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1.УВОДНИ ДЕО (полазне основе планирања рада школе) 

 
  Годишњи план рада школе представља основни документ којим се обезбеђује 

квалитетно и уравнотежено образовање и васпитање  током  школске године. Њиме се 

утврђују време, место начин и носиоци остваривања програма образовања и 

васпитања. На тај начин омогућено је унапређење образовно-васпитног процеса, 

обезбеђено праћење остваривања постављених циљева и задатака у школској 2022/23. 

години. 

Поред стицања квалитетних знања и развијања критичког мишљења и ове 

школске године настојаће се да се код ученика развијају вештине, методе и технике 

суочавања са проблемима и њихово решавање. Зато је потребно да се применом 

активних методама у настави и ваннаставним активностима дође  до изражаја 

повећање активности ученика, бољи успех у реализацији програма, већа сарадња и 

чвршћи односи међу учесницима и наставницим у образовном процесу. 

 Један од важнијих задатака наше школе биће подстицање ваннаставних 

активности ученика како би могли слободно да бирају и испољавају своје склоности и 

способности, као и коорелација међу предметима. 

Стручно усавршавање наставника такође је један од приоритета,  и усмерено је 

на подизању квалитета и успешности наставе, наставника и стручних сарадника. 

Посебна пажња биће поклоњена тематском планирању у настави, пројектној настави, 

исходима у учењу, као и начину презентовања градива, мотивацији ученика и развоју 

њихове креативности. 

 Тиме се обезбеђују јединаке могућности за образовање и васпитање на свим 

нивоима и врстама образовања и васпитања, у складу са потребама и интерсовањима 

ученика.Акценат је стављен на ефикаснију сарадњу са породицом укуључивањем 

родитеља, односно старатеља ради успешног остваривања постављених циљева 

образовања и васпитања. 

Такође, планира се и разноврснија сарадње са локалном заједницом и широм 

друштвеном средином како би се постигао пун склад између индивидуалног и 

друштвеног интереса у образовању и васпитању . 

 Појачаним активностима освариће се могућност и да да ученици са изузетним 

спосообностима, без обзира на материјалне услове имају активну подршку за 

остваривање очекиваних резултата, као и стимулацију за даље напредовање. 

 Такође ће се давати подршка и  ученицима  са сметњама у развоју , чиме ће се 

омогућити даимају приступ свим нивоима образовања почев од предшколског и   

основношколског. 

За формативно праћење ученика наставници уписују своје коментаре у е-дневник,у 

делу који се односи на активности ученика ради континуираног праћења од стране 

родитеља. 

 Наставници наше школе су у сталној законској обавези да се континуирано 

припремају за наставу. Број часова за припремање наставника прописан је законом и 

део је 40-то часовне радне недеље запослених. Наставници су дужни да прате законску 

регулативу, усклађују израду годишњих планова у складу са променама у области 

планирања: исходима, међупредметним компетенцијама и међупредметном 

повезивању. 

 Педагошко-корективни рад је значајна обавеза наставника и стручног сарадника 

наше школе.Школа ставља акценат на  изради програма подршке ученицима у процесу 

учења,социјалног и личног развоја. 

Све ово смо имали на уму при изради Годишњег план рада школе. 
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1.1.ЦИЉЕВИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

Циљеви основног образовања и васпитања јесу: 

 потпун интелектуални,емоционални,социјални,морални и физички развој сваког 

ученика,у складу са његовим узрастом,развојним потребама и интересовањима; 

 стицање квалитетних знања и вештина и формирање вредносних ставова; 

 развој стваралачких способности и креативности ученика; 

 развој способности проналажења,анализирања,примене и саопштавања 

информација,уз вешто и ефикасно коришћење медија и информационо-

комуникационих технологија; 

 оспособљавање за решавање проблема,повезивање и примену знања и вештина 

у даљем образовању и свакодневном животу; 

 развој мотивације за учење и оспособљавање за самостално учење и образовање 

током целог живота; 

 развој свести о себи,самоиницијативе,способности самовредновања и 

изражавања свог мишљења; 

 оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и 

занимања,сопственог развоја и будућег живота; 

 развој кључних компентенција потребних за  живот у савременом друштву; 

 развој и практиковање здравог начина живота,свести о важности сопственог 

здравља и безбедности,потребе неговања и развоја физичких способности; 

 развој способности комуницирања,дијалога,осећања солидарности,квалитетне и 

ефикасне сарадње са другима и способности за тимски рад и неговање 

другарства и пријатељства; 

 развијање способности за улогу одговорног грађанина,за живот у демократски 

уређеном и хуманом друштву заснованом на поштовању људских и грађанских 

права,као и основних вредности правде,истине,слободе,поштења и личне 

одговорности; 

 формирање ставова,уверења и система вредности,развој личног и националног 

идентитета,развијање свести и осећања припадности држави Србији,поштовање 

и неговање српског језика и свог матерњег језика,традиције и културе српског 

народа,националних мањина и етничких заједница,других народа,развијање 

мултикултурализма,поштовање и очување националног и светског културног 

наслеђа; 

 развој и поштовање расне,националне,културне,језичке,верске и узрасне 

равноправности и толеранције. 

 

Основним образовањем и васпитањем остварују се општи и посебни исходи,тако да 

ће ученици након завршеног основног образовања: 
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ИСХОДИ 

Након завршеног основног образовања ученик ће: 

 Имати усвојен систем научно засновањих знања о природи и људима и бити 

способан да примењује та стечена знања, 

 Умети ефикасно да се писмено и усммено изражава на матерњем језику 

 Бити функционално писмен у математичком и информационо-техничком 

смислу 

 Показује изузетну одговорност према свом и животу других и самој животној 

средини 

 Бити способан за самостално учење и прикупљање нових информација 

 Имати развијену свест о припадности својој породици, нацији, култури и 

традицији 

 Знати да конструктивно учествује у тимском раду. 

 Mоћи да идентификују и решавају проблеме и доносе одлуке; 

 Бити одговорни према сопственом здрављу и његовом очувању; 

 Умети да препознају и уваже људска и дечја права и бити способни да активно 

учествују у њиховом остваривању; 

 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

 Koмпетенције су комбинација знања, вештина и ставова који су потребни свакој 

особи за лично испуњење, развој и друштвено укључивање и запошљавање( припрема 

ученика за живот).  

У њих спадају: компетенције за целоживотно учење вештина комуникације, рад са 

подацима и информацијама, дигиталне компетенције, решавање проблема, вештина 

сарадње, вештина за животу демократском друштву, брига за здравље, еколошке 

компетенције, предузетничке компетенције које су потребне сваком појединцу за 

лично испуњење и развој. 
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1.2. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 

ШКОЛЕ 

 Закон о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 

– др.закон, 10/2019, 6/20 и 129/2021); 

 Закон о основном образовању и васпитању („Сл.гласник -РС", бр. 55/2013, 101/2017, 

27/2018 – др.закон, 10/2019, 129/2021 и 129/2021-др.закон); 

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

 Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној 

школи  ("Сл. Гласник РС", бр. 66/2018,82/2018,37/2019, 56/2019, 112/2020 и 85/2021); 

 Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној 

школи  ("Сл. Гласник РС", бр.102/2022) 

 Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља 

делатност основног образовања и васпитања ("Сл. Гласник РС", бр. 73/2016, 45/2018, 

106/2020 и 115/2020)  

 Правилник о календаруваспитно – образовноградаосновнешколезашколску 2022/2023. 

годину („Службенигласник РС – Просветнигласник“ бр. 5/2022);  

 Правилник о стандардимаквалитетарадаустанове, („Службенигласник РС – 

Просветнигласник“ бр. 14/18)  

 Правилник о Јединственоминформациономсистемупросвете ("Службенигласник РС", бр. 

81/2019); 

 Правилник о образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног образовања за 

предмете српски језик, математика и природа и друштво ("Сл. гласникРС – Просветни 

гласник", br. 5/2011); 

 Правилник о вредновању квалитета рада установе ("Сл. гласник РС", бр. 10/2019); 

 Правилник о општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај обавезног 

образовања („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2010); 

 Правилник о ближимупутствимазаутврђивањеправанаиндивидуалниобразовниплан, 

његовупримену и вредновање („Службенигласник РС“ бр. 74/2018);  

 Правилник о општинском савету родитеља („Сл. Гласник РС“, бр 72/2018); 

 Правилник о програмузавршногиспита у основномобразовању и васпитању 

(„Службенигласник РС – Просветнигласник“ бр. 1/11, 1/12, 1/14, 12/14, 2/18 и 3/2021); 

 Правилник о оцењивањуученика у основномобразовању и васпитању („Службенигласник 

РС“ бр. 34/2019, 59/2020 и 81/2020); 

 Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у основној школи („Сл. Гласник РС“, 

бр. 37/93 и 42/93); 

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

школи („Службенигласник РС“ бр. 30/2019); 

 Правилник о ближим условима за организовање, остваривање и праћење исхране ученика 

у основној школи („Сл. Гласник РС“, бр. 68/2018); 

 Правилник о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминацие од стране 

запосленог, детета, ученика или тречег лица у установи образовања и васпитања („Сл. 

гласник РС“, бр. 22/2016); 

 Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и 

занемаривање ("Сл. Гласник РС", бр. 46/2019 и 104/2020); 

 Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног 

понашања и вређања угледа, части или достојанства личности ("Службени гласник РС" бр. 

65/2018); 
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 Правилник о обављању друштвано корисног, односно хуманитарног рада („Сл. гласник 

РС“ бр. 68/2018); 

 Правилник о степену и врсти образовањанаставника и стручнихсарадника у основној 

школи („Службенигласник РС – Просветнигласник“ бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 

2/17, 3/17, 13/18, 11/2019. 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021 17/2021, 18/2021, 

1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022 и 10/2022); 

 Правилник о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно – васпитни 

радизизборнихпредмета у основнојшколи(„Службенигласник РС – Просветни гласник“ 

бр. 11/12, 15/13, 10/16, 11/16, 2/17, 11/17, 16/2020 и 3/2021);  

 Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, стручних 

сарадника и васпитача у основној школи („Сл. Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 2/92 и 

2/2000); 

 Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника („Сл. Гласник РС – 

Просветни гласник“, бр. 5/2012 и 6/2021) 

 Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника ("СЛ: гласник 

РС", бр. 22/2005, 51/2008, 88/2015, 105/2015, 48/2016 и 9/2022); 

 Правилник о сталномстручномусавршавању и напредовању у звањанаставника, васпитача 

и стручнихсарадника („Службенигласник РС“ бр. 109/2021); 

 Правилник о стандардимакомпетенцијазапрофесијунаставника и 

њиховогпрофесионалногразвоја („Службенигласник РС – Просветнигласник“ бр. 5/11);  

 Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основногобразовања и 

васпитања („Сл.гласник РС – Просветнигласник“, бр. 10/2004, 20/2004, 1/2005, 3/2006, 

15/2006, 2/2008, 2/2010, 7/2010, 3/2011 – др.правилник, 7/2011 – др.правилници, 1/2013, 

4/2013, 14/2013, 5/2014, 11/2014, 11/2016, 6/2017 и 12/2018); 

 Правилник о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основногобразовања 

и васпитања и наставном програму за трећи разред основногобразовања и васпитања 

(„Сл.гласник РС – Просветнигласник“, бр. 1/2005, 15/2006, 2/2008, 2/2010, 7/2010, 3/2011 – 

др.правилник, 7/2011 – др.правилник, 1/2013, 11/2014, 11/2016 и 12/2018); 

 Правилник о наставном програму за четврти разред основногобразовања и васпитања 

(„Сл.гласник РС – Просветнигласник“, бр. 3/2006, 15/2006, 2/2008, 3/2011 – др.правилник, 

7/2011 – др.правилник, 1/2013, 11/2014, 11/2016, 7/2017 и 12/2018); 

 Правилник о планунаставе и учењазапрви циклус основног образовања и васпитања и 

програму наставе и учења за први разред основногобразовања и васпитања („Сл.гласник 

РС – Просветнигласник“, бр. 10/2017, 12/2018, 15/2018, 18/2018, 1/2019 и 2/2020); 

 Правилник о програмунаставе и учењазадруги разред основног образовања и васпитања 

(„Сл.гласник РС – Просветнигласник“, бр. 166/2018, 3/2019 и 5/2021); 

 Правилник о програмунаставе и учењазатрећи разред основног образовања и васпитања 

(„Сл.гласник РС – Просветнигласник“, бр. 5/2019, 1/2020 и 6/2020); 

 Правилник о програмунаставе и учењазачетврти разред основног образовања и васпитања 

(„Сл.гласник РС – Просветнигласник“, бр. 11/2019, 6/2020 и 7/2021); 

 Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и 

наставном програму за пети разред основногобразовања и васпитања („Сл.гласник РС – 

Просветнигласник“, бр. 6/2007, 2/2010, 7/2010 – др.правилник, 3/2011 – др.правилник, 

1/2013, 4/2013, 11/2016, 6/2017, 8/2017, 9/2017, 12/2018 и 15/2018 – др.правилник); 

 Правилник о наставном програму за шести разред основногобразовања и васпитања 

(„Сл.гласник РС – Просветнигласник“, бр.5/2008, 3/2011 – др.правилник, 1/2013, 5/2014, 

11/2016, 3/2018, 12/2018 и 3/2020); 



Годињи план рада ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ Бунар, за школску 2022/2023. годину 

10 
 

 Правилник о наставном програму за седми разред основногобразовања и васпитања 

(„Сл.гласник РС – Просветнигласник“, бр. 6/2009, 3/2011 – др.правилник, 8/2013, 11/2016, 

12/2018, 3/2019, 12/2019 и 3/2020); 

 Правилник о наставном програму за осми разред основногобразовања и васпитања 

(„Сл.гласник РС – Просветнигласник“, бр2/2010, 3/2011 – др.правилник, 8/2013, 5/2014, 

11/2016, 7/2017, 12/2018, 10/2019, 3/2020 и 17/2021); 

 Правилник о планунаставе и учењазапети и шестиразредосновногобразовања и васпитања 

и програмунаставе и учењазапети и шестиразредосновногобразовања и васпитања 

(„Сл.гласник РС – Просветнигласник“, бр. 15/2018, 18/2018, 3/2019, 3/2020 и 6/2020); 

 Правилник о планунаставе и учењазаседми и осми разред основногобразовања и 

васпитања („Сл.гласник РС – Просветнигласник“, бр. 18/2018); 

 Правилник о програмунаставе и учењазаседми разред основног образовања и васпитања 

(„Сл.гласник РС – Просветнигласник“, бр. 5/2019, 1/2020, 6/2020, 8/2020, 5/2021 и 

17/2021); 

 Правилник о програмунаставе и учењазаосми разред основног образовања и васпитања 

(„Сл.гласник РС – Просветнигласник“, бр. 11/2019, 2/2020, 6/2020, 5/2021 и 17/2021); 

 Правилник о наставном плану и програму предмета грађанско васпитање-сазнање о себи и 

другима за први разред основне школе („Сл.гласник РС – Просветнигласник“, бр.5/2001 и 

„Сл.гласник РС“, бр. 93/2004-др.правилник); 

 Правилник о наставном плану и програму предмета грађанско васпитање-сазнање о себи и 

другима за други разред основне школе („Сл.гласник РС – Просветнигласник“, бр.8/2003); 

 Правилник о наставном плану и програму предмета грађанско васпитање-сазнање о себи и 

другима за трећи разред основне школе („Сл.гласник РС – Просветнигласник“, 

бр.10/2003); 

 Правилник о наставном плану и програму предмета грађанско васпитање-сазнање о себи и 

другима за четврти разред основне школе („Сл.гласник РС – Просветнигласник“, 

бр.15/2005); 

 Правилник о наставном плану и програму предмета грађанско васпитање за пети разред 

основне школе („Сл.гласник РС – Просветнигласник“, бр.15/2005); 

 Правилник о наставном плану и програму предмета грађанско васпитање за седми разред 

основне школе („Сл.гласник РС – Просветнигласник“, бр.7/2007); 

 Правилник о наставном плану и програму предмета грађанско васпитање за осми разред 

основне школе („Сл.гласник РС – Просветнигласник“, бр.6/2008); 

 Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за први разред основне 

школе („Сл.гласник РС – Просветнигласник“, бр.5/2001); 

 Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за трећи разред 

основне школе („Сл.гласник РС – Просветнигласник“, бр.23/2004); 

 Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за четврти разред 

основне школе („Сл.гласник РС – Просветнигласник“, бр.23/2004); 

 Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за пети разред основне 

школе („Сл.гласник РС – Просветнигласник“, бр.9/2005); 

 Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за седми разред 

основне школе („Сл.гласник РС – Просветнигласник“, бр.7/2007); 

 Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за осми разред основне 

школе („Сл.гласник РС – Просветнигласник“, бр.7/2008). 
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1. 3. ОСНОВНИ  ПОДАЦИ  О ШКОЛИ 
 

 

  Основна школа „Бранко Радичевић“ основана је далеке 1898. године и 

једна је од малобројних школа у Србији са толико дугим постојањем. Од самог 

оснивања до данас школа је имала доста промена. 

  Основна школа „Бранко Радичевић“ је веома разуђена. Матична школа у 

Бунару налази се на 14 km од Јагодине са којом је повезана саобраћајницом Јагодина – 

Крагујевац. Осим матичне, школа садржи још шест издвојених одељења у селима: 

Драгоцвету, Белици, Лозовику, Међуречу, Шантаровцу и Шуљковцу. 

  Сва подручна одељења су смештена у близини или у самом центру села 

тако да су свуда близу школе продавнице, Домови културе са просечно опремљеним 

библиотекама, спортски терени за мали фудбал и кошарку, тако да су нашим 

ученицима доступни још неки садржаји примерени њиховом узрасту. Околина школе и 

целокупно природно и друштвено окружење имају утицај на концепцију Годишњег 

плана рада школе у том смислу што се окружење користи као ресурс за планирање и 

реализацију различитих садржаја и активности из школског програма. 

  Иако сеоска школа, млад, стручан и амбициозан кадар чини је спремном 

да отворено и активно учествује у реформи образовног система. Градимо школу по 

мери ђака, колектива, родитеља,средине са циљем да од школе изградимо место раста, 

васпитања, развоја, образовања, радости и задовољства за све актере који учестују у 

образовном процесу. 

Школа има интернет страницу,Faceбоok профил и издаје летопис који ће за ову  

школску годину радити наставник српског језика и књижевности, Ана Стојановић. 

 

1.4. ОСНОВНИ ЗАДАЦИ ЗА НАРЕДНИ ПЕРИОД 
 

На основу Извештаја о реализацији рада школе за претходну годину и резултата 

самовредновања школе, у текућој школској години треба више пажње посветити 

следећем: 

-Наставити са развијањем информатичке писмености наставника за коришћење 

различитих дигиталних  платформи(Classroom Google, Microsoft Teams...). 

-Развијати компетенције наставника из области међупредметних компетенција; 

-Радити интензивније на тематском планирању; 

-Оспособљавати ученике да стечена знања примењују у свакодневном животу; 

-Радити на превенцији насиља увођењем нових мера безбедности као и реализацијом 

задатака постављеним Протоколом о заштити деце од насиља,као и трговином људима 

-Активирање даљег стручног усавршавања наставника: 

-Побољшање успеха и десциплине ученика стварањем креативније радне атмосфере; 

-Побољшање културе понашања и међуљудских односа; 

-Унапредити сарадњу са родитељима кроз предавања и састанке; 

-Повећање интересовања ученика кроз увођење нових друштвених, хуманитарних, 

културних активности; 

-Посебну пажњу посветити слободним активностима ученика, секцијама и 

такмичењима; 

-Наставити са опремањем кабинета и мултимедијалном опремом и опремити учионице 

лап топовима,обзиром да је школа ушла у пројекат „Е-школе“. 
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2. МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ 

УСЛОВИ РАДА 

(преглед школског простора,  његова намена и план коришћења) 

 
 

 

  У школској  2022/2023. години образовно – васпитни рад ће се одвијати у 

матичној школи у Бунару и издвојеним одељењима у Драгоцвету, Белици, Лозовику, 

Међуречу, Шантаровцу и Шуљковцу. Васпитно – образовни процес отпочео је према 

школском календару Министарства просвете 01. септембра уз све неопходне 

припреме- организационе, кадровске ,просторне и епидемиолошке. 

 

 

 

2. 1. МАТИЧНА ШКОЛА – БУНАР 
 

Назив школе: Основна школа „Бранко Радичевић“            

Адреса:                                            Број телефона: 

ОШ „Бранко Радичевић“               035 / 8271 – 215 

35 273 Бунар                                   Електронска адреса: 

Јагодина                                             bunarradicevic@gmail.com 

 

  Матична школа у Бунару ради у монтажном објекту величине 1 200 m². 

Објекат је саграђен према савременим педагошким захтевима: има 7 учионица од којих 

су 4 са припремама, фискултурну салу, просторију за предшколски узраст, ђачку 

кухињу, библиотеку, канцеларију за рад стручног сарадника – психолога, наставничку 

канцеларију, канцеларију директора, канцеларију за рад секретара. Све школске 

просторије опремљене су потребним намештајем и скромним наставним средствима. 

Школа има информатички кабинет са целокупном опремом. Библиотека располаже са 

око 5 000 књига. Могућности библиотеке су скромне (већина садржаја је старијих 

датума), али задовољавају потребе ученика. У делу зграде где се налазе канцеларије 

уграђен је клима – уређај. Грејање је централно. Има велико школско двориште са 

теренима за фудбал и кошарку, а испред школе је лепо уређен простор и део са 

клацкалицама за игру предшколаца. Санитарно – хигијенски услови задовољавају 

потребне критеријуме. 

  Имајући у виду да у матичној школи ради 6 одељења у једној смени, 

наведени простор одговара нормативима и стандардима што у многоме олакшава 

реализацију планских и програмских циљева и задатака, а посебно организовање 

ваннаставних активности, изборне наставе и других видова наставе, као и рад 

школских организација. Једини проблем представља нередовни градски превоз. 
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ПЛАН КОРИШЋЕЊА ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА: 

 

 

ПРЕГЛЕД ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА И ЊЕГОВА НАМЕНА 

 

НАМЕНА ПРОСТОРА БРОЈ 

ПРОСТОРИЈА 

КО КОРИСТИ 

Учионице за разредну наставу 2 Учитељи раз. наставе 

Учионице за предметну наставу са припремама 4 Наст.предметне наставе, 

према распореду 

Учионице за посебну намену са припремама 1 Према потреби 

Кабинет за ТИТ 1 Наст.ТИТ 

Дигитална учионица 1 наст.према потреби и распореду 

Библиотека 1 Библиотекар 

Фискултурна сала са свлачионицама 1 Наст.физ.културе 

Кухиња 1 Помоћно особље 

Наставничка канцеларија 1 Сви запослени 

Канцеларије (директора, секретара, психолога) 3 Поменути запослени 

 

ИНФОРМАТИЧКИ КАБИНЕТ 

 

У школи постоје два информатичка кабинета, један је у матичној а други у 

подручном одељењу у Драгоцвету. Кабинети поседују два серверска рачунара и два 

клијент рачунара са по 10 јединица за појединачни рад ученика. Kабинети поседују по 

један видео бим са по једним паром звучника. 

Информатички кабинет служи искључиво за наставу и у друге сврхе се не користи. 

Софтвер који ученици користе у настиви су следећи: Office 2010, Paint, Iexplorer, 

Google SketchUp. 

Кабинет је површине 30 m².Сви рачунари су повезани на интернет-ADSL. Такође сви 

рачунари су инсталирани и умрежени функционално за потребе дигиталне учионице.  

Кабинет располаже са белом таблом као и видео пројектором  и штампачем. 

Оваква учионица омогућава индивидуализованунаставу.Користи се за извођење 

наставе Информатике и рачунарства, као  и за друге наставне садржаје и за друге 

школске послове (административно- техничке) по потреби. 

План коришћења информатичког кабинета биће видно истакнут на огласној 

табли школе. 

 

РАСПОРЕД КОРИШЋЕЊА ИНФОРМАТИЧКОГ КАБИНЕТА. 

НЕДЕЉНИ РАСПОРЕД КОРИШЋЕЊА ИНФОРМАТИЧКОГ КАБИНЕТА У БУНАРУ  

 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1 Српски језик ТИТ Информатика Математика Математока 

2 Математика Немачки Историја Српски језик Музичко 

3 Географија  Математика  Физка Енглески ј. Српски ј. 

4 Историја Српски језик Историја Информатика Биологија 

5 Физика Француски ј. Географија   

6 ТИТ     
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НЕДЕЉНИ РАСПОРЕД КОРИШЋЕЊА ИНФОРМАТИЧКОГ КАБИНЕТА У ДРАГОЦВЕТУ 

 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1 Историја Српски језик Српскиј. ТиТ Физика 

2 Физика Математика ТиТ ТиТ Хемија  

3 Историја Биологија  Историја  Српски језик Енглески ј. 

4 Географија Грађанско Биологија  Математика  Српски језик 

5 Информатика Историја Математика  Хемија Физика 

6 Информатика Грађанско Биологија    

 

 

 

 

ФИСКУЛТУРНА САЛА: 

 

 

Фискултурна сала заузма површину од 150 m² . Има две свлачионице. Ова сала 

првенствено је намењена извођењу гимнастике /вежби на тлу и у партеру. Од 

гимнастичких справа поседујемо паралелни разбој, вратило, козлић, више струњача. 

Пројекат „Моја школа-мој клуб“, Фудбалског савеза Србије у сарадњи са 

Министарством просвете обезбедио  је школи више комада фудбалских лопти. Сала 

има и  два коша за кошарку и одбојкашку  мрежу. 

 

 

СПОРТСКИ ТЕРЕН: 

 
 

У оквиру школског простора је и школско двориште, које је асфалтирано и 

служи као игралиште.Захвата површину од 800 m², располазе са два гола и користи се 

углавном за мини фудбал. 

 

БИБЛИОТЕКА: 

 

Површина библиотеке је 35 m² Укупан фонд је око 5000 књига. 

Један део књига смо пре неколико година добили као донацију од Дома ученика 

средњих школа из Јагодине.Утоку претходних година,средствима које је упутило 

Министарство просвете,библиотечки фонд је обогаћен за још четрдесетак наслова из 

дечије психологије и занимљиве науке. 

У библиотеци ради библиотекар школе Богдан Миловановић. 

Библиотека рад понедељком, средом и петком od 8 do 14 часова 

 

 

 

 

 

 

 



Годињи план рада ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ Бунар, за школску 2022/2023. годину 

15 
 

2. 2. ИЗДВОЈЕНА ОДЕЉЕЊА 
 

2.2.1.ДРАГОЦВЕТ 
 

У Драгоцвету, удаљеном 7 km од матичне школе у Бунару, са телефоном 035 / 

272 – 313, настава се одвија у новој згради са 8 учионица опште намене. Рестауирана је 

постојећа зграда где се налази предшколско одељење . Око школе се налази школско 

двориште са теренима за фудбал и кошарку, тако да се настава физичког васпитања 

обавља у дворишту. Школа има централно грејање. Санитарно – хигијенски услови 

задовољавају потребне критеријуме. 

У Драгоцвету се настава одвија у 4 чиста одељења разредне наставе и 4 

одељења предметне наставе у једној смени, наведени простор одговара нормативима и 

стандардима за реализацију планских и програмских циљева и задатака. 

Школа поседује рачунар са штампачем као и информатички кабинет опремљен 

рачунарима добијеним уоквиру пројекта „Дигитална школа“и једним пројектором.Од 

пре две године, школа поседује и два пројектора који су добили на коришћење 

наставници у оквиру пројекта „2000 дигиталних учионица“, као и још 10 лаптопова за 

помоћ наставницима при раду на Ес дневнику. 

 

 

 

ПРЕГЛЕД ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА И ЊЕГОВА НАМЕНА 

 

НАМЕНА ПРОСТОРА БРОЈ ПРОСТОРИЈА 

Учионице за разредну наставу 4 

Учионице за предметну наставу 4 

Информатички кабинет 1 

Наставничка канцеларија 1 

Канцеларија директора 1 

 

 

2.2.2.БЕЛИЦА 
 

У Белици, удаљеној 3 km од матичне школе у Бунару, настава се одвија у старој, 

али очуваној и реновираној згради сеоске библиотеке. У школи постоје 3 учионице и 

просторија за припрему наставника (канцеларија). Школа има санитарни чвор и воду, 

па сaнитaрнo–хигиjeнски услoви зaдoвoљaвajу пoтрeбнe критeриjумe.  Нема салу за 

физичко васпитање, тако да се настава одвија зими у учионици или просторијама Дома 

културе, а лети у школском дворишту. Опремљеност наставним средствима је 

просечна и недовољна за савремено праћење наставе.  

Због смањеног броја деце и ове школске године настава се у Белици одвија 

комбинацији од два  разреда-III и IV. 

 

 

ПРЕГЛЕД ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА И ЊЕГОВА НАМЕНА 

 

НАМЕНА ПРОСТОРА БРОЈ ПРОСТОРИЈА 

Учионице за разредну наставу 2 

Учионице за посебну намену 1 

Наставничка канцеларија 1 
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2.2.3.ЛОЗОВИК 
 

 

 У Лозовику, удaљeнoм 26 km oд мaтичнe шкoлe у Бунaру, нaстaвa сe oдвиja у  

мoнтaжнoj згрaди која је у јако добром стању. Грejaњe je нa чврстo гoривo. Шкoлa имa 

сaнитaрни чвoр. Нeмa сaлу зa физичкo васпитање тaкo дa сe нaстaвa oдвиja зими у 

једној од великих учионица. Сaнитaрнo–хигиjeнски услoви зaдoвoљaвajу пoтрeбнe 

критeриjумe. Oпрeмљeнoст нaстaвним срeдствимa je прoсeчнa и нeдoвoљнa зa 

сaврeмeнo прaћeњe нaстaвe.  

 Настава се одвија у у чистом одељењу -IIIразред,па наведени простор одговара 

нормативима и стандардима за реализацију планских и програмских циљева и 

задатака. 

 

 

ПРЕГЛЕД ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА И ЊЕГОВА НАМЕНА 

 

НАМЕНА ПРОСТОРА БРОЈ ПРОСТОРИЈА 

Учионице за разредну наставу 2 

Наставничка канцеларија 1 

 

 

2.2.4.МЕЂУРЕЧ 
 

 

 У Међуречу, удaљeнoм 10 km oд мaтичнe шкoлe у Бунaру, нaстaвa сe oдвиja у  

стaрoj aли oчувaнoj згрaди. У школи пoстoje  двe учиoницe и прoстoриja зa припрeму 

нaстaвникa (канцеларија). Грejaњe je нa чврстo гoривo. Шкoлa нема санитарни чвор. 

Нeмa сaлу зa физичкo васпитање тaкo дa сe нaстaвa oдвиja зими у учиoници, a лeти нa 

шкoлскoм двoришту. Сaнитaрнo–хигиjeнски услoви зaдoвoљaвajу пoтрeбнe 

критeриjумe. Oпрeмљeнoст нaстaвним срeдствимa je прoсeчнa и нeдoвoљнa зa 

сaврeмeнo прaћeњe нaстaвe.  

Настава се одвија у комбинацији I и III, II и IV, па наведени простор одговара 

нормативима и стандардима за реализацију планских и програмских циљева и 

задатака. 

 

 

ПРЕГЛЕД ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА И ЊЕГОВА НАМЕНА 

 

НАМЕНА ПРОСТОРА БРОЈ ПРОСТОРИЈА 

Учионице за разредну наставу 2 

Наставничка канцеларија 1 

 

 

2.2.5.ШАНТАРОВАЦ 
 

 

 У Шантаровцу,  удaљeнoм 4km oд мaтичнe шкoлe у Бунaру, нaстaвa сe oдвиja у  

мoнтaжнoj згрaди. У школи пoстoje  двe учиoницe и прoстoриja зa припрeму 

нaстaвникa (канцеларија).  Грejaњe je нa чврстo гoривo. Шкoлa имa санитарни чвор. 

Нeмa сaлу зa физичкo васпитање тaкo дa сe нaстaвa oдвиja зими у учиoници, a лeти у 
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шкoлскoм двoришту. Oпрeмљeнoст нaстaвним срeдствимa je прoсeчнa и нeдoвoљнa зa 

сaврeмeнo прaћeњe нaстaвe.  

Нaстaвa сe oдвиja и ове године у комбинацији I и III, II и IV, па наведени 

простор одговара нормативима и стандардима за реализацију планских и програмских 

циљева и задатака. 

 

 

 

ПРЕГЛЕД ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА И ЊЕГОВА НАМЕНА 

 

НАМЕНА ПРОСТОРА БРОЈ ПРОСТОРИЈА 

Учионице за разредну наставу 2 

Наставничка канцеларија 1 

 

 

2.2.6. ШУЉКОВАЦ 
 

 

 У Шуљковцу, удaљeнoм 5 km oд мaтичнe шкoлe у Бунaру, нaстaвa сe oдвиja у  

згрaди чије реновирање треба ове године да се заврши. У школи пoстoje  три  учиoницe 

мањих димензија.Грejaњe je нa чврстo гoривo. Нeмa сaле зa физичкo васпитање  тaкo дa 

сe нaстaвa oдвиja зими у сеоском дому, a лeти у шкoлскoм двoришту. Сaнитaрнo–

хигиjeнски услoви зaдoвoљaвajу пoтрeбнe критeриjумe. Oпрeмљeнoст нaстaвним 

срeдствимa je прoсeчнa и нeдoвoљнa зa сaврeмeнo прaћeњe нaстaвe. 

Нaстaвa сe oдвиja у комбинованим одељењима( I и III, II и IV разред) па 

наведени простор одговара нормативима и стандардима за реализацију планских и 

програмских циљева и задатака. 

 

 

 

ПРЕГЛЕД ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА И ЊЕГОВА НАМЕНА 

 

НАМЕНА ПРОСТОРА БРОЈ ПРОСТОРИЈА 

Учионице за разредну наставу 2 

Учионице за посебну намену 1 

 

 

2. 3. ПРИПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ ЗА ПОЧЕТАК ГОДИНЕ 
 

Сва одељења ОШ „Бранко Радичевић“ су сређена и спремна за почетак редовне 

наставе, као и других облика (допунске, додатне, изборне) у школској  2022/23. години 

и налазе се у далеко повољнијој ситуацији него ранијих година. 

Према дописима МПНТР-а узвршена је дезинфекција свих школских 

просторија,набављена потребана средства за дезинфекцију у складу са постојећом 

епидемиолошком ситуацијом. 

 Културна и јавна делатност одвија се према плану школе и потребама 

друштвене заједнице. Школа је својим културно – уметничким програмом пожелела 

добродошлицу ђацима првацима, а у плану је приређивање свечаности за прослављање 

школске славе Светог Саве, 27. јануара и Дана школе, 15. марта. 
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 Пуна сарадња одвијаће се, као и до сада, у оквиру Центра за културу у смислу 

присуства наших ученика на културним манифестацијама, као што су дечји програми, 

позоришне и драмске представе, ликовне манифестације, књижевни сусрети и сл. 

Неизоставни су излети, посете Завичајном музеју, Музеју наивне уметности, Музеју 

воштаних фигура, Зоолошком врту, Аква парку, клизалишту и др. 

Наставници наше школе учествовали су у пилот пројекту „2000 дигиталних 

учионица“,којим се уводе електронски уџбеници и дигитални образовни материјали , у 

организацији владе Републике Србије, Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја и ЗУВО-а. Школа је добила 4 пројектора и наставници полазници лаптопове. 

Такође су, због потреба електронског дневника одељењске старешине добиле су 

потребне лаптопове. На основу тога ће се кренути у реализацију пројеката у циљу 

остваривања боље повезаности међу предметима. 

 Рад психолошке службе одвија се према педагошко – психолошким захтевима и 

програмским задацима. Извршено је тестирање ученика за I разред, њихова 

класификација и подела одељења. 

 Рад стручних органа, тела и комисија одвијаће се у складу са програмским 

садржајима и законским обавезама и тиме ће се допринети остваривању циљева и 

задатака који се постављају пред основну школу. 

 Јавном набавком биће организована ужина и ученика.На Савету родитеља биће 

прихваћен понуђач и ученици ће се након формирања цене изјашњавати. 

 Извршене су све припреме за почетак нове школске 2022/ 2023. године. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 3. 1. НАСТАВНА СРЕДСТВА И ОПРЕМА 
 

 

МАТИЧНА ШКОЛА – БУНАР 

 

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА 

 

БРОЈ 

Зелене / беле табле 6 / 1 

Рачунар 6 

Монитор 15 

Лаптоп 6 

Штампач 3 

Скенер 1 

Пројектор 3 

CD плејер / DVD плејер 2 / 1 

Платно за пројекцију 3 

Телевизор 1 

Фотокопир – апарат 1 

Хармоника 1 

Микроскоп 1 

Географска / историјска карта 4 / 4 

Козлић, разбој, вратило, греда, шведска клупа 1 / 1 / 1 / 1 / 2 

Струњаче / лопте 8 / 15 
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ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ – ДРАГОЦВЕТ 

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА 

 

БРОЈ 

Беле табле 8 

Рачунар 4 

Монитор 18 

Штампач 1 

Пројектор 3 

CD / DVD плејер 3 / 2 

Телевизор 1 

Географска / историјска карта 4 / 3 

Струњаче, лопте 10 / 5 

Фотокопир апарат 1 

Лаптоп 4 

 

 

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ – БЕЛИЦА 

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА 

 

БРОЈ 

Зелене табле 3 

Компјутер 6 

Лаптоп 1 

Пројектор 1 

CD плејер 1 

Рачунаљка 1 

Географска карта 1 

Струњаче 1 

Козлић 1 

Лопте 6 

 

 

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ – ЛОЗОВИК 

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА 

 

БРОЈ 

Зелене табле 4 

Лаптоп 1 

Пројектор 1 

CD / DVD плејер 1 / 1 

Телевизор 1 

Географска карта 2 

 

 

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ – МЕЂУРЕЧ 

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА 

 

БРОЈ 

Зелене / беле табле 2 / 1 

Лаптоп 1 

Пројектор 1 

CD /  DVD плејер 1 / 1 

Телевизор 1 

Географска карта 1 

Лопте 2 
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ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ – ШАНТАРОВАЦ 

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА 

 

БРОЈ 

Зелене / беле табле 3 / 1 

Беле табле 1 

Компјутер 3 

CD / DVD плејер 1 / 1 

Телевизор 1 

Географска карта 1 

Лопта 1 

 

 

 

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ – ШУЉКОВАЦ 

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА 

 

БРОЈ 

Зелене / беле табле 1 / 3 

Графоскоп 1 

Дијапројектор 1 

CD / DVD плејер 1 / 1 

Телевизор 1 

Географска карта 1 

Лопта 1 

 

 

2.4. ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА 

РАДА 
 

 У циљу побољшања услова рада и омогућавања да се наставни процес и 

образовни рад подигну на виши ниво, поред наведеног у школском развојном плану, 

планирамоу току школске године следеће : 
 

Време Место Активност Носиоци 
 

 

током године 

 

школа у Шуљковцу 

комплетно сређивање 

школе 

 

школа, локална 

самоуправа 

током године 

 

подручна одељења 

 

кречење 

учионица,дезинфекција 

 

школа, локална 

самоуправа 

током године школа у Међуречу опремање учионице 
школа, локална 

самоуправа 

током године 
матична школа и издвојена 

одељења 

набавка наставних 

средстава у складу са 

могућностима школе 

локална самоуправа, 

донатори 

током године 
матична школа и издвојена 

одељења 

набавка средстава за 

дезинфекцију учионица и 

особља,у складу са 

епидемиолошком 

ситуацијом 

школа, локална 

самоуправа 

током године 
матична школа и издвојена 

одељења 
набавка лаптопова  МПНТР 
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2.5. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 

 

 
 План и програм рада школе остварује 53 радника и директор школе. Стручну 

службу школе чине стручни сарадници психолог и библиотекар.Колектив, састављен 

од стручних, креативних, спремних на перманентно усавршавање и тимски рад, 

наставника и стручних сарадника, вредног помоћно – техничког особља и амбициозне 

и отворене управе, даје наду да ће ОШ „Бранко Радичевић“ имати запажено место у 

савременом образовању. 

 Квалификациона структура наставног кадра је задовољавајућа у односу на 

законске прописе јер је стручност заступљена у готово свим предметима. 

 Квалификациона структура наставника и стручних сарадника је следећа: 

 

са високом стручном спремом: 34 

са вишом стручном спремом: 1 

са средњом стручном спремом: 1 

 

2.5.1. НАСТАВНИ КАДАР 
 

Наставни план и програм рада школе остварује 36 радника и то 14 у разредној, 22 у 

предметној настави и два вероучитеља . 

 

 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

Врста 

струч. 

спреме 

 

Предмет који предаје 

Године 

радног 

стажа 

 

Лиценца 

% анг. 

у 

школи 

% анг. 

у др. 

школи 

Сања Бошковић 
ВСС српски језик 

грађанско васп. 
15 

да 94,44% 

5% 

– 

Ана Стојановић 
ВСС српски језик 

грађанско васп. 

16 да 94,44% 

5% 

– 

Јелена Aрсић 

Арежина 

ВСС 
енглески језик 

17 да 
98,88% 

– 

Сања Михајловић ВСС енглески језик 4 не 40% – 

Весна Васић ВСС 
енглески језик 

пом. директора 
18 да 

80% 

20% 
– 

Јелена Николић ВСС ликовна култура 11 да 50% – 

Јелена Милојковић – 

Веселиновић 
ВСС музичка култура 10 не 50% 

– 

Соња Антић ВСС историја 16 да 70% 30% 

Александра Пантић 
ВСС географија 

грађанско васп. 
7 не 

50% 

15% 
– 

Драгана Алексић ВСС географија 23 да 20% 80% 

Александар Орлић ВСС физика 7 не 60% 40% 

Јасмина Пејковић ВСС 
математика, 

информ. и рачун. 
22 да 

88, 88% 

10% 
– 

Звонко Гроздановић ВСС 
математика, 

информ. и рачун. 
27 да 

88, 88% 

10% 
– 

Јелена Миленковић ВСС биологија 12 да 80% 20% 
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Радица Јовановић ВСС хемија 2 да 40%  

Радмила Стефановић ВСС 
техника и 

технологија 
- не 80% – 

Ивана Јевтић ВСС 

физичко и 

здравствено 

васпитање 

4 не 100% – 

Обрад Берјан 

 
ВСС 

физичко и здрав. 

