
Пољопривредног 
факултета из 
Чачка 

 

Обележавање 05. јуна Светског дана животне средине             Координатор, 
наставници 
биологије, 
географије, 
учитељи 

 

Израда завршног годишњег извештаја             Координатор  

ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ Распоред по месецима Реализатори и 
сарадници 

Остварено 
или не 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

Израда Плана активности по Школском програму Еко-школе; презентација Плана 
Савету родитеља школе, Ђачком парламенту и Школском одбору 

            Директор, 
координатор 
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Учешће у акцији «Рециклажна лига» у сарадњи са” ГМ оптимист”-ом-прикупљање 
старе хартије 

            Директор школе, 
одељењске 
старешине и 
учитељи 

 

Обележавање светског Дана река 28. септембра             Координатор, 
наставници 
биологије, 
географије, 
учитељи 

 

Учешће у акцији и креативном конкурсу «Еко пакет»             Учитељи-це, 
наставници  
ликовне културе, 
српског језика 

 

Припрема терена за нови воћњак у Враћевшници и сађење нових садница воћа             Директор школе, 
Дарко Мијаиловић 

 

Обележавање светског Дана здраве хране 16. октобра             Координатор, 
наставници 
биологије, 
физичког 
васпитања, 
учитељи 

 

Обележавање светског Дана климатских промена 4. новембра             Координатор, 
наставници 
биологије, 
географије, 
учитељи 

 

Израда украса од рециклажног материјала и кићење јелки и школског простора             Учитељице, 
наставници  
ликовне културе 

 

Обележавање светског Дана планина 11. децембра             Координатор, 
наставници 
биологије, 
географије, 
учитељи 

 

Предавања орнитолога и/или акваристичара у матичној школи и школи у 
Враћевшници с посебним освртом на постављање адекватних хранилица и кућица за 
различите врсте птица које живе на том подручју. 

            Бојан 
Миловановић(„ГМ 
оптимист“),, Еко 
канцеларија,  
Координатор, 
педагог 

 

Попуњавање Упитника за процену стања животне средине              Еко патроле  и 
чланови тима 

 

Обележавање светског Дана образовања из области заштите животне средине 26. 
јануар 

            Координатор, 
наставници 
биологије, 
географије, хемије, 
ТИО-а, учитељи 

 

Активна употреба  мултимедијалног наставног материјала «Зелени пакет» у настави 
и ваннаставним активностима  

            Наставници и 
учитељи 
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Сарадња са фондацијом «Рикејн» из Београда. Акција прикупљања лименки.             Директор школе, 
координатор 

 

 Набавка контејнера за одлагање и селекцију отпада по  категоријама у 
Враћевшници 

            Еколошка 
канцеларија 
Општине Г. М. 
директор, 
координатор 

 

Обележавање светског Дана штедње енергије 14. фебруар             Координатор, 
наставници 
биологије, 
географије, 
учитељи 

 

Обележавање светског Дана вода 22. март             Координатор, 
наставници 
биологије, 
географије, хемије, 
ТИО-а, учитељи 

 

Акција прикупљања електронског и електричног отпада;              Директор школе 
“ГМ оптимист” 

 

Формирање компостарника у издвојеном одељењу у Враћевшници             Директор школе, 
Дарко Мијаиловић 

 

Еко-Нова година (израда украса од рециклажног материјала и украшавање 
учионица) 

            Учитељи-це, 
наставници 
ликовне културе 

 

Еко-Ускрс акцијa, изложба             Учитељи, 
наставници 
ликовне културе, 
„ГМ еко-баланс“ 

 

Израда паноа и прилога за сајт школе о еколошком предузетништву и осталих 
еколошких активности у циљу информисања јавности, ширења примера добре 
праксе и добијања подршке и помоћи у раду. Обавештавање медија о спроведеним  
активностима 

            Чланови 
литерарно-
новинарске 
секције, Немања 
Илић, координатор 

 

 Светски Дан заштите животиња (4. октобар):Трибина о псима луталицама и 
несавесним власницима паса и мачака. Документарни филм: „Мој пријатељ 
скитница“ (емисија Јована Мемедовића: „Сасвим природно“) 

            Д. Мијаиловић, В. 
Ацовић, Д. 
Милорадовић, 
ветеринар, Еко 
канцеларија и 
Комунална 
инспекција 

 

Чишћење школског дворишта и околине; уређивање околине школе и школског 
простора 

            Одељењске  
старешине и 
ученици 

 

23. март: Светски Дан метеорологије (радионица: «Метеорологија»)             Д. Мијаиловић, Љ. 
Савић, Ђ. Васовић, 
С. Ивановић, В. 
Ацовић, Д. 
Милорадовић 
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22. мај: Светски Дан биодиверзитета, Међународни Дан биолошке разноврсности 
(радионица: «Ботаника») 

            Д. Мијаиловић, Љ. 
Савић, В. Ацовић, 
Д. Милорадовић 

 

Организација излета у природу, потрага за еко и етно благом             Директор, 
наставници 
биологије, 
географије, 
историје, ученици 

 