васпитање, 

грађанско васпитање 
4 не 

20% 

15% 

– 

Никола Љубисављевић ССС веронаука 5 не 45% 55% 

Владан Дамjановић ВСС веронаука   10  

Теодора Стевановић ВСС 
немачки, 

италијански  језик 
/ не 

88, 

88% 
– 

Ивица Ћирић ВСС информ. и рачун.  да 20% 60% 

Снежана Николић ВСС разредна настава 20 да 100% – 

Живадинка 

Дојчиновић 

ВШС 
разредна настава 37 да 100% – 

Снежана Дацић ВСС разредна настава 31 да 100% – 

Весна Софронијевић ВСС разредна настава 31 да 100% – 

Тања Крстић ВСС разредна настава 19 да 100% – 

Миља Павловић ВСС разредна настава 36 да 100% – 

Мирјана Милетић ВСС разредна настава 32 да 100% – 

Ана Костадиновић ВСС разредна настава 26 да 100% – 

Милица Павловић ВСС разредна настава - да 100% – 

Ивана Здравковић ВСС разредна настава 4 не 100% – 

Сузана Живковић ВСС разредна настава 10 да 100% – 

Данијела Петковић ВСС разредна настава 6 да 100% – 

Ина Богосављевић ВСС разредна настава 8 да 100% – 

Милана Божић ВСС разредна настава 4 не 100% – 

 

 

2. 5. 2. ВАННАСТАВНИ КАДАР 

 

  Ваннаставни кадар, поред директора и стручног особља, чини још 12 

радника који успешно одржавају школски простор. 

 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

Врста 

струч. 

спреме 

 

Послови на којима 

ради 

Године

радног 

стажа 

 

Лиценца 

% анг. 

у 

школи 

% анг. 

у др. 

школи 

Слободан Кнежевић ВСС директор 25 да 100% – 

Радмила Грујичић ВСС психолог 23 да 100% – 

Богдан Миловановић ВСС библиотекар 12 да 50 % 50% 

Гордана Симић ВСС секретар 19 да 100% – 

Снежана Велојевић ССС администр.радник 6 / 50% – 

Игор Ђорђевић КВ домар 10 / 100% – 

Златко Димитријевић ССС домар 9 / 58% 42% 

Винка Михајловић ПКВ сервирка 12 / 50% – 

Слађана Ђорђевић НК чистачица 22 / 100% – 

Милена Петровић НК чистачица 14 / 100% – 
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Нада Стојанов НК чистачица 22 / 100% – 

Маргита Николић НК чистачица 27 / 100% – 

Татјана Анђелковић НК чистачица 7 / 50% – 

Драгојла Васиљевић НК чистачица 20 / 50% – 

Милица Димитријевић НК чистачица 10 / 100% – 

Анђелка Милосављевић НК чистачица 27 / 63% – 

Слађана Јаковљевић НК чистачица 20 / 60 % – 

 

 
3. ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ 

РАДА ШКОЛЕ 

 

3. 1. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА  И ОДЕЉЕЊА 

 

На почетку школске  2022/2023. годинe у ОШ „Бранко Радичевић“ ради 13 

чистих одељења, 9 у комбинацији по два разреда,што износи 22 одељења, са укупно 

199 ученика. 

 Матична школа у Бунару има 6 одељења. У нижим разредима настава се одвија 

у 2 одељења и то у комбинацији- I и IVи II  и IIIразред. У вишим разредима рад се 

одвија у чистим одељењима. 

 У Драгоцвету се настава одвија у 4 чиста одељења разредне наставе и 4 чиста 

одељења предметне наставе. 

У Белици су настава се одвија у комбинацији –III и IV.  

У Лозовику, настава се одвија у чистом одељењу  -III разред. 

 У Међуречу настава се одвија у комбинацији–I и  III, IIи IV разред. 

 У Шантаровцу настава се одвија у комбинацијама – I и III ,IIи IV разред. 

 Шуљковац има организовану наставу у 2 комбинована одељења и то у 

комбинацији I и III ,II и IV разред. 

 

БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ РАДЕ ПО ИОП-У 

 
РАЗРЕД БР.УЧЕНИКА ИНДИВИД. ИОП-1 ИОП-2 ИОП-3 

1 1  1   

2 4 2 2   

3      

4      

5 1  1   

6 1  1   

7 4  1 2 1 

8 1  1   
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1 

.

М Ж СВ М Ж СВ М Ж СВ М Ж СВ М Ж СВ М Ж СВ М Ж СВ М Ж СВ М Ж СВ М Ж СВ М Ж СВ

Бунар 3 1 4 4 5 9 1 3 4 2 2 4 7 5 12 4 3 7 6 5 11 5 4 9 10 11 21 22 17 39 32 28 60

Драгоцвет 3 3 6 5 4 9 5 4 9 7 4 11 6 5 11 4 6 10 11 10 21 6 13 19 20 15 35 27 34 61 47 49 96

Белица 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3

Лозовик 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 2

Међуреч 2 2 4 1 3 4 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 11 0 0 0 3 8 11

Шантаровац 2 3 5 2 2 4 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 11 0 0 0 4 7 11

Шуљковац 0 3 3 0 2 2 0 3 3 5 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 11 16 0 0 0 5 11 16

УКУПНО 10 12 22 12 16 28 7 14 21 14 14 28 13 10 23 8 9 17 17 15 32 11 17 28 43 56 99 49 51 100 92 107 199

Предшколци: Драгоцвет 4

Белица 1

Лозовик 4

Међуреч 4

Шантаровац 2

Шуљковац 1

УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА: 199

ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" БУНАР                                                                                                           

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА НА ПОЧЕТКУ ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

Слободан Кнежевић

I-VIIII-IV V-VIII
ОДЕЉЕЊЕ

V VI VII VIIIIVIIIIII
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3. 1. 1. КРЕТАЊЕ БРОЈА УЧЕНИКА 
 

 

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА 15 ГОДИНА УНАЗАД 

 

 

ШКОЛСКА ГОДИНА 

 

 

УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА 

2007 / 2008. 337 

2008 / 2009. 337 

2009 / 2010. 316 

2010 / 2011. 310 

2011 / 2012. 305 

2012 / 2013. 296 

2013 / 2014. 289 

2014 / 2015. 265 

2015/ 2016. 260 

2016/ 2017. 254 

2017/ 2018. 246 

2018/2019. 242 

2019/2020. 234 

2020/2021. 210 

2021/2022. 203 

2022/2023. 199 

 

3. 1. 2. ПУТОВАЊЕ УЧЕНИКА ДО ШКОЛЕ 

 

 

БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ 

ПУТУЈУ АУТОБУСКИМ 

ПРЕВОЗОМ 

 

БРОЈ УЧЕНИКА ПЕШАКА КОЈИ ПЕШАЧЕ У ЈЕДНОМ ПРАВЦУ 

 

3 – 5 km 

 

6 – 10 km 

 

преко 10 km 

 

50 

 

10 

 

/ 

 

/ 

 

3. 1. 3 . СОЦИО – ЕКОНОМСКИ И КУЛТУРНИ 

УСЛОВИПОРОДИЦЕ У КОЈИМА ЖИВЕ УЧЕНИЦИ НАШЕ 

ШКОЛЕ 
 

ПОРОДИЧНО СТАЊЕ УЧЕНИКА 

 

 

Ученик 

 

РАЗРЕД 

I II III IV V VI VII VIII УКУПНО 

са оба родитеља 21 22 14 22 20 15 25 25 164 

само са мајком 0 4 2 3 1 / 3 1 15 

само са оцем 1 2 5 3 2 2 4 1 20 

са старатељем 0 0 0 0 / / 0 / / 

 

УКУПНО 

 

199 
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ОБРАЗОВНА СТРУКТУРА РОДИТЕЉА 
 

Степен 

образовања 

и статус 

 

РАЗРЕД 

РОДИТЕЉ I II III IV V VI VII

2 

VIII 

БЕЗ ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ 

отац / 1 / 1 1 /  / 

мајка / / / / 1 /  / 

ОСНОВНА 

ШКОЛА 

отац 3 4 2 2 1 3 4 7 

мајка 2 4 3 4 2 5 5 3 

СРЕДЊА 

ШКОЛА 

отац 17 22 18 22 16 13 27 10 

мајка  19 18 13 20 10 12 24 10 

ВИША 

ШКОЛА 

отац 2 / / /  /  1 

мајка 1 1 / / / /  1 

ВИСОКА 

ШКОЛА 

отац / / / / 1 / 2 / 

мајка / 2 2 / 1 / 2 / 

 

ЗАПОСЛЕН 

отац 10 11 8 14 17 14 24 10 

мајка 7 9 5 9 15 4 9 5 

 

НЕЗАПОСЛЕН 

отац 12 16 8 12 6 3 15 1 

мајка 15 19 12 19 8 12 21 3 

 

 

 

3. 2. РИТАМ РАДА ШКОЛЕ 
 

 У саставу ОШ „Бранко Радичевић“, у школској 2022/2023. години, настава се 

одвија у преподневној смени у матичној школи и свим издвојеним одељењима. 

Часови трају по 45 минута, са паузама:  

за мале одморе између часова – 5 минута. 

За велики одмор између II и III часа – 20 минута. 

 

Допунска и додатна настава, слободне активности, 

часовиодељењскогстарешине реализоваће се према утврђеном распореду часова по 

завршетку редовне наставе. 

Часовифизичког васпитања изводиће се  фискултурној сали или  на школском 

теренима у оквирушколског дворишта. 

Пробе школског хора одржаваће се по завршетку редовне наставе . 

Радно време директора, секретара и помоћног особља је 8 сати дневно 

(временски усклађено са процентом ангажовања за помоћне раднике), а наставника и 

стручних сарадника регулисано је решењем о четрдесеточасовној радној недељи и на 

годишњем нивоу. 
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РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА 

 

Распоред звоњења БУНАР Распоред звоњења ДРАГОЦВЕТ 

1. 07. 50 – 08. 35 07. 30 – 08. 15 

2. 08. 40 – 09. 25 08. 20 – 09. 05 

3. 09. 45 – 10.30 09. 25 – 10. 10 

4. 10.35.– 11. 20 10. 15 – 11. 00 

5. 11.25 – 12.10 11. 05– 11. 50 

6. 12.15 – 13. 00 11.55 – 12. 40 

Распоред звоњењаБЕЛИЦА Распоред звоњењаЛОЗОВИК Распоред звоњењаМЕЂУРЕЧ 

1. 08. 00 – 08. 45 07. 30 – 08. 15 08. 00 – 08. 45 

2. 08. 50– 09. 35 08. 20 – 09. 05 08. 50– 09. 35 

3. 09. 55 – 10. 40 09. 25 – 10. 10 09. 55 – 10. 40 

4. 10. 45 – 11. 30 10. 15 – 11. 00 10. 45 – 11. 30 

5. 11. 35 – 12. 20 11. 05– 11. 50 11. 35 – 12. 20 

Распоред звоњењаШАНТАРОВАЦ Распоред звоњењаШУЉКОВАЦ 

1. 07. 45 – 08. 30 07. 30 – 08. 15 

2. 08. 35 – 09. 20 08. 20 – 09. 05 

3. 09. 40 – 10. 25 09. 25 – 10. 10 

4. 10. 30 – 11. 15 10. 15 – 11. 00 

5. 11. 20 – 12.05 11. 05– 11. 50 

 
НАПОМЕНА: Неусклађен почетак рада преподневне смене проузрокован је лошим и 

нередовним аутобуским линијама, што у многоме отежава одвијање наставе, пре свега 

посебних облика  васпитно – образовног рада. 

Такође, услед проблема  изазваних Covid -19 вирусом, а према препорукама 

МПНТР-а школа ће направити  посебан распоред звоњења ако дође до промена у 

начину рада(правило семафора). 

 

 

3.3.РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ 

 
 

У школској 2022 / 2023. години, школа ради по заједничком наставном плану и 

програму од I до VIII разреда. Наставничко веће ОШ „Бранко Радичевић“ је усвојило 

модел јединственог распореда часова. 

 

При изради распореда часова водило се рачуна о педагошко – психолошким 

захтевима:  

 да се наставни предмети што рационалније распореде у току радног дана, 

односно недеље; 

 да се што рационалније користи расположиви простор (кабинети и опрема). 

 да се све уклопи у постојећу епидемиолошку ситуацију 

 

Распоред одржавања часова допунске и додатне наставе, слободних активности 

и дежурстава наставника биће благовремено истакнут на огласној табли школе (за 

више разреде). 

За израду распореда часова задужени су: 
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Александар Орлић – руководилац комисије 

Весна Васић 

Звонко Гроздановић 

 
У прилогу следи распоред часова за разредну и  предметну наставу за школску 

2022/2023. годину. 
ПРВИ И ТРЕЋИ РАЗРЕД : Шуљковац 

 

Први р.  

Понедељак  Уторак  Среда  Четвртак  Петак  

1. час Српски језик Математика  Енгласки 

језик  

Математика  Српски језик 

2. час Математика  Српски језик Енглески 

језик  

Српски језик Математика 

3. час Свет око нас  Дигитални 

свет 

Математика Свет око нас Чос 

4. час Грађанско 

васпитање 

Ваннаставне 

активности 

Српски језик Музичка 

култура  

Ликовна 

култура 

5. час Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Допунска 

настава 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

 

 

Трећи р. 

 
Понедељак  Уторак  Среда  Четвртак  Петак  

1. час Српски језик Математика  Енгласки 

језик  

Математика  Српски језик 

2. час Математика  Српски језик Енглески 

језик  

Српски језик Математика 

3. час Свет око нас  Дигитални 

свет 

Математика Свет око нас Чос 

4. час Грађанско 

васпитање 

Ваннаставне 

активности 

Српски језик Музичка 

култура  

Ликовна 

култура 

5. час Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Допунска 

настава 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Ликовна 

култура 

6. час   Додатна 

настава 

  

 

ДРУГИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД : Шуљковац 

Други р. понедeљак уторак среда четвртак петак 

1.час 
Српски језик 

 

Математика  Српски језик Математика  Српски језик 

2.час 
Математика  

 

Српски језик Математика  Српски језик Математика  

3.час 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Свет око нас  Енгласки 

језик  

Свет око нас  Музичка 

култура  

4.час 

Грађанско 

васпитање 

Дигитални 

свет 

Енгласки 

језик  

Ликовна 

култура 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

5.час 

допунска Музичка 

култура  

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Ликовна 

култура 

чос. 
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Четврти р. понедељак уторак среда четвртак петак 

1.час 
Српски језик 

 

Математика  Српски језик 

 

Математика  Српски језик 

 

2.час 
Математика  

 

Српски језик Математика  

 

Српски језик Математика  

 

3.час 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Природа и 

друштво 

Енгласки 

језик  

Природа и 

друштво 

Музичка 

култура  

4.час 

верска 

настава 

Пројектна 

настава 

Енгласки 

језик  

Ликовна 

култура 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

5.час 

Допунска 

настава 

Ваннаставне 

активности 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Ликовна 

култура 

чос. 

6.час 
 

додатна 

настава    

 

ПРВИ И ТРЕЋИ РАЗРЕД : Шантаровац 

 Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. Српски језик Математика Српски језик 
Енглески 

језик 
Српски језик 

2. Математика Српски језик Математика 
Енглески 

језик 
Математика 

3. Природа и друштво 
Музичка 

култура 

Свет око нас/ 

Природа и 

друштво 

Математика Ликовна култура 

4. 
физичко и 

здравствено 

васпитање 

Дигитални 

свет 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Српски језик 

 

Ликовна култура 

(3.раз) 

5. 
Грађанско / верска 

настава 

Допунска 

настава  

Ван наставне 

активности 
ЧОС 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

   
Допунска 

настава  
  

 

 Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. Српски језик Математика Српски језик 
Енглески 

језик 
Српски језик 

2. Математика Српски језик Математика 
Енглески 

језик 
Математика 

3. Природа и друштво 
Музичка 

култура 

Свет око нас/ 

Природа и друштво 
Математика Ликовна култура 

4. 
физичко и 

здравствено 

васпитање 

Дигитални 

свет 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Српски језик 

 

Ликовна култура 

(3.раз) 

5. 
Грађанско / верска 

настава 

Допунска 

настава  

Ван наставне 

активности 
ЧОС 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

   Допунска настава    
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ДРУГИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД : Шантаровац 

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик 

Математика Српски језик Математика Српски језик Математика 

Свет око нас/ 

Природа и 

друштво 

Музичка култура Свет око нас/ 

Природа и 

друштво 

Енглески језик Ликовна култура 

Дигитални свет/ 

Пројектна 

настава 

Грађанско 

васпитање 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Енглески језик Ликовна култура 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Допунска настава Ваннаставне 

активности 

Час одељенског 

старешине 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

  Допунска настава   
 

ПРВИ И ТРЕЋИ РАЗРЕД :Међуреч 

ПРВИ Р. ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. Српски   језик Математика Српски     

језик  

Математика Српски   језик 

2. Математика Српски   језик Математика Српски   језик Математика 

3. Енглески језик Свет око нас Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Свет око нас Физичко и 

здравствено 

васпитање 

4. Енглески језик Ликовна 

култура 

Дигитални 

свет  

Грађанско 

васпитање 

Музичка 

култура 

5. Физичко и 

здравствено 

васпитање 

 Ваннаставне 

активности 

Допунска 

настава 

Час 

одељењског 

старешине 
 

 

ТРЕЋИ Р. ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. Српски језик Математика Српски     

језик 

Математика Српски    језик 

2. Математика Српски    језик Математика Српски    језик Математика 

3. Енглески језик Природа и 

друштво 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Природа и 

друштво 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

4. Енглески језик Ликовна 

култура 

Дигитални 

свет 

Грађанско 

васпитање 

Музичка 

култура 

5. Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Ликовна 

култура 

Ваннаставне 

активности 

Допунска 

настава 

Час 

одељењског 

старешине 

6.    Додатна 

настава 

 

 

 

 

 



Годињи план рада ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ Бунар, за школску 2022/2023. годину 

30 
 

ДРУГИ И ЧЕТВРТИ : Међуреч 

2.разред 

 
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. Српски језик Математика Српскијезик  Математика Српски језик 

2. Математика Српски језик Математика Српски језик Математика 

3. Енглески језик Свет око нас Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Свет око нас Физичко и 

здравствено 

васпитање 

4. Енглески језик Ликовна 

култура 

Дигитални 

свет 

грађанско 

васпитање 

Музичка 

култура 

5. Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Ликовна 

култура 

Ваннаставне 

активности 

Допунска 

настава 

Чос 

 

4. разред 

 
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. Енглески језик Математика Српски језик Математика Српски језик 

2. Енглескијезик Српски језик Математика Српски језик Математика 

3. Српски језик Природа и 

друштво 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Природа и 

друштво 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

4. Математика Ликовнакултура Пројектна 

настава 

Грађанско 

васпитање 

Музичка 

култура 

5. Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Ликовна 

култура 

Ваннаставне 

активности 

Допунска  

Настава 

Чос 

6.    Додатна 

настава 

 

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД : Лозовик 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

Српски језик Енглески 

Језик 

Српски језик Математика Српски језик 

Математика Енглески 

Језик 

Математика Српски језик Математика 

Природа и 

друштво 

Физичко и 

здравствено 

Васпитање 

Физичко и 

здравствено 

Васпитање 

Природа и 

друштво 

Физичко и 

здравствено 

Васпитање 

Ликовна култура Српски језик Дигитални свет Грађанско 

васпитање 

Музичка култура 

Ликовна култура Математика Ваннаставне 

активности 

Допунска настава 

 

Час одељењског 

старешине 

   Додатна 

Настава 
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ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД : Белица 

 Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. Енглески језик Математика Српски језик Математика Српски језик 

2. Енглески језик Српски језик Математика Српски језик Математика 

3. 
Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Свет око нас/ 

Природа и 

друштво 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Свет око нас/ 

Природа и 

друштво 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

4. Српски језик 
Ликовна 

култура 

Дигитални 

свет/Пројектна 

настава 

Грађанско  
Музичка 

култура 

5. Математика 
Ликовна 

култура 

Ваннаставне 

активности 

Допунска 

настава 
Чос 

6.    

Додатна 

 Настава 

(4. раз.) 

 

 

ДРУГИ  РАЗРЕД : Бунар 

редни број 

часа 
ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. српски     језик математика српски     језик математика српски   језик 

2. математика српски   језик математика српски   језик математика 

3. енглески језик природа и 

друштво 

дигитални 

свет 

природа и 

друштво 

музичка 

култура 

4. енглески језик ликовна 

култура 

физичко и 

здравствено 

васпитање  

грађанско 

васпитање  

физичко и 

здравствено 

васпитање 

5. физичко и 

здравствено 

васпитање 

ликовна 

култура 

Час 

одељенског 

старешине 

ваннаставне 

активности   

допунска 

настава 

6. додатна настава     

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД : Бунар 

 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. српски     језик математика српски     језик математика српски   језик 

2. математика српски   

језик 

математика српски   језик математика 

3. енглески језик природа и 

друштво 

дигитални свет природа и 

друштво 

музичка култура 

4. енглески језик ликовна 

култура 

физичко и 

здравствено 

васпитање  

грађанско 

васпитање 

физичко и 

здравствено 

васпитање 

5. физичко и 

здравствено 

васпитање 

ликовна 

култура 

Час одељенског 

старешине 

ваннаставне 

активности   

допунска настава 
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ПРВИ РАЗРЕД : Драгоцвет 

  

Понедељак 

 

Уторак 

 

Среда 

 

Четвртак 

 

Петак 

 

1. 

Грађанско 

васпитање 

--------------------------- 

Веронаука 

 

Енглески језик 

 

Српски језик 

 

Енглески језик 

 

Српски језик 

 

2. 

 

Српски језик 

 

Српски језик 

 

Математика 

 

Српски језик 

 

Математика 

 

3. 

 

Математика 

 

Математика 

 

Дигитални свет 

 

Математика 

 

Музичка 

култура 

 

4. 

 

Свет око нас 

 

Ликовна 

култура 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

 

Свет око нас 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

 

5. 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

 

Ваннаставне 

активности 

 

Допунска 

настава 

 

 

 

Час одељенског 

старешине 

 

ДРУГИ РАЗРЕД : Драгоцвет  

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД : Драгоцвет  

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик 

Математика Српски језик Математика Српски језик Математика 

Грађанско 

Веронаука 

Енглески 

Језик 

Природа и 

друштво 

Енглески 

Језик 

Ликовна култура 

Природа и 

друштво 

Дигитални свет Физичко и 

здравствено 

Васпитање 

Музичка култура Ликовна култура 

Физичко и 

здравствено 

Васпитање 

Допунска настава 

 

Ваннаставне 

активности 

Час одељењског 

старешине 

Физичко и 

здравствено 

Васпитање 

 Додатна 

Настава 

   

 

 

 

 
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

 

1. 

српски језик математика српски језик математика српски језик 

 

2. 

Грађанско 

васпитање/веронаука 

енглески језик математика енглески 

језик 

математика 

3. 

 

математика српски језик музичка култура српски језик ликовна 

култура 

4. 

 

дигитални свет свет око нас физичко 

васпитање 

свет око нас ликовна 

култура 

 

5. 

физичко васпитање час одељењског 

старешине 

ваннаставне 

активности 

допунска 

настава 

физичко 

васпитање 
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ЧЕТВРТИ РАЗРЕД : Драгоцвет  

 Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. 
Математика Српски 

Језик 

Математика Српски 

Језик 

Математика 

2. 
Српски 

Језик 

Математика Српски 

Језик 

Математика Српски 

Језик 

3. 
Природа  и 

друштво 

Грађанско 

Васпитање 

Природа и 

друштво 

Mузичка 

Култура 

Ликовна култура 

4. 

Пројектна 

Настава 

Енглески 

Језик 

Физичко и 

Здравствено 

Васпитање 

Енглески 

Језик 

Ликовна култура 

5. 

Физичко и 

Здравствено 

Васпитање 

Ваннаставне 

активности 

Час  одељенског 

Старешине 

Допунска 

Настава 

Физичко и 

здравствено 

Васпитање 

6.  
Додатна 

настава 
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МАТИЧНА ШКОЛА – БУНАР-ВИША НАСТАВА 

Презиме 

и име 

Наставни 

предмет 

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

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

Бошковић Сања српски језик 7 6 5     8 7 5  6   6 5 7 8     7   8 5    6 5 8   

Јелена Арсић Ар. енглески језик        5  7 6 8            5 7 6 8         

Јелена Милојковић музичка култура                             5 7 5  6 8  

Николић Јелена ликовна култура                      5 8 6  5 7         

Антић Соња историја    6 7 8         7 8 5  6                 

Алекс.Пантић. географија    7 8          8 7                    

Алексић Драгана  географија   6  5 6                              

Александар Орлић физика    8 6 7           6  8 7                

Јасмина Пејковић математика 8 5 7         5 6  5 6 8 7    7 6 8     6 5 8  7   

Радица Јовановић хемија                             8 8 7 7    

Миленковић Јелена биологија 6 7 8 5                         7 6  8 5   

Стефановић Р. техника и техн.        6 6 8 8 7 7                       

Стевановић Теодора италијански jез.             8         8              

Стевановић Теодора немачки језик         5 6 7            5 7 6           

Ивана Јевтић физичко и здр.в.           5  5 8    5 7 8 7               

Берјан Обрад физичко и здр.в.                  6  6  6              

Јасмина Пејковић информ.и рачун.               5                 6  7  

Ћирић Ивица информ.и рачун. 5 8                                  

Берјан Обрад грађанско васп                         5 7 6         

Сања Бошковић грађанско васп                         8           

Берјан Обрад  сл.наст.а.                    5 7       8        

Јелена Милојковић 
Музиком кроз 

свет 
           5                        

Јелена Николић уметност             6                       

Александра Пантић Моја жив.ср.                                    

Дамјановић В. верска настава              5           5 7 6         

Соња Антић ЧОС                     5              6 

Обрад Берјан ЧОС                                    

Јелена Милојковић ЧОС                     8               

Миленковић Јелена ЧОС                                   + 
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ПОДРУЧНО ОДЕЉЕЊЕ– ДРАГОЦВЕТ-ВИША НАСТАВА 

Презиме 

и име 

Наставни 

предмет 

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

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

Стојановић Ана српски језик 6 7  5 8   5 8 7 6    7 5      6 5 8     5 8 7 6    

Арсић Јелена енглески језик                 8 7 6 5         8 7  6 5   

Милојковић Ј.  музичка култура               6  5 5 8 7                

Николић Јелена ликовна култура  5 5 8 7 6                              

Антић Соња историја 8 6 7     6  8  5 7                       

Пантић А. географија         7   6 8     6 7 8                

Алексић Драгана географија 5                      7 6            

Орлић Александар  физика 7 8 6                             8 7 6  

Гроздановић З. математика   8 7 6 5   5  7 8 6  8 6      5  7  8   7 6 5     

Јовановић Радица хемија                      8 8  7 7          

Миленковић Ј. биологија        7 6 5 8    5 7 8 6                  

Стефановић Р. техника и техн.                      7 7 6 6 5 5      8 8  

Јевтић Ивана Физицкко и здр.в.    6 5 8                  5 8 6 7 7    5 7 6 8 

Стевановић Т. италијански језик                8               8     

Стевановић Т. немачки језик                 7  5 6         6 5  7    

Гроздановић З. информ.и рач.                6  5                  

Ћирић Ивица информ.и рач.      7 8                             

Љубисављевић Н. веронаука        8  6 5 7                        

Стојановић Ана грађанско васп.            7                        

Пантић А. грађанско васп.         8  6 5 7                       

Јевтић Ивана Сл.акт-шах                                   5 

Милојковић Ј. Музиком кроз св.                     6               

Николић Јелена уметност       7                             

Пантић А. Моја жив.ср.              8                      

Јевтић Ивана ЧОС       5                             

Пантић А. ЧОС              6                      

Стојановић Ана ЧОС              7                      

Гроздановић З. ЧОС                     8               
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3.4.РАСПОРЕД ОСТАЛИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА 

 
МАТИЧНА ШКОЛА – БУНАР 

2021/22. Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

 Име и презиме  предмет доп дод  секц доп дод  секц доп дод  секц доп дод  секц доп дод  секц 

 Бошковић Сања 
српски 

језик 

   пре  7     7.     

 Јелена Арсић 

Арежина 

енглески 

језик 
   7 пре           

 Јелена Милојковић 
музичка 

култура 
            7.  пре 

 Николић Јелена 
ликовна 

култура 

         пре  7.    

 Антић Соња историја  7.     пре  7.       

 Алекс.Пантић. географија       7. 7.        

 Александар Орлић физика  7.              

 Јасмина Пејковић математика пре          пре     

 Радица Јовановић хемија                

 Миленковић Јелена биологија             пре пре  

 СтевановићТеодора италијански 
jез.    пре пре           

 СтевановићТеодора немачки 

језик 
   пре пре           

                  

 
Додатна настава ће се организовати за оне ученике од IV до VIII  разреда који показују изузетне резултате у настави и ваннаставним активностима, а 

истовремено испољавају већу заинтересованост за поједине предмете и савремена достигнућа.  

Додатни рад се организује један  час недељно и уноси у е дневник. Додатним радом исти ученик може бити ангажован у више предмета.  

Допунски васпитно-образовни рад организује се  у складу са Законом о основној школи.  Допунски васпитно- образовни рад у школи је обавезан за све 

разреде.Наставници га уписују у е-дневник и воде посебну документацију о томе. 

  

Своје способности и интересовања развијаће још кроз литерарну, историјску и ликовну секцију.О томе се такође воде посебне забелешке кроз е-дн и 

педагошку документацију наставника. 
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ПОДРУЧНО ОДЕЉЕЊЕ-ДРАГОЦВЕТ 
2021/22. Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

 Име и презиме  предмет доп дод  секција доп дод  секц доп дод  секц доп дод  секц доп дод  секц 

 Стојановић Ана 
српски 

језик 

   пре 7.          7. 

 Арсић Јелена 
енглески 

језик 
      пре 7.        

 Јелена Милојковић 
музичка 

култура 
      пре         

 Николић Јелена 
ликовна 

култура 
  7.             

 Антић Соња историја  пре  пре  7.          

 Александра Пантић географија пре      пре         

 Драгана Алексић географија          пре      

 Александар Орлић физика  пре            7.  

 Гроздановић 
Звонко 

математика 
7.   пре            

 Ристић Јагода хемија          7.      

 Миленковић Јелена биологија                

 СтевановићТеодора италијански 

jез. 
      7.         

 СтевановићТеодора немачки 

језик 
      7. пре        

                  

 
Додатна настава ће се организовати за оне ученике од IV до VIII  разреда који показују изузетне резултате у настави и ваннаставним активностима, а 

истовремено испољавају већу заинтересованост за поједине предмете и савремена достигнућа.  

Додатни рад се организује један  час недељно и уноси у е-дневнике. Додатним радом исти ученик може бити ангажован у више предмета.  

Допунски васпитно-образовни рад организује се  у складу са Законом о основној школи.  Допунски васпитно- образовни рад у школи је обавезан за све 

разреде.Наставници га уписују у е-дневник и воде посебну документацију о томе. 

  

Своје способности и интересовања развијаће још кроз литерарну, историјску и ликовну секцију.О томе се такође воде посебне забелешке кроз е-дн. 

и педагошку документацију наставника. 
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3.5.РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА 

ДУЖИХ ОД 15 МИНУТА 

2022/2023. 
 

5.разред 

ШК. 2022-23.године, 1.полугодиште 

Септембар 1. НЕДЕЉА 

 

2. НЕДЕЉА 

 

3.НЕДЕЉА 

 

4.НЕДЕЉА 

 

5.НЕДЕЉА 

 

   Српски-контролни 

 

 
 

Октобар 6. НЕДЕЉА 

 

7. НЕДЕЉА 

 

8. НЕДЕЉА 

 

9. НЕДЕЉА 

  

Математика –

контр.вежба 
Српски-писмени Енглески-тест 

Математика-

писмени 

 

 

 

Новембар 10. НЕДЕЉА 

 

11. НЕДЕЉА 

 

12. НЕДЕЉА 

 

13. НЕДЕЉА 

  

 Српски-тест  Историја-тест 

 

 
 

Децембар 14.НЕДЕЉА 

 

15. НЕДЕЉА 

 

16. НЕДЕЉА 

 

17. НЕДЕЉА 

 

18. НЕДЕЉА 

 

Математика-

контр.в. 
Српски-писмени  

Српски-тест 

Математ-писмени 

 

 
 

 

6.разред 

ШК. 2022-23.године, 1.полугодиште 

Септембар 1. НЕДЕЉА 

 

2. НЕДЕЉА 

 

3.НЕДЕЉА 

 

4.НЕДЕЉА 

 

5. НЕДЕЉА 

 

   Српски-тест 

 
Математика –

контр.вежба 

 

Октобар 6. НЕДЕЉА 
 

7. НЕДЕЉА 
 

8. НЕДЕЉА 
 

9. НЕДЕЉА 
  

 

Српски-писмени 

Физика-тест 

 
 

Математика -тест 
 

 

 

 

Новембар 10. НЕДЕЉА 
 

11. НЕДЕЉА 
 

12. НЕДЕЉА 
 

13. НЕДЕЉА 
 

14. НЕДЕЉА 
 

 Српски-контролни   
Историја-тест 

 

 

 

 

Децембар 14.НЕДЕЉА 
 

15. НЕДЕЉА 
 

16. НЕДЕЉА 
 

17. НЕДЕЉА 
 

18. НЕДЕЉА 
 

Математика –
контр.вежба 

 
 

Српски-писмени 
 

 

Математ-

писмени 

 

 

7.разред 

ШК. 2022-23.године, 1.полугодиште 

Септембар 1. НЕДЕЉА 

 

2. НЕДЕЉА 

 

3.НЕДЕЉА 

 

4.НЕДЕЉА 

 

5. НЕДЕЉА 

 

 

 
 

 

 
 

 
Српски-тест 
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Октобар 6. НЕДЕЉА 

 

7. НЕДЕЉА 

 

8. НЕДЕЉА 

 

9. НЕДЕЉА 

  

Математика –

контр.вежба 

Српски-писмени 

 

Енглески-тест 

 

Математ-писмени 

 

 

 
 

Новембар 10. НЕДЕЉА 

 

11. НЕДЕЉА 

 

12. НЕДЕЉА 

 

13. НЕДЕЉА 

  

 
 Српски-тест 

Историја-тест 

 

 

 
 

Децембар 14.НЕДЕЉА 

 

15. НЕДЕЉА 

 

16. НЕДЕЉА 

 

17. НЕДЕЉА 

 

18. НЕДЕЉА 

 

Математика 

контролна вежба  

Српски-писмени 

 
Физика-контролни 

 

Математ-писмени 
 

 

8.разред 

ШК. 2022-23.године, 1.полугодиште 

Септембар 1. НЕДЕЉА 

 

2. НЕДЕЉА 

 

3.НЕДЕЉА 

 

4.НЕДЕЉА 

 

5. НЕДЕЉА 

 

  
 

 
Физика-тест 

 

 

Октобар 6. НЕДЕЉА 

 

7. НЕДЕЉА 

 

8. НЕДЕЉА 

 

9. НЕДЕЉА 

 

 

 

Математ.-контр. 

Српски-тест 

Српски-писмени 
Енглески-тест 

 

 Математ-тест 
 
 

 

Новембар 10. НЕДЕЉА 

 

11. НЕДЕЉА 

 

12. НЕДЕЉА 

 

13. НЕДЕЉА 

 

14. НЕДЕЉА 

 

   

Историја-тест 

 

 
 

 

Децембар 14.НЕДЕЉА 

 

15. НЕДЕЉА 

 

16. НЕДЕЉА 

 

17. НЕДЕЉА 

 

18. НЕДЕЉА 

 

 
Математ.-контр. 

Српски-тест 

 

Српски-писмени 
Математика-

писмени 

Српски-тест 
 

 

 

2.ПОЛУГОДИШТЕ (термини ће бити накнадно одређени) 
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3.6.ТЕРМИНИ КОНСУЛТАЦИЈА СА РОДИТЕЉИМА 
 

(у разредној настави консултације се могу обављати сваког радног дана) 

МАТИЧНА ШКОЛА-БУНАР 

 

Име и презиме 

наставника 

 

Дан 

 

Време  

 

Место 

Бошковић Сања уторак 4.час Бунар 

Јелена Арсић Арежина уторак 2.часа Бунар 

Јелена Милојковић петак 4.часа Бунар 

Јелена Николић  четвртак 4.часа Бунар 

Антић Соња среда 5.часа Бунар 

Александра Пантић среда 3. часа Бунар 

Александар Орлић среда 4.часа Бунар 

Јасмина Пејковић петак 4.часа Бунар 

Радица Јовановић петак 5.часа Бунар 

Радмила Стефановић среда 4.часа Бунар 

Обрад Берјан среда 3.часа Бунар 

Ивица Ћирић понедељак 3.часа Бунар 

Стевановић Теодора  уторак 1.часа Бунар 

 

ПОДРУЧНО ОДЕЉЕЊЕ-ДРАГОЦВЕТ 

 

Име и презиме 

наставника 

 

Дан 

 

Време  

 

Место 

Ана Стојановић понедељак 3.часа Драгоцвет 

Стевановић Теодора среда  6.часа Драгоцвет 

Звонко Гроздановић четвртак 2.часа Драгоцвет 

Драгана Алексић понедељак 3.часа Драгоцвет 

Александра Пантић среда после 6.часа Драгоцвет 

Радмила Стефановић петак 4.часа Драгоцвет 

Радица Јовановић четвртак 3.часа Драгоцвет 

Јелена Арсић Арежина среда 2.часа Драгоцвет 

Јелена Милојковић среда 2.часа Драгоцвет 

Николић Јелена понедељак после 6.часа Драгоцвет 

Антић Соња уторак 4.часа Драгоцвет 

Ивана Јевтић четвртак 4.часа Драгоцвет 

Александар Орлић петак 3.часа Драгоцвет 
 

Напомена: Консултације са родитељима могу се свакодневно одвијати преко  

Viber група. 
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3.7. КАЛЕНДАР ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/23. ГОДИНУ 
 

 

Правилником о календару образовно – васпитног рада основних школа уређује 

се време остваривања образовно – васпитног рада, односно број наставних и радних 

дана у току школске 2022/23. године, као и време трајања школског распуста. 

Настава и други облици образовно васпитног рада остварују се у току два 

полугодишта. 

 

 Прво полугодиште почиње у четвртак, 1. септембра 2022. године, а завршава се 

у петак, 30. децембра 2022. године.  

Друго полугодиште почиње у понедељак, 23. јануара 2023. године. Друго 

полугодиште завршава се у уторак, 6. јуна 2023. године за ученике осмог разреда, 

односно у уторак, 20. јуна 2023. године за ученике од првог до седмог разреда.  

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

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

односно 180 наставних дана.  

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

наставне седмице, односно 170 наставних дана.  

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

Зимски распуст почиње у понедељак, 2. јануара 2023. године, а завршава се у петак, 

20. јануара 2023. године.  

Пролећни распуст почиње у понедељак, 10. априла 2023. године, а завршава се у 

уторак, 18. априла 2023. године.  

За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у среду, 21. јуна 

2023. године, а завршава се у четвртак, 31. августа 2023. године. За ученике осмог 

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

четвртак, 31. августа 2023. године. 

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

државним и другим празницима у Републици Србији: 

 21. октобар 2022. године – Дан сећања на српске жртве у II светском рату 

(наставни дан); 

 27. јануар 2023. године – Свети Сава (радни дан); 

 22. април 2023. године – Дана сећања на жртве холокауста, геноцида и других 

жртава фашизма у II светском рату (наставни дан); 

 09. мај 2023. године – Дан победе (наставни дан) 

 28. јун 2023. године – Видовдан (радни дан). 

 

У школи се обележавају и 

 15. септембар 2022. године, Дан пробоја Солунског фронта 

 8. новембар 2022. године, као Дан просветних радника, 

 21. фебруар 2023. године, као Међународни дан матерњег језика и 

 10. април 2023. године, као дан сећања на Доситеја Обрадовића, великог 

српског просветитеља и првог српског министра просвете. 

 

Право да не похађају наставу, односно да не раде имају ученици и запослени у 

школи у дане следећих верских празника и то: 

 православци – на први дан крсне славе; 
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 припадници других верских заједница (исламске и јеврејске) – за дане њихових 

празника прописаних законом; 

 православци, католици и припадници других хришћанских верских заједница – 

на први дан Божића и у дане ускршњих празника, почев од Великог петка, 

закључно са другим даном Васкрса  према њиховом календару. 

 

Дани који ће се користити за извођење излета и екскурзија нису посебно 

предвиђени календаром, те уколико су наставни, морају се одрадити. 

Екскурзија ће бити реализована после пролећног распуста, у другој половини 

априла, ако епидемиолошка ситуација дозволи. 

Дан школе је у уторак, 15. марта 2023. године. 

Време саопштавања успеха ученика и поделе ђачких књижица и 

сведочанстава обавиће се: 

 на крају I класификационог периода – средином новембра, 2022. године; 

 на крају I полугодишта – у првој половини јануара, 2023. године;  

 на крају III класификационог периода – у првој половини априла, 2023. године; 

 за ученике VIII разреда – у првој половини јуна, 2023. године; 

 за ученике од I до VII разреда – у петак, 28. јуна 2023. године, на Видовдан. 

 

 Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 24. марта 

2023. године и у суботу, 25. марта 2023. године, а завршни испит у среду, 21. јуна 

2023. године, у четвртак, 22. јуна 2023. године и у петак, 23. јуна 2023. године. 

 

ЗНАЧАЈНИЈЕ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ НА ОСНОВУ 

КАЛЕНДАРА ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА 

 
Прво полугодиште 

 Пријем првака – петак, 01. септембар 2022. године 

 Организовање иницијалних тестовау првој и другој недељи септембра за 

ученике нижих и виших разреда,према упутствима Министарства просвете и 

Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, 

 Дечја недеља и пријем првака у Дечји савез – друга недеља октобра, 2022. год. 

 Трка за срећније детињство – октобар, 2022.г.(ако епидемиолошки услови 

дозволе) 

 Јесењи крос – октобар, 2022. године (ако епидемиолошки услови дозволе) 

 Први класификациони период-почетком новембра 2022.г.(седнице одељенских 

и Наставничко веће) 

 Крај полугодишта, 30.12.2022. 

 Седнице одељенских и Наставничког већа, у јануару 

 Подела ђачких књижица,родитељски, јануара  месеца. 

 

 

Друго полугодиште 

 Прослава Светог Саве –петак, 27. јануар 2023. године 

 Организација школских такмичења, фебруар и почетак марта 

 Дан школе – 15. март 2023. године 

 Такмичења из појединих наставних области – према календару Министарства 

просвете 
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 Трећи класификациони период (седнице већа),април месец 

 Извођење екскурзија – април, 2023. г. (ако епидемиолошки услови дозволе) 

 Организовање припремне наставе за ученике осмог разреда од априла  2023. 

године  

 Организовање пробног пријемног за ученике осмог разреда,у петак, 24. марта 

2023. године и у суботу, 25. марта 2023. године, 

 Седнице одељенских већа осмог разреда и Наставничког већа (јун,2022.г.) 

 Свечана подела сведочанстава о завршеном основном образовању, подела 

Вукових диплома идипломе ђака генерације у почетком јуна,2022. 

 Организовање и спровођење завршног испита у среду, 21. јуна 2023. године, у 

четвртак, 22. јуна 2023. године и у петак, 23. јуна 2023. године. 

 Седнице одељенских и Наставничког већа од 1 до 7.разреда (јун 2022.г.) 

 Свечана подела ђачких књижица, ученицима од 1до 7.разреда, обавиће се у 

уторак 28. јуна 2021. године. 

 Припремна настава за полагање поправних испита  

 Излети – организоваће се у трајању од једног дана, уколико буде постојало 

интересовање ученика и родитеља и погодна еидемиолошка ситуација, а о 

термину реализације ће се накнадно изјаснити Савет родитеља 

 Организовање тематских дана у нижим разредима и угледних часова 

 Стављање акцента на коорелацију међу предметима и организовање 

заједничких угледних часова  

 Представљање предметних наставника ученицима четвртог разреда 

 У циљу спровођења професионалне орјентације ученика организовање посета 

представника средњих школа 

 Такође би требало  ове школске године по већ утврђеном Протоколу о сарадњи 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Министарства 

унутрашњих послова,од стране едукованих предвача бити организовано низ 

предавања у склопу часова одељенске заједнице (ако ситуација дозволи). 

Теме ће бити разнолике, а односиће се на обуку ученика у школама на 

превенцији безбедности деце. 

План рада обуке налази се на крају овог документа. 
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3.8.ПЕДАГОШКО ИНСТРУКТИВНИ РАД ДИРЕКТОРА И 

ПЕДАГОГА ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ 

2022/2023.ГОДИНИ 

 

 

 

 
 

ПЛАН ПЕДАГОШКО – ИНСТРУКТИВНОГ НАДЗОРА ДИРЕКТОРА  

 

 

ВРЕМЕ 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ПРЕДМЕТ 

 

 

ОКТОБАР 

Директор ипедагог школе 

обилазе наставупрвог и петог 
разреда и прате 

адаптацију 

1/1 разредна настава 

1/2 разредна настава 

5/1 предметна настава 

5/2 предметна настава 

 

 

НОВЕМБАР 

 
Директор ипедагог прате и 

посећују часове наставника 

Бунар српски језик 

Бунар историја 

Драгоцвет српски језик 

Драгоцвет математика 

 

 

ДЕЦЕМБАР 

 

 
Директор ипедагог прате и 

посећују часове наставника 

Бунар разредна настава 

Бунар разредна настава 

Драгоцвет разредна настава 

Драгоцвет разредна настава 

 

 

МАРТ 

Директорпосећује наставу 

допунске идодатне наставе и 

секција 

Лозовик разредна настава 

Белица разредна настава 

Међуреч разредна настава 

Бунар математика 

 

 

АПРИЛ 
Дииректор и педагогпосећују 
часовередовне наставе 

Шантаровац разредна настава 

Шуљковац разредна настава 

Драгоцвет географија 

Драгоцвет физика 

 

 

МАЈ 

 
Педагог посећујечасове редовне 

наставе и ЧОС-а 

 

Бунар разредна настава 

Бунар разредна настава 

Драгоцвет предметна настава 

Драгоцвет предметна настава 
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3.9. РАСПОРЕД ДЕЖУРСТАВА ЗА ШКОЛСКУ 

2022/2023. ГОДИНУ 
 

 

БУНАР 

 

ДРАГОЦВЕТ 

 

ПОНЕДЕЉАК ПОНЕДЕЉАК 

Ходник Ана Костадиновић Ходник Мирјана Милетић 

Двориште Весна Васић Двориште Јелена Николић 

Двориште Драгана Алексић Двориште Александар Орлић 

УТОРАК УТОРАК 

Ходник Јелена Арсић Арежина Ходник Снежана Николић 

Двориште Теодора Стефановић Двориште Соња Антић 

Двориште Радмила Стефановић Двориште Никола Љубисављевић 

СРЕДА СРЕДА 

Ходник Александра Пантић Ходник Ана Стојановић 

Двориште Ивана Јевтић Двориште Мирјана Милетић 

Двориште Сања Бошковић Двориште Теодора Стевановић 

ЧЕТВРТАК ЧЕТВРТАК 

Ходник Пејковић Јасмина Ходник Снежана Дацић 

Двориште Ина Богосављевић Двориште Радмила Стефановић 

Двориште Обрад Берјан Двориште Снежана Николић 

ПЕТАК ПЕТАК 

Ходник Јелена МилојковићВ. Ходник Звонко Гроздановић 

Двориште Радица Јовановић Двориште Живадинка Дојчиновић 

Двориште Јелена Миленковић Двориште Ана Стојановић 

 

НАПОМЕНА: 
 У издвојеним одељењима у Белици, Лозовику, Међуречу, Шантаровцу и 

Шуљковцу за дежурства су задужене одељењске старешине. 
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3.10.ПЛАН КОРИШЋЕЊА ГОДИШЊЕГ ОДМОРА РАДНИКA ОШ 

„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“БУНАР 

Р.

бр 

име и презиме 

запосленог 

мин доп-

рин. 

усл. 

рада 

рад. 

искус

. 

образ соц. 

усл. 

укупно Време коришћења 

годишњег одмора 

1. Дојчиновић Живадинка 18 3 / 5 3 / 29 од 01.07- 09.08.2022.год. 

2. Софронијевић Весна 18 3 / 5 4 / 30 од01.07-08.08.2022.год. 

3. Обрадовић Јасмина 18 3 / / 4 3 28 од 01.07-10.08.2022.год. 

4. Милосављевић Анђелка 18 3 / 4 1 / 26 од 01.07-08.08.2022.год. 

5. Радица Јовановић 18 3 2 4 4 / 31 од 01.07-15.08.2022.год. 

6. Васиљевић Драгојла 18 3 / 3 1 / 25 од 01.07-05.08.2022.год. 

7. Кнежевић Слободан 18 3 / 4 4 / 29 од 01.07-11.08.2022.год. 

8. Грујичић Радмила 18 3 / 4 4 / 29 од 01.07-11.08.2022.год. 

9. Стојанов Нада 18 3 / 4 1 / 26 од 01.07-08.08.2022.год. 

10. Крстић Тања 18 3 / 3 4 2 30 од01.07-12.08.2022.год. 

11. Петковић Данијела  18 3 / 2 4 / 27 од 01.07-09.08.2022.год. 

12. Илић Катица 18 3 / 5 4 / 30 од01.07-12.08.2022.год. 

13. Дацић Снежана 18 3 / 5 4 / 30 од01.07-12.08.2022.год. 

14. Јаковљевић Слађана 18 3 / 3 1 / 25 од 01.07-05.08.2022.год. 

15. Николић Маргита 18 3 / 4 1 / 26 од 01.07-08.08.2022.год. 

16. Алексић Драгана  18 3 2 3 4 / 30 од01.07-12.08.2022.год. 

17. Пејковић Јасмина 18 3 / 4 4 6 35 од 01.07-19.08.2022.год. 

18. Ђорђевић Слађана 18 3 / 4 1 / 26 од 01.07-08.08.2022.год. 

19. Николић Снежана 18 3 / 3 4 2 30 од01.07-12.08.2022.год. 

20. Стојановић Ана 18 3 / 3 4 3 31 од 01.07-15.08.2022.год. 

21. Костадиновић Ана 18 3 / 4 4 / 29 од 01.07-11.08.2022.год. 

22. Симић Гордана 18 3 / 4 4 / 29 од 01.07-11.08.2022.год. 

23. Арсић-Арежина Јелена 18 3 / 3 4 3 31 од 01.07-15.08.2022.год. 

24. Бошковић Сања 18 3 / 3 4 3 31 од 01.07-15.08.2022.год. 

25. Антић Соња 18 3 2 3 4 / 30 од01.07-12.08.2022.год. 

26. ЉубисављевићНикола 18 3 2 / 2 / 25 од 01.07-05.08.2022.год. 

27. Васић Весна 18 3 / 3 4 / 28 од 01.07-10.08.2022.год. 

28. Милетић Мирјана 18 3 / 5 4 / 30 од01.07-12.08.2022.год. 

29. Гроздановић Звонко 18 3 / 4 4 / 29 од 01.07-11.08.2022.год. 

30. Павловић Миља 18 3 / 5 4 / 30 од01.07-12.08.2022.год. 

31 Петровић Милена 18 3 / 3 1 3 28 од 01.07-10.08.2022.год. 

32. Миленковић Јелена 18 3 2 3 4 / 30 од01.07-12.08.2022.год. 

33. Михајловић Винка 18 3 / 4 1 / 26 од 01.07-08.08.2022.год. 

34. Николић Јелена 18 3 / 2 4 / 27 од 01.07-09.08.2022.год. 

35. Орлић Александар  18 3 2 2 4 2 31 од 01.07-15.08.2022.год. 

36. Ћирић Ивица 18 3 2 3 4 / 30 од01.07-12.08.2022.год. 

37. Милојковић В. Јелена 18 3 2 2 4 3 32 од 01.07-16.08.2022.год. 

38. Ђорђевић Игор 18 3 / 3 1 3 28 од 01.07-10.08.2022.год. 

39. Димитријевић Милица 18 3 / 2 1 2 26 од 01.07-08.08.2022.год. 

40. Берјан Обрад 18 3 / / 4 / 26 од 01.07-08.08.2022.год. 

41. Димитријевић Златко 18 3 2 3 2 / 28 од 01.07-10.08.2022.год. 

42. Анђелковић Татјана 18 3 / 2 1 / 24 од 01.07-04.08.2022.год. 

43. Пантић Александра  18 3 / 2 4 2 29 од 01.07-11.08.2022.год. 

44. Јевтић Ивана  18 3 / / 4 3 28 од 01.07-10.08.2022.год. 

45. Богосављевић Ина 18 3 / 2 4 3 30 од01.07-12.08.2022.год. 

46. Стевановић Теодора  18 3 / / 3 / 24 од 01.07-04.08.2022.год. 

47. Михајловић Сања 18 3 / / 4 / 25 од 01.07-05.08.2022.год. 

48. Павловић Милица 18 3 / / 4 / 25 од 01.07-05.08.2022.год. 

49. Живановић Сузана 18 3 / 3 4 / 28 од 01.07-10.08.2022.год. 
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50. Миловановић Богдан 18 3 2 3 4 4 34 од 01.07-18.08.2022.год. 

51. Велојевић Снежана 18 3 / 2 2 / 25 од 01.07-05.08.2022.год. 

52. Радмила Стефановић 18 3 2 2 4 2 31 од 01.07-15.08.2022.год. 

53. Владан Дамјановић 18 3 2 2 4 2 31 од 01.07-15.08.2022.год. 

 

Решења о годишњем одмору за 2023. годину биће издата и уручена у складу са 

Законом о раду. 

3.11. ЗАДУЖЕЊА  НАСТАВНИКА  
 

3.11.1. ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ 

 
 

 

РАЗРЕДНА НАСТАВА 

 

РЕДНИ 

БРОЈ 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

МЕСТО 

 

РАЗРЕД 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

 

1. Ана Костадиновић  Бунар I, IV  20 

2. Ина Богдановић Бунар II,III 20 

3. Снежана Дацић Драгоцвет I 20 

4. Снежана Николић Драгоцвет II 20 

5. Живадинка Дојчиновић  Драгоцвет III 20 

6. Мирјана Милетић Драгоцвет IV 20 

7. Сузана Живановић Лозовик III 20 

8. Миља Павловић Међуреч II, IV 20 

9. Ивана Здравковић Међуреч I, III 20 

10 Данијела Петковић Шуљковац I, III 20 

11. Весна Софронијевић Шуљковац II, IV 20 

12. Милица Павловић Шантаровац I, III 20 

13. Милана Божић Шантаровац II, IV 20 

14. Тања Крстић Белица III, IV 20 

 

 

 

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 

 

РЕДНИ 

БРОЈ 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

МЕСТО 

 

РАЗРЕД 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

 

1. Соња Антић Бунар V/1 2 

2. Обрад Берјан Бунар VI/1 3 

3. Јелена Милојковић -Веселиновић Бунар VII /1 3 

4. Јелена Миленковић Бунар VIII /1 3 

5. Ивана Јевтић Драгоцвет V/2 5 

6. Александра Пантић Драгоцвет VI/2 3 

7. Ана Стојановић  Драгоцвет VII/2 5 

8. Звонко Гроздановић Драгоцвет VIII/2 5 
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3.11.2.РУКОВОДИОЦИ ОДЕЉЕЊСКИХ  ВЕЋА 

 

 
 

 

РУКОВОДИОЦИ ОДЕЉЕЊСКИХ  ВЕЋА 

РЕДНИ 

БРОЈ 
НАЗИВ ВЕЋА ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

1. Одељењско веће I разреда Снежа Дацић 

2. Одељењско веће II разреда Снежана Николић 

3. Одељењско веће III разреда Живадинка Дојчиновић 

4. Одељењско веће IV разреда Мирјана Милетић 

5. Одељењско веће V разреда Ивана Јевтић 

6. Одељењско веће VI разреда Александра Пантић 

7. Одељењско веће VII разреда Ана Стојановић 

8. Одељењско веће VIII разреда Звонко Гроздановић 

 

 
 

3.11.3.РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА 
 

 

РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА 

 НАЗИВ ВЕЋА ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

1. Стручно веће за разредну наставу Данијела Петковић 

2. Стручно веће српског језика Ана Стојановић 

3. Стручно веће страних језика Јелена  Арсић –Арежина 

4. Стручно веће историје и географије Соња Антић 

5. Стручно веће математике, физике и ТИТ Звонко Гроздановић 

6. Стручно веће биологије и хемије Јелена Ђорђевић 

7. Стручно веће уметности Јелена Николић 

8. Стручно веће физичког и зд. васпитања Ивана Јевтић 

9. Стручно веће наставника грађанског васпитања и 

веронауке 

Обрад Берјан 
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3. 11. 4. ПОДЕЛА НА ПРЕДМЕТЕ И ОДЕЉЕЊА 
 

 

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 

 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТ 

 

НАСТАВНИК 

 

МЕСТО 

 

РАЗРЕД 

БРОЈ 

ЧАС

ОВА 

Српски језик и 

књижевност 

Сања Бошковић Бунар V – VIII 17 

Ана Стојановић Драгоцвет V – VIII 17 

Енглески језик 

Јелена Арсић-Арежина Бунар, Драгоцвет, Белица I – VIII 18 

Весна Васић Бунар,Драг., Шуљковац I – IV 16 

Сања Михајловић Лозовик,Међуреч,Шантар. I – IV 10 

Ликовна култура Јелена Николић Бунар, Драгоцвет V – VIII 10 

Музичка култура Јелена Милојковић В. Бунар, Драгоцвет V – VIII 10 

Историја Соња Антић Бунар, Драгоцвет V – VIII 14 

Географија Александра Пантић Бунар, Драгоцвет VII1,VIII1,VI2,VII2VIII2 10 

Географија Драгана Алексић Бунар ,Драгоцвет V1,V2,VI1 4 

Физика Александар Орлић Бунар, Драгоцвет VI – VIII 12 

Математика Јасмина Пејковић Бунар V – VIII 16 

Звонко Гроздановић Драгоцвет V – VIII 16 

Биологија Јелена Миленковић Бунар, Драгоцвет V – VIII 16 

Хемија Радица Јовановић Бунар, Драгоцвет VII, VIII 8 

ТиТ Радмила Стефановић Бунар, Драгоцвет V-VIII 16 

Физичко и здрав.васп. 
Ивана Јевтић Бунар, Драгоцвет V- VIII 21 

Обрад Берјан Бунар VI1 3 

Информ.и 

рачунарство 

Јасмина Пејковић Бунар VI1,VII1 2 

Звонко Гроздановић Драгоцвет V2,VI2 2 

Ивица Ћирић Бунар,Драгоцвет V1, VIII1, VII2,VIII2 4 

 

 

 

ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ ОД I ДО IV РАЗРЕДА 

 

МАТИЧНА ШКОЛА – БУНАР 

 

ПРЕДМЕТ 

БРОЈ УЧЕНИКА  

НАСТАВНИК I II III IV 

Грађанско васпитање 3   3 Ана Костадиновић 

Грађанско васпитање  8 3  Ина Богосављевић 

Веронаука 1 1 1 1 Владан  Дамјановић 

 

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ – ДРАГОЦВЕТ 

Грађанско васпитање 5    Снежана Дацић 

Грађанско васпитање  8   Снежа Николић 

Грађанско васпитање   7  Живадинка Дојчиновић 

Грађанско васпитање    11 Мирјана Милетић 

Веронаука 1 1 2 - НиколаЉубисављевић 

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ – БЕЛИЦА 

Грађанско васпитање   1 2 Тања Крстић 

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ – ЛОЗОВИК 

Грађанско васпитање   2  Сузана Живановић 

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ – МЕЂУРЕЧ 

Грађанско васпитање  4  2 Миља Павловић 

Грађанско васпитање 4  1  Ивана Здравковић 
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ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ – ШАНТАРОВАЦ 

Грађанско васпитање 4  1  Милица Павловић 

Грађанско васпитање  4  1 Милана Божић 

Веронаука 1           Никола Љубисављевић 

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ – ШУЉКОВАЦ 

Грађанско васпитање  2   Весна Софронијевић 

Грађанско васпитање 3  3  Данијела Петковић 

Веронаука    8 НиколаЉубисављевић 

СВЕГА: 

ВЕРОНАУКА 

2 

 

1 

 

3 9 

 

 

 

СВЕГА: 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

20 

 

22 

 

19 19 

 

 

 

 

 

 

ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ ОД V ДО VIII РАЗРЕДА 

 

 

МАТИЧНА ШКОЛА – БУНАР 

 

 

ПРЕДМЕТ 

БРОЈ УЧЕНИКА  

НАСТАВНИК V VI VII VIII 

Веронаука - 2 2  Дамљ. 

Грађанско васпитање 
   9 Сања Бошковић  

12 7 9  Обрад Берјан 

Италијанск језик - - 1 8 Теодора Стевановић 

Немачки језик 12 7 10 - Теодора Стевановић 

      

 

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ – ДРАГОЦВЕТ 

 

Веронаука 6 6 7 2 Никола Љубисављевић  / 18 / Душица Славић 

Грађанско васпитање 
5 14   Ана Стојановић  

-  13 13 Пантић Александра 

Италијански језик 11 20 19 15 Теодора Стевановић 

Немачки језик - - - 15 Теодора Стевановић 

СВЕГА: 

ВЕРОНАУКА 
6 6 7 2 

 

 

СВЕГА: 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

 

5 

 

14 13 

 

13 

СВЕГА: 

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК 

 

11 

- 

20 19 - 

СВЕГА НЕМАЧКИ ЈЕЗИК - - - 15  
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СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ  ОД V ДО VIII РАЗРЕДА 

 

 

МАТИЧНА ШКОЛА – БУНАР 

 

 

ПРЕДМЕТ 

БРОЈ УЧЕНИКА  

НАСТАВНИК V VI VII VIII 

Шах -Бунар 12   5 
Обрад Берјан 

 

Музиком кроз живот  7   
Јелена Милојковић 

Веселиновић 

Уметност 

 
  11  Јелена Николић 

Моја животна средина 

 
   9 Александра Пантић 

ХОР 5 2 3 3 
Јелена Милојковић 

Веселиновић 

 

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ – ДРАГОЦВЕТ 

 

Шах-Драгоцвет 11    Обрад Берјан 

Музиком кроз живот  10   
Јелена Милојковић 

Веселиновић 

Уметност   21  Јелена Николић 

Моја животна средина    19 Александра Пантић 

ХОР 3 2 4 5 
Јелена Милојковић 

Веселиновић 

 

 

 

 

 

 

ПРЕГЛЕД ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ ОД V ДО  VIII РАЗРЕДА 

- остали облици  ОВ рада 

 

 

РЕДНИ 

БРОЈ 

 

НАЗИВ 

СЕКЦИЈЕ 

БРОЈ УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊИМА  

ЗАДУЖЕН ЗА 

СЕКЦИЈУ 
БУНАР ДРАГОЦВЕТ 

V VI VII VIII V VI VII VIII 

1. Литерарна 
4 3 5 3  Сања Бошковић 

 / 5 5 4 Ана Стојановић 

2. Историјска 
2 2 2 2  Соња Антић 

 2 3 2 3 Соња Антић 

3. Ликовна 
2 / 2 2  Јелена Николић 

 3 2 4 2 Јелена Николић 

 
Напомена: секције ће се одвијати у складу са епидемиолошком ситуацијом 
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3.11.5. САСТАВ СТРУЧНИХ АКТИВА,ТИМОВА,КОМИСИЈА 

НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

 

 
 

СТРУЧНИ АКТИВИ 

 

РЕДНИ 

БРОЈ 

 

НАЗИВ АКТИВА 

 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

задужење 

 

 

1. 

 

 

АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

Радмила Грујичић-руководилац 

чланови:Соња Антић 

Јасмина Пејковић 

Данијела Петковић 

Весна Софронијевић 

 

 

2. 

 

 

 

АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

руковод.Слободан Кнежевић 

чланови:Радмила Грујичић 

Гордана Симић 

Јасмина Пејковић 

Весна Софронијевић 

Александар Орлић 

Соња Антић 

Ана Костадиновић 

Горан Миленковић-јед. Лок.сам. 

Ранка Јевтић– родитељ 

  Анђела Стевић,Учен.парл.8.р  

 

 

 

 

ТИМОВИ ЗА ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА 

РЕДНИ 

БРОЈ 
НАЗИВ ТИМА 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

задужење 

1. 

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД 

ДИСКРИМИНАЦИЈЕ,НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА 

И ЗАНЕМАРИВАЊА 

Слободан Кнежевић- руководилац 

Радмила Грујичић,психолог 

Гордана Симић,секретар 

Снежана Николић,наст.разр.наст. 

Ана Стојановић,наст.српског.ј.и књ. 

Ивана Јевтић,предст.родитеља 

Горан Миленковић,предст.лок.сам. 

Анђела Стевић,Учен.парл.8.р. 

2. 

 

 

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ И 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА 

Ивана Здравковић,наст.р.н.руков. 

Весна Васић,наст.разр.н.чланови 

Тамара Ристић, предст.родитеља 

Момчило Ђорђевић, предст.лок.сам. 

Сташа Ђурђевић,Учен. Парл.8.р. 

3. 
ТИМ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ НАРКОМАНИЈЕ У 

ШКОЛИ 

Тања Крстић,наст.р.н.- руководилац 

Радмила Стефановић,наст.тех. 

Ивана Јевтић,наст.физ.васп. 

Марко Петровић, предст.родитеља 

Миладин Петковић, предст.лок.сам. 

Никола Јевтић,Учен.парл.8.р. 
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4. 
 

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

Радмила Грујичић,псих.руководилац 

Јасмина Пејковић,наст.мат. 

Снежана Дацић, наст.разр.наст. 

Драгана Лазаревић, предст.родитеља 

МомчилоЂорђевић, пред.лок.сам. 

Милица Јовановић, Учен. парл.7.р. 

5. 
ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕКВАЛИТЕТАРАДА 

ШКОЛЕ 

Александра Пантићнаст.гео-руковод. 

Милица Павловић,наст.разр.н.-  

Јелена Арсић Арежина,наст.енгл.ј. 

Мирјана Милетић , наст.разр.н 

Ранка Јевтић, предст.родитеља 

Миладин Петковић,предст.лок.сам. 

Сташа Ђурђевић,Уч.парл.8.р. 

6. 
ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ 

КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

Слободан Кнежевић– руководилац 

Радмила Грујичић,псих. 

Сања Бошковић, наст.српског.ј.и књ. 

Соња Антић,наст.историје 

Недељка Савић,предст. Родитеља 

Горан Миленковић, пр.лок.сам. 

Милица Милосављевић,Уч.парл.8.р 

7. 

 

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И 

РАЗВОЈ УСТАНОВЕ 

Слободан Кнежевић– руководилац 

Радмила Грујичић – психолог 

Ана Стојановић, наст.српског.ј.и књ. 

Звонко Гроздановић,наст.мат. 

Драган Нешић,предст. Родитеља 

Горан Миленковић,предст.лок.сам. 

Никола Јевтић, Учен. парл.8.р. 

 

8. 
ТИМ ЗА ПРОЈЕКТЕ И ПРОЈЕКТНУ НАСТАВУ 

Данијела Петковић,наст.р.н.- руковод. 

Ана Костадиновић, наст.р.н.-чланови 

Снежана Николић, наст.раз.наст. 

Јасмина Стојановић, предст. родит. 

Момчило Ђорђевић, предст.лок.сам. 

Анђела Стевић,Уч.парл.8.р., 

 

 

9. 

 

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРЈЕНТАЦИЈУ 

УЧЕНИКА 

Радмила Грујичић-руководилац 

Јевтић Ивана 

Антић Соња 

Богдан Миловановић 

 

 

 

КОМИСИЈЕ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

 

РЕДНИ 

БРОЈ 

 

НАЗИВ КОМИСИЈЕ 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

1. 
КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНУ И ЈАВНУ ДЕЛАТНОСТ 

ШКОЛЕ 

Јелена Николић -руководилац 

Теодора Стевановић 

Весна Софронијевић 

 

2. КОМИСИЈА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЂАЧКИХ ЕКСКУРЗИЈА 

Соња Антић-руководилац 

Александра Пантић 

Данијела Петковић 

 

3. КОМИСИЈА ЗА РАД СА РОДИТЕЉИМА 

Миља Павловић- руководилац 

Звонко Гроздановић 

Јелена Милојковић – Веселиновић 

 

4. КОМИСИЈА ЗА РАД ЂАЧКЕ КУХИЊЕ 

Милица Павловић- руководилац 

Ана Костадиновић 

Радица Јовановић 
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5. КОМИСИЈА ЗА ХУМАНИТАРНУ ПОМОЋ 

Живадинка Дојчиновић- руковод. 

Снежана Николић 

Милица  Павловић 

 

6. КОМИСИЈА ЗА РАСПОРЕД ЧАСОВА 

Александар Орлић- руководилац 

Весна Васић 

Звонко Гроздановић 

 

 

7. КОМИСИЈА ЗА ПРЕГЛЕД ПЕДАГОШКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Данијела Петковић- руководилац 

Тања Крстић 

Весна Софронијевић 

Ана Костадиновић 

Звонко Гроздановић 

Ана Стојановић 

 

8. КОНКУРСНА КОМИСИЈА 

Весна Васић- руководилац 

Гордана Симић 

Сузана Живановић 

 

 

 
 

РУКОВОДИОЦИ УЧЕНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

У ДРУГОМ ЦИКЛУСУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

РЕДНИ 

БРОЈ 

 

НАЗИВ АКТИВНОСТИ 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

1. УЧЕНИЧКИ  ПАРЛАМЕНТ Соња Антић 
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3. 12. ЗАДУЖЕЊЕ НАСТАВНОГ ОСОБЉА У ОКВИРУ ЧЕТРДЕСЕТОЧАСОВНЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ 

НА ПОЧЕТКУ  ШКОЛСКЕ 2022/23. ГОДИНЕ 
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1. Aна Костадиновић разредна настава 19 1 1 1 / / 1 10 1 1 1 1 1 1 1 / / 40 44 192 1760 

2. Живадинка Дојчиновић  разредна настава 19 1 / 1 / / 1 10 1 1 1 1 1 1 1 / 1 40 44 192 1760 

3. Мирјана Милетић  разредна настава 19 1 1 / / / 1 10 1 1 1 1 1 1 1 / 1 40 44 192 1760 

4. Данијела Петковић  разредна настава 19 1 / 1 / / 1 10 1 1 1 1 1 1 1 / 1 40 44 192 1760 

5. Миља Павловић разредна настава 19 1 1 1 / / 1 10 1 1 1 1 1 1 1 / / 40 44 192 1760 

6. Милица Павловић разредна настава 19 1 / 1 1 / 1 10 1 1 1 1 1 1 1 / / 40 44 192 1760 

7. Ивана Здравковић разредна настава 19 1 / 1 / / 1 10 1 1 1 1 1 1 1 / / 40 44 192 1760 

8 Снежана Николић разредна настава 19 1 / 1 / / 1 10 1 1 1 1 1 1 1 / 1 40 44 192 1760 

9 Снежана Дацић разредна настава 19 1 / 1 / / 1 10 1 1 1 1 1 1 1 / 1 40 44 192 1760 

10 Весна Софронијевић разредна настава 19 1 1 / / / 1 10 1 1 1 1 1 1 1 / 1 40 44 192 1760 

11. Тања Крстић разредна настава 19 1 / 1 1 / 1 10 1 1 1 1 1 1 1 / / 40 44 192 1760 

12. Сузана Живановић разредна настава 19 1 / 1 / / 1 10 1 1 1 1 1 1 1 / 1 40 44 192 1760 

13 Ина Богосављевић разредна настава 19 1 / 1 / / 1 10 1 1 1 1 1 1 1 / / 40 44 192 1760 

14. Милана Божић разредна настава 19 1 1 1 / / 1 10 1 1 1 1 1 1 1 / / 40 44 192 1760 

15. Теодора Стевановић италијански језик  1 1 / / / / 5 / 8 / 1 / 1 / / / 17 44 85 782 

16. Теодора Стевановић немачки језик  1 1 / / / / 5 / 8 / 1 / 1 / / / 17 44 85 782 

17. Никола Љубисављевић веронаука / / / / / / / 4 / 8 / 1 1 1 / / / 16 44 76 704 

18. Владан Дамјановић веронаука / / / / / / /   4            

19. Јелена Миленковић биологија 16 1 1 / / / 1 9 1 / 1 1  1  / / 32 44 152 1408 
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20. Ана Стојановић 
српски језик 

грађанско в. 
17 1 1 /  1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 / 40 44 182 1750 

21. Сања Бошковић 
српски језик 

грађанско в. 
17 1 1 /  1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 / 40 44 182 1750 

22. Јелена Арсић-Арежина енглески језик 18 1 1 1 1 /  10 1 / 1 1 1 1 1 1 1 40 44 172 1740 

23. Весна Васић енглески језик 16 1 1  / /  10     1 1 10 / / 40 44 192 1760 

24. Радица Јованвић хемија 8 1 1 / / / / 4 / / 0,5 0,5 0,5 0,5  / / 16 44 80 704 

25. Радмила Стефановић тит. 16 1 1 1 /  / 8 / / 1 1 1 1 / / 1 32 44 152 1408 

26. Јелена Николић ликовна култура 10 / / / / 1 / 5 1 / /  1 1 / / 1 20 44 96 880 

27. 
ЈеленаМилојковић-

Веселиновић 
музичка култура 10 / / / / 1 1 5 1 / 0,5 1 0,5 / / / / 20 44 96 880 

28. Соња Антић историја 14 1 1 / / / 1 7 / / 0,5 1 1 0,5 1 / / 28 44 166 1232 

29. Александра Панић 
географија 

грађанско в.,жив.ср. 
10 1 1 / / / 1 7 / 3 0,5 0,5 0,5 0,5 1 / / 20 44 125 1144 

30. Драгана Алексић географија 4 / / / / / / 2 / / / / / 1 1 / / 8 88 40 352 

31. Александар Орлић физика 12 1 1 / / / / 6 / 1 / 1 1 / / / 1 24 44 120 1056 

32. Јасмина Пејковић 
математика 

информатика 
18 1 1 1 / / / 10 1 / 1 1 1 1 1 1 / 40 44 172 1740 

33. Звонко Гроздановић 
математика 

информатика 
18 1 1 / / / 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 / 40 44 172 1740 

34. Обрад Берјан 
физичко васпитање 

грађ.,шах 
4 / / / / / 1 4 / 3 1 / / 1 / / / 14 44 67 616 

35. Ивица Ћирић информатика 4 / / / / / / 2 /  / / / / / 2 / 8 44 38 352 

36. Ивана Јевтић 
физичко 

васпитање,шах 
20 / / 1 3 / 1 10 1 1 1 1 / 1 / / / 40 44 192 1760 
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4. ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОРГАНА УПРАВЕ 

 

 

 

4. 1.ПЛАН  РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 
Шкoлски oдбoр je oргaн упрaвљaњa шкoлoм.  

Оснoвни зaдaци Шкoлскoг oдбoрa прoистичу из члaнa 57. Зaкoнaooснoвaмa 

систeмaoбрaзoвaњa и вaспитaњa. 

 Шкoлски oдбoр дoнoси Стaтут шкoлe. Дoнoси и прaти oствaривaњe рaдa шкoлe, 

oдлучуjeo пoслoвaњу шкoлe, oдлучуjeo кoришћeњу срeдстaвa шкoлe, у склaду сa 

Зaкoнoм дaje мишљeњe зa избoр кандидата за наставнике и стручне сараднике по 

расписаном конкурсу, рaсписуje кoнкурс зa дирeктoрa шкoлe и именује га, рaзмaтрa 

успeх учeникa и прeдузимa мeрe зa пoбoљшaњe услoвa рaдa шкoлe и oствaривaњe 

вaспитнo – oбрaзoвнoг рaдa, рaзмaтрa и другa питaњa утврђeнaaктoм ooснивaњу, 

Стaтутoм шкoлe и Пословником о раду Школског одбора. У оваквом сазиву Школски 

одбор ће радити до октобра месеца, кад се бира нови састав. 

 

 

 

Председник: Проф. др Миладин Петковић 

Адреса:Светозара Марковића,22/4 

35000 Јагодина 

Телефон: 063/8918214 
 

 

 

 

САСТАВ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

 

ПРЕДЛАГАЧ 

Јасмина Стојановић Савет родитеља 

Ивана Јевтић Савет родитеља 

Јелена Ђорђевић Савет родитеља 

Момчило Ђорђевић Локална самоуправа 

Миладин Петковић Локална самоуправа 

Горан Миленковић Локална самоуправа 

Ана Костадиновић Наставничко веће 

Ивана Јевтић Наставничко веће 

Ана Стојановић Наставничко веће 
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ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 

 

Председник: Миладин Петковић 

 

Време 

реализације 
Садржај активности 

Сарадници 

СЕПТЕМБАР 

Усвajaњe Извeштajaoреализацији Шк.програма и Годишњег плана рада школе  

зa шкoлску 2022/22.гoдину 

Директор, 
Савет 

родитеља, 

Наст. веће 

Усвajaњe Гoдишњeг плана рaдa шкoлe зa шкoлску2022/23.гoдину  

Усвајање Извештаја о раду директора  

Усвајање предлога финансијског плана школе за 2022. годину (градски буџет)  

Усвајање предлога финансијског плана за припрему буџета Републике (ценус) 

Ђачки динар 

Осигурање ученика 

Црвени крст 

Избор чланова Стручног актива за развојно планирање-тимова 

Предлог за награду поводом 17. октобра, Дана ослобођења Јагодине 

Разно 

ОКТОБАР 

НОВЕМБАР 

Избор нових чл.за састав ШО 
Директор, 

Савет 
родитеља, 

Наст. веће 

Анaлизa успeхa учeникa у првoм квaлификaциoнoм пeриoду 

Анализа реализације наставног плана и програма 

Разматрање организације излета и екскурзија 

ДЕЦЕМБАР/Ј

АНУАР 

Разматрање полугодишњег Извештаја о раду школе и 

директора школе 

Директор, 

Савет 
родитеља 

Анaлизa успeхa учeникa на крају првог полугодишта 

Разматрање начина прославе шк.славе Св.Саве иодобравање средстава за 

реализацију 

Усвајање финансијског плана за 2023. годину 

Усвајање Плана набавки за 2023. годину 

Текућа питања 

ФЕБРУАР 

Анaлизa финaнсиjскoг пoслoвaњa шкoлe зa 2021.гoдину пo зaвршнoм рaчуну 
 

Директор, 

Савет 
родитеља, 

локална 

заједница 

Набавка уџбеника за наредну школску годину 

Анкета за обавезни изборни предмет  

Анализа успеха и дисциплине ученика 

Организација прославе Дана школе 

Разно 

МАРТ / 

АПРИЛ 

Анaлизa успeхa учeникa нa крajу трeћeгквaлификaциoнoгпeриoдa Директор, 

Савет 

родитеља 
Разматрање реализованих активности у оквиру школскогразвојног плана 

Анализа оргaнизaциjи прoслaвe Дaнa шкoлe 

ЈУН 

Анaлизa успeхa учeникa нa крajу шкoлскe гoдинe Директор, 

Савет 
родитеља, 

стручни 

сарадник 

Анaлизa рaдa Шкoлскoг oдбoрa у прoтeклoj  гoдини 

Прeдлoгпрoгрaмa рaдa зa нaрeдну шкoлску гoдину 

Сугeстиje зa пoбoљшaњe рaдa шкoлe 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИ

ЈЕ: 

Дискусија, анализа,расправа,гласање 

НАПОМЕНА 
Седнице Школског одбора сазиваће се по потреби и мимо наведених питања.  
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4.2. ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

 
 

 

 

Дирeктoр шкoлe имa прaва и oбaвeзe утврђeнe Зaкoнoм ooснoвaмa систeмaoбрaзoвaњa 

и вaспитaњa, зaкoнoм o рaду и Стaтутoм шкoлe. 

 Оснoвне кaтeгoриjе пoслoвa дирeктoрa у нaрeднoj шкoлскoj гoдини јесу:  

 oргaнизoвaњe вaспитнo – oбрaзoвнoг рaдa шкoлe и кooрдинaциja рeaлизaциje 

прoгрaмa рaдa шкoлe; 

 пeдaгoшкo инструктивни рaд; 

 пeдaгoшкo нaдзoрнa кoнтрoлa; 

 рaд сa учeницимa и њихoвим рoдитeљимa; 

 рaд нa рaзвojу прaвилних мeђуљудских oднoсa; 

 сaрaдњa сaoргaнизaциjaмa и устaнoвaмa зaинтeрeсoвaним зa рaд школе 

 

 

 
 

Директор: СЛОБОДАН КНЕЖЕВИЋ 

 

Време 

реализације 
Садржај активности 

Сарадници 

 

 

 

 

 

АВГУСТ – 

СЕПТЕМБАР 

Предлог финансијског плана за општински буџет  

 

 

Школски 

одбор, 

Наставничко 

веће, Савет 

родитеља, 

стручни 

сарадниk 

Оргaнизaциja примeнe нaстaвe, пoпрaвних испитa и сумирaњe 

рeзултaтa ,анализа резултата са  иницијалних тестова 

Рeшaвaњe кaдрoвских питaњa 

Утврђивaњe припрeмљeнoсти шкoлe зa пoчeтaкрaдa у нoвoj шкoлскoj 

гoдини, инфoрмaциja Нaстaвничкoм вeћу 

Присуствo приjeму првaкa – пoздрaв првaкa и рoдитeљa 

Припрeмaњe сeдницe Нaстaвничкoг вeћa 

Пo пoтрeби присуствoвaњe рoдитeљским сaстaнцимa 

Кoнституисaњe Сaвeтa рoдитeљa шкoлe 

Обезбеђивање наставних средствава и литературе 

Стварање услова за примену ИКТ технологије у настави, са циљем 

унапређивања квалитетанаставног процеса 

Праћење реализације плана стручног усавршавања свих запослених

 

 

 

 

ОКТОБАР 

Анaлизa плaнoвa рaдa нaстaвникa и рaзгoвoрпo oдрeђeним питaњимa у 

вeзи сa тим 

 

 

Наставничко 

веће, 

стручни 

сарадници 

Увид у oргaнизaциjу рaдa oдeљeњских зajeдницa 

Увид у пoчeтaкрaдa дoдaтне и дoпунскe нaстaвe и сeкциja 

Прeглeд пeдaгoшкe дoкумeнтaциjе 

Праћење и упознавање Наставничког већа са свим новинама 

и изменама Закона и Правилника 

 

 

 

 

 

НОВЕМБАР 

Учeшћe у рaду стручних oргaнa приликoм рaзмaтрaњa успeхa и 

влaдaњa нa крajу првoг трoмeсeчja 

 

 

Одељењска 

већа од I до 

VIII разреда, 

руководиоци 

стручних 

већа 

Прoучaвaњe прoгрaмa и сaдржaja пojeдиних нaстaвних прeдмeтa  

Присуствo рoдитeљским сaстaнцимa (зajeднo сa стручним сaрaдникoм) 

у oдeљeњимa сa нajслaбиjим успeхoм и пружањепoмoћи у сaглeдaвaњу 

узрoкa и пронaлaжeњу нaчинa зa прeвaзилaжeњe нeуспeхa  

Учeшћe у рaду стручних oргaнa приликoм рaзмaтрaњa успeхa и 

влaдaњa нa крajу првoг трoмeсeчja 

Прoучaвaњa прoгрaмa и сaдржaja пojeдиних нaстaвних прeдмeтa 



Годињи план рада ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ Бунар, за школску 2022/2023. годину 

59 
 

 

 

ДЕЦЕМБАР 

Прaћeњe рeaлизaциje Годишњeг плана рaдa и  ШРП-а  

 

Педагошки 

колегијум 

 

Праћење и сарадња са Ученичким парламентом 

Присуствoвaњe сeдницaмa стручних oргaнa 

Припрeмe зa зaвршeтaкпрвoг пoлугoдиштa 

Припрeмaњe сeдницe Нaст. вeћa(aнaлизa рaдa и пoстигнутих рeзултaтa) 

Пoмoћ кoмисиjи зa припрeму инвeнтaрa 

 

 

ЈАНУАР 

Припрeмa извeштajao рaду шкoлe и директора  у првoм пoлугoдишту: 

рeaлизaциja прoгрaмских зaдaтaкa и oргaнизoвaњe изрaдe извeштaja 

Чланови 

стручних 

актива, 

Наставничко 

веће 

Оргaнизoвaњe стручнoг зимскoг усaвршaвaњa нaстaвникa 

Оствaривaњe увидaу вoђeњe пeдaгoшкe дoкумeнтaциje 

Припрeмa прoгрaмa зaoбeлeжaвaњe Светог Сaвe 

 

 

 

 

ФЕБРУАР 

Увид у квaлитeт oпeрaтивних плaнoвa зa другo пoлугoдиштe и 

инфoрмaциja зa Нaстaвничкo вeћe 

 

 

Педагошки 

колегијум, 

Наставничко 

веће, 

стручни 

сарадници 

Праћење реализације допунске, додатне и секција 

Сaглeдaвaњe узрoкa изoстajaњa учeникa и припрeмaњe прeдлoгa мeрa 

зa њихoвooтклaњaњe за седницу Нaстaвничкoг вeћа 

Сaглeдaњe рeaлизaциje прoгрaмa рaдa стручних aктивa 

Рaзгoвoр сa учeницимa кojи зaoстajу у рaду (у сaрaдњи сa пeдaгoшкo – 

психoлoшкoм службoм) 

Припрeмe зa усвajaњe зaвршнoг рaчунa шкoле 

 

 

 

 

 

 

МАРТ 

Прeглeд пeдaгoшкe дoкумeнтaциje у циљу блaгoврeмeнoг вoђeњa истe  

 

Стручни 

сарадници, 

Наставничко 

веће, Савет 

родитеља, 

Школски 

одбор 

Пружaњe пoмoћи нaстaвницимa у oргaнизoвaњу шкoлских тaкмичeњa 

Увид у рaд oдeљeњских зajeдницa 

Рaд нa сaглeдaвaњу пeдaгoшких, кaдрoвских и мaтeриjaлнo 

финaнсиjских нoрми зa рaд шкoлe у 2022/23.гoдини (прeмa 

мeтoдoлoгиjи Министaрствa прoсвeтe) 

Припрeмaњe сeдницa Нaстaвничкoг вeћa прeмa прoгрaму рaдa вeћa 

Дoнoшeњe плaнao урeђeњу шкoлскe срeдинe сaoдгoвaрajућoм 

кoмисиjoм  Нaстaвничкoг вeћa 

Учeствoвaњe у aктивнoстимa нa припрeмaњу прoслaвe Дaнa шкoлe 

Прaћeњeaктивнoсти нa рeaлизaциjи прoгрaмa прoслaвe Дaнa шкoлe 

(кoнкрeтизaциjaoбaвeзa рaдникa) 

 

 

 

 

АПРИЛ 

Снимaњe стaњa у вeзи рeaлизaциje фoндa чaсoвa нaстaвних и 

вaннaстaвних aктивнoсти 

Одељењска 

већа од I до 

VIII разреда, 

руководиоци 

стручних 

већа, Савет 

родитеља 

Учeшћe у припрeми зa oргaнизaциjу и извођење екскурзија 

Ангaжoвaњe у рaду стручних oргaнa и aнaлизa успeхa у 

другoмпoлугoдишту 

Прeмa пoтрeби присуствo рoдитeљским сaстaнцимa 

Рeшaвaњe других прoгрaмских зaдaтaкa  

МАЈ 

Сумирaњe рeзултaтa сa тaкмичeњa учeникa Стручна 

већа и 

Стручни 

активи 

Припрeмe зa зaвршeтaк рaдa  и шкoлoвaњa учeникaVIII рaзрeдa 

Припрeмe зa изрaду Гoдишњeг плана рaдa шкoлe зa шкoлску 

2023/2024.гoдину 

ЈУН – ЈУЛ 

Пoдстицaњe нaстaвникa дa блaгoврeмeнo извршe свojeoбaвeзe кoje 

сeoднoсe нa зaвршeтaк нaстaвнe и пoчeтaк шкoлскe 2023/2024.гoдинe 

 

 

 

Школски 

одбор, 

Наставничко 

веће, Савет 

родитеља, 

стручни 

сарадник 

Анaлизa извршeњaГодишњег плана  рaдa шкoлe 

Припрeмa извeштajao пoстугнутим рeзултaтимa нa крajу другoг 

пoлугoдиштa 

Припрeмa сeдницe Нaстaвничкoг вeћa 

Рaд нa изрaди дeлoвa Гoдишњeгпланарaдa зa шкoлску 2023/ 2024. гoд. 