Учешће у школском Фестивалу науке са темом: «Обновљиви извори енергије» и 
«Рециклажа»  

            наставници 
природних 
наука,ликовне 
културе, 
учитељи,ученици 

 

Обележавање 22. априла Дана планете Земље пројектни дан             наставници 
биологије,учитељи 

 

Формирање вртног језерцета у издвојеном одељењу школе у Мајдану              Мирјана Вучетић, 
директор, педагог 

 

Формирање школског акваријума у Еко кутку школе             Директор, 
наставници 
биологије/еко 
секција 

 

Трибина за мештане Враћевшнице: „Органска производња“             Координатор, 
педагог, психолог, 
директор, 
сарадници са 
Пољопривредног 
факултета из 
Чачка 

 

Обележавање 05. јуна Светског дана животне средине             Координатор, 
наставници 
биологије, 
географије, 
учитељи 

 

Израда завршног годишњег извештаја             Координатор  

 
 
 
 
Начин реализације:  
 
План рада ће се реализовати током школске 2015-2016. године. Планиране активности ће се спроводити у просторијама матичне школе и издвојених одељења, кроз 
радионице, истраживачки рад и активан приступ решавању задатака. У реализацији Плана активности по Програму Еко школе биће остварена корелација са Програмом 
«Образовни туризам у функцији руралног развоја», «Дечја економија и предузетништво» и осталим  посебним програмима  рада из Школских програма (Програм 
професионалне оријентације, Програм здравственог  васпитања, Програм васпитног рада итд.). 
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Чланови тима:  Дарко Мијаиловић -координатор Тима, Јелена Мијановић (представница родитеља), Невена Обрадовић (Еко-канцеларија), Бојан Миловановић (ГМ 
оптимист), Светлана Миловановић (УГ „Еко-баланс“), Светозар Нешовић (председник МЗ Враћевшница), Мирјана Средојевић, Оливера Николић, Александар Николић, 
Ивана Вранешевић, Ђорђе Васовић  и представници ученика.  
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10.  АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ 
ТАБЕЛА 1: СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ ШРП–а ЗА ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ 
 
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2: ЕТОС – САРАДЊА ШКОЛЕ СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ И ПАРТНЕРИМА 

ОПШТИ ЦИЉ ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ: 
Остварена активна и конструктивна комуникација 
са локалном заједницом и свим заинтересованим 
странама за рад и успех школе, која је заснована на 
координисаној реализацији циљева у усвојеним 
стратешким документима, укључујући и ШРП. 

ИНДИКАТОРИ УСПЕШНОСТИ: 
• Број заинтересованих страна које активно подржавају развој школе и доприносе спровођењу 
ШРП-а; 
• Спроводи се стратегија комуникације са заинтересованим странама; 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ВЕЗАНИ 
ЗА ПРИОРИТЕТНУ ОБЛАСТ 2 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА СПЕЦИФИЧНЕ ЦИЉЕВЕ 
ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ 2 

ИНДИКАТОРИ 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 2.1. 
Израђена и спроводи се детаљна стратегија 
комуникације са заинтересованим странама 

2.1.1. Активно учешће родитеља, ученика и свих заинтересованих страна у 
раду школе 

Школски одбор усвојио стратегију 
комуникације Број контактираних 
заинтересованих страна 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 2.2. 
Унапређена интерна комуникација и сарадња 
наставног кадра и ученика 

2.2.1. Побољшана комуникација наставника и ученика и повећана 
успешност у решавању проблема 

80% успешности у решавању проблема 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 2.3. 
Формирана свест о значају хуманитарног рада и 
социјалне одговорности ученика 

2.3.1. Развијена свест о толеранцији и прихватању различитости у 
социјалном миљеу 

Обавештеност  свих ученика и свих 
заинтересованих страна Активно учешће 
на трибинама, предавањима и акцијама 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 2.4. 
У изради, годишњим ревизијама и 
имплементацији ШРП-а учествује више 
заинтересованих страна него у претходном 
планском циклусу 

2.4.1. Ефикасније спровођење ШРП-а Број заинтересованих страна који су 
активно учествовали у изради и 
имплементацији 
 ШРП-а 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 2.5. 
Повећан углед школе и ефикаснија презентација и 
промоција рада школе 

2.5.1. Стална активност у иницијативама и пројектима локалне заједнице и 
градских установа кроз стварање нових идеја за заједничке пројекте 

Број пројеката локалне заједнице у којима 
учествује школа 

 
 

2.5.2. Повећана присутност, активност и афирмација позитивних резултата 
школе у јавном животу града 

Ажурирана Веб-страница Број гостовања у 
локалним медијима 
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                                                                                                       АКТИВНОСТИ Носиоци Време 

реализације 

- Формиран тим за спровођење успешне комуникације који чине представници ученика, родитеља и свих заинтересованих 
страна; 

- Израда стратегије комуникације; 

 

Тим за 
Школско 
развојно 
планирање и 
Тим за Етос 

 

 

 

 

Школска 
2015/2016. 
године 

 

 

- Континуирана едукација наставника и ученика у развијању комуникацијских вештина кроз радионице, предавања, 
трибине р; 