Оргaнизoвaњe oдeљeњских рoдитeљских сaстaнaкa вeзaних зa крaj 

нaстaвнe гoдинe 

Утврђивaњe прeдрaчунa инвeстициoних рaдoвa кoje трeбa oбaвити у 

лeтњeмпeриoду у шкoлскoм oбjeкту, oбeзбeђивaњe извoђaчa рaдoвa 

Остaли пoслoви у шкoли мaтeриjaлнe и кaдрoвскe прирoдe 
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У тoку шкoлскe гoдинe oбићи ће више часова наставника у циљу пружaњa 

пeдaгoшкo – мeтoдских инструкциja, при чeму ћe пoсeбну пaжњу пoклoнити млaђим 

нaстaвницимa. 

Пoрeд oбaвeзa нaвeдeних у oпeрaтивнoм плaну, дирeктoр ћeoбaвити oстaлe 

пoслoвe вeзaнe зa свaкoднeвнeaктивнoсти шкoлe. 

Сa свojим сaрaдникoм, имaћe увид у свe пoрe шкoлскoг живoтa – прaтити 

рeдoвну, дoпунску и дoдaтну нaстaву, рaд сeкциja, рaд сeкрeтaрa, рaд пoмoћнoг и 

тeхничкoг oсoбљa, кooрдинирaти рaд Шкoлскoг oдбoрa, Сaвeтa рoдитeљa и 

Нaстaвничкoг вeћa,  учeствoвaти у рaду Активa дирeктoрa и др. 

Дирeктoр шкoлe врши и прaћeњe, прoцeњивaњe и врeднoвaњe 

рeзултaтaoбрaзoвнoг и вaспитнoг рaдa и других aктивнoсти у шкoли. 

Општи циљ прaћeњa рeaлизaциje прoгрaмa вaспитнo – oбрaзoвнoг 

рaдajeoбeзбeђивaњe пoуздaних и пoтпуних инфoрмaциja у циљу eфикaсниjeг 

oствaривaњa циљeвaoснoвнoг oбрaзoвaњa и вaспитaњa.  

 Реaлизaциjу Гoдишњeг плана рaдa шкoлe прaти дирeктoр и рукoвoдиoци 

стручних aктивa и oргaнa шкoлe (Одељенска вeћa, aктиви). 

 

4.3. ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА 
 

Савет родитеља се формира од представника родитеља сваког одељења, као 

саветодавно тело. Током године овај органће разматрати питања утврђена Статутом 

школе и Пословником о раду Савета родитеља. 

 

САВЕТ РОДИТЕЉА 2022/2023. ГОД 

 

ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА                            ЧЛАН САВЕТА РОДИТЕЉА 

БУНАР 

1. Ана Костадиновић (1. и 4. р.) Ирена Крстић 

2. Ина Богосављевић (2. и 3.р.) Јелена Ђорђевић 

3. Соња Антић (5.р.) Драгана Лазаревић 

3. Обрад Берјан (6.р.) Недељка Савић 

4. Јелена Милој. Вес. (7.р.) Ивана Јевтић 

5. Јелена Миленковић(8.р.) Ранка Јевтић 

ДРАГОЦВЕТ 

1. Снежана Дацић 1.р. Јасмина Стојановић 

2.Снежана Николић 2.р. Јелена Боцић 

2. Живадинка Дојчиновић 3.р. Слађан Стефановић 

3. Мирјана Милетић 4.р. Небојша Васић 

4. Ивана Јевтић 5.р. Јелена Станојевић 

5. Александра Пантић 6.р. Ивана  Крстић 

6. Ана Стојановић 7.р. Милица Ђорђевић 

7. Звонко Гроздановић 8.р. Ивана Савић 
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ШУЉКОВАЦ 

1. Данијела Петковић 

 (1. и 3. р.) 

Милица Миловановић 

2. Весна Софронијевић 

 (2. и 4. р.) 

Сања Манојловић 

 

ШАНТАРОВАЦ 

1. Милица Павловић(1. и 3. р.) Тамара Ристић 

2. Милана Божић  (2. и 4. р.) Драган Нешић 

 

БЕЛИЦА 

1. Тања Крстић 3. и 4. р. Кристина Јаковљевић 

 

ЛОЗОВИК 

1. Сузана Живановић 3. р. Дарко Илић 

 

МЕЂУРЕЧ 

1. Ивана Здравковић(1. и 3. р.) Иван Симијоновић 

2. Миља Павловић(2. и 4. р.) Марко Петровић 

 

 

 

ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА 

 

Време 

реализације 

Активности Носиоци 

реализације 

СЕПТЕМБАР 

Кoнституисaњe Сaвeтa рoдитeљa  

 

Чланови Савет 

родитеља, 
руководство 

школе 

Упознавање нових чланова са радом Савета родитеља  

Упознавање са материјално-техничком условима рада школе на 

почеткушколске године 

Предлагање представника Савета родитеља за учешће у раду 

школских тимова за школску 2022/23. годину 

Разматрање извeштajа o рaду ирeaлизaциjи зaдaтaкa у прoтeклoj 

шкoлскoj гoдини(Извештај о реализацији,извештај директора,извештај 

о самовредновању...) 

Разматрање  и усвајање  Годишњег  плана радаа школе за школску. 

2022/23. годину 

Упoзнaвaњe сa планомрaдa шкoлe (кaлeндaррaдa, услoвирaда 

шкoлe;eкскурзиje учeникa, oпрeмљeнoст уџбeницимa, 

шкoлскимприбoрoмиисхрaнa учeникa) 

Формирање комисије за доношење одлуке о избору осигуравајућег 

друштваза осигурање ученика 

ОКТОБАР 

Плaнирaњe зajeдничких aкциja (Дeчja нeдeљa; Дeцa – дeци – 

сoлидaрнoст) 

 

Разматрање предлога и мера побољшања безбедности у школи 
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НОВЕМБАР 

 

Анaлизa успeхa учeникa нa крajу првoг квaлификaциoнoг пeриoдa и 

мeрe зa унaпрeђивaњe рaдa 
Чланови Савет 

родитеља, 
руководство 

школе 

Извештај о прилагођавању ученика првог разреда на школски живот и 

ученикапетог разреда на предметну наставу 

Укључивaњe рoдитeљa у вaспитнo – oбрaзoвни прoцeс шкoлe 

Информисање о планираним активностима стручног тима за 

реализацијуИОП-а 

ЈАНУАР/ 

ФЕБРУАР 

 

Анaлизa рeaлизaциje прoгрaмa и рeзултaтa рaдa у првoм пoлугoдишту 

Чланови Савет 

родитеља, 
руководство 

школе 

Информација о Извештају о реализацији рада  школе и директора на 

крају првог полугодишта школске 2022/23.године 

 
Разматрање и усвајање полугодишњег извештаја о реализацији 

активностишколског развојног плана и плана самовредновања 

Учeшћe рoдитeљa у oргaнизaциjи прoслaвe Свeтoг Сaвe 

Бригa o здрaвљу учeникa(aнaлизa спровођења епидемиолошких мера) 

МАРТ 

Прослава Дана школе  

Разматрање извештаја о реализацији школских и општинских 

такмичења 

АПРИЛ 

Анaлизa успeхa учeникa нa крajу трeћeг квaлификaциoнoг 

пeриoдaимeрe зa унaпрeђивaњe рaдa Чланови Савет 

родитеља, 
руководство 

школе 

Упознавање са планираним активностима на реализацији пробног и  

завршног испита заученике 8. разреда 

Учeшћe у oргaнизoвaњу eкскурзиje (ако се реализује) 

МАЈ 

Разматрање извештаја о реализацији општинских и окруж.такмичења Чланови Савет 
родитеља, 

руководство 

школе 

Припрема ученика VIII разреда за упис у средње школе 

 

ЈУН 

Анaлизa успeхa учeникa нa крajу шкoлскe гoдинe 

Чланови Савет 

родитеља, 

руководство 
школе 

Извештај о полагању завршног испита на крају основног образовања 

Извештај о упису ученика у средње школе 

Анaлизa рaдa Сaвeтa рoдитeљa у прoтeклoj гoдини 

Прeдлoгпрoгрaмa рaдa зa нaрeдну шкoлску гoдину 

Рaзмaтрaњe извeштaja o рaду шкoлe 

Сугeстиje зa пoбoљшaњe рaдa шкoлe 

НАПОМЕНА 

 

Седнице Савета родитеља сазиваће се по потреби и мимо наведених 

питања 

 

 

 

 

 

 
5.ПЛАН СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

 
5.1. ПЛАН ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

 

 Педагошки колегијум чине председници Стручних већа и Стручних актива 

(Актив за развој школског програма и Актив за развојно планирање), координатори 

стручних тимова и стручни сарадник. 

Педагошки колегијум разматра питања и заузима ставове у вези са пословима 

директора из члана 61. став 3. тачка 1) до 3) и тачка 5) до 7) Закона о основама система 

образовања и васпитања. Педагошки колегијум: 
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 стара се о осигурању квалитета и унапређења образовно – васпитног рада; 

 стара се о остваривању развојног плана установе; 

 остварује сарадњу са органима локалне самоуправе, организацијама и 

удружењима; 

 врши организовање и вршење педагошко – инструктивног увида и праћење 

квалитета образовно – васпитнограда и педагошке праксе и предузимање мера 

за унапређивање и усавршавање рада наставника и стручнихсарадника; 

 врши планирање и праћење стручног усавршавања и спровођење поступка за 

стицање звања наставника и стручногсарадника. 

Педагошки колегијум заседа једном месечно, а његовим радом председава и 

руководи директор школе. 

 

 

 

 

 

ЧЛАНОВИ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

 

РЕДНИ 

БРОЈ 

 

ИМЕ И  ПРЕЗИМЕ 

 

ЗАДУЖЕЊЕ 

 

1. Слободан Кнежевић Директор школе 

2. Данијела Петковић Стручно веће учитеља 

3. Ана Стојановић Стручно веће српског језика 

4. Јелена Арсић-Арежина Стручно веће страних језика 

5. Соња Антић Стручно веће историје и географије 

6. Звонко Гроздановић Стручно веће математике, физике и ТИТ 

7. Јелена Миленковић Стручно веће биологије и хемије 

8. Јелена Николић Стручно веће уметности 

9. Ивана Јевтић Стручно веће физичког и зд. васпитања 

10. Обрад Берјан Стручно веће грађанског и веронауке 

11. Радмила Грујичић Стручни актив за развој школског програма 

12. Александар Орлић Стручни актив за развојно планирање 

 

 

 

 

ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

 

 

Руководилац: СЛОБОДАН КНЕЖЕВИЋ 

 

Време 

реализације 

 

Садржај активности 

 

Носиоци 

активности 

АВГУСТ 

Усвајање плана и програма рада Педагошког колегијума – планирање 

активности за наредну школску годину 

Чланови 

колегијума 

Избор чланова Педагошког колегијума 

Договор око израде Годишњег плана  рада 

Анализа рада Педагошког колегијума у претходној школској години – 

израда извештаја 

Анализа резултата поправних испита 

Анализа реализованости плана и програма активности за текућу 

школску годину 
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Припрема за почетак школске године – размена нових информација  

Извештаји Стручних већа, комисија и тимова у школи 

Анкете за изборне предмете 

Текућа питања 

СЕПТЕМБАР 
 

Набавка материјала, наставних средстава и опреме у школској години 

Чланови 

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

Планирање огледних часова.Израда распореда часова допунске и 

додатне наставе,распоред контролних и писмених вежби 

Активности у вези са почетком школске године – размена нових 

информација,анализа резултата са  иницијалних тестова 

Укључивање ученика у живот и рад школе – формирање Ученичког 

парламента 

Формирање секција у школи 

Праћење припремљености за нову школску годину, снабдевеност 

уџбеницима и школским прибором 

Сарадња са Црвеним крстом, осигурање ученика 

Извештаји о резултатима анкета за изборне предмете,  

Предлог ученика за награду поводом 17. октобра  

Текућа питања 

ОКТОБАР 

Активности поводом обележавања Дечје недеље 

Чланови 

колегијума 

Организовање допунског и додатног рада, факултативних активности – 

истицање распореда активности 

Предлог мера за унапређивање васпитно – образовног рада 

Сарадња са културним и другим јавним институцијама 

Тематско планирање и корелација међу предметима 

Текућа питања 

НОВЕМБАР 

Реализација часова у I тромесечју и број слабих оцена по предметима 

Чланови 

колегијума 

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају I класификационог 

периода са посебним освртом на I и V разред 

Анализа реализације наставног плана и програма (редовне наставе, 

ваннаставних активности, изборних предмета) 

Васпитни проблеми код појединих ученика и предлог мераизостанци, 

дисциплина, неуспех у учењу 

Праћење и вредновање рада запослених – посета директора и 

психолога часовима 

Разматрање сређености педагошке документације 

Анализа активности тимова (професионална оријентација, 

самоевалуација, ШРП, инклузивно образовање, превенција 

злостављања и занемаривања деце...) 

Текућа питања 

ДЕЦЕМБАР 

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају II класификационог 

периода 

Чланови 

колегијума 

Реализација наставног фонда 

Планирање стручног усавршавања запослених – извештаји већа 

Припремне активности за обележавање школске славе 

Извештај о остваривању стандарда постигнућа 

Припреме ученика за предстојећа такмичења 

Анализа рада стручних органа школе 

Текућа питања 

ЈАНУАР 

Извештај о раду руководиоца стручних већа, извештај о досадашњем 

раду тимова и комисија 

Чланови 

колегијума 

Представљање и анализа шестомесечних извештаја тимова, комисија и 

већа 

Рад секција и припреме за такмичења 

Набавка потрошног материјала и наставних средстава 

Организација прославе Светог Саве  

Набавка збирки за полагање завршног испита 
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ФЕБРУАР 

Представљање и анализа шестомесечних извештаја тимова, комисија и 

већа 

Чланови 

колегијума 

Извештавање о ефектима ИОП-а/ усвајање нових ИОП-а на 

предлог Тима за инклузивно образовање (по потреби) 

Стручно усавршавање запослених 

Планиране мере за унапређење наставе и рада стручних сарадника 

Организовање и резултати школских такмичења 

Припреме за прославу Дана школе, рад секција, представљање 

ученичких радова 

Текућа питања 

 

МАРТ 

Учешће на општинским такмичењима – вредновање рада наставника и 

ученика 

Чланови 

колегијума 

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају III класификационог 

периода 

Прослава Дана школе 

Анализа рада школских тимова 

Учешће у новим пројектима и активностима 

Реализација наставног плана и програма 

АПРИЛ 

Реализација једнодневне и дводневне екскурзије 

Чланови 

колегијума 

Праћење и вредновање рада запослених – посета директора и 

психолога разредне и предметне наставе 

Реализација садржаја програма развојног плана 

Описно оцењивање ученика I разреда: проблеми, тешкоће, предности, 

недостаци 

Текућа питања 

МАЈ 

Предлог мера за унапређивање наставе и ваннаставних активности 

Чланови 

колегијума 

Активности тима за професионалну оријентацију – помоћ ученицима 

VIII разреда око избора школе 

Припрема организације  Мале матуре за ученике VIII разреда 

Сарадња са родитељима – значај и ефекти (извештаји одељењских 

старешина) 

Организовање пробних завршних испита за ученике VIII разреда  

Припрема за завршни испит и упис у средње школе 

Текућа питања 

ЈУН 

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају II полугодишта 

Чланови 

колегијума 

Број недовољних оцена – упућивање ученика на полагање поправних 

испита 

Похвале, награде, предлози за ђака генерације 

Праћење активности везаних за полагање завршних испита 

Извештај о раду секција, такмичења и постигнутим резултатима у 

оквиру сваког стручног већа  

Извештај о стручном усавршавању наставника у току школске године 

Планирање стручног усавршавања за наредну школску годину 

Закључци о раду Педагошког колегијума у текућој школској години, 

предлози и сугестије за рад у наредном периоду 

Предлог скице плана рада школе 

Припрема за израду извештаја о раду школе 

Текућа питања 
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5.2. ПЛАН НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

 
Организациона питања: организација рада целе школе, наставе, подела 

предмета, разреднихстарешинства, задужење за руководиоце стручног већа, кабинете, 

ученичких оганизација, формирањеодељења, годишња задужења наставника, 

формирањекомисија НВ и делокруг њиховог рада,утврђивање ритма радног дана и 

друго. 

Праћење рада наставника и успеха ученика: анализа успеха ученика на тромесечјима, 

полугодишту икрају године, праћење реализације свих програма школе, фонда часова 

итд. 

Мотивација ученика и наставника за успешнији образовно-васпитни рад: 

програмирање рада 

наставника и ученика, организовање и спровођење такмичења ученика, похваљивање и 

награђивање 

ученика, додела признања итд. 

Праћење остваривања програма стручног, педагошког усавршавања 

Праћење унапређења рада школе и даље подстицање. 

 

 

ПЛАН РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА ЗА ШКОЛСКУ 2022 / 2023. ГОДИНУ 

 

Време 

реализације 

 
Активности 

Носиоци 

реализације 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕПТЕМБАР 

Усвајање записника са претходне седнице наставничког већа  

 

 

 

 

Директор, 

помоћник 

директора 

психолог, чланови 

Наставничког 

већа 

Усвajaњe Извeштajao реализацији Шк.програма и Годишњег плана рада 

школе зa шкoлску 2021/22.гoдину 

Усвajaњe Гoдишњeг плана рaдa шкoлe зa шкoлску2022/23.гoдину  

Усвајање Извештаја о раду директора  

Усвајање Извештаја о стручном усавршавању наставникан.и сарадника у  

школ.2021/22. 

Усвајање Годишњег плана усаврш.наставника и стр.сарадника у 

школ.2022/23. 

Усвајање предлога финансијског плана школе (градски буџет)  

Усвајање предлога финансијског плана за припрему буџета Републике 

(ценус) 

Разматрање и усвајање Извештаја о остваривању Развојног плана школе  

Разматрање извештаја о резултатима завршног испита и Извештаја о 

резултат.националног и међународног тестирања и спровођење мера за 

обезбеђ.и унапређивање квалитета образовно-васп.рада  

Избор чланова школских тимова 

Извештај о реализацији екскурзије за школску 2021/22. 

Организација екскурзије у школској 2022/23. 

Усвајање новог распореда часова 

Глобални и оперативни планови наставника 

Разно 

 

 

 

 

НОВЕМБАР 

Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа  

Директор, 

психолог, чланови 

Наставничког 

већа 

 

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 1. класификационог 

периода 

Адаптација ученика петог разреда на предметну наставу 

Реализација наставног плана и програма свих облика образовно – 

васпитног рада за први класификациони период 

Анализа реализације допунске, додатне наставе и секција 

Организација  родитељских састанака 

Организација екскурзије 

Разно 
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ДЕЦЕМБАР 

Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа Директор, 

психолог, чланови 

већа 

Припрeмe прoгрaмa зa прoслaву Свeтoг Сaвe 

Текућа питања 

 

 

 

 

 

ЈАНУАР/ 

ФЕБРУАР 

 

Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа  

 

 

 

 

Директор, 

психолог, чланови 

већа 

Усвајање Извештај директора о свом раду и Извештаја  реал.рада школе 

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 1. полугод. 

Анализа реализације плана и програма у 1. полугодишту 

Организација рада школе у другом полугодишту 

Стручно усавршавање наставника 

Припрeмe прoгрaмa зa прoслaву Свeтoг Сaвe 

Разматрање и усвајање одабраних уџбеника за нову 

школску годину 

Организација школских такмичења 

Анкета за  обавезни изборни предмет – други страни језик за 

ученике 4.разреда 

Организација прославе Дана школе 

Родитељски састанци 

Разно 

 

 

 

 

МАРТ 

Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа Директор, 

психолог, чланови 

Наставничког 

већа 

Оргaнизaциja тaкмичeњa и смoтри 

Организација прославе Дана школе 

Реализација пробног  ЗИ 

Разно 

 

 

 

 

 

АПРИЛ 

Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа  

Директор, 

психолог, чланови 

Наставничког 

већа 

Анализа успеха и дисциплине на крају  3. класиф.  периода 

Реализација Годишњег плана и програма 

Анализа резултата додатне и допунске наставе 

Анализа постигнутих резултата на такмичењима 

Родитељски састанци 

Организација екскурзије 

Разно 

МАЈ 

Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа  

 

 

 

Директор, 

психолог, чланови 

Наставничког 

већа 

Анализа успеха и дисциплине за ученике 8.разреда 

Организација ЗИ, организација припремне наставе 

Организација поделе ђачких књижица , сведочанстава, похвала и награда 

ученицима осмог разреда 

Именовање наставника и комисија задужених за спровођење завршног 

испита за ученике осмог разреда 

Избор ђака генерације 

Родитељски састанци 

Разно 

ЈУН 

Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 

 

Директор, 

психолог, чланови 

Наставничког 

већа 

Анализа успеха и дисциплине ученика осмог разреда 

Анализа успеха и владања ученика на крају школске 

2022/2023. 

Спровођње анкета за обавезне изборне предмете за школску 2022/23. год. 

Организовање поделе ђачких књижица, сведочанстава, похвала и награда 

Образовање комисија за полагање поправних испита 

Упознавање са календаром за школску 2022/23.год. 

Усвајање распореда часова 

Информације о резултатима ученика 8.разреда на 

пријемним испитима и ЗИ 

Припреме за израду ГПРШ за школску 2023/24.и ШП-а 
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Разно 

ЈУЛ/ 

АВГУСТ 

Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 

Директор, 

психолог, чланови 

Наставничког 

већа 

Извештај са седнице Одељенског већа о резултатима поправних испита 

Извештај о бројном стању ученика по одељењима 

Припреме за почетак школске 2022/23.год. 

Систематизација радних места и уговори о раду за наредну школску 

годину 

Задужења фондом часова у оквиру  четрдесеточасовне 

радне недеље на годишњем нивоу 

Одељенске старешине за 2023/24.год.и лица задужена за дневнике других 

облика васпитно – образовног рада 

Дежурни наставници 

Родитељски састанци ( избор члана за Савет родитеља, осигурање 

ученика) 

Давање предлога за доделу друштвених признања града Јагодине за 

2023.год. 

Извештај о прегледу педагошке документације и организација снабдевања 

уџбеницима и прибором 

Разно 

 

 

 

 

5 .3.ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ 
 
 

У школи раде Стручно веће за разредну наставу и стручна већа за области 

предмета. Стручно већеза разредну наставучине сви учитељи од I до IV разреда, а 

стручна већа за области предмета чине наставници који изводе наставу из групе 

сродних предмета. 

  На сваком састанку Стручног већа воде се записници, који се прикупљају 

и чувају за текућу школску годину. Записник који води изабрани члан већа садржи 

податке о присутним и оправдано одсутним члановима, о времену и садржају 

активности, носиоцима активности, и реализаторима (наставници и ученици). На крају 

школске године, руководилац већа предаје писани извештај о раду већа стручној 

служби. 

Основни задаци у раду стручних већа су: 

 планирање и програмирање рада стручних већа 

 израда годишњег плана и програма (припрема, израда, усвајање); 

 израда месечних планова и програма; 

 непосредно планирање и програмирање образовно васпитног рада; 

 организационо – техничка питања 

 договор о времену одржавања састанака, писмених и контролних задатака; 

 набавка учила и њихово одржавање; 

 реализација образовно – васпитног рада 

 редовна настава; 

 избор облика и метода рада; 

 додатна настава; 

 допунска настава; 

 слободне активности; 

 сарадња са другим стручним већима; 
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 стручно усавршавање 

 уже стручно усавршавање; 

 аналитичко – истраживачки рад; 

 праћење резултата рада стручних већа. 

 

 Један од важнијих задатака већа је да интензивно ради на унапређивању 

образовно – васпитног процеса у увођењу иновација, да упознају наставнике са 

савременим облицима, методама, средствима и другим елементима савременије 

организације образовно – васпитног рада. 

 

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ 

 

 

Руководилац: Данијела Петровић 

 

Време 

реализације 
Садржај активности 

Носиоци 

активности 

 

 

АВГУСТ 

Избор руководиоца већа и записничара  

 

Чланови 

Стручног 

већа 

Усвајање плана рада Стручног већа за разредну наставу 

Припреме за дочек ђака првака 

Планови и програми рада за наредну школску годину 

Организација поделе уџбеника 

Иновације у настави за наредну школску годину 

Иницијални тестови 

Договор о реализацији тематских дана 

 

 

 

 

СЕПТЕМБАР 

Договор о начину сарадње са родитељима и консултацијама 

Чланови 

Стручног 

већа и 

психолог 

Начин реализације ваннаставних активности  

Израда планова секција 

Договор о правилима понашања  у одељењу 

Сарадња учитеља са психологом школе  

Израда ИОП-а – по потреби 

Распоред угледних часова  

Увођење предшколаца и првака у евиденцију 

Припремање Дечје недеље 

ОКТОБАР 

Како смо обележили Дечју недељу 

Чланови 

Стручног 

већа 

Организовање и одлазак на Сајам књига(ако еп.услови дозвавају) 

Пружање хуманитарне помоћи ученицима лошег материјалног стања 

Оцењивање у првом разреду 

Угледна предавања по распореду-анализа 

 

 

НОВЕМБАР 

Анализа резултата образовно – васпитног рада у I класификационом 

периоду 

 

Чланови 

Стручног 

већа 
Аналаза потешкоћа са којима се сусрећемо у раду – размена искустава 

Угледно огледни часови – припрема и реализација ; 

Угледна предавања по распореду 

 

 

ДЕЦЕМБАР 

Анализа реализације ваннаставних активности 

Чланови 

Стручног 

већа 

Договор о прослави Нове године и  Светог Саве 

Уређење радног простора, заједничка израда постера и плаката за 

учионице 

Угледна предавања по распореду 

 

 

ЈАНУАР 

Извештај о успеху и дисциплини ученика на крају I полугодишта и 

размена искустава 

 

Чланови 

Стручног 

већа 
Прослава школске славе 

Евиденција стручног усавршавања наставника 

Угледна предавања по распореду 
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ФЕБРУАР 

Извештај о прослави школске славе  

 

Чланови 

Стручног 

већа 

Припрема Дана школе 

Избор уџбеника за наредну школску годину 

Организовање школских такмичења 

Припрема приредби (Осми март и Буђење пролећа) 

Угледна предавања по распореду 

МАРТ 

Приредба поводом 8. марта (III и IV разред)  

 

Чланови 

Стручног 

већа 

Приредба „Буђење пролећа“ (I и II разред) 

Прослава Дана школе 

Уређење радног простора –израда постера и плаката за учионице 

Реализовање школских такмичења 

Угледна предавања по распореду 

АПРИЛ 

Анализа резултата образовно – васпитног рада у III класификационом 

периоду 

 

Чланови 

Стручног 

већа 
Реализација екскурзије(ако је буде) 

Размена искустава – примери добре праксе  

Угледна предавања по распореду 

МАЈ 

Извештај о постигнутим резултатима ученика на такмичењима  

 

Чланови 

Стручног 

већа 

Сарадња са предметним наставницима за ученике4.разреда као 

припрема за 5.разред 

Угледна предавања по распореду 

Припрема приредбе за крај школске године 

Организовање враћања уџбеника 

 

ЈУН 

 

Извештај о успеху и дисциплини ученика и реализацији плана и 

програма на крају школске године 

 

 

 

Чланови 

Стручног 

већа 

Договор око израде планова и програма рада за наредну школску 

годину 

Анализа посета предметних наставника ученицима четвртог разреда 

Извештај о уџбеницима и евидентирање бројног стања ученика за 

следећу школску годину 

Евиденција стручног усавршавања наставника 

Извештај о резултатима рада чланова Стручног већа учитеља 

 

 

 

5.4.СТРУЧНА ВЕЋА ПО ОБЛАСТИМА 

 

5.4.1.ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА СРПСКОГ ЈЕЗИКА 
 

 

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

 

 

Руководилац: АНА СТОЈАНОВИЋ 

 

Време 

реализације 
Садржај активности 

Носиоци 

активности 

 

 

 

 

 

Израда и усвајање плана рада већа за школску 2022/23. 
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Израда месечних планова рада 

Избор руководиоца већа 

Планирање рада секција 

Израда годишњих и оперативних планова рада литерарне и драмско – 
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АВГУСТ 

рецитаторске секције, израда иницијалног теста 

Организовање и спровођење припремне наставе за ученике који полажу 

поправни испит 

Организовање и спровођење писменог и усменог дела поправног 

испита према распореду полагања 

Писање месечног извештаја о раду Стручног већа – вођење педагошке 

документације 

 

 

 

 

 

 

 

СЕПТЕМБАР 

Утврђивање критеријума оцењивања и образовних стандарда за све 

категорије ученика – просечне, испод и изнад просека 

Подизање квалитета рада увођењем иновативних метода рада 

Сарадња са тимом за инклузију, прилагођавање програма и метода рада 

ученицима са посебним потребама 

Израда планова додатне и допунске наставе 

Организовање литерарне секције, упознавање ученика са програмом 

рада секције 

Планирање писмених и контролних задатака за I класификациони 

период, усклађивање распореда са осталим предметним наставницима 

Планирање и организовање огледних часова, коришћење 

мултимедијалне учионице 

Писање месечног извештаја о раду Стручног већа – вођење педагошке 

документације 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКТОБАР 

Реализација огледног часа – Драгоцвет  
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Обележавање Дечје недеље по упутствима Министарства просвете 

Прилагођавање ученика са разредне на предметне наставу – обилазак 

часова српског језика IV разреда у Драгоцвету 

Вршњачка едукација – дружење са ученицима нижих разреда 

(разговори о прочитаним књигама у оквиру акције Октобар – месец 

књиге) 

Избор ученичких радова за Општинско литерарно такмичење 

Уређење радног простора – заједничка израда постера и плаката за 

учионице 

Организована посета Сајму књига у Београду (ако еп.ситуац.дозволи) 

Колективни упис ученика у Градску библиотеку у оквиру акције 

Октобар – месец књиге (сарадња са културним институцијама) 

Мотивисање ученика на самостални рад – подстицање позитивне 

мотивације и односа према учењу 

Писање месечног извештаја о раду Стручног већа – вођење педагошке 

документације 

 

 

 

 

НОВЕМБАР 

Анализа успеха ученика на крају I класификационог периода 

Реализација наставног програма и анализа потешкоћа са којима се 

сусрећемо у раду – размена искустава 

Учешће на Општинском литерарном такмичењу 

Анализа и реализација допунске и додатне наставе 

 Усаглашавање мера индивидуализације на редовним часовима и на 

ваннаставним активностима за ученике испод и изнад просека 

Писање месечног извештаја о раду Стручног већа – вођење педагошке 

документације 

 

 

 

 

ДЕЦЕМБАР 

Анализа рада већа у I полугодишту: реализација допунске, додатне 

наставе и слободних активности 

А
н
а

 С
 т

о
ја

н
о
ви

ћ
, 
 

П
р

о
ф

ес
о

р
ср

п
ск

о
г 

је
зи

к
а
 и

 

к
њ

и
ж

ев
н
о

ст
и
 

и
С

а
њ

а
 Б

о
ш

к
о
ви

ћ
, 
 

п
р

о
ф

ес
о
р

 с
р
п

ск
о

г 
је

зи
к
а

 и
 

к
њ

и
ж

ев
н
о

ст
и
 

Реализација огледног часа – Бунар 

Анализа успеха ученика на крају II класификационог периода 

Планирање прославе школске славе у јануару 

Активности секције 

Пријављивање чланова Стручног већа за учешће на Републичком 

зимском семинару у Београду 

Писање месечног извештаја о раду Стручног већа – вођење педагошке 

документације 

 Обележавање школске славе Свети Сава кроз рад секција 
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ЈАНУАР 

Дидактичко – методичко усавршавање наставника – посета 

Републичком зимском семинару за наставнике српског језика у 

Београду 

Припреме за обележавање Дана школе – избор теме и учесника 

Набавка збирки за полагање завршног испита из српског језика 

Израда периодичног извештаја рада Стручног већа за период септембар 

– јануар  

 

 

 

 

 

ФЕБРУАР 

Организовање школског такмичења из српског језика – промоција и 

анализа резултата ученика 

Припреме за обележавање Дана школе – рад секција  

Сарадња и корелација са наставницима ликовне и музичке културе 

Припреме за Општинско рецитаторско такмичење ученика нижих и 

виших разреда 

Обележавање Међународног дана Матерњег језика, 21. 02. 2023. – 

посета ученицима нижих разреда, правописне вежбе 

Састанак општинског Актива наставника српског језика поводом 

предстојећих такмичења 

Писање месечног извештаја о раду Стручног већа – вођење педагошке 

документације 

 

 

Учешће на општинском такмичењу из српског језика 

 

Учешће на књижевној олимпијади за ученике VII и VIII разреда 

 

 

 

 

МАРТ 

Организовање школског рецитаторског такмичења – промоција и 

анализа резултата ученика 

Учешће на литерарним конкурсима 

Прослава Дана школе – свечана академија 

Анализа успеха ученика на крају III класификационог периода 

Писање месечног извештаја о раду Стручног већа – вођење педагошке 

документације 

Прилагођавање ученика са разредне на предметну наставу – обилазак 

часова српског језика IV разреда у Бунару 

Прилагођавање ученика са разредне на предметну наставу – обилазак 

часова српског језика IV разреда у Шуљковцу 

 

 

 

 

 

АПРИЛ 

 

Праћење постигнућа ученика на такмичењима, припрема ученика за 

окружна такмичења 

Прилагођавање ученика са разредне на предметну наставу – обилазак 

часова српског језика IV разреда у Бунару и Драгоцвету 

Учешће на Општинском рецитаторском такмичењу 

Упознавање ученика са културним садржајима ђачке екскурзије 

Припремна настава за ученике VIII разреда – организовање пробног 

завршног испита 

Писање месечног извештаја о раду Струч. већа – вођење педаг.докум. 

Обележавање Међународног дана књиге, 23. 04. 2023. 

 

 

 

МАЈ 

Организација припремне наставе за ученике VIII разреда 

Анализа успеха и постигнућа ученика VIII разреда 

Анализа рада већа у II полугодишту: реализација редовне, допунске, 

додатне наставе и слободних активности 

Писање месечног извештаја о раду Стручног већа – вођење педагошке 

документације 

 

 

 

ЈУН 

Организација припремне наставе за ученике VIII разреда 

 

Организација полагања завршног испита 

Учешће чланова Стручног већа у прегледању тестова са завршног 

испита / комисијама за жалбе по распореду Школске управе 

Анализа успеха ученика V, VI и VII разреда на крају IV 

класификационог периода 

Сумирање целокупног рада актива и израда периодичног извештаја за 

период јануар – јун  
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5.4.2.ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ИСТОРИЈЕ И ГЕОГРАФИЈЕ 
 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ИСТОРИЈЕ И ГЕОГРАФИЈЕ 

 

Руководилац: СОЊА АНТИЋ 

Време 

реализације 
Садржај активности 

Носиоци 

активности 

 

АВГУСТ 

Усвајање плана рада већа 
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Писање глобалних и оперативних планова за текућу школску годину 

Састављање иницијалних тестова 

СЕПТЕМБАР 

Сарадња са учитељима у циљу ефикаснијег рада са ученицима V 

разреда 

Упознавање ученика са програмом и планом рада, динамиком 

предавања и утврђивања градива коришћењем уџбеника, атласа и 

литературе ,анализa  иницијалних  тестова 

Набавка нових наставних средстава 

Избор ученика за рад у додатној настави и секцијама 

Идентификација ученика који ће радити по ИОП-у и 

индивидуализациони рад 

 

 

 

ОКТОБАР 

Сагледавање способности ученика V разреда ради успешнијег 

савладавања наставе из области нових предмета (историје и 

географије), као и предузимање мера за отклањање уочених проблема 

Избор тематских садржаја паноа 

Анализа опремљености школе наставним средствима 

Корелација између предмета који се баве сличним садржајима 

Могућности коришћења модерних технологија у настави 

НОВЕМБАР 
Анализа успеха ученика у другом тромесечју  

Тражење могућности побољшања успеха ученика 

ДЕЦЕМБАР 

Анализа успеха на крају I полугодишта 

Избор и припрема ученика за наступајућа такмичења 

Рад у оквиру градских актива историје и географије 

Анализа реализације наставних програма 

ЈАНУАР 

Анализа рада са новим уџбеницима 

Стручно усавршавање наставника 

Набавка збирки задатака за полагање завршног испита из ист.и  геогр. 

Организовање школског такмичења 

ФЕБРУАР Припрема ученика за такмичење 

МАРТ Анализа резултата одржаних школских и општинских такмичења 

АПРИЛ 

Успех ученика на крају III класификационог периода 

Анализа резултата одржаних такмичења 

Припрема ђачке екскурзије 

МАЈ 

Извештај о раду додатне и допунске наставе 

Избор уџбеника за следећу школску годину 

Организовање припремне настве за ученике VIII разреда 

ЈУН 

Анализа успеха на крају школске године 

Анализа реализације годишњег плана и програма 

Учешће у прегледању тестова са завршног испита / комисијама за 

жалбе – по распореду ШУ у Јагодини 

Организација полагања завршног испита 

Анализа резултата завршног испита 

 

 

Начин 

реализације  

У складу са планом и програмом рада редовне наставе, додатне и секција 

радиће се на организовању стручних предавања, тематских изложби, сарадњи 

са новинарском секцијом, као и корелацији са сродним предметима, ради 

унапређивања наставе и афирмације предмета. 
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5.4.3.ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА СТРАНИХ ЈЕЗИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА СТРАНИХ ЈЕЗИКА 

 

Руководилац: ЈЕЛЕНА АРСИЋ-АРЕЖИНА 

Време 

реализације 

Садржај активности Носиоци 

активности 

 

АВГУСТ 

Контролисање годишњих планова за све разреде, који су израђени у 

јуну месецу 
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СЕПТЕМБАР 

 

Доношење плана рада Стручног већа наставника страних језика за 

школску 2022/23.годину  

Писање глобалних и оперативних планова као и планова додатне и 

допунске наставе за школску 2022/23.годину 

Планирање писмених и контролних задатака и усклађивање распореда 

тих активности са осталим аактивима 

Обележавање 26. септембра – Светског  дана језика 

 

ОКТОБАР 

Формирање секција у зависности од интересовања ученика 

Обележавање Дечје недеље по упутствима Министарства просвете 

Усаглашавање критеријума о оцењивању 

 

НОВЕМБАР 

Анализа успеха ученика на крају I класификационог периода 

 

 

 

ДЕЦЕМБАР 

Појачане активности допунске наставе због завршетка I полугодишта 

Припрема ученика за школско такмичење из страних језика 

Активности везане за Божићне и Новогодишње празнике (презентација 

ученичких радова) 

Реализација наставног програма и анализа часова додатне и допунске 

наставе 

 

ЈАНУАР 

Дидактичко – методичко усавршавање посетом Зимског семинара за 

наставнике страних језика 

 

ФЕБРУАР 

Организовање школског такмичења из страних језика 

Припрема за прославу Дана школе 

 

 

МАРТ 

Анализа успеха ученика на крају III класификационог периода 

Прослава Дана школе 

Учешће на општинском такмичењу из страних језика 

Избор уџбеника за наредну школску годину 

 

АПРИЛ 

Праћење остваривања програма образовно – васпитног рада 

 

МАЈ 

Реализација допунске и додатне наставе 

 

ЈУН 

Успех ученика на крају школске године 

Израда годишњих планова за наредну школску годину 

Извештај о раду Већа у протеклој школској годину 
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5.4.4.ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА МАТЕМАТИКЕ, ФИЗИКЕ, 

 Т И Т И ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА 

 
ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА МАТЕМАТИКЕ, ФИЗИКЕ, ИНФОРМАТИКЕ И 

РАЧУНАРСТВА, ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ 

Време 

реализације 

-ЗВОНКО ГРОЗДАНОВИЋ- 

Садржај активности 

Носиоци 

активност 

АВГУСТ 

Усвајање годишњег плана рада Стручног већа 

 

Чланови 

Сручног 

већа 

Наставни планови за предстојећу школску годину 

Планирање писмених задатака и контролних вежби 

Договор око критеријума оцењивања 

Анализа успеха ученика на завршном испиту 

Разно 

СЕПТЕМБАР 

 

Усвајање наставних планова за текућу школску годину 

Планирање додатне и допунске наставе 

Планирање писаних задатака и контролних вежби 

Иницијални тестови 

Стручно усавршавање наставника 

Разно 

ОКТОБАР 

Организовање и одржавање додатне и допунске наставе  и секција (у 

зависности од интересовања ученика) 

Анализа иницијалних тестова 

Индивидуализациони рад и идентификација ученика који ће радити по 

ИОП–у 

Корелација наставе 

Пројектна настава 

Разно 

НОВЕМБАР 

Интензивирање рада са ученицима који постижу слабије резултате 

Анализа календара такмичења 

Договор око школског такмичења 

Разно 

ДЕЦЕМБАР 

Реализација наставних планова  пред крај првог полугодишта 

Реализација додатне и допунске наставе 

Евидентирање одржаних активности наставника ради стручног 

усавршавања унутар установе 

Пријављивање на предстојеће семинаре 

Разно 

ЈАНУАР 

Анализа успеха и дисциплине на крају првог полугодишта 

Усаглашавање планова за рад у другом полугодишту 

Набавка збирки задатака за полагање завршног испита 

Разно 

ФЕБРУАР 

Анализа резултата са одржаних такмичења 

Припрема за предстојећа такмичења 

Разно 

МАРТ 

Праћење напредовања ученика из осетљивих група 

Избор уџбеника за наредну школску годину 

Разно 

АПРИЛ 

Реализација наставе у досадашњем периоду 

Договор око организације припремне наставе за ученике VIII разреда 

Разно 

МАЈ 

Организација пробног завршног испита за ученике VIII разреда 

Договор око организације припремне настве за ученике VIII разреда 

Анализа досадашњег успеха ученика 
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Разно 

ЈУН 

Реализација наставних планова 

Реализација додатне и допунске наставе 

Организација припремне настве за ученике VIII разреда 

Учествовање чланова стручног већа у прегледању задатака на завршном 

испиту 

Договор око израде планова за наредну школсу годину 

Анализа рада Стручног већа у протеклој школској години 

Разно 

 

5.4.5.ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА БИОЛОГИЈЕ И ХЕМИЈЕ 
 

 

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА БИОЛОГИЈЕ И ХЕМИЈЕ 

 

 

Руководилац: ЈЕЛЕНА МИЛЕНКОВИЋ 

 

Време 

реализације 
Садржај активности 

Носиоци 

активности 

 

 

СЕПТЕМБАР 

 

Доношење плана рада Стручног већа биологије и хемије 
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Писање глобалних и оперативних планова за школску 2022/23.годину ,израда 

иницијалног теста 

Писање и усавршавање планова за додатну и допунску наставу 

Опремање и сређивање учионица и припремне просторије 

 

 

ОКТОБАР 

Организација и реализација допунске и додатне наставе 

Обележавање Дечје недеље у складу са упутствима Министарства просвете 

Часови активне наставе (планирање, припрема, реализација и анализа) 

Обележавање Дана здраве хране 

 

 

НОВЕМБАР 

Обележавања месеца борбе против болести зависности 

Корекција плана наставника биологије и хемије 

Усаглашавање око мера индивидуализације за ученике испод и изнад просека 

 

ДЕЦЕМБАР 

Анализа успеха и дисциплине на крају I полугодишта 

Реализација допунске и додатне наставе 

Припрема ученика за школско такмичење 

Појачани рад додатне наставе и припреме за такмичење ученика 

 

ФЕБРУАР 

Школско такмичење из биологије и хемије – припрема, учествовање 

Реализација допунске и додатне наставе 

 

 

МАРТ 

Учешће ученика на општинском такмичењу 

Појачан рад додатне и допунске наставе 

Обележавање светског Дана вода 

Припрема ученика за такмичење 

 

АПРИЛ 

Анализа успеха ученика у претходном периоду 

Реализација допунске и додатне наставе 

Обележавање Дана планете Земље 

МАЈ 
Анализа успеха ученика на такмичењима 

Реализација допунске и додатне наставе 

ЈУН 
Анализа успеха ученика на крају школске године 

Анализа реализације плана и програма Стручног већа 

АВГУСТ Припрема плана рада за наредну школску годину 

ТОКОМ 

ЦЕЛЕ 

ГОДИНЕ 

Стручна усавршавања 

Сарадња са осталим стручним већима 

Сарадња са Општинским активима 
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5.4.6.ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА УМЕТНОСТИ 
 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА УМЕТНОСТИ 

 

Руководилац: ЈЕЛЕНА НИКОЛИЋ 

Време 

реализације 
Садржај активности 

Носиоци 

активности 

 

АВГУСТ 

Договор о раду и сарадњи 
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Усвајање плана и програма за школску 2022/23. годину  

Припреме за почетак школске године 

 

 

СЕПТЕМБАР 

 

Сарадња са колегама и тематско планирање 

Формирање секције ликовне и музичке културе, избор ученика  

Упознавање чланова са задужењима у раду ликовне и музичке секције  

Провера опремљености ученика и учионица 

 

 

ОКТОБАР 

Уређивање учионица ликовним радовима 

Припрема ликовних радова за обележавање Дечје недеље 

Извођење одабраних дечијих песама 

Учествовање на ликовним конкурсима* 

 

НОВЕМБАР 

 

Анализа рада у I тромесечју 

Рад ликовне секције на конкурсима* 

Одабир песама за прославу Светог Саве 

 

 

ДЕЦЕМБАР 

Групни и појединачни радови чланова ликовне секције на тему 

„Новогодишњи маскенбал“  

Одабир и извођење новогодишњих песама чланова музичке секције 

Припреме хора и солиста за наступ на светосавској приредби 

Припрема сценографије и костима за светосавску приредбу 

 

 

ЈАНУАР 

Анализа рада у токуIпоклугодишта 

Рад на сценографији и костимима за светосавску приредбу 

Постављање сценографије, наступ хора, солиста и рецитатора на 

светосавској приредби 

Фотографисање приредбе за архиву и сајт школе 

 

 

ФЕБРУАР 

 

Сарадња са предметним наставницима око избора теме за Дан школе 

Избор и припрема песама за Дан школе 

Рад на сценографији и костимима за Дан школе 

Рад ликовне секције на конкурсима* 

 

МАРТ 

Излагање одабраних ликовних радова и сценографије за Дан школе 

Прослава Дана школе: изложба и наступ хора, солиста и рецитатора 

Рад ликовне секције на конкурсима* 

 

 

АПРИЛ 

Упознавање са културно – историјским споменицима планираним за 

обилазак на екскурзији 

Избор пригодних песама за обележавање Ускрса 

Одабир материјала и теме за Ускршњу изложбу ликовних радова 

Рад ликовне секције на конкурсима* 

 

 

МАЈ 

Организација Ускршње изложбе, ликовних радова и осликаних јаја 

Разговор и рад са ученицима осмог разреда на тему професионалне 

оријентације на ликовној секцији 

Осликавање позивница за матурски плес 

Рад на ликовним конкурсима* 

ЈУН 

Анализа радова ликовне и музичке секције и резултата конкурса 

Израда извештаја рада Стручног већа уметности 

Израда плана и програма за следећу школску годину и избор 

руководиоца већа 

Анализа рада Стручног рада уметности 

 

НАПОМЕНА 

 

*Време одржавања ликовних конкурса зависи од установе која их  расписује и мења се 

из године у годину. 
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5.4.7.ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ФИЗИЧКОГ И 

ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА 
 

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ФИЗИЧКОГИ ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА 

  

 

Руководилац: ИВАНА ЈЕВТИЋ 

 

Време 

реализације 
Садржај активности 

Носиоци 

активности 

 

 

СЕПТЕМБАР 

 

Договор о одржавању градских актива 
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Анализа рада стручног већа за протеклу школску годину 

План и програм рада за наредну школску годину 

План и програм одржавања такмичења  

Набавка реквизита за наредну школску годину 

 

ОКТОБАР 

Крос РТС-а 

Селекција и припрема ученика за такмичење у стрељаштву 

Општинско такмичење у стрељаштву 

Селекција и припрема ученика за такмичење у стоном тенису 

Општинско такмичење у стоном тенису 

 

НОВЕМБАР 

Анализа успеха ученика на крају I класификац.периода 

Анализа успеха са претходних такмичења 

Селекција и припрема ученика за предстојећа такмичења 

 

ДЕЦЕМБАР 

Селекција и припрема ученика за такмичење у одбојци 

Општинско такмичење у одбојци  

Анализа успеха са претходних такмичења 

ЈАНУАР 

Припрема и планови за почетак другог полугодишта 

Обучавање ученика да клизају-офа 

Обучавање ученика да скијају-офа 

Шестомесечни извештај за Годишњи програм рада школе 

ФЕБРУАР 

Селекција и припрема ученика за такмичење у клизању 

Општинско такмичење у клизању 

Селекција и припрема ученика за такмичење у скијању 

Општинско такмичење у скијању 

МАРТ 

Селекција и припрема ученика за такмичење у футсалу 

Општинско такмичење у футсалу 

Планирање и посета спортским догађајима 

АПРИЛ 
Селекција и припрема ученика за такмичење у атлетици 

Општинско такмичење у атлетици 

МАЈ 

Селекција и припрема ученика за такмичење у рукомету 

Општинско такмичење у рукомету 

Селекција и припрема ученика за такмичење у кошарци 

Општинско такмичење у кошарци 

Анализа успеха са претходних такмичења 

ЈУН 
Сумирање резултата рада и успеха у текућој школској години 

Писање извештаја о раду стручног већа 

 

Напомена: планови рада Већа могу трпети корекцију у време обављања наставе у 

другом режиму, изазваном епидемиолошком ситуацијом. 
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5.4.8. СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА ГРАЂАНСКОГ 

ВАСПИТАЊА И ВЕРОНАУКЕ 

Чланови: Руководилац: Обрад Берјан,чланови: 

Наставници Веронауке и Грађанског васпитања 

МЕСЕЦ АКТИВНОСТИ 
НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 

СЕПТ. 
Подела часова и  група за одржавање наставе 

 

Чланови 

стручног актива 

ОКТОБАР 

Разговор о мерама за унапређење наставе и сугестије 

ученика за увођење новина 

Чланови 

стручног актива 

Ученички 

парламент школе 

 

Планирање учешћа и помоћи у организацији прославе 

Светог Саве и Дана школе 

Планирање Форум театра на часовима грађанског васпитањаи 

планирање сарадње са Ученичким парламентом школе  

Одлазак у цркву, причешћивање ученика. Дискусија на тему 

слободе. 

НОВЕМБАР 

Анализа успеха на крају првог класификационог периода 

Чланови 

стручног актива 

 

Ученички 

парламент 

Дискусија о мерама за побољшање рада 

Дискусија о одређеним интернет адресама сајтова за младе 

где се ученици могу информисати о многим садржајима 

едукативног, културног и забавног карактера 

Планирање учешћа и помоћи у организацији 

хуманитарнихакција школе 

Анализа цртаних, документарних и играних филмова у 

оквиру часова веронауке 

ДЕЦЕМБАР 

Дискусија о правима детета, што је и тема часова 

грађанскогваспитања у осмом разреду Чланови 

стручног актива Припрема прославе новогодишњих и божићних празника. 

Планирање светосавске прославе  

ЈАНУАР 

Обележавање Новогодишњих и божићних празника 
Чланови 

стручног актива 
Анализа рада актива у првом полугодишту 

Прослава школске славе „Свети Сава“ 

ФЕБРУАР 
Сарадња са библиотеком у сврху 

едукације и добијања информација. 

Чланови 

стручног актива 

МАРТ 

Презентација у Power Point-у на тему Медији, 

представљање на часу 

Чланови 

стручног актива 

Обрађивање анкета које су ученици попуњавали, и 

урађењепаноа који ће бити изложени у просторијама школе  

Квизовина разне теме 

У сусрет празнику „Васкрсење Христово“, празничне 

припреме. 

АПРИЛ 

Презентација у Power Point-у на тему „Насиље у школи“, 

представљање на часу 

Чланови 

стручног актива 

Израда плаката 

Размена искустава о изради разредних студија 

Часови у природи .Разговори о очувају и значајуочувања 

животне средине 

Уређење и излагање паноа 

МАЈ 

Израђивање паноа на тему Јавни час, који ће 

обухватитиизлагање интересовања ученика у присуству 

разреднихстарешина 

Чланови 

стручног актива 

Разредне 

старешине 
Реализација корелације сa осталим сродним наукама 

предмету веронауке 
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ЈУН 

Осврт на остварене задатке и евалуација рада у активу, писање 

извештаја Чланови 

стручног актива Анализа постигнутог рада и мере за побољшање наставе. 

Провера ученичких сазнања у оквиру веронауке и грађанског 

 

 

 

 

 

5.5.ПЛАН РАДА РАЗРЕДНИХ ВЕЋА 
 

 Одељењска већа чине сви наставници једног разреда. О реализацији планираних 

активности Одељењског већа води се евиденција кроз записнике у дневницима 

образовно – васпитног рада за свако одељење посебно. 

 

Одeљeњскa вeћa сe бaвe слeдeћим питaњимa:  

 формирањем зajeдницe учeникa, њихoвомoргaнизaциjом рaдa и њихoвим 

зaдaцима;  

 вршe кooрдинaциjу и кoрeлaциjу нaстaвних сaдржaja зa пojeдинe рaзрeдe, кao и 

тeрминa зa писмeнe зaдaткe;  

 утврђуjу aктуeлну тeмaтику рoдитeљских сaстaнaкa;  

 дoгoвaрajу критeриjумeoцeњивaњa и прeдлaжу Нaстaвничкoм вeћу зaкључкe 

пojeдиних успeхa и стaрajу сeo прaвoврeмeнoм oцeњивaњу;  

 анaлизирajу и утврђуjу нивooптeрeћнoсти учeникa, пoсeбнooптeрeћнoсти 

учeникa дoмaћим зaдaцимa и другим рaдoвимa кoд куће;  

 рaспрaвљajу o блaгoврeмeнoм извoђeњу дoдaтнe, дoпунскe и припрeмнe нaстaвe;  

 плaнирajу циљeвe, сaдржaje и врeмeнскe тeрминe пoсeтa, излeтa и eкскурзиja; 

 оргaнизуjу oдeљeњскa и рaзрeднa тaкмичeњa;  

 учeствуjу у oргaнизoвaњу aктивнoсти вeзaних зa дeчjу зaштиту, исхрaну 

учeникa, зимoвaњe, лeтoвaњe, здрaвствeнo стaњe; 

 дoгoвaрajу нaчинe упућивaњa учeникa у кoлeктивaн рaд и ствaрaњe кoлeктивнoг 

духa. 

 

 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ПРВОГ РАЗРЕДА 

 

 

Руководилац: Снежана Дацић 

 

Време 

реализације Активности 
Носиоци 

реализације 

 

 

 

 

АВГУСТ 

 

Упознавање са школским календаром за 2022/ 2023. годину, припреме 

за почетак школске године и размена нових информација 

 

 

Учитељи I 

разреда, 

енглеског 

језика и 

вероучитељ 

Израда месечних оперативних планова 

Израда распореда часова редовне и допунске наставе 

Планирање пријема првака 

Израда плана и програма рада одељењског старешине у сарадњи са 

стручним сарадником 

Текућа питања 

 

 

Одређивање изборних предмета и слободних активности  

 Извештаји о снабдевености  уџбеницима 
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СЕПТЕМБАР 

 

Анализа социјалне структуре родитеља и договор око помоћи 

ученицима тешког материјалног стања 

Учитељи I 

разреда, 

енглеског 

језика и 

вероучитељ 

Планирање програма активности за Дечју недељу 

Упознавање са планом и програмом професионалне оријентације 

Текућа питања 

 

 

 

 

ОКТОБАР 

 

Анализа успеха и дисциплине на крају I класификационог периода Учитељи I 

разреда, 

енглеског 

језика,  

вероучитељ и 

стручни 

сарадник 

Реализација наставног плана и програма крају I класификационог 

периода 

Организација допунске наставе и достављање стручном сараднику 

имена укључених ученика 

Израда корективних планова за ученике са проблемима у учењу 

Реализација плана и програма рада Дечје недеље – размена искустава 

Текућа питања 

 

 

НОВЕМБАР 

 

Израда ученичких и наставничких портфолија Учитељи I 

разреда, 

енглеског 

језика и 

вероучитељ 

Одређивање мера  за побољшање успеха и дисциплине ученика 

Анализа реализације и резултата допунске наставе у претходном 

периоду 

Текућа питања 

 

 

 

ДЕЦЕМБАР 

 

Анализа успеха и дисциплине на крају I полугодишта Учитељи I 

разреда, 

енглеског 

језика и 

вероучитељ 

Реализација наставног плана и програма рада 

Анализа постигнутих резултата корективног рада и закључци за даљи 

рад 

Договор у вези са програмом прославе Светог Саве 

Текућа питања 

 

ЈАНУАР 

Обележавање школске славе Учитељи I 

разреда Анализа сарадње са родитељима 

Текућа питања 

 

 

ФЕБРУАР 

 

Договор око припреме Дана школе – сарадња свих секција у школи ... енглеског 

језика и 

вероучитељ 
Организација школског такмичења рецитатора 

Реализација програма сарадње са родитељима 

Текућа питања 

 

 

 

МАРТ 

 

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају III класификационог 

периода 

 

Учитељи I 

разреда, 

енглеског 

језика и 

вероучитељ 

Реализација наставног плана и програма 

Реализација активности везаних за обележавање Дана школе 

Планирање екскурзије 

Реализација такмичења рецитатора 

Текућа питања 

 

 

 

АПРИЛ 

 

Коришћење наставних средстава и дидактичког материјала у настави Учитељи I 

разреда, 

енглеског 

језика и 

вероучитељ 

Ефикасност примењених облика рада у редовној и допунској настави 

Израда задатака за годишње тестирање ученика из српског језика, 

математике и света око нас 

Реализација екскурзије 

Текућа питања 

 

 

МАЈ 

 

Организовање годишњег тестирања ученика из српског језика, 

математике и света око нас 

Учитељи I 

разреда, 

енглеског 

језика и 

вероучитељ 

Анализа реализације екскурзије 

Анализа реализације плана друштвених активности, посета 

Текућа питања 

 

 

 

 

ЈУН 

 

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају школске године  

Учитељи I 

разреда, 

енглеског 

језика и 

вероучитељ 

Предлози за похвале и награде 

Анализа реализације наставног плана и програма рада 

Родитељски састанци 

Анализа резултата тестирања ученика 

Закључци о раду Одељењског већа у школској 2022/ 2023. години, 

предлози и сугестије за даљи рад 

Израда плана рада Одељењског већа за наредну школску годину 
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ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ДРУГОГ РАЗРЕДА 

 

 

Руководилац: Снежана Николић 

 

Време 

реализације 
Активности 

Носиоци 

реализације 

 

 

 

АВГУСТ 

Упознавање са школским календаром за 2022 / 2023. годину, припреме 

за почетак школске године и размена нових информација 

Учитељи II 

разреда, 

енглеског 

језика и 

стручни 

сарадник 

Израда месечних оперативних планова 

Израда распореда часова редовне и допунске наставе 

Израда плана и програма рада одељ.стареш. у сарадњи са стр.сарадн. 

Текућа питања 

 

 

 

 

 

СЕПТЕМБАР 

Одређивање изборних предмета и слободних активности  

 

Учитељи II 

разреда, 

енглеског 

језика, 

вероучитељ и 

стручни 

сарадник 

Анализа снабдевености  уџбеницима 

Организација допунске наставе и достављање стручном сараднику 

имена укључених ученика 

Израда корективних планова за ученике са проблемима у учењу 

Анализа социјалне структуре родитеља и договор око помоћи 

ученицима тешког материјалног стања 

Планирање програма активности за Дечју недељу 

Израда плана помоћи ученицима у учењу 

Упознавање са планом и програмом професионалне оријентације 

Израда иницијалног теста 

 

 

ОКТОБАР 

Анализа успеха и дисциплине на крају I класификационог периода Учитељи II 

разреда, 

енглеског 

језика и 

вероучитељ 

Реализација наставног плана и програма крају I класификационог 

периода 

Реализација плана и програма рада Дечје недеље – размена искустава 

Текућа питања 

 

 

НОВЕМБАР 

Израда ученичких и наставничких портфолија Учитељи II 

разреда, 

енглеског 

језика и 

вероучитељ 

 

Мере за побољшање успеха и дисциплине ученика 

Анализа реализације и резултата допунске наставе у претходном 

периоду 

Текућа питања 

 

 

 

ДЕЦЕМБАР 

Анализа успеха и дисциплине на крају I полугодишта 
Учитељи II 

разреда, 

енглеског 

језика и 

вероучитељ 

Реализација наставног плана и програма рада 

Анализа постигнутих резултата корективног рада и закључци за даљи 

рад 

Договор у вези са програмом прославе Светог Саве 

Текућа питања 

 

ЈАНУАР 

Обележавање школске славе 
Учитељи II 

разреда 
Анализа сарадње са родитељима 

Текућа питања 

 

 

ФЕБРУАР 

Договор око припреме Дана школе – сарадња свих секција у школи 
... енглеског 

језика и 

вероучитељ 

Организација школског такмичења рецитатора 

Реализација програма сарадње са родитељима 

Текућа питања 

 

 

 

МАРТ 

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају III класификационог 

периода 
Учитељи II 

разреда, 

енглеског 

језика и 

вероучитељ 

Реализација наставног плана и програма 

Реализација активности везаних за обележавање Дана школе 

Планирање екскурзије 
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Реализација такмичења рецитатора 

Текућа питања 

 

 

 

АПРИЛ 

 

Коришћење наставних средстава и дидактичког материјала у настави 
Учитељи II 

разреда, 

енглеског 

језика и 

вероучитељ 

Ефикасност примењених облика рада у редовној и допунској настави 

Израда задатака за годишње тестирање ученика из српског језика, 

математике и света око нас 

Реализација екскурзије 

Текућа питања 

 

 

МАЈ 

 

Организовање годишњег тестирања ученика из српског језика, 

математике и света око нас 

Учитељи II 

разреда, 

енглеског 

језика и 

вероучитељ 

Анализа реализације екскурзије 

Анализа реализације плана друштвених активности, посета 

Текућа питања 

 

ЈУН 

 

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају школске године  

 

Учитељи II 

разреда, 

енглеског 

језика и 

вероучитељ 

Предлози за похвале и награде 

Анализа реализације наставног плана и програма рада 

Родитељски састанци 

Анализа резултата тестирања ученика 

Закључци о раду Одељењског већа у школској 2022 / 2023. години, 

предлози и сугестије за даљи рад 

Израда плана рада Одељењског већа за наредну школску годину 

 

 

 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА 

 

 

Руководилац: Живадинка Дојчиновић    

 

Време 

реализације 
Активности 

Носиоци 

реализације 

 

 

 

АВГУСТ 

Упознавање са школским календаром за 2022 / 2023. годину, припреме 

за почетак школске године и размена нових информација 

 

Учитељи III 

разреда, 

енглеског 

језика и 

вероучитељ 

Израда месечних оперативних планова 

Израда распореда часова редовне и допунске наставе 

Израда плана и програма рада одељ.стар. у сарадњи са стр.сарадником 

Текућа питања 

 

 

 

 

 

СЕПТЕМБАР 

Одређивање изборних предмета и слободних активности  

 

Учитељи III 

разреда, 

енглеског 

језика, 

вероучитељ и 

стручни 

сарадник 

Израда иницијалног теста 

Организација допунске наставе и достављање стручном сараднику 

имена укључених ученика 

Израда корективних планова за ученике са проблемима у учењу 

Анализа социјалне структуре родитеља и договор око помоћи 

ученицима тешког материјалног стања 

Планирање програма активности за Дечју недељу 

Израда плана помоћи ученицима у учењу 

Упознавање са планом и програмом професионалне оријентације 

Текућа питања 

 

 

ОКТОБАР 

Анализа успеха и дисциплине на крају I класификационог периода Учитељи III 

разреда, 

енглес.језика и 

вероучитељ 

Реализација наставног плана и програма крају I класификац.периода 

Реализација плана и програма рада Дечје недеље – размена искустава 

Текућа питања 

 

 

НОВЕМБАР 

Израда ученичких и наставничких портфолија Учитељи III, 

енглеског 

језика и 

вероучитељ 

Мере за побољшање успеха и дисциплине ученика 

Анализа реализације допунске наставе у претходном периоду 

Текућа питања 
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ДЕЦЕМБАР 

Анализа успеха и дисциплине на крају I полугодишта Учитељи III 

разреда, 

енглеског 

језика и 

вероучитељ 

Реализација наставног плана и програма рада 

Анализа резултата корективног рада и закључци за даљи рад 

Договор у вези са програмом прославе Светог Саве 

Текућа питања 

 

ЈАНУАР 

Обележавање школске славе Учитељи III 

разреда Анализа сарадње са родитељима 

Текућа питања 

 

 

ФЕБРУАР 

Договор око припреме Дана школе – сарадња свих секција у школи ... енглеског 

језика и 

вероучитељ 
Организација школског такмичења математичара и рецитатора 

Реализација програма сарадње са родитељима 

Текућа питања 

 

МАРТ 

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају III класиф. периода  

Учитељи III 

разреда, 

енглеског 

језика и 

вероучитељ 

Реализација наставног плана и програма 

Реализација активности везаних за обележавање Дана школе 

Планирање екскурзије 

Реализација такмичења математичара и рецитатора 

Текућа питања 

 

 

АПРИЛ 

 

Коришћење наставних средстава и дидактичког материјала у настави Учитељи III 

разреда, 

енглеског  

језика и 

вероучитељ 

Ефикасност примењених облика рада у редовној и допунској настави 

Израда задатака за годишње тестирање ученика из српског језика,  

математике и природе и друштва 

Реализација екскурзије 

Текућа питања 

 

 

МАЈ 

 

Организовање годишњег тестирања ученика из српског језика, 

математике и природе и друштва 

Учитељи III 

разреда, 

енглеског 

језика и 

вероучитељ 

Анализа реализације екскурзије 

Анализа реализације плана друштвених активности, посета 

Текућа питања 

 

ЈУН 

 

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају школске године  

Учитељи III 

разреда, 

енглеског 

језика и 

вероучитељ 

Предлози за похвале и награде 

Анализа реализације наставног плана и програма рада 

Родитељски састанци 

Анализа резултата тестирања ученика 

Закључци о раду Одељењског већа у школској 2022 / 2023. години, 

предлози и сугестије за даљи рад 

Израда плана рада Одељењског већа за наредну школску годину 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА 

 

 

Руководилац:Мирјана Милетић 

 

Време 

реализације 
Активности 

Носиоци 

реализације 

 

 

 

АВГУСТ 

Упознавање са школским  календаром за  2022/23. годину, припреме 

за почетак школске године и размена нових информација 
Учитељи IV 

разреда, 

енглеског 

језика и 

вероучитељ 

Израда месечних оперативних планова 

Израда распореда часова редовне, допунске и додатне наставе 

Израда плана и програма рада ОС  у сарадњи са стручним сарадником 

Текућа питања 
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СЕПТЕМБАР 

Одређивање изборних предмета и слободних активности  

 

Учитељи IV 

разреда, 

енглеског 

језика, 

вероучитељ и 

стручни 

сарадник 

Снабдевеност уџбеницима 

Организација допунске и додатне наставе и достављање стручном 

сараднику имена укључених ученика 

Израда корективних планова за ученике са проблемима у учењу 

Анализа социјалне структуре родитеља и договор око помоћи 

ученицима тешког материјалног стања 

Планирање програма активности за Дечју недељу 

Договор око извођења излета 

Упознавање са планом и програмом професионалне оријентације 

Текућа питања 

 

 

ОКТОБАР 

Анализа успеха и дисциплине на крају I класификационог периода Учитељи IV, 

енглеског 

језика и 

вероучитељ 

Реализација наставног плана и програма крају I 

класификационогпериода 

Реализација плана и програма рада Дечје недеље – размена искустава 

Текућа питања 

 

 

НОВЕМБАР 

Израда ученичких и наставничких портфолија  

Сви учитељи 

IV разреда 
Мере за побољшање успеха и дисциплине ученика 

Анализа реализације и реззултата допунске и додатне наставе 

Текућа питања 

 

 

 

ДЕЦЕМБАР 

Анализа успеха и дисциплине на крају I полугодишта Учитељи IV 

разреда, 

енглеског 

језика и 

вероучитељ 

Реализација наставног плана и програма рада 

Анализа резултата корективног рада и закључци за даљи рад 

Договор у вези са програмом прославе Светог Саве 

Текућа питања 

 

ЈАНУАР 

Обележавање школске славе 
Учитељи IV 

разреда 
Анализа сарадње са родитељима 

Текућа питања 

 

 

ФЕБРУАР 

Договор око припреме Дана школе – сарадња свих секција у школи 

Сви учитељи 

IV разреда 

Организација школског такмичења математичара и рецитатора 

Текућа питања 

 

 

МАРТ 

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају III класиф. периода 
Учитељи IV 

разреда, 

енглеског 

језика и 

вероучитељ 

Реализација наставног плана и програма 

Реализација активности везаних за обележавање Дана школе 

Планирање екскурзије 

Реализација такмичења математичара и рецитатора 

Текућа питања 

 

АПРИЛ 

 

Коришћење наставних средстава и дидактичког материјала у настави Учитељи IV 

разреда, 

енглеског 

језика и 

вероучитељ 

Ефикасност примењених облика рада у свим облицима наставе 

Израда задатака за годишње тестирање ученика 

Реализација екскурзије 

Текућа питања 

МАЈ 

Тестирање ученика IV разреда на крају првог образовног циклуса  

Сви учитељи 

IV разреда 
Анализа реализације екскурзије 

Анализа реализације плана друштвених активности, посета 

Текућа питања 

ЈУН 

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају школске године 

Учитељи IV 

разреда, 

енглеског 

језика и вероу 

читељ 

Предлози за похвале и награде 

Анализа реализације наставног плана и програма рада 

Родитељски састанци 

Анализа резултата тестирања ученика 

Закључци о раду Одељењског већа у школској 2022/23. години, 

предлози и сугестије за даљи рад 

Израда плана рада Одељењског већа за наредну школску годину 
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 ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ПЕТОГ РАЗРЕДА 

 

 

Руководилац: Ивана Јевтић 

Време 

реализације 
Активности 

Носиоци 

реализације 

АВГУСТ 

Упознавање са школским  календаром за 2022/ 2023. годину, припреме 

за почетак школске године и размена нових информација 
Одељењске 

старешине и 

чланови већа 
Сарадња са учитељима у циљу ефикаснијег рада са ученицима V 

разреда 

 

 

 

 

СЕПТЕМБАР 

Формирање Одељењског већа петог разред  

 

 

Одељењске 

старешине и 

чланови 

већа 

Избор руководиоца већа 

Доношење и усвајање плана рада већа 

Корелација наставних садржаја 

Утврђивање распореда писмених задатака и контролних вежби 

Прилагођавање ученика са разредне на предметну наставу 

Идентификација ученика за додатни и допунски рад, рад по 

индивидуалном плану и програму 

Анализа иницијалних  тстова 

 

 

ОКТОБАР 

Обележавање Дечје недеље  

Одељењске 

старешине и 

чланови 

већа 

Организовање рада секција и других ваннаставних активности 

Организација и реализација додатне и допунске наставе 

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог 

класификационог периода 

 

 

НОВЕМБАР 

Активности тимова за заштиту од насиља, злостављања и 

занемаривања – анализа и резултати 

Одељењске 

старешине, 

чланови 

већа и чланови 

тимова 

Активности тима за инклузивно образовање – анализа и резултати 

Сарадња са родитељима – анализа и резултати 

Праћење понашања ученика у школи – анализа и резултати 

ДЕЦЕМБАР 

Реализација наставних планова и програма Одељењске 

старешине и 

чланови 

већа 

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају другог класиф.периода 

Корелација међу преметима 

Припрема за прославу школске славе 

ЈАНУАР 

Обележавање школске славе 
Одељењске 

старешине и 

чланови већа 

Анализа резултата додатне и допунске наставе 

Резултати сарадње са родитељима – одређивање дневног реда 

родитељских састанака 

 

 

ФЕБРУАР 

Размена примера добре праксе 
Одељењске 

старешине и 

чланови 

већа 

Корелација међу преметима 

Унапређење сарадње са родитељима 

Праћење понашања и дисциплине ученика 

Организација и резултати школских такмичења 

 

 

МАРТ 

Општинска такмичења – анализа и резултати 
Одељењске 

старешине и 

чланови 

већа 

Анализа свеукупних проблема и потешкоћа у настави 

Реализација активности везаних за обележавање Дана школе 

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају трећег 

класификационог периода 

 

 

АПРИЛ 

Организовање екскурзије и упознавање ученика са њеним културним, 

историјским и научним садржајима 
Одељењске 

старешине, 

чланови већа и 

чланови 

тимова 

Анализа рада тимова у школи 

Резултати општинских такмичења, похвале ученицима који су се 

пласирали на окружна такмичења 

 

МАЈ 

Резултати окружних  такмичења 

Предлози и похвале за награде ученика 

Одељењске 

старешине и 
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ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ШЕСТОГ РАЗРЕДА 

 

 

Руководилац:Александра Пантић 

 

Време 

реализације 
Активности 

Носиоци 

реализације 

 

 

 

АВГУСТ 

Организовање поправне наставе и испита за ученике који се упућују 

на полагање поправних испита 

 

Одељењске 

старешине и 

чланови већа 
Анализа резултата поправних испита 

Утврђивање обавезних уџбеника 

Утврђивање плана екскурзије 

Избор руководиоца већа 

 

 

 

СЕПТЕМБАР 

Утврђивање термина писмених задатака и контролних вежби  

 

Одељењске 

старешине и 

чланови већа 

Евиденција ученика за додатни и допунски рад 

Сарадња са родитељима, организовање родитељских састанака, 

истицање термина за консултације 

Резултати анкета за изборне предмете 

Анализа иницијалних тестова  

 

 

ОКТОБАР 

Обележавање Дечје недеље  

Одељењске 

старешине и 

чланови већа 

Организовање рада секција и других ваннаставних активности 

Организација и реализација додатне и допунске наставе 

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог 

класификационог периода 

 

 

 

НОВЕМБАР 

Активности тимова за заштиту од насиља, злостављања и 

занемаривања – анализа и резултати 
Одељењске 

старешине, 

чланови већа и 

чланови 

тимова 

Активности тима за инклузивно образовање – анализа и резултати 

Сарадња са родитељима – анализа и резултати 

Праћење понашања ученика у школи – анализа и резултати 

Преглед педагошке документације 

 

 

 

ДЕЦЕМБАР 

Реализација наставних планова и програма  

Одељењске 

старешине и 

чланови већа 

Анализа успеха и дисциплине на крају другог класиф. периода 

Резултати сарадње са родитељима – одређивање дневног реда 

родитељских састанака 

Припрема за прославу школске славе 

 

ЈАНУАР 

Обележавање школске славе Одељењске 

старешине и 

чланови већа 
Анализа резултата додатне и допунске наставе 

Писање периодичног извештаја за период септембар – јануар 

 

 

ФЕБРУАР 

Размена примера добре праксе  

Одељењске 

старешине и 

чланови већа 

Корелација 

Унапређење сарадње са родитељима 

Праћење понашања и дисциплине ученика 

Организација и резултати школских такмичења 

 

 

МАРТ 

Општинска такмичења – анализа и резултати  

Одељењске 

старешине и 

чланови већа 

Анализа свеукупних проблема и потешкоћа у настави 

Реализација активности везаних за обележавање Дана школе 

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају трећег 

класификационог периода 

Анализа дисциплине ученика чланови 

 

ЈУН 

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају четвртог кл..периода  

Одељењске 

старешине и 

чланови већа 

Анализа рада Одељењског већа у текућој школској години 

Писање периодичног извештаја за период јануар – јун 

Припрема школског програма за наредну школску годину 

Предлози за награде и похвале 
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АПРИЛ 

Организовање екскурзије и упознавање ученика са њеним културним, 

историјским и научним садржајима 

Одељењске 

старешине, 

чланови већа и 

чланови 

тимова 

Анализа рада тимова у школи 

Резултати општинских такмичења, похвале ученицима који су се 

пласирали на окружна такмичења 

 

МАЈ 

Предлози за похвале и награде ученика Одељењске 

старешине и 

чланови већа 
Анализа дисциплине ученика 

Извођење екскурзије 

 

 

 

 

ЈУН 

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају четвртог 

класификационог периода 

 

 

 

Одељењске 

старешине и 

чланови већа 

Анализа рада Одељењског већа у текућој школској години 

Анализа остварених резултата у ваннаставним активностима 

Писање периодичног извештаја за период јануар – јун 

Припрема школског програма за наредну школску годину 

Предлози за награде и похвале 

Преглед педагошке документације 

Подела сведочанстава 

 

 

 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА СЕДМОГ РАЗРЕДА 

 

 

Руководилац: Ана Стојановић 

 

Време 

реализације 
Активности 

Носиоци 

реализације 

 

 

 

АВГУСТ 

Организовање поправне наставе и испита за ученике који се упућују 

на полагање поправних испита 

 

 

Одељењске 

старешине и 

чланови већа 

Анализа резултата поправних испита 

Утврђивање обавезних уџбеника 

Утврђивање плана екскурзије 

Избор руководиоца већа 

 

 

 

СЕПТЕМБАР 

Сарадња са Скупштином града   

 

Одељењске 

старешине и 

чланови већа 

Утврђивање термина писмених задатака и контролних вежби 

Евиденција ученика за додатни и допунски рад 

Сарадња са родитељима, организовање родитељских састанака, 

истицање термина за консултације 

Израда иницијалних тестова и анализа 

 

 

ОКТОБАР 

Обележавање Дечје недеље  

Одељењске 

старешине и 

чланови  већа 

Организовање рада секција и других ваннаставних активности 

Организација и реализација додатне и допунске наставе 

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог 

класификационог периода 

 

 

 

НОВЕМБАР 

Активности тимова за заштиту од насиља, злостављања и 

занемаривања – анализа и резултати 

Одељењске 

старешине, 

чланови већа и 

чланови 

тимова 

Активности тима за инклузивно образовање – анализа и резултати 

Сарадња са родитељима – анализа и резултати 

Праћење понашања ученика у школи – анализа и резултати 

Преглед педагошке документације 

 

 

 

ДЕЦЕМБАР 

Реализација наставних планова и програма  

 Анализа успеха и дисциплине на крају другог класификационог  

периода Одељењске 

старешине и 

чланови већа 
Резултати сарадње са родитељима – одређивање дневног реда 

родитељских састанака 

Припрема за прославу школске славе 

Прослава Нове године 
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ЈАНУАР 

Обележавање школске славе 
Одељењске 

старешине и 

чланови већа 

Анализа сарадње са родитељима 

Анализа резултата додатне и допунске наставе 

Писање периодичног извештаја за период септембар – јануар 

 

 

ФЕБРУАР 

Размена примера добре праксе – примена савремених метода рада  

Одељењске 

старешине и 

чланови већа 

Корелација 

Унапређење сарадње са родитељима 

Праћење понашања и дисциплине ученика 

Организација и резултати школских такмичења 

 

 

МАРТ 

Општинска такмичења – анализа и резултати  

Одељењске 

старешине и 

чланови већа 

Анализа свеукупних проблема и потешкоћа у настави 

Реализација активности везаних за обележавање Дана школе 

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају трећег 

класификационог периода 

 

 

 

АПРИЛ 

Организовање екскурзије и упознавање ученика са њеним културним, 

историјским и научним садржајима 
Одељењске 

старешине, 

чланови већа и 

чланови 

тимова 

Анализа рада тимова у школи 

Резултати општинских такмичења, похвале ученицима који су се 

пласирали на окружна такмичења 

Извођење екскурзија 

 

МАЈ 

Предлози за похвале и награде ученика Одељењске 

старешине и 

чланови већа 
Анализа дисциплине ученика 

Доношење мера за побољшање успеха 

 

 

 

 

ЈУН 

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају четвртог 

класификационог периода 

 

 

 

Одељењске 

старешине и 

чланови већа 

Анализа рада Одељењског већа у текућој школској години 

Анализа остварених резултата у ваннаставним активностима 

Писање периодичног извештаја за период јануар – јун 

Припрема школског програма за наредну школску годину 

Предлози за награде и похвале 

Преглед педагошке документације 

Подела сведочанстава 

 

 

 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ОСМОГ РАЗРЕДА 

 

 

Руководилац: Звонко Гроздановић 

 

Време 

реализације 
Активности 

Носиоци 

реализације 

 

АВГУСТ 

Утврђивање обавезних уџбеника Одељењске 

старешине и 

чланови већа 

Утврђивање плана екскурзије 

Избор руководиоца већа 

СЕПТЕМБАР 

Утврђивање термина писмених задатака и контролних вежби 
Одељењске 

старешине и 

чланови већа 

Евиденција ученика за додатни и допунски рад 

Сарадња са родитељима, организовање родитељских састанака, 

истицање термина за консултације 

ОКТОБАР 

Обележавање Дечје недеље 
Одељењске 

старешине 
Организовање рада секција и других ваннаставних активности 

Организација и реализација додатне и допунске наставе 

 Информисање о избору занимања – професионална оријентација и чланови већа 

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог 

класификационог периода 

 Активности тимова за заштиту од насиља, злостављања и  



Годињи план рада ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ Бунар, за школску 2022/2023. годину 

90 
 

 

 

НОВЕМБАР 

занемаривања – анализа и резултати Одељењске 

старешине, 

чланови већа и 

чланови 

тимова 

 

Активности тима за инклузивно образовање – анализа и резултати 

Сарадња са родитељима – анализа и резултати 

Праћење понашања ученика у школи – анализа и резултати 

Могућности школовања – професионална оријентација 

Преглед педагошке документације 

 

ДЕЦЕМБАР 

Реализација наставних планова и програма 

Одељењске 

старешине и 

чланови већа 

Анализа успеха и дисциплине на крају другог класификационог 

периода 

Резултати сарадње са родитељима – одређивање дневног реда 

родитељских састанака 

Припрема за прославу школске славе 

Прослава Нове године 

ЈАНУАР 

Обележавање школске славе 
Одељењске 

старешине и 

чланови већа 

Анализа сарадње са родитељима 

Анализа резултата успеха ученика,додатне и допунске наставе 

Доношење мера за побољшање успеха 

ЕБРУАР 

Размена примера добре праксе – примена савремених метода рада 

дељењске 

старешине и 

чланови већа 

Корелација 

Унапређење сарадње са родитељима 

Праћење понашања и дисциплине ученика 

Организација и резултати школских такмичења 

Организовање припремне наставе из српског језика и математике 

МАРТ 

Општинска такмичења – анализа и резултати 

Одељењске 

старешине и 

чланови већа 

Анализа свеукупних проблема и потешкоћа у настави 

Реализација активности везаних за обележавање Дана школе 

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају трећег 

класификационог периода 

Активности професионалне оријентације 

АПРИЛ 

Организовање екскурзије и упознавање ученика са њеним културним, 

историјским и научним садржајима 
Одељењске 

старешине, 

чланови већа и 

чланови 

тимова 

Анализа рада тимова у школи 

Резултати општинских такмичења 

Извођење екскурзије 

МАЈ – ЈУН 

Предлози за похвале и награде ученика и избор ђака генерације 

Одељењске 

старешине и 

чланови већа 

Анализа дисциплине ученика 

 

Доношење мера за побољшање успеха 

Организација матурске вечери 

Сарадња са Домом здравља око прегледа ученика за упис у средњу 

школу 

Одлука о избору занимања – професионална оријентација 

Анализа успеха и дисциплине на крају четвртог класификационог 

периода 
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5.6. ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКИХ СТАРЕШИНА 

 

 
Одeљeњски стaрeшинa рукoвoди рaдoм oдeљeњa сa нaглaшeнoм 

oргaнизaциoнoм, aдминистрaтивнoм и пeдaгoшкoм улoгoм. Одeљeњски стaрeшинaje 

зaдужeн зa спрoвoђeњe плaнa и прoгрaмaoбрaзoвнo – вaспитнoг   рaдa и oствaривaњe 

циљeвa и зaдaтaкa вaспитaњa учeникajeднoг oдeљeњa.  