- Организовање стручних предавања за све интересне групе о схватању значаја толеранције и социјалне одговорности; 
- Неговање и реализација традиционалних школских акција(прикупљање помоћи за ученике ); 

- Укључивање ученика и наставника у различите иницијативе у локалној заједници и градским установама; 
 .      -     Формиран тим за промоцију школе са задужењем да уради план промоције и прати његову реализацију; 
 

 
Носиоци активности су чланови стручног актива за развојно планирање: 
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9. ПЛАН САМОВРЕДНОВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ   

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 

Кључна област: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 
Подручје вредновања: 

 Планирање и припремање; 
 Наставни процес; 
 Учење;  
 Праћење напредовања ученика 

У овим подручјима вредновања сагледавамо све показатеље 
 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ТЕХНИКА ИНСТРУМЕНТИ 

Прикупљање документације и материјала 
о планирању и припремању наставног 
процеса; 
 

Школски тим IX Квалитативна и 
квантитативна 
анализа података 

Табеле за 
евидентирање, 

годишњи  и месечни 
планови, припреме 

наставника 
периодима 

План посете узорку часова, 
конструисање протокола за посете 
часовима или евалуационих листова по 
стандардима и индикаторима;       

Школски тим X Квалитативна и 
квантитативна 
анализа података 

Табеле за 
Евидентирање, 
протоколи са 

посете часовима, 
стандарди и 
индикатори  

 

Процена датих показатеља, обрада     
података , анализа резултата,     
упоређивање и доношење закључка о 
стандарду учинка 

Школски тим 
Наставници 
Родитељи 
Ученици 

XI Скалирање Скале 

Састављање извештаја Школски тим XI - Стандардна форма 
извештаја о 

самовредновању 

Састављање акционог плана Школски тим 
Педагошки 
колегијум 
Стручна и 
одељенска 
већа 

XII - Стандардна форма 
акционог плана 

Реализација акционог плана Стручна и 
одељенска 
већа 
Ученици 
Родитељи 

I - VI - - 

Праћење реализације акционог плана Педагог 
школе 
Директор 
школе 
Школски 
тим 

I - VI Периодичне 
провере 

реализације 
планираних 
активности 

Листе праћења 
Извештаји о 

раду 

Тим за самовредновање: Драгана Милорадовић, координатор, Тијана Ђукић, Виолета Стевановић, Биљана 
Пантић, Марина Николић; 
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ДРУГО  ПОЛУГОДИШТЕ 

Кључна област: ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
Подручје вредновања: Квалитет школских постигнућа 
У овом подручју вредновања сагледавамо следеће показатеље: 

• Оцене и успех 
• Завршни и квалификациони испити 
• Такмичења 
• Резултати критеријумских тестова 

 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ТЕХНИКА ИНСТРУМЕНТИ 

Прикупљање и обрада података о 
оценама и успеху ученика и о 
резултатима на завршним и 
квалификационим испитима у 
последње четири године 

Школски тим IX Квалитативна и 
квантитативна 
анализа података 

Табеле за 
евидентирање успеха 

ученика по 
наставним 
периодима 

Прикупљање     и     обрада     података     
о резултатима    такмичења    и    
резултатима критеријумских    
тестирања    у    последње четири 
године 

Школски тим X Квалитативна и 
квантитативна 
анализа података 

Табеле за 
евидентирање 

резултата ученика по 
наставним периодима 

Процена датих показатеља, 
упоређивање са дескрипторима 
учинка и доношење закључка о 
стандарду учинка 

Школски тим 
Наставници 
Родитељи 
Ученици 

XI Скалирање Скале 

Састављање извештаја Школски тим XI - Стандардна форма 
извештаја о 

самовредновању 

Састављање акционог плана Школски тим 
Педагошки 
колегијум 
Стручна и 
одељенска 
већа 

XII - Стандардна форма 
акционог плана 

Реализација акционог плана Стручна и 
одељенска 
већа 
Ученици 
Родитељи 

I - VI - - 

Праћење реализације акционог плана Педагог 
школе 
Директор 
школе 
Школски 
тим 

I - VI Периодичне 
провере 

реализације 
планираних 
активности 

Листе праћења 
Извештаји о 

раду 

 Тим за самовредновање: Весна Ковачевић Мирковић, координатор, Весна Симовић, Тијана Ђукић, Драгана 
Милорадовић,  Дарко Вранић; 

 
 
АКЦИОНИ ПЛАН ОБЛАСТИ РУКОВОЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА 
РАДА У ШКОЛИ- школска 2015/2016. година 
 
Општи циљ: Унапређење процеса руковођења, организације и обезбеђивања квалитета рада у школи. 
 