 Свe функциjeoдeљeњски стaрeшинaoствaруjejeдинствeнo, кooрдинирajући рaд  и 

сaрaдњу свих учeсникa и чинилaцa вaспитнoг рaдa у jeднoм oдeљeњу: учeникa, 

нaстaвникa, рoдитeљa, стручнoг сaрaдникa, зajeдницe учeникa, Сaвeтa рoдитeљa и др.  

 Задатак одељењског старешине је и рад на професионалној оријентацији 

ученика, што укључује посете родитеља са интересантним занимањима школи, посете 

ученика важнијим објектима у селу и сл. 

 Чaс oдeљeњског старешинеje oбaвeзнaaктивнoст oдeљeњскoг стaрeшине, a 

плaнoм je прeдвиђeнo укупнo 36 чaсoвa гoдишњe, а у оквиру четрдесеточасовне радне 

недеље. 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА У НИЖИМ 

РАЗРЕДИМА 

 

 

 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА У НИЖИМ РАЗРЕДИМА 

 

Време 

реализације 

Број 

часа 

Активност 

СЕПТЕМБАР 

1. Упознавање ученика са правилима понашања   

2. Договор о раду 

3. Сређивање података о ученицима 

4. Уредимо нашу учионицу 

5. Општа и лична хигијена 

ОКТОБАР 

6. Дечја недеља  

7. Индивидуалне способности и интересовања ученика 

8. Решавање проблема у оквиру одељења 

9. Коме могу помоћи и како 

НОВЕМБАР 

10. Анализа успеха и дисциплине на крају I класификационог периода 

11. Коме да се обратим ако ми је потребна помоћ за ... 

12. Како постизати боље резултате 

ДЕЦЕМБАР 

13. Како чувамо своје здравље 

14. Зашто понекад лажемо 

15. Предстојећи значајни датуми 

16. Како се све може учити – мере за побољшање успеха 

17. Анализа успеха и дисциплине на крају I полугодишта 

ЈАНУАР 18. Припрема прославе Светог Саве 

ФЕБРУАР 

19. Где могу да сазнам оно што ме интересује 

20. Право и лажно другарство 

21. Моји страхови 
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МАРТ 

22. Моја породица 

23. Припрема прославе Дана школе  

24. Однос према старијима – солидарност 

25. Споменар од пролећног цвећа 

26. Идемо у природу 

АПРИЛ 

27. Уређујемо школску средину 

28. Позитивно и негативно понашање 

29. Екскурзија 

30. Анализа успеха и дисциплине на крају III класификационог периода 

МАЈ 

31. Друштвено – користан рад у оквиру одељења 

32. Зашто волим свог друга / другарицу 

33. Покажи шта знаш 

34. Кад порастем волео бих да будем ... 

ЈУН 
35. Анализа успеха и дисциплине на крају школске године 

36. Понашање у току лета 

 

 

 

 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА У ВИШИМ 

РАЗРЕДИМА 
 

 

 

 Одељењске старешине у старијим разредима реализују план и програм рада кроз 

следеће теме: 

 култура понашања; 

 унапређивање успеха у настави и другим ученичким активностима; 

 заштита и унапређивање животне средине; 

 здравствено васпитање; 

 васпитање за хуманије односе међу половима; 

 професионална документација; 

 професионална оријентација; 

 активности у слободно време. 

 

 

 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ У V РАЗРЕДУ 

 

Време 

реализације 

Број 

часа 
Активност 

 

 

 

СЕПТЕМБАР 

1. Избор руководства одељењске заједнице и подела задужења 

2. Упознавање ученика са Правилником о изрицању васпитно – дисциплинских 

мера и награђивању  

3. Доношење правила понашања у учионици 

4. Усвајање плана и програма Одељењске заједнице – прeдлози и сугестије 

5. Усвајање плана и програма Одељењске заједнице 

 6. Обележавање Дечје недеље – игра Друг другу / Тајни пријатељ 
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ОКТОБАР 

  

7. Укључивање у хуманитарне акције 

8. Кликни безбедно – разговор о злоупотреби интернета 

9. Здрава храна – здраво тело, обележавање Дана здраве хране 

 

 

НОВЕМБАР 

10. Дружење и другарство 

11. Анализа успеха и владања на крају I класификационог периода 

12. Колико сам задовољан својим успехом и владањем 

13. Понашање на јавним местима 

 

 

ДЕЦЕМБАР 

14. Акција уређивања учионице 

15. Спорт који највише волим је... 

16. Организација прославе Нове године 

17. Анализа успеха и дисциплине у I полугодишту 

 

 

ЈАНУАР 

18. Обележавање Дана Светог Саве 

19. Колико сам задовољан успехом и владањем у I полугодишту 

20. Књига – мој најбољи пријатељ 

21. Ословљавање старијих особа, помоћ старијима 

 

 

ФЕБРУАР 

22. Врсте учења 

23. Како учимо 

24. Како постићи бољи успех – разговор са психологом 

25. Превенција болести зависности 

 

 

МАРТ 

26. Учешће ученика у ваннаставним активностима и на такмичењима 

27. Вршњачка едукација – помоћ бољих ученика слабијима 

28. Чувамо природу 

29. Учешће у прослави Дана школе 

 

 

АПРИЛ 

30. Значај првих симпатија 

31. Однос са родитељима 

32. Анализа успеха и дисциплине на крају III класификационог периода 

33. Како треба да се понашамо на излету, екскурзији 

 

 

МАЈ 

34. Да ли смо поправили успех и понашање 

35. Појам толеранције 

36. Богатство различитости 

37. Увиђам промене на себи 

 

ЈУН 

38. Анализа успеха и владања на крају V разреда – Шта смо могли, а шта смо 

постигли у претходној школској години 

39. Додела диплома и сведочанстава 

 

 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ У VI РАЗРЕДУ 

 

Време 

реализације 

Број 

часа 
Активност 

 

 

 

СЕПТЕМБАР 

1. Избор руководства одељењске заједнице и подела задужења 

2. Упознавање ученика са Правилником о изрицању васпитно – дисциплинских 

мера и награђивању  

3. Усвајање плана и програма Одељењске заједнице 

4. Како замишљам рад Одељењске заједнице – прeдлози и сугестије 

5. Доношење правила понашања у учионици 

 

 

ОКТОБАР 

6. Обележавање Дечје недеље – игра Друг другу / Тајни пријатељ 

7. Укључивање у хуманитарне акције 

8. Кликни безбедно – разговор о злоупотреби интернета 

9. Здрава храна – здраво тело, обележавање Дана здраве хране 

 

 

10. Дружење и другарство 

11. Анализа успеха и владања на крају I класификационог периода 
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НОВЕМБАР 12. Колико сам задовољан својим успехом и владањем 

13. Вршњачка едукација – помоћ бољих ученика слабијима 

 

 

ДЕЦЕМБАР 

14. Акција уређивања учионице 

15. Спорт који највише волим је... 

16. Организација прославе Нове године 

17. Анализа успеха и дисциплине на крају I полугодишта 

 

 

ЈАНУАР 

18. Обележавање Дана Светог Саве 

19. Колико сам задовољан успехом и владањем у I полугодишту 

20. Књига – мој најбољи пријатељ 

21. Ословљавање старијих особа, помоћ старијима 

 

 

ФЕБРУАР 

22. Врсте учења 

23. Како учимо 

24. Како постићи бољи успех – разговор са психологом 

25. Превенција болести зависности 

 

 

МАРТ 

26. Учешће ученика у ваннаставним активностима и на такмичењима 

27. Вршњачка едукација – помоћ бољих ученика слабијима 

28. Чувамо природу 

29. Учешће у прослави Дана школе 

 

 

АПРИЛ 

30. Значај првих симпатија 

31. Однос са родитељима 

32. Анализа успеха и дисциплине на крају III класификационог периода 

33. Како треба да се понашамо на излету, екскурзији 

 

 

МАЈ 

34. Да ли смо поправили успех и понашање 

35. Појам толеранције 

36. Богатство различитости 

37. Увиђам промене на себи 

 

ЈУН 

38. Анализа успеха и владања на крају VI разреда – Шта смо могли, а шта смо 

постигли у претходној школској години 

39. Додела диплома и сведочанстава 

 

 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ У VII РАЗРЕДУ 

 

Време 

реализације 

Број 

часа 
Активност 

 

 

 

СЕПТЕМБАР 

1. Избор руководства одељењске заједнице и подела задужења 

2. Упознавање ученика са Правилником о изрицању васпитно – дисциплинских 

мера и награђивању  

3. Усвајање плана и програма Одељењске заједнице 

4. Доношење правила понашања у учионици 

5. Култура понашања између ученика и наставника 

 

 

ОКТОБАР 

6. Обележавање Дечје недеље – игра Друг другу / Тајни пријатељ 

7. Дружење и другарство  

8. Начин на који можемо унапредити учење 

9. Здрава храна – здраво тело, обележавање Дана здраве хране 

 

 

НОВЕМБАР 

10. Кликни безбедно – разговор о злоупотреби интернета 

11. Анализа успеха и владања на крају I класификационог периода 

12. Акција уређивања школског дворишта 

13. Значај и важност хигијене просторија у којима боравимо 

 

 

ДЕЦЕМБАР 

14. Болести зависности 

15. Однос међу половима, разлике и сличности 

16. Акција уређивања учионице  

17. Анализа успеха и дисциплине на крају I полугодишта 
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ЈАНУАР 
18. Обележавање Дана Светог Саве 

19. Вршњачка едукација – помоћ бољих ученика слабијима 

ФЕБРУАР 

20. Значај и улога породице у васпитању деце 

21. Значај љубави и првих симпатија 

22. Физичка, емоционална и социјална зрелост 

23. Последице прераних полних односа на развој младих 

МАРТ 

24. Учешће ученика у ваннаставним активностима и на такмичењима 

25. Прослава Дана школе 

26. Књига – мој најбољи пријатељ 

27. Мој хоби 

АПРИЛ 

28. Анализа успеха и владања на крају III класификационог периода 

29. Култура путовања – однос према природи  

30. Како треба да се понашамо на излету, екскурзији 

МАЈ 

31. Повезаност физиолошког развоја са професионалним интересовањем ученика 

32. Разговор о будућем занимању 

33. Предности и недостаци омиљеног занимања 

34. Зашто је важно бавити се спортом 

ЈУН 
35. Анализа успеха ученика 

36. Шта смо могли, а шта смо постигли 

 

 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ У VIII РАЗРЕДУ 

 

Време 

реализације 

Број 

часа 
Активност 

 

 

 

СЕПТЕМБАР 

1. Избор руководства одељењске заједнице и подела задужења 

2. Упознавање ученика са Правилником о изрицању васпитно – дисциплинских 

мера и награђивању  

3. Усвајање плана и програма Одељењске заједнице 

4. Доношење правила понашања у учионици 

5. Култура понашања између ученика и наставника 

 

 

ОКТОБАР 

6. Обележавање Дечје недеље – игра Друг другу / Тајни пријатељ 

7. Дружење и другарство  

8. Начин на који можемо унапредити учење 

9. Здрава храна – здраво тело, обележавање Дана здраве хране 

 

 

НОВЕМБАР 

10. Кликни безбедно – разговор о злоупотреби интернета 

11. Анализа успеха и владања на крају I класификационог периода 

12. Како одабрати будући позив? 

13. Значај и важност хигијене просторија у којима боравимо 

 

 

ДЕЦЕМБАР 

14. Болести зависности 

15. Однос међу половима, разлике и сличности 

16. Акција уређивања учионице  

17. Анализа успеха и дисциплине на крају I полугодишта 

ЈАНУАР 
18. Обележавање Дана Светог Саве 

19. Вршњачка едукација – помоћ бољих ученика слабијима 

ФЕБРУАР 

20. Значај и улога породице у васпитању деце 

21. Значај љубави и првих симпатија 

22. Физичка, емоционална и социјална зрелост 

23. Последице прераних полних односа на развој младих 

МАРТ 

24. Учешће ученика у ваннаставним активностима и на такмичењима 

25. Прослава Дана школе 

26. Књига – мој најбољи пријатељ 

27. Мој хоби 
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АПРИЛ 

28. Анализа успеха и владања на крају III класификационог периода 

29. Култура путовања – однос према природи  

30. Како треба да се понашамо на излету, екскурзији 

МАЈ 

31. Разговор о будућем занимању 

32. Предности и недостаци омиљеног занимања 

33. Анализа успеха ученика  

34. Шта смо могли, а шта смо постигли 

 

 
 

 

6 . ПЛАН РАДА СТРУЧНИХ АКТИВА И ТИМОВА 
 

 

У школској 2022/ 2023. години у школи ће радити два стручна актива: 

 

Актив за развој школског програма и  Актив за развојно планирање. 

 

 

 

6.1.АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
 

 

 Надлежности Актива за развој школског програма су: 

 

 да обезбеди самосталност и флексибилност наставника у приступу наставном 

процесу; 

 да припрема нацрт Школског програма на основу наставног плана и програма; 

 да процењује и вреднује постигнуте резултате у односу на дефинисане циљеве и 

задатке и стандарде знања; 

 да учествује у унапређивању школског програма руководећи се резултатима 

процеса евалуације и властите процене своје образовне праксе; 

 да утврђује посебне програме, садржаје и активности којима школа пружа 

могућности -да ученици додатно унапреде своја знања, задовоље интересовања 

и потребе; 

 да прати потребе и могућности локалне заједнице, као и конкретне услове рада 

школе; 

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

одбора. 

 

Чланови Стручног актива за развој школског програма су: 

 

Радмила Грујичић, стручни сарадник психолог 

Соња Антић, наставник историје 

Јасмина Пејковић, наставник математике 

Данијела Петковић, наставникразредне наставе 

Весна Васић, наставник разредне наставе 

 

. 
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

Време 

реализације 
Садржај активности 

Носиоци 

активности 

СЕПТЕМБАР-

ЈУН 

Реализација постављених циљева уз евалуацију у циљу унапређења за 

наредну школску годину. 

 

чланови 

актива  за 

развој 

школског 

програма, 

запослени 

школе  

ТОКОМ 

ГОДИНЕ 

Праћење реализације активности предвиђених Годишњим планом рада 

школе за школску 2022/23. годину и Школским програмом 

 

ТОКОМ 

ГОДИНЕ 

Праћење реализације плана  рада Тима за заштиту од 

дискриминације,насиља, злостављања и занемаривања 

 

ТОКОМ 

ГОДИНЕ 

Праћење реализације огледних и угледних часова и тематских часова и  

интердисциплинарне наставе 

 

ТОКОМ 

ГОДИНЕ 

Пружање подршке члановима тима за инклузију у релизацији 

инклузивног образовања 

 

МАЈ, ЈУН,ЈУЛ 

Евалуација постављених циљева текуће школске године, усклађивање 

са Службеним гласником и пратећим  законима који прописују 

обавезне делове школског прогарама.   

Инкорпорација нових стандарда и захтева за наредну школску годину. 

ЈАНУАР- 

ФЕБРУАР 

Евалуација плана и извештај о реализованим активностима за период 

септембар – јануар . 

Праћење реализације Школског програма иГодишњег плана рада 

школе. 

Анализа резултата самовредновања рада школе ради унапређивања 

квалитета рада школе 

МАЈ, 

ЈУН,ЈУЛ 

 

6 .2.АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 
 

Надлежности Стручног актива за развојно планирање су: 

 да допринесе повезивању свих интересних група и стварању услова за учешће у 

развојном планирању; 

 да анализира потенцијале и слабости школе; 

 да припрема нацрт развојног плана школе на основу прикупљених података и 

урађених анализа за наредни петогодишњи период; 

 да прати реализацију развојног плана и подноси извештај двапута годишње кроз 

извештај тима; 

 да предлаже нове, боље и реалније критеријуме за вредновање и остваривање 

постављених циљева; 

 да учествује у самовредновању квалитета рада установе; 

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

Школског одбора. 
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Стручни актив за Развојно планирање за свој рад одговара Школском одбору, од 

кога је именован 15.09.2020.  године. 

Чланови Стручног актива за развојно планирање су: 

 

 

 

 

руковод.Слободан Кнежевић 

чланови:Радмила Грујичић 

Гордана Симић 

Јасмина Пејковић 

Весна Софронијевић 

Александар Орлић 

Соња Антић 

Ана Костадиновић 

Горан Миленковић-јед. лок.сам. 

Ранка Јевтић– родитељ 

Анђела Стевић,Учен.парл.8.р  

 

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ-2022- 2023. 

 

СЕПТ.-

ЈУН 

Реализација свих постављених циљева планом ШРП 

2020- 2025 . упознавање са 

постављеним 

циљевима 
Актива за 

школско 

развојно 

планирање 

на 

Педагошко

м 

колегијуму 

ТОКОМ 

ГОДИНЕ 

 

I Кључна област: Школски програм и годишњи 

план рада 

Циљ: Усклађивање Годишњег плана са потребама 

и условима рада Школе. 

Задатак: Унапредити садржај Годишњег плана рада 

Школе; 

упознавање 

наставника са 

садржајем и 

функцијом Школског 

развојног плана и 

процесом његове 

израде, а према 

потребама и условима 

рада школе. 

ТОКОМ 

ГОДИНЕ 

 

II Кључна област: Настава и учење  

Циљ: Унапређивање наставе применом савремених 

наставних метода, повезивањем међу 

предметима,савременијих наставних средстава. 

 Задатак: Увидети значај свакодневног планирања, 

припремања и праћења годишњег, и месечног и 

дневног,унапређивање планирања и реализације 

допунске наставе и дод.наставе. 

годишње планирање 

– успостављање 

међупредметне 

корелације,  

евиденција 

одржавања угледних 

и огледних 

часова,појачавање 

часова допунске и 

дод.наставе 

Наставниц

и разредне, 

предметне 

наставе, 

психолог 

ТОКОМ 

ГОДИНЕ 

 

III Кључна област:Образовна постигнућа ученика 

Циљ: Побољшање постигнућа ученика у складу са 

његовим индивидуалним, 

развојним и узрасним карактеристикама. 

 

Задатак:Оспособити ученике за промену односа 

ученикапрема учењу,пробудити им интересовање 

развијање ученичких 

компетенција за 

различите облике 

учења  

анализа пробног и 

ЗИ 

Актива за 

школско 

развојно 

планирање 
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6.3. ПЛАНОВИ РАДА ШКОЛСКИХ ТИМОВА 

 

 

6.3.1.ПЛАН  ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, 

НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА И 

ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ 

ПОНАШАЊА 

 

 

 
 Најважнији задатак школе је стварање здравог и безбедног школског окружења које 

ће омогућити правилан развој ученика и постигнућа у складу са потребама и 

способностима. 

 

Програм заштите деце од насиља 
 

Циљ програма је стварање сигурног и подстицајног окружења у атмосфери сарадње, уважавања 

иконструктивне комуникације у коме ће се насиље спречавати и смањивати адекватним 

превентивним иинтервентним активностима. 

Садржај програма: 

Превенција представља скуп мера и активности које школа предузима у циљу спречавања и 

смањивањанасиља и праћење ефеката истих. 

Превентивне активности: 

Формирање Школског тима 

Стално стручно усавршавање и информисање свих запослених 

Обрада тема у оквиру ЧОС-а који се односе на упознавање са правилима понашања у 

школи 

Рад са родитељима ученика који имају неке промене у понашању 

 

Унутрашње заштитне мреже 

Постављање релевантних васпитних циљева у редовној настави 

Активности на нивоу одељењских заједница 

Партиципација ученика 

Партиципација родитеља 

 

Спољашња заштитна мрежа- контиуирана сарадња са релевантним институцијама и 

локалном 

заједницом 

Реализација различитих образовно-васпитних програма у школи 

Физичке и друге мере превенције 
 

Основни принципи на којима почива Протокол за заштиту деце од насиља, 

злостављања и занемаривања су: 

 право на живот, опстанак и развој; 

 најбољи интерес детета; 

 недискриминација; 
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 свако дете има неотуђиво право на живот, а држава има ту обавезу да обезбеди 

његов опстанак и развој; 

 програм заштите деце и ученика од насиља се односи на сву децу. 

 

Важно је у школи креирати климу у којој се: 

 учи, развија и негује култура понашања и уважавања личности; 

 не толерише насиље; 

 не ћути у вези са насиљем; 

 развија одговорност свих; 

 сви који имају сазнање о насиљу обавезују се на поступање у вези са тим. 

 

Општи циљ програма заштите деце и ученика од насиља је унапређивање 

квалитета живота и рада деце – ученика преко: мера превенције и мера интервенције. 

Специфични циљеви мера  превенције су: 

 стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања; 

 укључивање свих интересних група; 

 подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих укључених у живот и рад 

установе за препознавање насиља, злостављања и занемаривања; 

 дефинисање порцедура и поступака за заштиту од насиља и реаговања у 

ситуацијама насиља; 

 информисање свих о процедурама и поступцима заштите; 

 унапређивање компетиција наставног и ваннаставног особља и осталих у 

регистровању и решавању ситуација насиља, злостављања и занемаривања. 

Специфични циљеви мера интервенције  су: 

 спровођење поступака и процедура реаговања у ситуацијама насиља; 

 успостављање система ефикасне заштите деце у случајевима насиља; 

 стално праћење и евидентирање врста и учесталости насиља и процењивање  

ефикасности програма заштите; 

 ублажавање последица насиља; 

 саветодавни рад са децом који трпе насиље и који врше насиље и који су 

посматрачи насиља. 

 

Превентивне активности креира школа и школски тим, а у складу са: 

 учесталости инцидентних ситуација и броја пријава насиља; 

 заступљености различитих врста насиља; 

 броја повреда; 

 сигурности објекта, дворишта и сл. 

 

Да би интервенција била организована и реализована на најбољи начин неопходно 

је узети у обзир следеће критеријуме: 

 да ли се насиље дешава или се сумња на насиље; 

 где се дешава – да ли се дешава у установи или ван ње; 

 ко су учесници насиља; 

 облик и интензитет насиља, злостављања, занемаривања. 

. 
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На основу ових критеријума врши се процена ризика и безбедности детета и 

одређују се поступци и процедуре.У складу са проценом ризика и законском регулативом 

доноси се одлука о начину реаговања: 

 случај се решава у установи; 

 случај решава установа у сарадњи са другим релевантним установама; 

 случај се прослеђује надлежним службама. 

Свака особа која има сазнање о насиљу, злостављању, занемаривању обавезна је да 

реагује.  

Кораци у интервенцији су обавезујући: 

1. Сазнање о насиљу – откривање је први корак у заштити деце – ученика од  

насиља. Оно се у установи обавља углавном на два начина:опажањем или добијањем 

информације да је насиље у току; сумњом да се насиље дешава на основу: препознавања 

спољашњих знакова или специфичног понашања детета; 

путем поверења, непосредно – од самог детета или посредно од других особа. 

 2. Прекидање, заустављање насиља; 

3. Смиривање ситуације; 

4. Консултације са:колегом, тимом за заштиту деце , са психологом; 

Центром за социјални рад, Развојним саветовалиштем здравственог центра. 

5. У зависности од тежине случаја могуће је предузети следеће 

акције: 
-предузимање одговарајућих мера на нивоу саме установе  

-информисање родитеља или особе од поверења у случајевима сумње да је насиље у 

породици;  

-по потреби укључивање надлежних служби: здравствена служба; Министарство 

унутрашњих послова када је потребна физичка заштита или када се сумња у учињено 

кривично дело или прекршај; Центар за социјални рад у року од три дана од дана 

дешавања насиља. 

-Подношење пријаве надлежној служби обавеза је директора установе. Пријава се приноси 

у писменој и усменој форми. Пријава садржи податке о детету – ученику и  породици, који 

су у том моменту познати, и разлоге за упућивање. 

-Препријаве потребно је обавити разговор са родитељима, осим ако Тим установе не 

процени да ће бити тиме угрожена безбедност детета – ученика, али треба  

знати да у образовно – васпитном систему нема места за истрагу и доказивање 

злостављања и занемаривања. Ти задаци су у надлежности других система. 

6. Праћење ефеката предузетих мера:  

Тим за заштиту деце – ученика је у обавези да даље прати ефекте предузетих мера и то у 

сарадњи са осталим установама. 

7. Имена члановатима за заштиту деце – ученика од насиља морају бити 

истакнута на видном месту и сви запослени морају бити информисани које су колеге 

чланови тима. 

 

Запослени у установи у обавези су да воде евиденцију о појавама насиља. Тим за 

заштиту деце – ученика прикупља документацију о случајевима насиља који захтевају 

његово укључивање. Документација се чува на сигурном месту. 

За информисање о обавезама и одговорностима проистеклим из овог Програма, као 

и за његову примену, одговоран је директор школе.  
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У складу са наведеним,  као и са Општим протоколом за заштиту деце од насиља, 

злостављања и занемаривања, Посебним протоколом за заштиту деце од насиља, 

злостављања и занемаривања и Приручником за примену посебног протокола за заштиту 

деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно – васпитним 

установама,  приоритетно место у Годишњем програму рада школе заузима израда  

програма заштите ученика од насиља. 

 

 

ПРЕВЕНЦИЈА И БОРБА ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА У СРБИЈИ 

ПРЕВЕНЦИЈА ТРГОВИНЕ ДЕЦОМ И МЛАДИМА У ОБРАЗОВАЊУ 

Трговина децом и младима је посебно сложен феномен, а запослени у образовању 

међу првима могу да примете знаке који указују на могуће ризике или укљученост у ланац 

трговине људима. Установе образовања и васпитања имају важну улогу у пружању 

подршке ученицима који су жртве трговине људима, а посебно у процесу 

ресоцијализације и опоравка. 

Установе образовања и васпитања су у обавези да осигурају заштиту од свих 

облика, насиља, злостављања и занемаривања, без обзира да ли се насиље догађа у школи 

или установа има сазнања о томе да су ученици изложени некој врсти насиља и/или да се 

над њима врше кривична дела. Запослени у систему образовања и васпитања имају 

задатак да подрже ученике у развоју специфичних способности и животних вештина које 

су им неопходно за укључивање за живот у демократском друштву. У оквиру 

превентивног рада ученици се уче да преознају насиље и ризична понашања, уче како да 

се заштите и коме могу да се обрате када се нађу у ситуацији насиља, било као неко ко је 

изложен насиљу или има сазнање да се насиље дешава њиховом другу или другарици. У 

оквиру превенције од свих облика насиља, установе реализују и превенцију трговине 

децом и младима кроз различите радионице, трибине, форуме, предавања, акције и 

локалне кампање. Добијени подаци су недвосмислено указали да је потребно јасно 

дефинисати улогу установа образовања и васпитања у процесу идентификовања жртава 

трговине људима, као и процедуре поступања у ситуацијама сумње или сазнања о 

укључености ученика у ланац трговине људима. 

Установе образовања и васпитања су у обавези да осигурају заштиту од свих 

облика, насиља, злостављања и занемаривања, без обзира да ли се насиље догађа у школи 

или установа има сазнања о томе да су ученици изложени некој врсти насиља. У оквиру 

превентивног рада ученици се уче да преознају насиље и ризична понашања, уче како да 

се заштите и коме могу да се обрате када се нађу у ситуацији насиља, било као неко ко је 

изложен насиљу или има сазнање да се насиље дешава њиховом другу или другарици. У 

оквиру превенције од свих облика насиља, установе реализују и превенцију трговине 

децом и младима кроз различите радионице, трибине, форуме, предавања, акције и 

локалне кампање. Услед свакодневног контакта са ученицима, наставници и стручни 

сарадници међу првима могу да уоче неке од знакова који указују на повећан ризик или 

потенцијалну укљученост ученика у неки од облика трговине људима. Благовремено 

откривање и препознавање фактора ризика и могућности да ученик постане део ланца 

трговине представља основ за правовремено реаговање и адекватну интервенцију у циљу 

спречавања експлоатације ученика и/или обезбеђивања адекватне подршке ученику. 
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РЕВИДИРАНА ЛИСТА ИНДИКАТОРА ЗА ПРЕЛИМИНАРНУ 

ИДЕНТИФИКАЦИЈУ УЧЕНИКА КОЈИ СУ ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ЖРТВЕ ТРГОВИНЕ 

ЉУДИМА 

 

Ревидирана Листа индикатора за прелиминарну идентификацију ученика који су 

потенцијалне жртве трговине људима (у даљем тексту Листа индикатора) представља 

помоћно средство запосленима у систему образовања приликом процењивања ризика или 

сумње да је ученик/ца део ланца трговине људима и предузимања даљих мера и 

активности. Индикатори за прелиминарну идентификацију жртава трговине људима 

представљају смернице које указују на постојање ситуације или околности повезаних са 

трговином људима. С обзиром да је трговина људима сложен феномен, не постоје знаци 

или показатељи који су искључиво карактеристични за трговину људима. Већина 

индикатора може да указује на насиље и занемаривање ученика, породично насиље, 

физичке и/или менталне сметње или различите облике ризичног понашања ученика. 

Присуство једног или више индикатора само по себи не мора да указује да је ученик 

укључен у ланац трговине. Индикатори се у ревидираној Листи индикатора, у зависности 

од интензитета рангирају на индикаторе слабог, умереног и јаког интензитета (1-слаб 

индикатор, 2- умерен индикатор и 3-јак индикатор): 1 – слаби индикатори су општи, 

указују на постојање одређених потешкоћа, проблема у понашању ученика и не морају 

нужно да указују на трговину људима; 2 – умерени индикатори, у већој мери указују на 

трговину људима; 3 – јаки индикатори, у највећој мери указују на трговину људима. 

Индикатори су груписани у следеће области: Понашање ученика Комуникација ученика и 

односи са другима Физички изглед ученика и начин облачења Здравље ученика Породица 

и услови живота Саставни део Листе индикатора за прелиминарну идентификацију 

ученика који су потенцијалне жртве трговине људима чине Смернице за примену листе 

индикатора и даље поступање установа образовања и васпитања, о којима ће бити више 

речи у делу Водича који се односи на поступање установа у ситуацијама сумње или 

сазнања да је ученик укључен у било који облик трговине људима. 

 Трговина људима 

Трговина људима је један од најкомплекснијих и најтежих облика насиља и 

кривично дело коме одрасли, млади и деца могу бити изложени. Према Конвенцији Савета 

Европе о борби против трговине људима , чланом 4. трговина људима је дефинисана као 

врбовање, превоз, премештање, скривање или прихват лица, уз примену претње или силе 

или других облика принуде, отмице, преваре, обмане, злоупотребе овлашћења или стања 

угрожености, или давање или примање новчаних средстава или друге користи ради 

добијања пристанка лица које има контролу над другим лицем у циљу експлоатације. 

Експлоатација, у најмању руку, укључује искоришћавање проституције других лица или 

друге облике сексуалног искоришћавања, присилан рад или пружање услуга, служење, 

ропство или праксу сличну ропству или вађење људских органа. До експлоатације увек 

долази и експлоатација се увек одржава употребом силе, претње, преваром, злоупотребом 

овлашћења и/или злоупотребом тешког положаја, отмицом или на неки други начин. 

Према поменутој Конвенцији Савета Европе о борби против трговине људима „жртва“ 
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трговине људима је свако физичко лице које је постало предмет трговине људима, а „дете“ 

је свако физичко лице млађе од 18. година. Када се ради о трговини децом, чак и када 

нема елемената претње, принуде или злоупотребе положаја, а постоји експлоатација, то 

представља трговину људима. Основни мотив трговине људима је оставривање 

материјалне добити без обзира на облик експлоатације (принудни брак, приндуно 

просјачење, принудни рад, трговина органима, сексуална експлоатација и др). Жртве 

трговине људима могу бити не само жене и девојчице већ и мушкарци и дечаци, с тим да 

су најчешће жртве сексуалне експлоатације особе женског пола, а радне експлоатације 

особе мушког пола.  

 

Према Конвенцији Савета Европе о борби против трговине људима, трговина 

људима представља комбинацију три елемента: вршење радње: врбовање, превоз, 

премештање, скривање или прихват лица уз коришћење средстава: претња или употреба 

силе или други облици принуде,отмица, превара, обмана, злоупотреба положаја или 

рањивости, давање или примање новца или користи да би се добио пристанак лица које има 

контролу над другим лице у сврху експлоатације: сексуална експлоатација, принудни рад 

или услуге, ропство или поступци слични ропству, служење, узимање орган. 

 

ТРГОВЦИ ЉУДИМА СУ: Трговци људима су особе које могу да имају различите улоге у 

ланцу трговине људима, нпр. то могу бити мушкарци или жене који врбују жртве, 

организују превоз или непосредно врше експлоатацију. Неретко су то особе блиске жртви, 

особе у које жртва има поверења, које могу са њом бити у крвном сродству. Такође, то 

могу бити и непознате особе коју жртва упознаје док нпр. тражи запослење, понуду за 

брак или могућност за школовање у другој земљи, граду и сл. 

 НАЧИНИ НА КОЈИ ТРГОВЦИ ЉУДИМА КОНТРОЛИШУ СВОЈЕ ЖРТВЕ:  

Начини експлоатације, како смо већ помињали, могу бити различити и у 

зависности од тога да ли је реч о сексуалној експлоатацији, принудном раду или 

просјачењу. Трговци људима примењују различите облике насиља у циљу успостављања 

и одржавања контроле над жртвом трговине људима. Начини на које трговци људима 

контролишу своје жртве и спречавају њихово бекство су најчешће следеће ситуације: - 

Одузимање личних докумената у путу или кад стигну на одредиште (непознато место у 

земљи у којој живи жртва трговине људима или у другој страној земљи).  

- Претња насиљем, уцењивање и манипулација – како би се жртве застрашиле, 

користе се различити облици насиља, а најчешће физичко насиље, психолошко, сексуално 

и слично. Претње, уцене, манипулација су често усмерене и ка члановима породице и 

блиским особама жртве трговине људима. 

 - Изолација – жртве трговине људима често су закључане у становима, кућама 

или подрумима и под сталним су надзором трговца људима. Прати се сваки корак, излазак 

жртве, не дозвољава им се да ступају у контакт са непознатим људима без присуства особе 

која их контролише. Чак и када није жртва физички изолована и није јој ограничена 
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слобода кретања, она често не може самостално да доноси одлуке о свом животу и својим 

изборима. 

 - Дужничко ропство – трговци људима често саопштавају жртвама како су они 

сносили трошкове доласка на одредиште и да жртва може да оде само уколико 14 врати 

дуг бавећи се проституцијом. Поменути трошак се свакодневно повећава тако што се 

додаје камата, трошкови свакодневног живота (храна, пиће, стан, одећа, шминка и др). Тај 

износ који жртва наводно „дугује“ свакодневно расте и није га могуће отплатити.  

- Одвођење из земље у другу страну земљу (непозната земља, не познавање језика 

и права која имају).  

ЖРТВЕ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА СУ: 

Било ко може бити жртва трговине људима, без обзира на пол, узраст, порекло, 

друштвено-економски статус, образовање и друга лична својства. Чешће се ради о 

особама из депривираног друштвено-економског окружења иако се било ко може наћи у 

ланцу трговине људима. Према расположивим подацима  претходно искуство насиља 

(насиља у породици, партнерског насиља и сл) често се појављује као заједничка 

варијабла у искуству жртава трговине људима Чак 75,48% (најчешће породичном).   

КАКО ТРГОВЦИ ЉУДИМА „ВРБУЈУ“ ЖРТВЕ? Најчешће трговац људима 

злоупотребљава поверење жртве, њен положај и жељу за бољим условима живота. 

Врбовања могу бити различита али се заснивају на лажним обећањима и примамљивим 

понудама као што је нпр. добро плаћен посао (понуде за чување деце, бављење 

манекенством и слично), учење језика у иностранству, наставак школовања, туристички 

аранжмани и др. За врбовање жртава се све учесталије користи интернет и друштвене 

мреже.  

НАЈЧЕШЋИ НАЧИНИ „ВРБОВАЊА“ ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ЖРТАВА СУ ПУТЕМ: 

 • Огласа за посао на друштвеним мрежама, интернету, новинама 

 Пословних понуда или неке друге понуде непосредно од особа које жртва 

познаје или у које има поверење;  

  Обмањујућих емотивних веза  

 Продаје од стране породице  

 Отмице. 

 

 

Планирана анкета за ученике у циљу упознавања колико суученици информисани овом 

темом. Анкету ће за потребу школе направити психолог школе Радмила Грујичић.  

 

 

 



Годињи план рада ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ Бунар, за школску 2022/2023. годину 

106 

 

УПИТНИК НА ТЕМУ ПРЕВЕНЦИЈЕ ТРГОВИНЕ ДЕЦОМ И МЛАДИМА 

Трговина децом и младима постала је, на жалост, део наше реланости, следећим питањима 

хоћемо да видимо колико познајете ову област и какве ставове имате у вези са тим. 

Пажљиво прочитајте свако питање и заокружите тачан одговор. 

Анкета је анонимна .  Упишите само свој разред    ____________ 

Трговина људима постоји само на западу, не и код нас? 

Да   Не 

Обично су људи који су у ово укључени окорели криминалци за које сви знају? 

Да  Не 

Сигуран/на сам да Не познајем никога ко би био спреман на овакво дело? 

Да  Не 

Трговина младима односи се само на неке маргиналне друштвене групе? 

Да   Не 

Одмах би ми било јасно шта неко жели ако бих случајно упознао/ла трговца људима? 

Да  Не 

Заокружи тачне одговоре ( има их више): 

Трговина људима представља: 

а) Експлоатацију мадих за рад; 

б) Коришћење младих људи за продају орагана; 

ц) Коришћење младих људи за рад у проституцији; 

в) Коришћење младих људи за служење у кући и домаћинству. 

Заокружи тачне одговоре ( има их више): 

Како би се потенцијалне жртве застрашиле користе се: 

a) Претње уцењивањем, манипулација.. 

b) Претње насиљем, применом физичке силе; 

c) Изолација од породице, блиских људи, места становања; 

d) Дужничко ропство  ; 



Годињи план рада ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ Бунар, за школску 2022/2023. годину 

107 

 

e) Куповање скупих поколона; 

Од трговине младим људима и њихова породица може да има корист? 

a) Да  

b) Не  

c) Не Знам  

Ако посумњам да је неко од мојих другова или другарица у неком проблему: 

a) Треба да питам како је и да се понудим да помогнем; 

b) Не треба да се бавим туђим животом; 

c) Могу да питам и то је све од мене; 

Ако посумњам да је неко можда потенцијална жртва трговине људима: 

a) Треба да пријавим некоме од наставника; 

b) Не треба да пријавим некоме од наставника, то није мој проблем. 

Проблем трговине младима је искључиво проблем државе и државних институција  

a) Да  

b) Не  

c) Делимично 

То би било све !  Хвала на учешћу у овој анкети!  

 

 

 

 

 

ФОРМИРАН ЈЕ ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА 

И ЗАНЕМАРИВАЊА КОЈИ ЈЕ САСТАВЉЕН ОД СЛЕДЕЋИХ ЧЛАНОВА: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слободан Кнежевић- руководилац 

Радмила Грујичић,психолог 

Гордана Симић,секретар 

Снежана Николић,наст.разр.наст. 

Ана Стојановић,наст.српског.ј.и књ. 

Ивана Јевтић,предст.родитеља 

Горан Миленковић,предст.лок.сам. 

Анђела Стевић,Учен.парл.8.р. 
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ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ ,НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА 

Време 

реализације 
Садржај активности 

Реализатори 

и сарадници 

 

СЕПТЕМБАР 

Избор нових чланова Тима и координатора 

ОС, предметни 

настав. и ОЗ 

Израда Програма и плана заштите ученика од насиља,злостављања и 

занемаривања за школску2022/2023.годину 

Имплементација активности тима у Годишњи план радашколе 

Дефинисање свих елеманата унутрашње заштитне мреже 

Истицање правила понашања у свакој учионици 

Истицање паноа са нивоима насиља и начином поступања на 

ходнику у школи 

Истицање бр.телефона чланова тима,поред паноа 

Идентификација и праћење понашања ученика који су испољавали 

ризично понашање у претходној школској години 

 

 

 

 

ТОКОМ 

ГОДИНЕ 

Редовно информисање запослених: 

Чланови тима, 
ОС, стручна 

служба, 

наставници 
грађанског 

васпитања и ОЗ 

упознавање са програмом рада и поновни осврт наактивности из Посебног 

протокола за заштиту децеученика од насиља, злостављања и занемаривања 

и наактивности Правилника о протоколу поступања у установи уодговору на 

насиље, злостављање и занемаривање, као идоговор о превентивним и 

интервентним активностима . 

упознавање са Стручним упутством за превенцијуупотребе дрога код 

ученика и стандарди превенције, 

упознавање са Правилником о обављању друштвено –корисног рада, 

односно хуманитарног рада; 

упознавање са Правилником о поступању установе услучају сумње или 

утврђеног дискриминаторног понашањаи вређања угледа, части и 

достојанства личности 

Стварање климе прихватања и позитивне дисциплине, толеранције и 

уважавања преко активности Ученичког парламента  

Стручно усавршавање наставника у области превенције... 

 

ТОКОМ 

ГОДИНЕ 

Реализација различитих програма у обазовно –васпитној установи: 

Предавање на тему Насиље, злостављање и занемаривање–дефинисање 

ипрепознавање 

Израда паноа, натписа, плаката, зидних новина и одељењског листа на тему:  

Дете и његова права 

Да ли знаш која су твоја права 

Твоја права и обавезе 

Интерно, анонимно анкетирање ученика – истраживање са централним 

питањем: 

Да ли сте упознати са постојањем трговине људима? 

Психолог, тим 

и НВ 

 



Годињи план рада ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ Бунар, за школску 2022/2023. годину 

109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОКОМ 

ГОДИНЕ 

Постављање релевантних васпитних циљева у редовнојнастави :  

- Српски језик 

Писмени задатак из српског језика на тему вршњачког 

насиља 

-Свет око нас 

Могући конструктивни начини реаговања на ускраћивања 

- Физичко васпитање и школски спорт 

Спортско прихватање неуспеха и развој самоконтроле,поштовање фер-плеј 

игре, 

- Грађанско васпитање 

Развој друштвено-одговорног понашања, усвајање норми ,прихватање 

последица њиховог кршења, развој свести оравноправности, заједништву.-

радионице 

- Верска настава 

Развијање толеранције, прихватање различитости,различитих вера, 

-Историја 

Развоја дечјих и људских права 

-Биологија 

Стицање знања о психоактивним супстанцама које изазивају 

Болести зависности, њиховим утицајима на организам 

 

Чланови 

тима, НВ, 

стручна 

служба 

 

ТОКОМ 

ГОДИНЕ 

 

Унутраша заштитна мрежа (дефинисање улога и одговорности запослених) 

 

Партиципација ученика: 

Ученички парламент 

Упознавање са Правилником о примени Протокола о заштити ученика од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

- Упознавање са Акционим планом 

- Учешће у доношењу правила понашања на нивоу школе, 

- Покретање и организовање креативних садржаја ученичког слободног 

времена 

Тим, 

НВ,психолог 

ТОКОМ 

ГОДИНЕ 

Партиципација родитеља: 

1. Упознавање Савета родитеља са планираним 

превентивним активностима програма за заштиту ученикаоднасиља 

2. Извештавање Савета родитеља о реализацијипревентивних и 

интервентних мера (на крају 1. полугодиштаи на крајушколске године); 

3. Учешће родитеља у различитим превентивнимактивностима у складу са 

својим могућностима иафинитетима 

 

Чланови 

тима, ОС, 

стручна 

служба, 

психолог 

ЈАН-МАЈ 

Анализа унапређивања комуникације међу ученицима кроз различите 

видове међувршњачке електронске комуникације 

 

Чланови 

тима,  

психолог 
Сарадња са локалном заједницом и институцијама кроз радионице, 

предавања, посете... 

 Побољшање комуникације родитеља, деце и школе: примери добре 

праксе у раду са децом и родитељима 

 

ЈУН 

 

Израда извештаја о раду Тима за заштиту деце однасиља, злостављања и 

занемаривања за школску2022/2023.годину 

Директор, 

психолог и 

чланови тима 
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6.3.2.ПЛАН АКТИВНОСТИ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ 

 
Чланови Тима су: 

Александра Пантићнаст.гео-руковод. 

Милица Павловић,наст.разр.н.-  

Јелена Арсић Арежина,наст.енгл.ј. 

Мирјана Милетић , наст.разр.н 

Ранка Јевтић, предст.родитеља 

Миладин Петковић,предст.лок.сам. 

Сташа Ђурђевић,Уч.парл.8.р. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

Време 

реализације 
Садржај активности 

Реализатори 

и сарадници 

 

СЕПТЕМБАР 

Избор нових чланова Тима и координатора чланови тима 

за 

самовреднова

ње 

Израда Плана самовредновања 

Презентација плана за школску 2022/23. годину Наставничком већу 

 

ТОКОМ 

ГОДИНЕ 

Планирање реализације самовредновања  чланови тима 

за самовр. Реализација самовредновања тима за самовредновање огледним и 

угледним часовима, тематској интердисциплинарној настави и кроз 

различите облике процена постигнућа ученика 
 

 

ЈАН-ФЕБРУАР 

Анализа самовредновања и израда извештаја на крају првог 

полугодишта 

чланови тима 

за самовр. 

Реализација анкете 

 

МАЈ-ЈУН 

Анализа ефеката реализације самовредновања и израда извештаја за 

Наставничко веће, Савет родитеља, Ученички парламент и Школски 

одбор 

чланови тима 

за самовр. 

 

ЈУН 

 

Израда предлога акционог плана за превазилажење уочених слабости 

у вреднованим областима 

чланови тима 

за самовр. 
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6.3.3.ПЛАН ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
 

 

Стручни тим за инклузивно образовање који већ постоји на нивоу школе наставља 

са својим планираним активностима.У овој години испитаће се потреба даљег рада са 

ученицима са којима је и до сада рађено по ИОП –у, а затим да се евентуални ИОП–и 

усагласе са актуалним потребама.  

Састанци стручног тима одређени су законским роковима и то: 

 за ученике првог разреда на три месеца 

 за старије ученике на рок од шест месеци.  

 

Закон о основама система образовања и васпитања (”Службени гласник 

РС”,бр.62/03, 64/03, 58/04 и 62/04), обезбеђује једнаке могућности за образовање деце 

иученика са сметњама у развоју и право на образовање и васпитање које уважавањихове 

посебне образовне и васпитне потребе.Такође, прописано је да деца иученици остварују 

право на квалитетан образовно–васпитни рад у складу сертификованим међународним 

уговорима. Дужност је образовне установе да такаврад обезбеди. Ако се не обезбеди право 

на квалитетно образовање, ученик може дапокрене иницијативу за преиспитивање 

одговорности учесника у образовно – васпитном процесу.  

Одредбама истог Закона прописано је: 

да се системомобразовања и васпитања обезбеђује, поред осталог, образовање и 

васпитање којеодговара степену развоја и узрасту детета, односно ученика;  

једнака могућност заобразовање деце и ученика са сметњама у развоју;  

максимална хоризонтална ивертикална покретљивост у оквиру система образовања и 

васпитања.  

 Циљеви инклузивног образовања су следећи: 

 у складу са исказаним потребама формирати тимове за индивидуалну подршку 

ученицима у настави; 

 водити евиденцију о деци са посебним потребама и осталој (даровитој и другој) 

деци по било ком основу; 

 опремити школу адекватном опремом; 

 створити погодан амбијент за прихватање свих различитости и потпуно 

укључивање деце у систем образовања; 

 сарадња са интерресорном комисијом локалне самоуправе.  

   

Чланови Тима за инклузивно образовање су: 

 

 
Радмила Грујичић,псих.руководилац 

Јасмина Пејковић,наст.мат. 

Снежана Дацић, наст.разр.наст. 

Драгана Лазаревић, предст.родитеља 

МомчилоЂорђевић, пред.лок.сам. 

Милица Јовановић, Учен. парл.7.р. 
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ПЛАН ШКОЛСКИХ АКТИВНОСТИ У ВЕЗИ СА ИНДИНВИДУАЛНИМ ПЛАНОВИМА 

 

МЕСЕЦ АКТИВНОСТ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

Сепмтембар- 

новембар 

Процена и утврђивање броја ученика којима је 

потребна подршка и врсте подршке, потребе за 

ревизијом или укидањем постојећих ИОП-а на 

основу евалуације рађене на крају 2021/22. 

школске године; 

-учитељ; - предметни 

наставник; - одељ. старешина; 

- психолог; 

Праћење постигнућа ученика и њихових потреба; 

Иницирање потребе за формирањем ИОП тимова -учитељ; - предметни 

наставник; - одељ. старешина; 

- психолог; 
Израда листе предложених ученика за ИОП и 

одређивање врсте ИОП-а; 

Израда педагошких профила за ученике којима је 

потребна подршка, а до сада нису радили по 

ИОП-у; 

Сугестија и предлог који се упућују психологу 

/тражење сагласности од родитеља уколико се 

они слажу предлог се упућује стручном тиму за 

инклузивно образовање; уколико нема 

сагласности  родитеља наставља се 

индуивидуалзација рада са учеником. 

 

 

-учитељ; - предметни 

наставник; - одељенски 

старешина; - психолог; 

Прављење постојећих ИОП-а за ученике са 

којима се наставља рад по овом плану; 

 

Тим ИОП-а 

 

 

Новембар 

децембар 

 

Одлука стручног тима по исказаном захтеву и 

прелог Педагошком колегијуму. 

Стручни тим 

Одлука педагошког колегијума по исказаној 

иницијативи за покретње ИОП-а; 

Педагошки колегијум 

Формирање ИОП-а за нове ученике са којима се 

до сада није радило на овај начин. 

Индивидуални тимови 

За инклузивно образовање / 

одговорно лице тима 

Јануар 

 

Писање извештаја о постигнућима по 

досадашњем раду са ученицима са којима се 

радило по ИОП-у од почетка године.  

 

 

Индивидуални тимови 

За инклузивно образовање – 

одговорно лице тима 

 

 

Фебруар –април 

текуће године 

 

Писање ИОП-а за друго полугодиште са 

ученцима са којима се ради .  

 

Индивидуални тимови 

За инклузивно образовање – 

одговорно лице тима 

 

Мај – јун- 

до августа 

 

Писање извештаја о постигнућима по 

досадашњем раду са ученицима са којима се 

радило по Иоп-у од почетка године.  

 

Индивидуални тимови 

за инклузивно образовање – 

одговорно лице тима. 

Информисање Наставничког Већа, Школског 

одбора и Савета родитеља о спровођењу и 

реализацији ИОП-а током школске 2022/2023. 

годину; 
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6.3.4.ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА 
 

Чланови Тима за професионални развој и стручно усавршавање наставника  у 

школској 2022/2023. години су: 

 

 
Ивана Здравковић,наст.р.н.руков. 

Весна Васић,наст.разр.н.чланови 

Тамара Ристић, предст.родитеља 

Момчило Ђорђевић, предст.лок.сам. 

Сташа Ђурђевић,Учен. Парл.8.р. 
 

Професионални развој јесложен процес који подразумева стално развијање 

компетенцијанаставника, васпитача и стручног сарадника ради квалитетнијег обављања 

посла и унапређивањаразвоја деце и ученика и нивоа постигнућаученика. 

Стручно усавршавање представља стални, плански и систематизовани и програмирани 

процес а којим се обезбеђује: стицање нових и што савременијих педагошких, 

психолошкихметодичких и дидактичких знања и усавршавање тих знања до нивоа њихове 

примене у раду саученицима и родитељима ученика, стално праћење нових достигнућа у 

струци, продубљивање иразвој стеченог знања из области педагогије, психологије и 

методике у функцији остваривањенаставних садржаја, полазећи од узраста детета и 

ученика, њихових психолошкихкарактеристика, могућности и потреба, увођење нових 

знања у образовни и васпитни рад саученицима. 

Задаци Тима за стручно усавршавање су јачање компетенцијанаставника, унапређивање 

образовно-васпитног рада,остваривањециљева и стандарда постигнућа ученика 

Лични план професионалног развоја наставника и стручних сарадника сачињава се 

наоснову самопроцене нивоа развијености свих компетенција за професију наставника, 

васпитачаи стручног сарадника  

1.Стално стручно усавршавање остварује се активностима којепредузима установа у 

оквиру својих развојних активности, и то: 

извођењем угледних, односно огледних часова и активности са дискусијом и 

анализом; 

излагањем на састанцима стручних органа и тела које се односи на савладан 

програмстручног усавршавања или други облик стручног усавршавања ван установе, са 

обавезноманализом и дискусијом 

приказом стручне књиге, приручника, дидактичког материјала, стручног чланка, 

истраживања, студијског путовања и стручне посете са обавезном анализом и дискусијом; 

учешћем у: истраживањима, пројектима образовно-васпитног карактера у установи, 

програмима од националног значаја у установи, семинарима 2) се спроводипо одобреним 
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програмима обука и стручних скупова, у складу са овим 

правилником; 

3) предузима министарство надлежно за послове образовања                                                     

4) предузима наставник, васпитач и стручни сарадник у складу са личним планом 

професионалног развоја 

Акциони план Тима за професионални развој и и стручно усавршавање наставника: 

Активности Месец 
Носилац 

 

Расподела задужења међу члановима Тима и 

договор о раду Тима за СУ 
aвгуст 

ЧлановиТима, 

директор 

Израда годишњег плана рада Тима за стручно 

усавршавање наставника 
август 

Чланови Тима 

директор 

Упознавање са каталогом за Стручно усавршавање 

за 2022-23.годину 
август 

Чланови Тима 

директор 

Анализа потреба стручних већа за стручним 

усавршавањем 
август Чланови Тима 

Израда Годишњег плана стручног усавршавања 

учитеља, наставника и стручних сарадника ван 

установе за шк.2022/23.год. 

септембар Чланови Тима 

Упознавање свих школских органа са документом о 

вредновању сталног стручног усавршавања уустанови  
октобар Чланови Тима 

Израда личних планова професионалног развоја  октобар 
Чланови Тима 

 

Рад на организацији и заказивању семинара  континуирано 
Чланови Тима 

 

Формирање и ажурирање већ постојеће 

електронске базе и папирне документације о СУ 
континуирано 

Чланови Тима, 

учитељи, 

наставници 

Анализа стручног усавршавања са аспекта 

примене стечених компетенција и у функцији 

побољшања образовних постигнућа ученика 

јануар и јун Чланови Тима 

Евалуација планираног стручног усавршавања у Јун Чланови Тима 
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6.3.5.ТИМ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ НАРКОМАНИЈЕ У ШКОЛИ 

 

 
Тим ће радити у следећем саставу: 
 

Тања Крстић,наст.р.н.- руководилац 

Радмила Стефановић,наст.тех. 

Ивана Јевтић,наст.физ.васп. 

Марко Петровић, предст.родитеља 

Миладин Петковић, предст.лок.сам. 

Никола Јевтић,Учен.парл.8.р. 

 

 

Здравствена превенција и заштита здравља ученика је изузетно значајан сегмент 

васпитно – образовног рада. Програм здравственог васпитања и превенције оствариваће се 

кроз програме редовне наставе и посебне програме и активности васпитно – образовног 

рада. 

 Циљ програма превенције наркоманије је: 

- изграђивање здраве личности, брига о сопственом здрављу и здрављу породице; 

- информисање и едукација ученика о факторима ризика по људско здравље и 

животну средину; 

- упознавање ученика са узроцима и последицама болести зависности; 

- развијање и потреба веће хуманизације односа међу људима и половима као фактор 

људског здравља; 

- развијање и неговање правилног хигијенског и естетског односа према школи као 

радној средини. 

 

Опeрaтивни зaдaци у рaзрeдној  нaстaви су:  

 дa учeници стичу oснoвнa знaњa, нaвикe и умeњa o личнoj хигиjeни, хигиjeни 

стaнoвaњa, исхрaни, хигиjeни шкoлскe срeдинe oкoлинe шкoлe; 

 дa сe oбучaвajу у пружaњу првe пoмoћи при пoврeдaмa нaстaлим нeсрeћaмa; 

 дa сe oбучaвajу зa снaлaжeњe у случajу дoдирa сa eксплoзивoм и рaзним зaпaљивим 

срeдствимa; 

 дa стeкну oснoвнe пojмoвe o бoлeстимa и мeрaмa зaштитe; 

 дa схвaтe штeтнoст здрaвствeних зaблудa и нeзнaњa. 

 

Опeрaтивни зaдaци у прeдмeтној  нaстaви су: 

 рaзвиjaњe и усaвршaвaњe здрaвствeнo – хигиjeнских услoвa; 

 стицање oснoвних знaњa o спрeчaвaњу зaрaзних бoлeсти; 

 стицање oснoвних знaњa o штeтним спoљним утицajимa нa  здрaвљe чoвeкa; 

 дa сe учeници oспoсoбe и стeкну умeћa oкo пружaњa првe пoмoћи. 
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ПЛАН РАДА ТИМА ЗА  ПРЕВЕНЦИЈУ НАРКОМАНИЈЕ У ШКОЛИ 

 

 

Задужени :Тања Крстић 

 

Време 

реализације Садржај активности 

Реализатор

и и 

сарадници 

АВГУСТ 

Прављење плана рада за наредну годину, као и евалуација 

активности током године која је на измаку Тим, 

психолог Извештај о сличним активностима током протекле школске 

године 

СЕПТЕМБАР 

Разговор са ученицима о правилима понашања у школи Тим, 

психолог Упознавање родитеља о правилима понашања у школи 

Значај хигијене за наше здравље и превенцију болести 

ОКТОБАР 

Дечја недеља – разговор о правима и обавезама деце Тим, 

психолог Врсте насиља – физичко, психичко, електронско... 

Уређење животне средине 

НОВЕМБАР 

На ЧОС – у причамо о ризичним понашањима 
ОС, 

психолог, 

секретар 

школе 

Болести зависности, мере превенције 

Едукација ученика о мерама спречавања насиља 

Уређивање подзаконских аката школе који регулишу ову 

област 

ДЕЦЕМБАР 

Конфликти – шта и како са њима Тим, 

психолог Око чега се највише свађамо 

Наркоманија – појам, опасности, последице 

ЈАНУАР 
Бежање са часова – разлози, мере превенције Тим, 

психолог 

ФЕБРУАР 
Лагање – разлози, мере превенције Тим, 

психолог 

МАРТ 

Крађе – разлози, мере превенције Тим, 

психолог Како се понашамо у школи 

Ликовни радови на тему болести зависности 

АПРИЛ 

Наркоманија – појам и превенција,уколико има проблема, 

организовати родитељски састанак, разговарати са децом на 

часовима одељенског старешине 

Тим, 

психолог 

МАЈ 
Шта ми смета у школи Тим, 

психолог Правимо своја правила понашања 

ЈУН 
Евалуација ефеката разговора Тим, 

психолог 
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6.3.6.ПЛАН ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ 

КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

 
Чланови тима у овој школској години су: 

Слободан Кнежевић– руководилац 

Радмила Грујичић,псих. 

Сања Бошковић, наст.српског.ј.и књ. 

Соња Антић,наст.историје 

Недељка Савић,предст. Родитеља 

Горан Миленковић, пр.лок.сам. 

Милица Милосављевић,Уч.парл.8.р 

 

 

САДРЖАЈ 

 

 

РЕАЛИЗАТОРИ 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

 Израда програма рада  

 Подела задужења   

 Дефинисање пројеката за развој 

међупредметних 

компетенција(тематски дани, 

приредбе, пројектна настава...) 

 Дефинисање услова и ресурса за 

развојмеђупредметних  

компетенција и предузетништва 

 Употреба ИКТ –а 

 Предлог тема и пројеката за 

реализацију интегративне наставе 

иразвој међупредметних 

компетенција; 

 

 

 

 

Директор школе, 

 

Чланови Тима 

 

 

 

 

сеттембар 

фебруар 

 

 

 Планирање и извођење пројектне 

наставе  у 5. разреду   

 Пројектна настава у 1. разреду 

 Развијање међупредметних 

компетенција кроз обележавање 

Дана школе, тематских дана 

 Организовање тематског часа    

„Бранкови дани“ 

Чланови Тима 

предметни наставници, 

одељенске старешине, 

наставник задужен за 

културне и јавне 

делатности 

Чланови Стручног већа 

засрпски језик и 

Стручног већа 

професора разредне 

наставе 

март 

 

 Анализа и процена ангажованости  

ученика   у пројектним активностима 

и тематским данима   

 

одељењске старешине, 

стручни сарадник 

током целе школске 

године 
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 Развијање међупредметних 

компетенција  кроз организовање 

спортског дана  

 Развијање међупредметних 

компетенција кроз  организовање 

студијског путовања,       

једнодневне и дводневне екскурзије 

 

Наставник физичке 

културе, 

директор школе, 

одељенске старешине 

април, мај 

 

 Промоција предузетништва 

 изложба ученичких радова 

 Развијање 

међупредметнихкомпетенција кроз 

представљање предмета ученицима 

4.разреда 

Наставник ликовне 

културе, одељењске 

старешине, стручни 

сарадник,наставници 

 

 

мај 

Анализа реализације пројектне наставе 

 Анализа ангажованости ученика у 

пројектима 

 Анализа рада Тима и израда 

Годишњег извештаја 

 

 

 

 

Чланови Тима 

 

 

 

јун 

 

 

 

 

6.3.7.ПЛАН ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ 

УСТАНОВЕ 
 

Чланови тима у овој школској години су: 

 

Слободан Кнежевић– руководилац 

Радмила Грујичић – психолог 

Ана Стојановић, наст.српског.ј.и књ. 

Звонко Гроздановић,наст.мат. 

Драган Нешић,предст. Родитеља 

Горан Миленковић,предст.лок.сам. 

Никола Јевтић, Учен. парл.8.р. 

 

 

 
 

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА  ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ 

 

ПЕРИОД САСТАНКА: АКТИВНОСТ: 
РЕАЛИЗАТОР: 

 

ПРВИ САСТАНАК: 

завршетак првог 

клас.пер. 

 

 Формирање тима  

 Израда програма 

Директор 

школе 

Чланови тима 
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 Подела задужења  

 Израда протокола за праћење стручног  усавршавања 

запослених унутар и ван   установе 

 Израда плана похађања стручних семинара  и научних 

скупова 

 Усклађивање рада Тима са радом Педагошког 

колегијума,старање о остваривању циљева и стандарда 

постигнућа установе                  

 

ДРУГИ САСТАНАК: 

завршетак  првог 

полугодишта 

 

 

 Праћење остваривања школског програма  

 Анализа рада Тима у претходном периоду 

 Праћење рада приправника 

 Доношење и усавршавање даљих мера тима за 

обезбеђивање квалитета и развој установе 

 Усклађивање рада Педагошког колегијума, стручних 

актива и тимова у школи   

 Упознавање Наставничког већа са улогом Тима и 

резултатима рада  

 Израда полугодишњег извештаја             

Чланови тима 

ТРЕЋИ САСТАНАК: 

почетак другог 

полугодишта 

 

 Праћење квалитета наставе и остваривања         

образовних стандарда постигнућа 

 Подршка наставницима у припремању и              

реализацији наставе 

 Праћење и подршка ученицима у  

остваривању стандарда постигнућа  

 Извештај о стручном усавршавању 

  запослених – планирани и похађани семинари 

 Планирање SWOT анализа рада Тима у  

претходном  периоду 

Чланови тима 

ЧЕТВРТИ 

САСТАНАК: 

завршетак трећег 

класификационог 

периода 

 

 Анализа резултата рада Тимау претходном 

 периоду 

 Резултати SWOT анализе  

 Представљање анализе резултата рада Тима  

 Наставничком већу  школе и резултата SWOT анализе 

 Предузимање даљих корака за обезбеђивање 

квалитета и развоја  установе на основу 

 добијених резултата SWOT анализе   

 

Чланови тима 

 

ПЕТИ САСТАНАК: 

завршетак школске 

године 

 

 Анализа рада Тима у претходном периоду 

 Анализа јаких и слабих страна установе и представљање 

резултата Наставничком већу 

 Израда годишњег извештаја о раду тима 

 Извештај о стручном усавршавању   

запослених – семинари које смо похађали 

 Извештај о одржаним активностима   у школи (приредбе, 

угледни часови,тематски дани, пројектна настава, спортске 

активности) 

 Сарадња са Стручним тимовима и  активима 

 у школи 

 

Чланови тима 
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6.3.8.ТИМ ЗА ПРОЈЕКТЕ И ПРОЈЕКТНУ НАСТАВУ 

Носиоци активности: учитељи трећег и четвртог разреда разреда, носиоци/координатори  

школских пројеката 

 

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПРОЈЕКТЕ И ПРОЈЕКТНУ НАСТАВУ У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. 

Временска 

динамика 

Активности  Носиоци 

активности 

АВГУСТ *Усвајање плана рада Тима за школску 2022/2023.  

*Прикупљање информација о планираним пројектима 

и пројектној настави у школској 2022/2023.  

*Усаглашавање плана рада са осталим тимовима  

Чланови Тима 

СЕПТЕМБАР-

ДЕЦЕМБАР 

*Праћење пројектних активности у школи *Активно 

праћење могућности за укључивање појединца/школе 

у пројекте *Сарадња са осталим тимовима  

Чланови Тима 

Носиоци 

пројектних 

активности 

ЈАНУАР *Евалуација рада Тима у првом полугодишту  

*Сумирање пројектних активности у првом 

полугодишту   

* Извештај о реализацији пројектне наставе 

*Евалуација сарадње са осталим тимовима  

Чланови Тима 

Учитељи трећег и 

четвртог разреда 

ФЕБРУАР-МАЈ *Праћење пројектних активности у школи *Активно 

праћење могућности за укључивање појединца/школе 

у пројекте  *Сарадња са осталим тимовима 

Чланови Тима 

Носиоци 

пројектних 

активности 

ЈУН *Евалуација рада Тима на крају школске 2022/2023.  

*Сумирање свих пројектних активности у школској 

2022/2023.  

*Евалуација сарадње са осталим тимовима 

* Извештај о релизацији пројектне наставе 

 

Чланови Тима  

Током школске године, Тим за пројекте и пројектну наставу ће активно пружати 

подршку наставницима у реализацији пројеката и пројектне наставе, пратиће, 

континуирано, нове могућности за реализацију пројеката и пројектне наставе у школи са 

циљем да се васпитно-образовни процес осавремени и унапреди.  

Тим за пројекте и пројектну наставу континуирано ће сарађивати са школским 

тимовима како би се целокупан рад школе унапредио. 

 



Годињи план рада ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ Бунар, за школску 2022/2023. годину 

121 

 

6.3.9.ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРЈЕНТАЦИЈУ УЧЕНИКА 

Основни циљ програма професионалне оријентације је подстицање развоја 

личности ученика до промишљене, ваљане и реалне одлуке о избору школе и занимања, 

планирање каријере и укључивање у свет рада.  

Професионална оријентација подразумева укључивање и међусобно повезивање 

свих актера који имају пресудну улогу и утицај на развој личности ученика и на процес 

доношења одлука при њиховом избору занимања и остваривању професионалног развоја: 

родитељи, наставници, стручни сарадници, лекари, стручњаци при Националној служби за 

запошљавање и други. 

 

Планирано је да реализација пројекта почне обуком чланова комисије коју чине 

стручни сарадник и наставници, а затим у току школске године следи имплементација 

програма ПО са ученицима 7. и 8. разреда. 

 

Реализација програмских задатака из области професионалне оријентације 

остварује се у оквиру садржаја редовне наставе, часове разредног старешине. 

 

Планирано је да предметни насатвници кроз своје предмете разговарају са 

ученицима о постојању различитих профила и струка, а све то у складу са градивом о 

којем се на часу говори. Стручни сарадник школе у склопу својих редовних активности 

реализује активноси професионалне оријентације од априла па све до краја школске 

године, нарочито са ученицима VIII разреда, дајући им подршку у избору наставка 

школовања. У школи ће се организовати реални сусрети ученика и представника средњих 

школа. 

 

Чланови Тима за професионалну орјентацију у школској 2022/2023. години су: 

 
Радмила Грујичић-психолог 

Ивана Јевтић-наст.физ.и здравственог в. 

Соња Антић-наст.историје 

Богдан Миловановић-библиотекар 
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ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРЈЕНТАЦИЈУ 

 

Време 

реализације 

Садржај активности Реализатори 

и сарадници 

 

АВГУСТ 

Формирање тима за професионалну оријентацију Школски тим 

за ПО 

 

 

СЕПТЕМБАР 

Израда плана рада тима Школски тим 

за ПО, 

Директор 

школе 

Информисање и промоција пројекта ПО (Одељењском већу осмог 

разреда и ученицима осмог разреда) 

 

 

ОКТОБАР 

 Планирање активности наставника и родитеља у процесу 

професионалне оријентације: 

 Ш
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Упознавање ученика са различитим занимањима у зависности од 

предмета кроз огледне и угледне часове; тематску 

интердисциплинарну наставу; 

 

НОВЕМБАР 

Праћење и откривање ученика са специфичним способностима и 

интересовањима; 

 

 

ДЕЦЕМБАР 

- Сусрети ученика са особама различитих занимања- Дан отворених 

врата 

 

ТОКОМ 

ГОДИНЕ 

Реализација радионица ПО по следећим областима (у зависности од 

организације рада школе и наставе): - Самоспознаја 

 - Информације о занимањима и каријери 

- Путеви образовања и мрежа школа - Реални сусрети са светом 

занимања 

 - Одлука о избору занимања 

ТОКОМ 

ГОДИНЕ 

Имплементација програма ПО (радионице на тему Могућности 

школовања) 

 

ТОКОМ 

ГОДИНЕ 

Психолошка тестирања ученика 8.разреда и професионално 

саветовање и усмеравање на основу постигнућа ученика, као и 

општег успеха и успеха из појединих наставних предмета 

 

Школски тим 

за ПО 

 

 

АПРИЛ 

Посета манифестација и акција из области ПО – Сајам образовања, 

Сајам занимања... 

 

Школски тим 

за ПО Реализација реалних сусрета  кроз посете средњих школа нашој 

школи, долазак експерата... 

 

 

МАЈ 

Имплементација програма ПО – реализација реалних сусрета кроз 

посете средњих школа нашој школи, долазак експерата... 

 

Школски тим 

за ПО Имплементација програма ПО (радионице на тему Одлука о избору 

занимања) 

 

ЈУН 

 

Сумирање резултата 

Школски тим 

за ПО 
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7.ПЛАН  РАДА СТРУЧНИХ  САРАДНИКА ШКОЛЕ 

 

7.1.ПЛАН РАДА ПСИХОЛОГА 

 
1. Ц и љ 

Примена савремених теоријских и практичних сазнања педагошке науке у процесу остваривања 

задатака основног образовања и васпитања и унапређивања васпитно - образовног рада. 

2. З а д а ц и 

Учествовање у стварању програмских педагошко - организационих и дидактичко 

методичкихуслова за остваривање циљева основне школе; 

Унапређивање, осавремењавање васпитно-образовног рада; 

Учествовање у праћењу и вредновању остварених резултата васпитно-образовног рада; 

Подстицање и праћење развоја ученика; 

Организовање педагошко - психолошког образовања наставника; 

Оставривање сарадње са родитељима, предшколским установама, средњим школама, 

здравственим, социјалним и културним институцијама, стручнимслужбама Министарства 

просвете и другим институцијама од значаја за основно образовање иваспитање. 
 

 

ПЛАН РАДА ПСИХОЛОГА 

 

 

Психолог: РАДМИЛА ГРУЈИЧИЋ 

 

Време 

реализације 
Садржај активности 

Носиоци 

активности 

 

 

 

АВГУСТ 

Активности око планирања и програмирање васпитно-образовног рада  

 

Психолог, 

наставници 

школе 

Праћење и вредновање васпитно-образовног рада 

Рад у стручним органима и тимовима 

Вођење документације, припрема за рад 

Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и 

јединицом локалне самоуправе 

 

 

 

СЕПТЕМБАР 

Активности око планирања и програмирање васпитно – образовног, 

односно образовно – васпитног рада 

 

 

Психолог, 

наставници 

школе 

Праћење и вредновање васпитно-образовног рада 

Педагошко – инструктивни рад са наставницима, ученицима 

Саветодавни рад са родитељима 

Вођење документације, припреме за рад 

 

 

 

ОКТОБАР 

Педагошко – инструктивни рад са наставницима, ученицима 

Психолог, 

наставници 

школе 

Саветодавни рад са родитељима 

Рад у стручним органима и тимовима 

Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и 

јединицом локалне самоуправе 

Вођење документације, припреме за рад 

 

 

 

НОВЕМБАР 

Педагошко – инструктивни рад са наставницима, ученицима 

Психолог, 

наставници 

школе 

Праћење и вредновање образовно – васпитног, односно васпитно – 

образовног рада 

Педагошко – инструктивни рад са наставницима, ученицима 

Саветодавни рад са родитељима 

Вођење документације, припреме за рад 
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ДЕЦЕМБАР 

Педагошко – инструктивни рад са наставницима, ученицима 

 

Психолог, 

наставници 

школе 

Саветодавни рад са родитељима 

Праћење и вредновање образовно – васпитног, односно васпитно – 

образовног рада 

Рад у стручним органима и тимовима 

Вођење документације, припреме за рад 

 

 

 

ЈАНУАР 

Активности око планирања и програмирања васпитно – образовног, 

односно васпитно – образовног рада Психолог, 

наставници 

школе 

 

 

Педагошко – инструктивни рад са наставницима, ученицима 

Саветодавни рад са родитељима 

Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и 

јединицом локалне самоуправе 

Вођење документације, припреме за рад 

 

 

ФЕБРУАР 

Педагошко – инструктивни рад са наставницима, ученицима 

Психолог, 

наставници 

школе 

Саветодавни рад са родитељима 

Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и 

јединицом локалне самоуправе 

Вођење документације, припреме за рад 

 

 

 

МАРТ 

Педагошко – инструктивни рад са наставницима, ученицима  

 

Психолог,  
Праћење и вредновање образовно – васпитног, односно васпитно – 

образовног рада 

Саветодавни рад са родитељима 

Рад у стручним органима и тимовима 

Вођење документације, припреме за рад 

 

 

АПРИЛ 

Педагошко – инструктивни рад са наставницима, ученицима  

Психолог, 

наставници 

школе 

Саветодавни рад са родитељима 

Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и 

јединицом локалне самоуправе 

Вођење документације, припреме за рад 

МАЈ 

Педагошко – инструктивни рад са наставницима, ученицима 

 

Психолог, 

наставници 

школе 

Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и 

јединицом локалне самоуправе 

Праћење и вредновање образовно – васпитног, односно васпитно – 

образовног рада 

Саветодавни рад са родитељима 

Вођење документације, припреме за рад 

 

 

ЈУН 

Педагошко – инструктивни рад са наставницима, ученицима 

Психолог, 

наставници 

школе 

Саветодавни рад са родитељима 

Рад у стручним органима и тимовима 

Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и 

јединицом локалне самоуправе 

Вођење документације, припреме за рад 
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7.2.ПЛАН РАДА БИБЛИОТЕКАРА И БИБЛИОТЕКЕ 
 

Делатност библиотеке је саставни део васпитно – образовног рада школе. 

Школски библиотекар стручним радом доприноси оствривању циљева и задатака 

утврђених наставним планом и програмом. 

 

Основни задаци у окциру рада школске библиотеке су: 

 васпитно – образовна делатност 

 испитивање ученика и усмеравање у правцу интереса развијања читалачке 

способности, стварање навике код полазника да сами траже књигу; 

 упознати ученике да правилно рукују библиотечком грађом, да је чувају од 

оштећења, очувају за будуће генерације; 

 рад на развијању љубави према књизи код ученика и навике редовног читања; 

 сарадња са наставницима 

 сaрaдњa нa утврђивaњу плaнa лeктирe и нaбaвкa oдрeђeних књигa; 

 сaрaдњa сa нaстaвницимa свих нaстaвних прeдмeтa у нaбaвци литeрaтурe зa 

учeникe и нaстaвникe из oблaсти људскoг здaњa; 

 кooрдинaциja рaдa нa oргaнизoвaњу књижeвних вeчeри и излoжби; 

 пoсeбнa сaрaдњa и кooрдинaциja рaдa сa нaстaвницимa у вeзи рaзмeнe књигa; 

 стручно усавршавање библиотекара 

 сaрaдњa сa прoсвeтнo – пeдaгoшкoм службoм; 

 учeствoвaњe у рaду стручних aктивa шкoлe; 

 рaд у стручним aктивимa, aктивимa шкoлских библиoтeкaрa и oргaнизoвaњe 

инфoрмaтивних сaстaнaкa;  

 сaрaдњa сa грaдскoм библиoтeкoм. 

Рад школске библиотеке обухвата: 

 планирање и програмирање рада 

 изрaдa гoдишњeг, мeсeчних и oпeрaтивних плaнoвa рaдa;  

 васпитно – образовну делатност 

рад са ученицима: 

 упoзнaвaњe сa врстoм библиотечке грaђe и oспoсoбљaвaњe зa њeнo сaмoстaлнo 

кoришћeњe; 

 рaзвиjaњe пoтрeбa, нaвикa и интeрeсoвaњa зa кoришћeњe мeдиjaтeтскe грaђe 

сарадња са наставницима и стручним сарадницима: 

 инфoрмисaњe стручних aктивa, стручних сaрaдникa и дирeктoрa o нaбaвци нoвe 

мeдиjaтeтскe грaђe;  

 сaрaдњa сa нaстaвницимa рaзрeднe и прeдмeтнe нaстaвe у oспoсoбљaвaњу  учeникa 

зa сaмoстaлнo кoришћeњe; 

 библиотечко – информациону делатност 

 културну и јавну делатност  

 стручно усавршавање 

 прaћeњe стручнe литeрaтурe из oблaсти мeдиjaтeкaрствa; 

 учeствoвaњe нa сeдницaмa стручних и других oргaнa шкoлe; 

 стручно усавршавање према каталогу програма стручног усавршавања запослених 

у образовању за школску 2022 / 2023. годину. 
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ПЛАН РАДА БИБЛИОТЕКЕ  

 

 

Библиотекар: Богдан Миловановић 

 

Активност 
Време 

реалиазације 

 

-планирање активности у раду са ученицима: 

-упознавање ученика са радом библиотеке: 

-упознавање ученика са врстама библиотечке грађе и оспособљавање за 

самостално коришћење књига, часописа, енциклопедија...; 

-раелизација часова библиотекарства: 

-вођење секција; 

-промоција читања и развијања читалачких способности ученика; 

-пружање помоћи ученицима при избору литературе и некњижевне грађе; 

-подстицање интересовања за читање књига и коришћење библиотечке 

грађе; 

-развијање информационе писмености и формирање навика за самостално 

налажење информација; 

-подстицање развоја способности проналажења, анализирања, примене и 

саопштавања информација, уз вешто и ефикасно коришћење 

информационо-комуникационих техногогија; 

-помоћ ученицима у оспособљавању за решавање проблема, повезивање и 

примена знања и вештина у даљем образовању и свакодневном животу; 

-подстицање развоја мотивације за ученике, оспособљавање за самостално 

и перманентно учење; 

-упутства за писање реферата и самосталних радова, израда плаката и 

презентација; 

-педагошка помоч при реализацији наставних садржаја и ваннаставних 

активности; 

-обележавање важних дана, догађаја и годишњица; 

-развијање навика за чување, заштиту и руковање књижном и некњижном 

грађом; 

-предавања за ученике и рад у радионицама.  

 

 

Током 

године 

 

Извештај о 

раду, школски 

лист, 

сајт и фејсбук 

страница 

школе, 

присуство 

стручног 

сарадника и 

директора 
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8.ПЛАНОВИ РАДА УЧЕНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

8.1.ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 
Задужени наставник: Соња Антић 

МЕСЕЦ 
 

САДРЖАЈ РАДА 

Реализатори 

се
п

т
ем

б
а

р
 

 Избор ученика 7. и 8. разреда за Ученички парламент 

 Конституисање  Ученичког  парламента  (председник, потпредседник, 

записничар) 

 Упознавање ученика са начином  рада Парламента 

 Избор представника заШО ,активе и тимове 

 Планирање активности за Дечију недељу 

 Давање предлога стручним органима школе, Савету родитеља и 

Школском одбору за унапређење школског живота ученика 

(безбедност ученика, уређење школског простора, 

правила понашања, ваннаставне активности, као и предлози за 

школски развојни план). 

 

 

Чланови, 

задужени 

наставник 

о
к

т
о

б
а

р
 

 Анализа реализације активности ученика –Дечија недеља 

 Уочавање проблема у савладавању наставних садржаја и могуће 

сугестије за решавање у сарадњи са одељењским старешином у 

оквиру одељењске заједнице-вршњачка едукација 

 Упознавање чланова ученичког парламента са планом Тима за 

заштиту од дискриминације, насиља, злостављања, занемаривања 

и људска права. 

 

Чланови, 

задужени 

наставник 

н
о

в
. 

 Упознавање са резултатима успеха и владања ученика на крају 

првог класификационог периода – предлози за побољшање успеха 

(вршњачко учење) 

 Обележавање Дана примирја у Првом светском рату; 

 Разговор о хуманитарним акцијама  (пакетићи, честитике...) 

 

Чланови, 

задужени 

наставник 

д
ец

 

 Учешће у припреми и реализацији прославе Нове године 

  Учешће у припреми Светосавске академије  

 Предлози за активности у школи током зимског периода (школски 

биоскоп, покажи шта знаш...) 

Чланови 

Парламента 

ја
н

у
а

р
 

ф
еб

р
у

а
р

 

 Учешће у прослави школске славе 

 Анализа успеха и понашања ученика 7. и 8. разреда на крају првог 

полугодишта 

 Предлози и мере за побољшање успеха у наставку школске године 

 Договор о начину помоћи ученицима који су постигли недовољан 

успех у првом полугодишту 

Чланови, 

задужени 

наставник 

 

м
а

р
т
 

 

 Популарисање идеје о ненасилној комуникацији  - „Недеља лепих 

речи“ – учествовање у планирању Дана школе 

 Развијање свести о последицама употреба дрога и свих 

психоактивних супстанци 

Чланови, 

задужени 

наставник, 

а
п

р
и

л
 

 Унапређење односа у троуглу: наставник-ученик-родитељ 

 Упознавање са резултатима успеха и владања ученика на крају 

трећег класификационог периода – предлози за побољшање 

успеха 

 Разговор на тему припрема за ЗИ ученика 8. разреда 

Чланови, 

задужени 

наставник, 

предметни 

наставници 
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м
а

ј 
 Припреме за организовање матурске прославе за ученике 8. 

разреда 

 Анализа екскурзије  за школску 2022/2023.год. 

 – подаци за пано (у слици и речи) 

Обележавање дана против трговине људима 

 

Чланови, 

задужени 

наставник 

ју н
  Извештај о раду Парламента на крају школске године Чланови 

Парламента 

 

9. ГЛОБАЛНИ И ОПЕРАТИВНИ  ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ 

НАСТАВНИКА 
 

Индивидуални планови и програми наставника (глобални и оперативни) за све 

наставнике, како разредне тако и предметне наставе, саставни су део Годишњег плана 

рада школе за 2022/23..годину и чувају се у електронској  форми код директора  школе. 

Наставници за свој непосредан рад пишу и дневне припреме за сваки час и имају их у 

електронској или писаној форми. 