 

 
 
        ЗАДАЦИ 

 
       АКТИВНОСТИ 

 
НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕНСКА  
ДИНАМИКА 

   НАЧИН  
ПРАЋЕЊА 

 
1. Оснажити 
руковођење кроз 

 
1.1.Годишње и месечно 
тимско планирање  у свим 

 
Директор школе, 
заменик директора, 

 
Од почетка 
школске 

Анализа 
школске 
документације: 
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адекватно 
планирање и 
благовремено 
информисање свих 
актера васпитно-
образовног процеса 

областима и аспектима рада 
школе: 
- Израдити годишње и 
месечне планове свих 
тимова и планираних 
активности;  
-Благовремено информисати  
све учеснике васпитно-
образовног процеса о 
задужењима, планираним и 
реализованим 
активностима; 
1.2. Организовати праксу 
давања прецизних рокова за 
извршавање задужења и 
извештавање о реализацији; 
 
 

координатори школских 
тимови,  стручни 
сарадници, наставници  

2015/2016. 
године 

Записника, 
извештаја, 
годишњих и 
оперативних 
планова тимова; 
 
Континуирана 
процена степена 
информисаност
и свих учесника 
у васпитно-
образовном 
процесу. 
Процена ће се 
вршити 
непосредним 
увидом и 
специјално 
конструисаним 
упитницима. 

 
2. Унапредити 
организацију рада 
кроз равномерну 
расподелу обавеза 
и задужења 

 
2.1.Формирати нове тимове 
или реорганизовати старе: 
- Укључити већину 
колектива у тимски рад; 

 Прецизно поделити 
обавезе и  
задужења; 

 Укључити све 
актере васпитно-
образовног процеса 
у рад тимова 
(представнике 
родитеља, ученика, 
локалне заједнице); 

2.2. Интензивирати учешће 
школе у локалним, 
националним и 
међунаредним пројектима; 
 

 
Директор школе, 
заменик директора, 
координатори школских 
тимови,  стручни 
сарадници, наставници  
 
 
 
 

 
Од почетка 
школске 
2015/2016. 
године 

Анализа 
школске 
документције: 
Записника, 
извештаја, 
планова, 
структуре 
радног времена, 
итд. 
 
Процена ће се 
вршити  и 
скалама 
процене, 
самопроцене  у 
оквиру 
упитника који 
процењују 
задовољство 
послом, , 
руковођењем, 
организацијом 
посла и 
обезбеђивањем 
квалитета рада 
школе; 



ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 

 

130 
 

 
3. Унапредити 
документ Школски 
развојни план 

3.1.Проширити тим за ШРП 
на све циљне групе 
(представници родитеља, 
локалне зaједнице, 
Школског одбора, итд.); 
 
3.2. Укључити најмање 60% 
колектива са прецизним 
задужењима у оквиру тима; 
 
3.3. Редовно организовати 
састанак тима (најмање 
једном у сваком 
полугодишту); 
 
3.4. Засновати документ на 
резултатима 
самовредновања, извештаја 
о остварености стандарада 
постигнућа  и актуелним 
потребама; 
                      
 3.5. Благовремено          
информисати све циљне 
групе о планираним и 
реализованим активностима 
из ШРП; 
 
 
 

Директор школе, 
заменик директора, тим 
за ШРП, тим за 
самовредновање 
психолошко-педагошка 
служба, одељенске 
старешине, наставници, 
ученици, родитељи, 
Школски одбор  

Од почетка 
школске 
2015/2016. 
године 

Евалуација ће се 
вршити 
анализом 
документа 
ШРП,  акционих 
планова 
самовредновани
х области, 
увидом у 
записнике са 
састанака и 
извештаја о 
реализацији: 

4. Побољшати 
квалитет рада кроз 
ефикаснији процес 
самовредновања 

4.1.Реорганизовати рад 
тимова: 
- Формирати тимове на 
период од годину дана или 
проширивати тим сваке 
године; 
- У  сваки тим укључити 
директора, представнике 
парламента, Савета 
родитеља, Школског одбора 
и стручних актива; 
- У тимски рад укључити 
процену ангажованости 
сваког члана и самопроцену; 
 
4.2.Тимски израдити 
годишњи план 
самовредновања 
 
4.3.У Статут школе унети 
податке о начину рада, 
саставу и надлежностима 
тима за самовредновање 
 
4.4.Редовно и доследно 
примењивати праксу јавне 
похвале и признања за 
анажованост запослених; 
 

Директор школе, 
заменик школе, 
координатори тимова за 
самовредновање, 
психолошко-педагошка 
служба, ученици, 
наставници 

Од почетка 
школске 
2015/2016. 
године 

Анализа 
школске 
документције: 
Записника, 
извештаја, 
планова, 
структуре 
радног времена, 
итд. 
 
Процена ће се 
вршити  и 
скалама 
процене, 
самопроцене  у 
оквиру 
упитника који 
процењују 
задовољство 
послом, 
руковођењем, 
организацијом 
посла и 
обезбеђивањем 
квалитета рада 
школе; 

Тим за самовредновање области Руковођење: Саша Радичевић, координатор, Вера Михаиловић, Гордана 
Урошевић, Ивана Стојковић; 
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АКЦИОНИ ПЛАН области ЕТОС 
 

ЦИЉЕВИ 
 
 Унапредити сарадњу на релацији руководилац-наставник и наставник-наставник. 
 Ојачати комуникацију и сарадњу на релацији наставник-ученик. 
 Оснажити комуникацију између ученика. 
 Проширити и побољшати сарадњу на релацији родитељи-школа. 
 Мотивисати локалну заједницу за учешће у раду школе. 
 Побољшати школски амбијент. 
 

 
        ЗАДАЦИ 

 
       АКТИВНОСТИ 

 
НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕНСКА  
ДИНАМИКА 

   НАЧИН  
ПРАЋЕЊА 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Благовремено и 
шире информисање 
свих учесника у 
васпитно-
образовном процесу. 

-Постојећа правила о 
понашању у школи и 
Правилник о похвалама и 
наградама ставити на увид 
свим интересним група; 
 
-Благовремено истицати 
годишње и месечне планове 
важних активности за све 
учеснике; 
 
-Редовно подношење 
извештаја о успеху и владању 
ученика, стању школских 
просторија и условима рада; 
 
-Увести као редовну активност 
Дан отворених врата и 
месечна обавештавања 
родитеља сваког ученика о 
његовом успеху и владању; 
 

- Пракса давања  
одељењским 
старешинама и 
наставницима 
следеће: 

-  План подршке 
новопридошлим 
ученицама; 

  
- План подршке 

ученицима који 
заостају у раду са 
циљем рефикаснијег 
рада и бољих 
постигнућа; 

 
- План сарадње са 

родитељима; 
 

 
 
 
 
 
 
 
Директор школе, стручна 
служба, наставници и 
одељенске старешине. 

 
 
 
 
 
 
 
Од почетка 
школске  
2015/2016. 
године 

 
 
Континуирана 
процена степена 
информисаности 
свих учесника у 
васпитно-
образовном 
процесу. 
Процена ће се 
вршити 
непосредним 
увидом и 
специјално 
конструисаним 
интервјуима. 

 
 
2. Унапређивање 
комуникативних и 
васпитних 
компетенција 

-Интензивирати рад стручних 
актива планирањем, 
посматрањем и 
коментарисањем редовних и  
угледних часова; 
 

 
 
 
 
 
Директор школе, 

 
 
 
 
 
Од почетка 

Процену ће 
вршити стручни 
сарадници 
скалама 
процене, 
самопроцене и 
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наставника и 
родитеља. 

-Континуирано организовати 
предавања, трибине и 
креативне радионице за 
наставнике и родитеље; 
 
-Редовно организовати  
семинаре у циљу јачања 
комуникативних и васпитних 
компетенција; 

психолошко-педагошка 
служба, Активи 
наставника 

школске 
2015/2016. 
године 

упитницима који 
процењују 
задовољство 
послом. 

 
 
 
 
 
 
3. Едуковање 
ученика у области 
успешне 
комуникације. 

 
 
- Организовати предавања, 
трибине и креативне 
радионице за ученике са 
темама из области 
међуљудских односа, 
педагошке и социјалне 
психологије; 
 
- Наставити интензиван рад 
Ђачког парламента и 
обезбедити веће учешће 
њихових представника у 
школским телима и раду 
школе; 
 
- Интензивирати рад школског 
разгласа  и израдити плана 
рада. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директор школе, 
психолошко-педагошка 
служба, одељенске 
старешине, ученици  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Од почетка 
школске 
2015/2016. 
године 

 
 
 
Евалуација ће се 
вршити  
проценом 
задовољства 
школом,  
провером 
постигнигнутих  
резултата у 
успеху и 
владању, кроз 
смањени број 
конфликата и 
изостанака.  

 
 
 
4. Промовисање 
школе у локалној 
заједници. 

-Редовно извештавати локалну 
заједницу о активностима 
школе путем штампаних и 
електронских медија; 
 
-Организовање гостовања и 
предавања успешних група, 
организација и појединаца; 

 
 
 
Директор школе, 
психолошко-педагошка 
служба, ученици, 
наставници 

 
 
Од почетка 
школске 
2015/2016. 
године 

Процена 
присутности у 
штампним 
медијима кроз 
анализу садржаја 
( о чему се 
извештава, у ком 
контексту, 
минутажа или 
број чланака). 

 
5. Побољшати изглед 
школског простора 

-Реализовати постојеће и нове 
ђачке пројекте  у складу са 
финансијским могућностима 
школе или обезбеђивањем  
додатних средстава редовним 
конкурисањем код различитих 
фондова. 

 
Директор школе, 
руководиоци издвојених 
одељења, ученици, 
родитељи 

 
Од почетка 
школске 
2015/2016. 
године 

 
Процена ће се 
вршити 
непосредним 
увидом 

 
Тим за самовредновање области Етос: Весна Ацовић, координатор, Душанка Грујић, Невенка Ковачевић, 
Оливера Марковић; 
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Акциони план области: Ресурси за школску  2015/2016. годину 
  

Активност Циљ Носиоци активности Временска 
динамика 

Начин праћења 
реализације 

Конкурисати за 
средства код 
потенцијалних 
инвеститора 
 

Квалитетније 
извођење 
наставног 
процеса 

Директор школе Почетак 
школске 
године 
 

Извештај по 
обављеном 
конкурсу 

Опремање 
наставним 
средствима  
 

Квалитетније 
извођење 
наставног 
процеса 

Директор школе, 
Стручна већа, Педагошки колегијум 

Почетак 
школске 
године 
 

Увидом у правну и 
административну 
документацију и 
редовним 
обиласком наставе 
 

Анализа 
опремљености 
школе наставним 
средствима према 
Нормативу  
 

Квалитетније 
извођење 
наставног 
процеса 

Директор школе, 
Стручна већа, Педагошки колегијум 

Почетак 
школске 
године 
 

Увидом у правну и 
административну 
документацију и 
редовним 
обиласком наставе 
  

Укључити 
волонтере у 
активности школе 

Квалитетније 
извођење 
наставног 
процеса 

Директор школе, 
Стручна већа, Педагошки колегијум, 
педагошко-психолошка служба 

Током 
године 

Увидом  у 
активности школе 

Стручно 
усавршавање 
запослених 

Квалитетније 
извођење 
наставног 
процеса 

Председници Стручних 
већа,директор,Педагошки 
колегијум,,секретар,библиотекар,педагошко 
психолошка служба , тим за стручно 
усавршавање 

Током 
године 

Непосредни увид у  
наставни процес 
Увид у реализацију 
плана стручног 
усавршавања 

Редовно 
извештавање 
локалне заједнице 
о активностима 
школе 

Маркетинг 
школе Директор школе Током 

године 
анализа садржаја 
Школски одбор 

Организовање 
гостовања и 
предавања 
успешних група, 
организација и 
појединаца 
 

Квалитетније 
извођење 
наставног 
процеса 

Директор школе, стручни сарадници, наставни 
кадар 

Током 
године 

Процена 
присутности кроз 
анализу садржаја 
 

Унапређивање 
квалитета рада 
установе у 
области Ресурси 
на основу 
извештаја о 
спољашњем 
вредновању 

Квалитетније 
извођење 
наставног 
процеса 

Директор школе, стручни сарадници, наставни 
кадар 

Почетак 
школске 
године 
 

Непосредни увид у  
наставни процес 
Извештај 
План унапређивања 
квалитета рада 
установе у области 
Ресурси 

 
План унапређивања квалитета рада установе у области РЕСУРСИ: 

1. Укључити волонтере у активности школе 
2. Побољшати опремљеност школе наставним средствима у односу на нормативе 
3. Обезбедити простор за библиотеку у складу са нормативима 
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10. Акциони план у оквиру пројекта „Развионица“ Завода за 
вредновање квалитета образовања и васпитања  
Акциони план је дат у прилогу. 

14. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ 
 
Тим за маркетинг и јавне наступе ученика: Емина Ђурић, координатор, Гордана Урошевић, Душанка 
Грујић, Весна Симовић, Драгана Бакић, Ивана Недић, Весна Ацовић, Горан Савић, Данијела Нешковић, Ивана 
Весковић; 
 

Циљ: 
• презентација школе у јавности, задржавање и унапређење позиције школе 

Исходи: 
• већи прилив ученика у 1. разреду 
• већи прилив ученика у старијим разредима 
• добијање финансијске подршке за побољшање услова рада у школи 
• добијање финансијске подршке за различите пројекте 

Учесници: 
• ученици 
• родитељи 
• наставници 
• педагог и психолог 
• директор школе 

Активности: 
• предавања 
• радионице 
• пројектни дани Еко-школе 
• школски Фестивал науке 
• позоришне представе 
• израда и презентација рекламног материјала 
• школске представе 
• писање чланака за новине 
• давање изјава за новине 
• учествовање у радио и ТВ емисијама 
• посете вртићима и школама 
• посете различитим институцијама у земљи и иностранству 
 
Школски лист 
 
Шкoлски лист пoд нaзивoм “Врт дeтињствa” излaзи двa путa гoдишњe. Зaдужeни нaстaвници зa излaжeњe листa 
су: Виолета Стевановић, професорка српског језика и Зоран Маринковић, професор ликовне културе. 
 
Летопис школе и школска публикација 
 
 
За уређивање Летописа школе и израду школске публикације задужени су  Никола Арсенијевић и Мирјана 
Миленковић, професори српског језика.  
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План рада тима за интернет презентацију школе за школску 2015/2016. годину 
Координатор: Немања Илић, професор математике 
Месец Активности 

Септембар  
• Дефинисање циља постављања и одржавања презентације. 
• Одређивање циљне групе корисника. 
• Дефинисање садржаја по карактеристикама: сталан, који се повремено 
ажурира, који се често ажурира, који се свакодневно ажурира. 
 
 Октобар • Одређивање области које ће покривати поједини чланови тима: 
• дизајнирање одређених страна; 
• прављење одређених табела; 
• унос података у одређене обрасце. 
• Дефинисање стандарда формата уноса података. 

Новембар  
 
 
 
 
 
• Ажурирање садржаја презентације (по потреби). 
 
 
 
 
 
 

Децембар 

Јануар 

Фебруар 

Март 

Април 

Мај 

Јун • Ажурирање садржаја презентације (по потреби). 
 

 

15.ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА И ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 
НАСТАВНИКА 

Стручно усавршавање наставника, према члану 129. Закона о основама система образовања и васпитања, 
наставици и стручни сарадници су дужни да се стално усавршавају ради успешнијег остваривања и унапређивања 
образовно-васпитног рада и стицања компетенција потребних за рад, у складу са општим принципима и за постизање 
циљева образовања и стандарда постигнућа. Стручно усавршавање наставника-приправника, које ће припремати ментори 
именовани од стране Педагошког колегијума у складу са потребама, остаје и даље део интегралног стручног 
усавршавања. У складу са одредбама Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, 
васпитача и стручних сарадника,Службени гласник РС, бр.13/2012 и 31/2012., сви наставници и стручни сарадници 
израдили су свој лични план професионалног развоја, који је објединио Тим за стручно усавршавање. План стручног 
усавршавања сваког наставника заснован је на личној процени компетенција за професију наставника, односно стручног 
сарадника уз уважавања приоритетних области. 

Приоритетне области (приоритети) стручног усавршавања: 
1) превенција насиља, злостављања и занемаривања; 
2) превенција дискриминације; 
3) инклузија деце и ученика са сметњама у развоју и из друштвено маргинализованих група; 
4) комуникацијске вештине; 
5) учење да се учи и развијање мотивације за учење; 
6) јачање професионалних капацитета запослених, нарочито у области иновативних метода наставе и управљања 
одељењем; 
7) сарадња са родитељима, ученицима и ученичким парламентима; 
8) информационо-комуникационе технологије. 
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Компетенције наставника : 
1) уже стручну област; 
2) поучавање и учење; 
3) подршку развоју личности детета и ученика; 
4) комуникацију и сарадњу. 
 
Значајније активности у оквиру плана стручног усавршавања приказане су у следећој табели: 
 

Активности Нoсиoци, задужени Врeмe 
Oбука приправника кроз Програм за увођење у посао Марина Николић, 

ментор 
Ана Ђорђевић, 
приправник 
Ненад Јовановић 
ментор, Ивана Недић, 
приправник 

 
Септембар 2015. 

Aнaлизa дoсaдaшњих aктивнoсти у вeзи сa стручним 
усaвршaвaњeм 

стручнa вeћa, Тим за 
стр. усавршавање, 
Стручни актив за 
развојно планирање, 
Педагошки колегијум  

На планираним  
седницама 
носиоца 
активности 

Нaбaвкa нaстaвних срeдстaвa и пoтрeбнe литeрaтурe зa 
школску библиoтeку  

Школски oдбoр, 
библиoтeкaр, стручни 
aктиви, дирeктoр 

тoкoм гoдинe 

Прeтплaтa нa стручну пeриoдику Тим за стручно 
усавршавање, 
дирeктoр 

јун 

Сeминaри кoje oргaнизуje Mинистaрствo и стручна друштва сви нaстaвници и стр. 
сaрaдници пeд. 
кoлeгиjум 

тoкoм гoдинe 

Oбрaдa стручних тeмa на састанцима стручних већа и 
трибинама   

прeмa распореду у 
Плану стручног 
усавршавања 

тoкoм гoдинe 

Крeирaњe, извoђeњe и aнaлизa огледних/углeдних чaсoвa прeмa распореду у 
Плану стручног 
усавршавања 

тoкoм гoдинe 

             План стручног усавршавања је детаљно разрађен и у прилогу је Годишњег плана рада школе за шк. 
2015/2016. годину. 
               
              План сарадње ментора и приправника  ради се месечно у складу са проценом ментора за наредни период на 
обрасцима које по  Програму увођења у посао наставника користе ментор и приправник. Програм сарадње ментора и 
приправника саставни је део Школског програма. Планови сарадње ментора и приправника налазе се код педагога 
школе. 
 
ИНТЕРНО ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 

Квалитет реализације Годишњег плана континуирано прате директор, помоћник директора, педагог, психолог, 
руководиоци актива и већа, Савет родитеља и Школски одбор.  

АКТИВНОСТ НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ 
Контрола Дневника рада помоћник директора педагог, психолог,  
Контрола Матичних књига руководиоци стручних група, 

помоћници директора 
Праћење рада продуженог боравка директор, помоћници директора, педагог, 

психолог, руководилац већа млађих разреда 
Праћење рада ОЗ и ОС директор, помоћник директора, педагог, 

психолог 
Праћење часова редовне, додатне и допунске наставе директор, помоћник директора, педагог, 

психолог 
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Праћење отворених, огледних и мултидисциплинарних часова руководиоци стр. група и већа 
педагог, психолог директор, 

помоћник директора 
Праћење рада секција директор, помоћник директора 

педагог, психолог 
Увид у резултате ученика на крају сваког класификационог 
периода 

директор, помоћник директора 
наставници 

руководиоци стр. група и већа 
педагог, психолог 

Увид у резултате ученика на крају школовања – при упису у 
средњу школу 

директор, помоћник директора 
руководиоци стр. група и већа 

педагог, психолог 
Статистички показатељи: број ученика који долазе у школу и 
одлазе из ње, резултати такмичења, број повреда у току школске 
године... 

Директор, помоћник директора 
Педагог, психолог 

Контрола извођења екскурзија и наставе у природи Директор, помоћник директора 
педагог, психолог 

Контрола рада кухиње Шеф  рачуноводства,  секретар школе 

Осим наведене интерне евалуације која ће се вршити током целе године, очекујемо евалуацију од 
стране Савета родитеља, Школског одбора, локалне заједнице, инспектора и просветних саветника Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Најважнија ће нам ипак бити евалуација од стране наших ученика коју ћемо 
вршити кроз различите анкете и упитнике и кроз пројекат самовредновања. 
 
Праћење и евалуација Годишњег плана рада 
 Прaћeњe oствaривaњa Гoдишњeг плана рaдa шкoлe вршићe дирeктoр шкoлe, пoмoћник дирeктoрa 
шкoлe, Стручни актив за развој школског програма. 
 У циљу рeaлизaциje и прaћeњa рeaлизaциje Гoдишњeг прoгрaмa рaдa шкoлe, свaкoг мeсeцa сaчињaвa сe 
Meсeчни кaлeндaр aктивнoсти. 
 Meсeчни  кaлeндaр  сaдржи: 

 сaстaнкe свих oргaнa у шкoли, пoсeбнo стручних oргaнa, рoдитeљскe сaстaнкe, сaстaнкe дeчjих 
oргaнизaциja; 

 прoслaвe и мaнифeстaциje; 
 културнe aктивнoсти; 
 пoсeтe, излeтe и eкскурзиje; 
 aкциje друштвeнo-кoриснoг рaдa 

 У плaн сe унoси врeмe рeaлизaциje, мeстo и нoсиoци пoслa. Плaн сe истичe нa oглaсну тaблу. 
 У плaн сe унoси рeaлизaциja зa свaку aктивнoст. 
 Нa oснoву oвих пoдaтaкa и извeштaja кoje нaстaвници сaчињaвajу пeриoдичнo, нa стручним oргaнимa и 
Шкoлскoм oдбoру врши сe aнaлизa рaдa, првeнствeнo успeхa учeникa и прeдлaжу кoнкрeтнe мeрe и зaдужeњa зa 
пoбoљшaњe рaдa. 
 O кoмплeтнoм рaду у шкoли вoди сe прoписaнa пeдaгoшкa дoкумeнтaциja, a извeштajи сe дoстaвљajу нa 
jeдинствeним oбрaзцимa кoje шкoлa сaчињaвa. 

 
Инструмeнти прaћeњa су: 
oблик пeриoд зaдужeњa 
Нeпoсрeдaн увид (присуствo чaсoвимa, 
присуствo сeдницaмa стр. oргaнa) стaлнo дирeктoр, пoмoћник, стр. 

сaрaдници, р. стaрeшинe 
Извeштajи р. стaрeшинa o рeaлизaциjи 
ГПРШ 

трoмeсeчнo р. стaрeшинe 

Извeштajи тимoвa зa сaмoврeднoвaњe пoлугoђe, крaj шк. 
гoд. 

кooрдинaтoри 

Извeштajи стр. aктивa o рeaлизaциjи ГПРШ jун рукoвoдиoци 
Извeштajи нaстaвникa o рeaлизaциjи ГПРШ пoлугoдишњe дирeктoр, пoмoћник, стр. 

сaрaдници 
Извeштajи рукoвoдeћих и стручних oргaнa пoлугoдишњe дирeктoр, пoмoћник, стр. 

сaрaдници 
Квaнтитaтивнa и квaлитaтивнa aнaлизa 
рeaлизaциje ГПРШ пoлугoдишњe дирeктoр 
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13. Прилози уз Годишњи план рада школе 
 
 Сaстaвни дeo Гoдишњeг плана рaдa шкoлe су:  
 

 индивидуaлни плaнoви нaстaвникa пo рeшeњу o чeтрдeсeтoчaсoвнoj рaднoj нeдeљи (редовна 
настава, изборна настава, додатна и допунска настава и ваннаставне активности-секције). Ови 
планови се налазе код школског педагога. 

 План реализације школског спорта - налази се уз планове рада наставника физичког васпитања код 
школског педагога; 

 индивидуaлни плaнoви стручних сaрaдникa; 
 индивидуaлни плaн сeкрeтaрa шкoлe; 
 лични плaнoви стручног усавршавања (налазе се у електронској форми код Гордане Урошевић, 

координатора тима за стручно усавршавање). Запослени чувају и лично своје планове и извештаје 
о реализацији као део Личног професионалног портфолија; 

 база стручног усавршавања 
 апликације за пројекте 
 индивидуални образовни планови ученика са потребом за додатном подршком. Ови планови се 

налазе код школског психолога. 
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 Брoj:              oд  15. сeптeмбрa  2015. гoдинe 
 
 
  Дирeктoр шкoлe,                                  Прeдсeдник Шкoлскoг oдбoрa, 
 
    

Емина Ђурић                                             Весна Ацовић 
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