 

 

10.СПИСАК  УЏБЕНИКА  ОШ“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ 

У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ 

 

 
СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ПРВИ РАЗРЕД ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023.ГОДИНУ - 

ИЗДАВАЧКА КУЋА „ФРЕСКА“ 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

1. БУКВАР – Светлана Јоксимовић 

2. НАСТАВНИ ЛИСТОВИ УЗ БУКВАР– Светлана Јоксимовић 

3. ЧИТАНКА – Светлана Јоксимовић 

 

МАТЕМАТИКА 

1. МАТЕМАТИКА – Светлана Јоксимовић 

УЏБЕНИК (1.2.3.4.  ДЕО)   

 

СВЕТ ОКО НАС 

1. СВЕТ ОКО НАС – Светлана Јоксимовић 

УЏБЕНИК 

2. СВЕТ ОКО НАС – Светлана Јоксимовић 

РАДНА СВЕСКА УЗ УЏБЕНИК 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

1. ЧАРОБНИ СВЕТ МУЗИКЕ – Гордана Илић 

УЏБЕНИК 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

1. ЛИКОВНА КУЛТУРА – Јован Глигоријевић 

 УЏБЕНИК 
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК -„THE ENGLISH BOOK” 

 

Lorena Roberts, Stella Maidment 
-HappyHouse, енглески језик за 1. разред основне школе уџбеник са електронским 

додатком  ( треће издање) 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ДРУГИ  РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2022/23. ГОДИНЕ 

 
СРПСКИ ЈЕЗИК-„НОВИ ЛОГОС“ 

Уз речи растемо – Читанка за српски језик за други разред основне школе 

Наташа Станковић Шошо,  Маја Костић 

 

Дар речи  ‒  Граматика за српски језик за други разред основне школеЈелена Срдић 

 

Латиница  ‒Уџбеник за други разред основне школеДушка Милић, Татјана Митић 

 

Радна свеска -  уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за други разред основне 

школеЈелена Срдић, Наташа Станковић Шошо  

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК-„THE ENGLISH BOOK “ 

Happy House 2,енглески језик за други разред основне школе треће издање 

Stella Maidment,Lorena Roberts 

МАТЕМАТИКА-„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” 

Математика 2 , уџбеник за други разред основне школе (први и други део)Ћирилица 

Нела Малиновић Јовановић, Јелена Малиновић 

 

Математика 2 , радна  свеска за други разред основне школе  (први и други део) 

ћирилица; (уџбенички комплет) 

Нела Малиновић Јовановић, Јелена Малиновић 

 

СВЕТ ОКО НАС-„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО“ 

Свет око нас 2, уџбеник за други разред основне школе;ћирилица 

Драгана Златић, Марија Вујовић 

 

Свет око нас 2, радна свеска за други разред основне школе; ћирилица; (уџбенички 

комплет)Драгана Златић, Марија Вујовић 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА -„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО“ 

Музичка култура 2, уџбеник за други разред основне школе; Ћирилица 

Маја Обрадовић 
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СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2022/23. ГОДИНЕ 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра/покрајинског 

секретара 

„НОВИ ЛОГОС” 

СРПСКИ ЈЕЗИК 3  

за трећи разред основне 

школе;  

уџбенички комплет; 

ћирилица  

 

650-02-00592/2019-07  

од 11.2.2020. 

У свету речи,  

Читанка за српски језик 

за трећи разред основне 

школе 

Наташа Станковић Шошо, 

Маја Костић 

Дар речи, 

граматика за српски  

језик за трећи разред 

основне школе 

Јелена Срдић 

Радна свеска 

уз уџбенички комплет 

српског језика 

икњижевности за трећи 

разред основне школе 

Наташа Станковић Шошо, 

Јелена Срдић 

СТРАНИ ЈЕЗИК 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра/покрајинског 

секретара 

„АКРОНОЛО” 

Our Discovery Island 2, 

енглески језик за трећи 

разред основне школе; 

уџбенички комплет 

(уџбеник, аудио компакт 

Sagrario Salaberry 
650-02-00541/2019-07  

од 10.1.2020. 
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диск и радна свеска) 

МАТЕМАТИКА 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра/покрајинског 

секретара 

„НОВИ ЛОГОС” 

Математика 3, уџбеник 

за трећи разред основне 

школе (први, други, 

трећи и четврти део) 

Сенка Тахировић Раковић, 

Ива Иванчевић Илић 

650-02-00619/2019-07  

од 28.1.2020. 

ПРИРОДА И ДРУШТВО 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра/покрајинског 

секретара 

„НОВИ ЛОГОС” 

Природа и друштво 3, 

уџбеник за трећи разред 

основне школе 

Андријана Шикл Ерски, 

Марина Мунитлак 

650-02-00582/2019-07  

од 11.2.2020. 

Природа и друштво 3, 

радна свеска за трећи 

разред основне школе; 

уџбенички комплет; 

ћирилица 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра/покрајинског 

секретара 

„НОВИ ЛОГОС” 

Ликовна култура 3, 

уџбеник за трећи разред 

основне школе; 

ћирилица 

Милутин Мићић, 

Гордана Мићић 

650-02-00461/2019-07 

од 17.1.2020. 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра/покрајинског 

секретара 

„НОВИ ЛОГОС” 

Музичка култура 3, 

уџбеник за трећи разред 

основне школе; 

ћирилица 

Драгана Михајловић Бокан, 

Марина Ињац 

650-02-00596/2019-07 

од 4.2.2020. 
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ОДАБРАНИ УЏБЕНИЦИ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД  ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. 

ГОДИНУ 

 

 

„НОВИ 

ЛОГОС” 

СРПСКИ ЈЕЗИК 4 за четврти 

разред основне школе; уџбенички 

комплет; ћирилица 

 

650-02-

00291/2020-

07 од 

25.1.2021. 

Бескрајне речи, 

Читанка за српски језик за четврти 

разред основне школе 

Наташа Станковић 

Шошо, Соња Чабрић 

Дар речи, 

Граматика за српски језик за 

четврти разред основне школе 

Јелена Срдић, Зорана 

Петковић 

Радна свеска, уз уџбенички 

комплет српског језика и 

књижевности за четврти разред 

основне школе 

Наташа Станковић 

Шошо, Јелена Срдић, 

Зорана Петковић 

„НОВИ 

ЛОГОС” 

Математика 4,,уџбеник за четврти 

разред основне школе (први, други, 

трећи и четврти део); ћирилица 

Сенка Тахировић 

Раковић, Ива Иванчевић 

Илић 

650-02-

00281/2020-

07 од 

17.12.2020. 

 

„НОВИ 

ЛОГОС” 

Природа и друштво 4,уџбеник за 

четврти разред основне школе 

Александар Кандић, 

Гордана Субаков 

Симић, Жељко Васић 

Ивана Петровић Иван 

Матејић 

650-02-

00308/2020-

07 од 

5.1.2021. 

Природа и друштво 4,радна свеска 

за четврти разред основне школе 

Природа и друштво 4,,тематски 

атлас уз уџбеник природе и 

друштва за четврти разред основне 

школе; уџбенички комплет; 

ћирилица 

„НОВИ 

ЛОГОС” 

Ликовна култура 4, уџбеник за 

четврти разред основне школе; 

ћирилица 

Милутин Мићић, 

Гордана Мићић 

650-02-

00234/2020-

07 од 

30.12.2020. 
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УЏБЕНИЦИ ЗА ПЕТИ РАЗРЕД ЗА 2022/2023.ГОДИНУ 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК-„НОВИ ЛОГОС“ 

 

1. „Уметност речи”, читанка за пети разред основне школе – ћирилица 

Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић 

2. „Дар речи ”, граматика за пети разред основне школе– ћирилица 

Јелена Срдић 

          3. „Радна свеска”, уџбенички комплет српског језика и књижевности– ћирилица 

Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић, Јелена Срдић 

 

МАТЕМАТИКА-„KLETT“2018 

 

Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић 

1. „Математика 5”, уџбеник за пети разред основне школе 

 

Бранислав Поповић,Марија Станић, Ненад Вуловић, Сања Милојевић 

2. „Математика 5”, збирка задатака са решењима за пети разред  

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК-„THE ENGLISH BOOK“ 

 

Project 2, енглески језик за 5. разред основне школе; 

Уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска) српско издање. 

Аутор уџбеника: Tom Hutchinson  

Аутор радне свеске: Tom Hutchinson , Rod Fricker  

 

 

ИСТОРИЈА-„ЕДУКА“ 

 

Александра Тодосијевић 

Историја - уџбеник за пети разред основне школе 

 

ГЕОГРАФИЈА-„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ 

„НОВИ 

ЛОГОС” 

Музичка култура  

за четврти разред основне школе; 

ћирилица 

Драгана Михајловић 

Бокан, Марина Ињац 

650-02-

00270/2020-

07 од 

26.11.2020. 

„БИГЗ“ 

школство 

Tiptoes 4 

енглески језика за 4. разред 

основне школе, четврта година 

учења; уџбенички комлет (уџбеник 

и радна свеска) 

Весна Тутуновић 

650-02-

00460/2020-

07 

од 19. 02. 

2021. 
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Јелена Ћалић, Милован Миливојевић, Милутин Тадић 

1. ГЕОГРАФИЈА - уџбеник за пети разред основне школе 

 

БИОЛОГИЈА-„КЛЕТТ“ 

 

Горан Милићев, Ена Хорват 

1. Биологија - уџбеник за пети разред основне школе 

 

МУЗИЧКО -„НОВИ ЛОГОС“ 

 

Александра Паладин, Драгана Михајловић Бокан 

1. МУЗИЧКА КУЛТУРА  - уџбеник за пети разред основне школе  

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА „НОВИ ЛОГОС“  

 

Жељко Васић, Дијана Каруовић 

1. „Уџбенички комплет за пети разред (уџбеник, материјал за конструкторско моделовање 

и електронски додатак)”, уџбеник за пети разред основне школе ћирилица 

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО„КЛЕТТ”2018. 

 

Светлана Мандић 

        1.Информатика и рачунарство, уџбеник за пети разред основне школе 

 

 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИКЈП „ЗАВОД  ЗА УЏБЕНИКЕ” 

 

Гордана Летић Глишић,Ранка Вујановић 

 

1. HALLO, FREUNDE! 1, немачки језик за пети разред основне школе,прва година учења, 

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)Madalena Bolognese  

 

НАПОМЕНА:Куповати само уџбенике који се налазе на списку . 

 

 

УЏБЕНИЦИ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД ЗА 2022/2023.ГОДИНУ 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК-„НОВИ ЛОГОС“ 

 

Уметност речи,читанка за српски језик и књижевност за шести разред основне школе 

Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић 

Дар речи, граматика српског језика за шести разред основне школе 

Слађана Савовић, Јелена Срдић, Драгана Ћећез Иљукић 

Радна свескауз уџбенички комплет српског језика и књижевности 
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Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић, Слађана Савовић, Јелена Срдић, Драгана 

Ћећез Иљукић 

 

МАТЕМАТИКА-„KLETT“ 

 

Математика, уџбеник за шести разред основне школе;ћирилица 

Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић 

Математика, збирка задатака за шести разред основне школе; ћирилица; (уџбенички комплет) 

Бранислав Поповић, Марија Станић, Ненад Вуловић, Сања Милојевић 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК-„THE ENGLISH BOOK“ 

 

Project 3, енглески језик за шести разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник и радна 

свеска) српскo издање 

Аутор уџбеника: Tom Hutchinson; 

Аутори радне свеске: 

Tom Hutchinson, Rod Fricker 

 

 

ИСТОРИЈА-„ЕДУКА ” 

 

Историја, уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе; 

Ћирилица 

Александар Тодосијевић 

 

ГЕОГРАФИЈА-ЈП„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ 
 

Географија за шести разред основне школе; ћирилица 

Милутин Тадић 

 

 

БИОЛОГИЈА-„ГЕРУНДИЈУМ” 

 

Биологијаза шести разред основне школе; ћирилица 

Тихомир Лазаревић, мр Весна Миливојевић, др Тијана Прибићевић, др Томка Миљановић 

 

ФИЗИКА-ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 

 

Физиказа шести разред основне школе; ћирилица 

Дарко Капор,Јован Шетрајчић 

Физика – збирка задатака са лабораторијским вежбама за шести разред основне школе; ћирилица 

Бранислав Цветковић,Јован Шетрајчић,Милан Распоповић 

 

МУЗИЧКО -„НОВИ ЛОГОС” 

 

Музичка култура 6, уџбеник за шести разред основне школе;ћирилица 

Александра Паладин, Драгана Михајловић Бокан 
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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА-„НОВИ ЛОГОС” 

 

Техника и технологија 6, за шести разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник и 

материјал за конструкторско обликовање);ћирилица 

Жељко Васић, Иван Ћисалов, Дијана Каруовић, Марија Бокан 

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО-„КLЕТТ” 

 

Информатика и рачунарство 6за шести разред основне школе;ћирилица 

Светлана Мандић 

 

 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК- „КLЕТТ” 

 

 „Maximal 2“ немачки језик за 6. разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник, радна 

свеска, два компакт диска) 

Ђорђо Мота, Елжбијета Крупак Кемпити, Клаудија Брас, Дагмар Глик, Јулија Катарина 

Вебер, Лидија Шобер 

 

 

НАПОМЕНА:Куповати само уџбенике који се налазе на списку . 

 

 

 

УЏБЕНИЦИ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД ЗА 2022/2023.ГОДИНУ 

 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра/покрајинског 

секретара 

„НОВИ ЛОГОС” 

СРПСКИ ЈЕЗИК И 

КЊИЖЕВНОСТ  7  

за седми разред основне 

школе; 

уџбенички комплет; 

ћирилица 

 

650-02-00529/2019-07 

од 20.1.2020. 

Уметност речи, 

Читанка за седми разред 

основне школе 

Наташа Станковић 

Шошо, 

Бошко Сувајџић 

Дар речи,  

Граматика српског 

језика за седми разред 

основне школе 

Слађана Савовић, 

Јелена Срдић, 

Драгана Ћећез Иљукић 

Радна свеска  

уз уџбенички комплет 

Наташа Станковић 

Шошо, 
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српског језика и 

књижевности за седми 

разред основне школе 

Бошко Сувајџић, 

Слађана Савовић, 

Јелена Срдић, 

Драгана Ћећез Иљукић 

  

 

СТРАНИ ЈЕЗИК 

 

„КЛЕТТ“ 

Maximal 3 

немачки језик за седми 

разред основне школе,  

трећа година учења; 

уџбенички комплет 

(уџбеник, радна свеска, 

компакт диск) 

 

 

Ђорђо Мота 

Елжбијета Крулак-

Кемписти 

Керстин Рајнке 

Дагмар Глинк 

 

650-02-00531/2019-07 

„THE ENGLISH 

BOOK” 

Project 4, Serbiан editon,  

енглески језик за седми  

разред основне школе; 

седма година учења; 

уџбенички комплет 

(уџбеник и радна свеска) 

Tom Hutchinson 
650-02-00503/2019-07  

од 4.2.2020. 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 

„НОВИ ЛОГОС” 

Музичка култура 7, 

уџбеник за седми разред 

основне школе; 

ћирилица 

 Александра Паладин, 

Драгана Михајловић 

Бокан 

650-02-00556/2019-07  

од 27.1.2020. 

ИСТОРИЈА 

 

„ЕДУКА” 

Историја 7,  

уџбеник са одабраним 

историјским изворима за 

седми разред основне 

школе; 

ћирилица 

 

Милица Омрчен, 

Невена Грбовић 

650-02-00484/2019-07 

од 24.2.2020. 

ГЕОГРАФИЈА 

 

ЈП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ” 

Географија 7 

за седми разред основне 

школе; 

ћирилица 

Милутин Тадић 
650-02-00611/2019-07 

од 5.2.2020. 

ФИЗИКА 

 

„БИГЗ школство” 

Физика 7,  

уџбеник за седми разред 

основне школе 

Катарина Стевановић, 

Марија Крнета, 

Јелена Радовановић 
650-02-00598/2019-07 

од 24.2.2020. 
Физика 7,  

 збирка задатака са 

Катарина Стевановић, 

Марија Крнета, 
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лабораторијским 

вежбама и решењима  за 

седми разред основне 

школе; 

уџбенички комплет; 

ћирилица 

 

Радмила Тошовић 

 

МАТЕМАТИКА 

„KLETT” 

Математика,  

уџбеник за седми разред 

основне школе 

 

Небојша Икодиновић, 

Слађана Димитријевић 

 

650-02-00536/2019-07  

од 20.1.2020. 
Математика,  

збирка задатака за 

седми разред основне 

школе; 

уџбенички комплет; 

ћирилица 

Бранислав Поповић, 

Марија Станић, 

Сања Милојевић, 

Ненад Вуловић 

БИОЛОГИЈА 

„ГЕРУНДИЈУМ” 

Биологија 7  

за седми разред основне 

школе; 

ћирилица 

Весна Миливојевић, 

Томка Миљановић, 

Тихомир Лазаревић, 

Тијана Прибићевић 

650-02-00553/2019-07 

од 13.2.2020. 

ХЕМИЈА 

„НОВИ ЛОГОС” 

Хемија 7 ,  

уџбеник за седми разред 

основне школе 

Татјана Недељковић, 

Драгана Анђелковић 

650-02-00579/2019-07  

од 4.2.2020. 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

„НОВИ ЛОГОС” 

Техника и технологија  

 за седми разред основне 

школе; 

уџбенички комплет 

(уџбеник и материјала за 

конструкторско 

моделовање са 

упутством); 

ћирилица 

Аутори уџбеника: 

Иван Ђисалов, 

Дијана Каруовић, 

Иван Палинкаш. 

 

Аутори збирке 

материјала: 

Иван Ђисалов, 

Драган Урошевић. 

650-02-00260/2021-07 

од 28.1.2022. 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

„ВУЛКАН 

ИЗДАВАШТВО” 

Информатика и 

рачунарство  

за седми разред основне 

школе; 

ћирилица 

Милош Папић, 

Далибор Чукљевић 

650-02-00363/2019-07 

од 16.12.2019. 
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УЏБЕНИЦИ ЗА ОСМИ  РАЗРЕД ЗА 2022/2023.ГОДИНУ 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра/покрајинског 

секретара 

„НОВИ ЛОГОС” 

 

 

 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И 

КЊИЖЕВНОСТ  8 

за осми разред основне 

школе; 

уџбенички комплет; 

ћирилица 

  

Чаролија стварања, 

Читанка за осми разред 

основне школе 

Наташа Станковић 

Шошо, 

Бошко Сувајџић 

650-02-00260/2020-07 

од 16.12.2020. 

Језичко благо,  

Граматика српског 

језика за седми разред 

основне школе 

Светлана Слијепчевић 

Бјеливук, 

Наташа Станковић 

Шошо, 

Бошко Сувајџић 

650-02-00260/2020-07 

од 16.12.2020. 

У потрази за језичким и 

књижевним благом 

Радна свеска  

уз уџбенички комплет 

српског језика и 

књижевности за осми 

разред основне школе 

Светлана Слијепчевић 

Бјеливук, 

Наташа Станковић 

Шошо, 

Бошко Сувајџић 

650-02-00260/2020-07 

од 16.12.2020. 

   

 

СТРАНИ ЈЕЗИК 

 „ДАТА СТАТУС” 

Amici d’Italia 2,  

италијански језик за osmi 

разред основне школе,  

трећаи четврта година 

учења; 

уџбенички комплет 

(уџбеник, радна свеска, 

компакт диск) 

Аутори: 

Уџбеник:Елетра 

Ерцолино, 

Т. Ана Пелегрино 
650-02-00478/2019-07 

од 19.12.2019. 

Радна свеска:  

Бологнесе Мадалена,  

Ивана Виапиани 

„THE ENGLISH 

BOOK” 

Project 5,  

Serbiан editon,  

енглески језик за осми  

разред основне школе; 

осма година 

учења;уџбенички 

Tom Hutchinson 
650-02-00338/2020-07  

од 5.1.2021. 
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комплет 

(уџбеник и радна свеска) 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 

„НОВИ ЛОГОС” 

Музичка култура 8, 

уџбеник за осми разред 

основне школе; 

ћирилица 

Александра Паладин, 

Драгана Михајловић 

Бокан 

650-02-00307/2020-07  

од 23.12.2020. 

 

ИСТОРИЈА 

 

„БИГЗ школство” 

Историја 8,  

уџбеник са одабраним 

историјским изворима за 

осми разред основне 

школе; 

УрошМиливојевић,Зоран 

Павловић,Весна Лучић 

650-02-00457/2020-07од 

1.3.2021. 

 

ГЕОГРАФИЈА 

 

ЈП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ” 

Географија 8, 

за осми разред основне 

школе; 

ћирилица 

Милка Бубало Живковић, 

Драгица Гатарић 

650-02-00391/2020-07  

од 1.2.2021. 

 

ФИЗИКА 

 

„БИГЗ школство” 

Физика 8, уџбеник за 

осми разред основне 

школе 

Јелена Радовановић, 

Владан Младеновић 

650-02-00450/2020-07 

 од 2.2.2021. 

Физика 8, збирка 

задатака са 

лабораторијским 

вежбама за осми разред 

основне школе; 

уџбенички комплет; 

ћирилица 

Јелена Радовановић, 

Владан Младеновић 

 

МАТЕМАТИКА 

„KLETT” 

Математика 8,  

уџбеник за осми разред 

основне школе 

 

Небојша Икодиновић, 

Слађана Димитријевић 

 
650-02-00298/2020-07  

од 16.12.2020. 
Математика 8,  

збирка задатака за осми 

разред основне школе; 

уџбенички комплет; 

ћирилица 

Бранислав Поповић, 

Марија Станић, 

Сања Милојевић, 

Ненад Вуловић 

 

БИОЛОГИЈА 
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„ГЕРУНДИЈУМ” 

Биологија 8 

за осми разред основне 

школе; 

ћирилица 

Весна Миливојевић, 

Томка Миљановић, 

Тихомир Лазаревић, 

Оливера Бијелић Чабрило 

650-02-00364/2020-07 

од 5.1.2021. 

 

ХЕМИЈА 

„НОВИ ЛОГОС” 

Хемија 8,  

уџбеник за осми разред 

основне школе 

Татјана Недељковић, 

 

650-02-00273/2020-07  

од 11.12.2020. 

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

„НОВИ ЛОГОС” 

Техника и технологија 8 

 за осми разред основне 

школе; 

уџбенички комплет 

(уџбеник и збирка 

материјала за 

конструкторско 

моделовање); 

ћирилица 

Жељко Васић, 

Борислав Дакић 

650-02-00282/2021-07 

од 28.1.2022. 

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

„ВУЛКАН 

ИЗДАВАШТВО” 

Информатика и 

рачунарство 8, 

за осми разред основне 

школе; 

ћирилица 

Милош Папић, 

Далибор Чукљевић 

650-02-00250/2021-07 

од 17.12. 2021. 

 

 

11.СЛОБОДНЕ И ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

 
11.1.ПЛАНОВИ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ НАШЕ ШКОЛЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часови хора се изводе континуирано од почетка до краја школске године 2 пута  

месечно (једном у Бунару, једном у Драгоцвету) у трајању од 45 минута за ученике од 5. – 

8. разреда. 

Слободне наставне 

активности: од 5.до 8.р. 
Секције:од 4.до 8.р. 

ХОР И ОРКЕСТАР ЛИТЕРАРНА 

ШАХ 
ИСТОРИЈСКА СЕКЦИЈА 

„МЛАДИ ИСТОРИЧАРИ“ 
МУЗИКОМ КРОЗ ЖИВОТ 

УМЕТНОСТ 

МОЈА ЖИВОТНА  

СРЕДИНА 
ЛИКОВНА СЕКЦИЈА 
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Циљ и задаци 

Општи циљ часова хора је развијање интересовања за музичку уметност и упознавање 

музичке традиције и културе свога и других народа.  

Остали циљеви и задаци су: 

- да код ученика развија музичке способности и жељу за активним 

музицирањем/певањем и суделовањем у школским ансамблима;  

- да упоредо са наставом певања ученицима даје и потребна теоријска знања;  

- да подстиче креативне способности ученика и смисао за колективно музицирање. 

Врсте активности које ће се основати у школи, у односу на способности и 

интересовања ученика, одређене су интересовањем ученика.  

Репертоар хора обухвата одговарајућа дела домаћих и страних аутора разних епоха.  

У реализацији часова хора користе се одговарајући уџбеници, приручници и збирке, 

као и дела (у оригиналном облику или прилагођена саставима ученика) домаћих и страних 

композитора из разних епоха, доступна извођачким могућностима ученика.  

У току године хорће извести најмање пет дела, од којих нека заједно са доступним 

инструментима.  

Ученици приказују своја индивидуална и групна достигнућа на школским и другим 

приредбама и такмичењима током школске године. 

Програм: 

1. „Боже правде“, химна Србије 

2. „Деца ће победити“, дечја 

3. „Каљинка“, народна (Русија) 

4.   Химна Светом Сави, славска 

5. „Густа ми магла паднала“, народна 

6. „Мама миа“, забавна (група „Аба“) 

7. „Нек'свуд љубав сја“, дечја  

8. „Запевала сојка птица“, народна 

9. „Милешевка“ 

10. „Тамо далеко“, народна 

11.  „Православље“, (група „Галија“) 

12. „Плава птица“, забавна (Сања Илић) 

13. „Другарство“, дечја  

14. „Дај нам сунца“, из мјузикла „Коса“ 

15. „Певам дању, певам ноћу“,  

16. „Тихо ноћи“, староградска  
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17. „'Ајде, Јано“, народна  

18. „Ederlezi“ (Ђурђевдан), ромска 

19.  „Ти и ја“, дечја 

20.  „Кад си срећан“, дечја 

Годишњи оперативни план рада хора, 2022/2023. 

Септембар 

1. Селекција ученика за хор, по гласовним могућностима 

2. Упознавање ученика са вокалном техником 

3.  „Боже правде“, обрада по деоницама 

Октобар 

4. „Боже правде“, увежбавање 

5. „Ти и ја“, обрада хорских деоница 

6.  „Ти и ја“, увежбавање 

Новембар 

7. „Свети Сава“, обрада по деоницама 

8. „Свети Сава“,увежбавање 

9.  „Свети Сава“,увежбавање без инструменталне пратње 

Децембар 

10. „Милешевка“, учење по деоницама 

11.  „Милешевка“, увежбавање 

12. Обнављање „Химне Светом Сави“ 

13. Увежбавање програма за Савиндан 

Јануар 

14. Генерална проба за Савиндан 

Фебруар 

15. „Дај нам сунца“ обрада по деоницама 

16. „Дај нам сунца“ увежбавање уз инструменталну пратњу 

17.  „Деца ће победити“ обрада по деоницама 

Март 

18. „Деца ће победити“ увежбавање уз инструменталну пратњу 

19. Генерална проба за прославу дана школе 

20.  Упознавање са бордунским начином певања 

Април 

21. Певање духовног стиха на бордунски начин 

22.  Упознавање са полифоним кретањем гласова 

23.  „Освану дан“, обрада канона 

Мај 
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24. „Освану дан“, спајање гласова 

Јун 

25. Техничке вежбе за легато 

25. Обнављање певаних песама 

 

 

ЧАСОВИ  ШАХА СПАДАЈУ ТАКОЂЕ У СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА. 

ОРГАНИЗУЈУ СЕ ЗА СВАКО ОДЕЉЕЊЕ ПЕТОГ РАЗРЕДА  ПО ЈЕДАН ЧАС 

НЕДЕЉНО. 

 

Циљ и задаци слободне активности-шах: 

 

-развијаље љувави према овој древној игри; 

-осећање спортског духа код ученика 

-осећај за тимски рад и индивидуално приступање решавању проблема. 

 

 
 

Садржај Активности Начин реализације 

ШАХОВСКА ТАБЛА И 

ШАХОВСКЕ ФИГУРЕ 

Упознавање са основним 

елементима шаха,распоредом 

фигура и историјатом игре 

На часовима шаха,самостално 

и уз помоћ наставника 

ОСНОВИ ШАХОВСКЕ ИГРЕ 
Основни потези у шаху, 

позиције и кретања фигура 

На часовима шаха,самостално 

и уз помоћ наставника 

 

МАТ КРАЉУ, МАТИРАЊЕ 

ЛАКИМ ФИГУРАМА 

 

Средишњица и завршњица 

партије.Принципи матирања. 

На часовима шаха,самостално 

и уз помоћ наставника 

ОСНОВЕ ОТВАРАЊА 
Најкарактеристичнија 

отварања у шаху. 

На часовима шаха,самостално 

и уз помоћ наставника 

САМОСТАЛНО 

ОДИГРАВАЊЕ ПАРТИЈА 

(увежбавање) 

Појединачноили групно 

наступање,такмичење,турнири 

по одељењима 

На часовима шаха,самостално 

и уз помоћ наставника 

 

 

 

ОВЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ УЧЕНИЦИ 6.РАЗРЕДА ИЗУЧАВАЈУ ЈЕДНОМ 

НЕДЕЉНО  ПРЕДМЕТ: МУЗИКОМ КРОЗ ЖИВОТ. 

 

Циљ: Циљ учења слободне наставне активности Музиком кроз живот је да ученик 

развија стваралачко и креативно мишљење кроз практичан рад, мотивацију, 

интелектуални, социјални, емоционални и морални развој. 

 

Задаци:Задаци насатве Музиком кроз живот су неговање способности извођења музике и 

њених елемената, стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и 

оспособљавање за разумевање музике, подстицање креативности, подстицање критичког 

мишљења. 
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Садржај Активности Начин реализације 
ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

 

Упознавање са основним 

елементима музике 

На часовима,самостално и уз 

помоћ наставника 

ТЕЛО КАО МУЗИЧКИ 

ИНСТРУМЕНТ 

 

 

За почетак рада предлаже се 

примена лаганијих примера, 

као што су тапшалице и 

бројалице, како би се ученици 

ослободили и испробавали 

могућности свога тела као 

инструмента. 

Кроз кратки теоријски приказ 

или аудио-видео запис,указати  

на сам значај коришћења тела 

као инструментаа затим  кроз 

конкретне задатке усмерити 

ученике на истраживање  

 

КРИТИЧКО МИШЉЕЊЕ 

КРОЗ МУЗИКУ 

 

Разговор о уметничким 

делима, критички став. 

Кроз разговор навести да сами 

или истраживањем дођу до 

података који ће им дати 

одговоре на различита питања 

као што су: шта је то  што 

музичку критику одваја од 

извештавања, шта може бити 

предмет уметничке критике, ко 

може бити музички критичар. 

Ова тема треба да резултира 

музичком критиком који ће 

ученици у улози музичког 

критичара написати након 

посете неком концерту, или 

слушања одређене 

композиције/извођача на часу. 

 

 

 

УЧЕНИЦИ СЕДМОГ РАЗРЕДА ОВЕ ГОДИНЕ СУ СЕ ИЗЈАСНИЛИ ЗА 

СЛОБОДНУ АКТИВНОСТ: УМЕТНОСТ 

 

Циљ учења слободне наставне активности Уметност је да ученик развија вештине 

комуникавије и сарадње, критичко и стваралачко мишљење, осетљивост за естетику, 

радозналост, мотивацију за истраживање и изражавање у различитим медијима као и 

одговоран однос према очувању уметничког наслеђа и културе свога и других народа 

 

Задаци: 

-развијање способности ученика за опажање квалитета свих ликовних 

елемената:линија,боја,облика; 

-стварање услова да ученици на часовима у процесу реализације садржаја користе 

различите технике и средства и упознају њихова визуелна и ликовна својства 
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-развој способности уеника за визуелно памћење и повезивање опажених информација као 

основе за увођење у визуелно мишљење 

 

Садржај Активности Начин реализације 

ТРАДИЦИОНАЛНА 

ВИЗУЕЛНA УМЕТНОСТ 

ШИРОМ СВЕТА 

Упознавање са основним 

елементима ВИЗУЕЛНЕ 

УМЕТНОСТИ 

Упознавањем и савладавањем 

ликовног језика и упознавањем 

садржаја теме кроз примере 

историје уметности и 

савремене уметности 

 

ТРАДИЦИОНАЛНА 

УМЕТНОСТ БАЛКАНА И 

СРБИЈЕ 

Кроз презентације и видео 

материјал упознавање са 

традиционалном 

уметн.Балкана 

Упознавањем и савладавањем 

ликовног језика и упознавањем 

садржаја теме кроз примере 

историје уметности и 

савремене уметности 

 

 

МОДЕРНО ДОБА 

Упознавање са модерном 

уметношћу кроз визуелне 

приказе 

Упознавањем и савладавањем 

ликовног језика и упознавањем 

садржаја теме кроз примере 

историје уметности и 

савремене уметности 

 

 

 

УЧЕНИЦИ 8.РАЗРЕДА ЈЕДНОГЛАСНО СУ СЕ ИЗЈАСНИЛИ ЗА СЛОБОДНУ 

АКТИВНОСТ: МОЈА ЖИВОТНА СРЕДИНА 

 
 

Циљ учења слободне наставне активности је да допринесе развоју компетенција 

потребних за одговорну улогу у друштву у погледу очувања животне средине, 

биодиверзитета и одрживог развоја. 

 

Садржај Активности Начин реализације 

ЕКОЛОШКИ ОТИСАК И 

ОПСТАНАК 

упознавање ученика са 

садржајем наставног програма 

и давање јасних упутстава за 

рад; 

препознавање утицаја животне 

средине и сопственог здравља; 

На часовима, уз помоћ 

наставника 

УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 

примена различитих 

интерактивних облика рада, 

као и одабир и коришћење 

одговарајућих метода и 

техника рада; 

разумевање значаја правила у 

функционисању животне 

средине и прекомерног отпада; 

На часовима самостално и уз 

помоћ наставника 
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РЕЦИКЛАЖА, 

РЕМЕДИЈАЦИЈА И 

ПОНОВНА УПОТРЕБА 

ДОБАРА И СИРОВИНА 

симулација примера из 

свакодневног живота: 

рециклажа, дивље депоније,  

недостатак сировина у свету 

коришћење филмова, 

интернета, као и разговор о 

штетности сваког поједница на 

животну средину; 

На часовима самостално и уз 

помоћ наставника 

ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ 

ЕНЕРГИЈЕ 

прикупљање података о 

проблему на основу 

различитих извора и техника; 

реализација одабраних акција, 

као и њихова анализа 

На часовима самостално и уз 

помоћ наставника 

 

 

 

 

11.2. ПЛАН РАДА СЕКЦИЈА 

 
Своје способности и интересовања ученици ће развијти још и кроз литерарну, историјску 

и ликовну секцију. 

У смислу благовременог и потпунијег откривања и развијања способности, 

склоности и талента ученика и њиховог активног одмора и разоноде организоваће се рад 

друштвених и слободних активности, чиме се уједно успешније остварују циљеви и 

задаци основног образовања и васпитања.  

У првa три рaзрeдa нeћe бити сeкциja сa стaлним члaнoвимa, вeћ ћe одељењске 

старешине нajпрe упoзнaвaти учeникe сa знaчajним врстaмa oвих aктивнoсти, oткривaти 

њихoвe спoсoбнoсти и усмeрaвaти рaзвoj дeцe припрeмajући их зa њихoвo aктивнo учeшћe 

у рaду сeкциje. Тeк oд IV рaзрeдa и дaљe учeници ћe у прaвoм смислу рeчи бити aктивни 

учeсници у рaду пojeдиних сeкциja и уз свa прaвa и oбaвeзe кoje у њимa стичу. 

Ушколи делују: 

Литерарна,ликовна и историјска секција, у зависности од интереса ученика и 

способности. 

Литерну секцију воде наставнице Ана Стојановић и Сања Бошковић, Историјску 

наставница Соња Антић а Ликовну, наставница Јелена Николић. 

 

Свака секција има свој план рада.На почетку сваког наставног циклуса прави се 

распоред рада и истиче на јавно место, доступно ученицима и наставницима.  

Основни принципи по којима се одвија рад ученика  у оквиру слободних 

активности су добровољност и интересовања ученика. 
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ПРОГРАМ РАДА ЛИТЕРАРНЕ  СЕКЦИЈЕ 5 – 8. РАЗРЕДА 

   

 

РУКОВОДИОЦИ СЕКЦИЈЕ: Ана Стојановић – Драгоцвет 

            Сања Бошковић - Бунар 

 

 СЕПТЕМБАР:Технике писања састава или поезије на слободну тему  

 

ОКТОБАР:Композиција писаног текста: дијалог, монолог, дескрипција, нарација 

 

НОВЕМБАР:Вештина портретисања и описивања ликова 

 

ДЕЦЕМБАР: Писање дневника, бележење личних ставова и размишљања 

 

ЈАНУАР:Нарација(приповедање), састављање наративног текста 

ФЕБРУАР:Љутио сам се на самог себе 

 

МАРТ: Шта је оно што ми не да мира? 

 

АПРИЛ: Улога маште у стваралаштву 

МАЈ: Да имам чаробну моћ 

Да сам научник, створио бих... 

 Добио сам чаробну лампу 

Шта бих измислио 

 Мој изум 

ЈУН:Технике лирског стваралаштва, теме и идеје, инспирација 

 Рима и слободан стих 

  Моја песма – слободна тема 

 

 

ИСТОРИЈСКА СЕКЦИЈА „МЛАДИ ИСТОРИЧАРИ“ 
Историјска секција окупља ученике од петог до осмог разреда. Секцију води наставник 

историје, Соња Антић. 

Динамика одржавања часова: 

Часови секције „Млади историчари“ одржаваће се једном месечно у термину који буде 

накнадно заказан.    

ЦИЉ:Циљ историјске секције  је да допринесе разумевању историјског простора и 

времена; 

-да  развија критичке способности ученика, могућност  самосталног размишљања и  

њихову објективност;  

- да омогући развој интелектуалних способности ученика потребних за критичку анализу 

и тумачење разних информација, кроз дијалог, трагање за историјским сведочанствима и 

отворену расправу о многим  осетљивим питањима;  

- да омогући ученицима  јачање њиховог индивидуалног и колективног идентитета кроз 

познавање заједничког историјског наслеђа у свим његовим димензијама - локалној, 

регионалној, националној, европској и глобалној.
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Редни 

број 
Наставна тема Садржај Активности 

Временска 

динамика 

Реализатори 

 

I УПОЗНАЈЕМ СРБИЈУ 

САКУПЉАЊЕ СВИХ 

МАТЕРИЈАЛНИХ И УСМЕНИХ 

УТИСАКА СА ЕКСКУРЗИЈЕ 

ПРАВЉЕЊЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

НА ТЕМУ:“Шта сам понео са 

путовања по српској 

прошлости“ 

После 

екскурзије 

Заинтересовани 

наставници и 

ученици школе 

II ИСТОРИЈСКИ ИЗВОРИ   

ДЕТАЉНО ПРОУЧАВАЊЕ И 

ПРИКУПЉАЊЕ РАЗЛИЧИТИХ 

ИСТОРИЈСКИХ ИЗВОРА   

ПРАВЉЕЊЕ ШКОЛСКЕ 

ИЗЛОЖБЕ НА ТУ ТЕМУ  
IX – X  

Наст.историје и 

чланови 

секције 

III 

БАЛКАНСКИ СВЕТ У 

РАНОМ СРЕДЊЕМ 

ВЕКУ 

УПОЗНАВАЊЕМ СА 

СЛОВЕНИМА И ЊИХОВОМ 

НАЈРАНИЈОМ КУЛТУРОМ 

ПРАВЉЕЊЕ ПАНОА НА 

ТЕМУ СЛОВЕНСКЕ 

МИТОЛОГИЈЕ 

X –XII  

Наст.историје и 

чланови 

секције 

IV 
ИСТРАЖИ СВОЈЕ 

КОРЕНЕ 

ИСТРАЖИВАЊЕ НАШЕГ 

НАСЛЕЂА,ЛИЧНЕ ПРИЧЕ ИЗ 

ПРОШЛОСТИ 

САКУПЉАЊЕ 

ГРАЂЕ,ПРАВЉЕЊЕ 

ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ИЛИ 

ИЗЛОЖБЕ О НАШИМ 

КОРЕНИМА 

Током 

године  

Наст.историје и 

чланови 

секције 
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ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЛИКОВНЕ СЕКЦИЈЕ ОД V ДО VIII РАЗРЕДА 

 

Време 

реализације 
Активност Разред 

 

 

 

 

СЕПТЕМБАР 

/ 

ОКТОБАР 

Композиција и компоновање V 

Рад на конкурсима V 

Сликарске технике (акварел) VI 

Рад на конкурсима VI 

Сликарске технике (гваш) VII 

Арабеска VII 

Рад на конкурсима VII 

Композиција VIII 

Амблем VIII 

Рад на конкурсима VIII 

 

 

 

 

 

 

НОВЕМБАР 

/ 

ДЕЦЕМБАР 

Сликарске технике (туш и лавирање) V 

Облик V 

Рад на конкурсима V 

Текстура VI 

Савремени медиј VI 

Рад на конкурсима VI 

Пропорција VII 

Перспектива VII 

Рад на конкурсима VII 

Хералдика VIII 

Рад на конкурсима VIII 

 

 

 

ЈАНУАР 

/ 

ФЕБРУАР 

Стабили и мобили V 

Рад на конкурсима V 

Стабили и мобили VI 

Рад на конкурсима VI 

Стабили и мобили VII 

Рад на конкурсима VII 

Стабили имобили VIII 

Рад на конкурсима VIII 

 

 

 

МАРТ 

/ 

 

АПРИЛ 

Тродимензионалне форме (употребни предмети) V 

Рад на конкурсима V 

Тродимензионалне форме VI 

Рад на конкурсима VI 

Професионална оријентација (илустрација занимања) VII 

Рад на конкурсима VII 

Професионална оријентација (мој идол, илустровање омиљеног 

занимања....) 

VIII 

Рад на конкурсима VIII 

 

МАЈ 

Професионална оријентација кроз цртеж и боју VIII 

Сумирање успеха и учествовања на конкурсима и изложбама VIII 

 

МАЈ 

/ 

ЈУН 

Фотографија V 

Сумирање резултата са конкурса V 

Фотографија VI 

Сумирање резултата са конкурса VI 

Фотографија VII 
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11.3.ПЛАН ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ ОД ПРВОГ ДО 

ЧЕТРВТОГ РАЗРЕДА 
Ред. 

број 

часа 

АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1 Упознавање ученика са садржајима активности АКТИВ Р.Н. 

2 Сликамо у природи АКТИВ Р.Н. 

3 
Вајање: воће, поврће  

АКТИВ Р.Н. 

4 Композиције по слободном избору  АКТИВ Р.Н. 

5 
Моја порука деци света 

АКТИВ Р.Н. 

6 
РадионицаМоје жеље 

АКТИВ Р.Н. 

7 Ритмичке игре  АКТИВ Р.Н. 

8 Уредимо наше зидне новине  АКТИВ Р.Н. 

9 Упознајмо Вуков живот и дела  АКТИВ Р.Н. 

10 Занимљиве песме и приче које је Вук сакупио  АКТИВ Р.Н. 

11 Покажи шта знаш АКТИВ Р.Н. 

12 
Радионица: Како се осећаш кад... 

АКТИВ Р.Н. 

13 Мала школа свирања и играња АКТИВ Р.Н. 

14 Весели час АКТИВ Р.Н. 

15 Асоцијације АКТИВ Р.Н. 

16 Живот и дело Светог Саве- израда цртежа АКТИВ Р.Н. 

17 Школска слава- Свети Сава АКТИВ Р.Н. 

18 Играмо и слушамо музику АКТИВ Р.Н. 

19 Зимске чаролије АКТИВ Р.Н. 

20 Правила понашања у групи (породица, школа, одељење) АКТИВ Р.Н. 

21 Сачувајмо нашу околину АКТИВ Р.Н. 

22 Честитке за мајку АКТИВ Р.Н. 

23 Прославили смо мамин дан АКТИВ Р.Н. 

24 Учимо да плешемо АКТИВ Р.Н. 

25 Чувамо природу АКТИВ Р.Н. 
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    26 Занимања људи у окружењу АКТИВ Р.Н. 

27 И ми смо весници пролећа АКТИВ Р.Н. 

28 Пролећне слике АКТИВ Р.Н. 

29 Ускршње чаролије АКТИВ Р.Н. 

30 Шарамо јаја АКТИВ Р.Н. 

31 Сусрети рецитатора других одељења АКТИВ Р.Н. 

32 Идемо у шетњу АКТИВ Р.Н. 

33 Свако од нас је био успешан АКТИВ Р.Н. 

34 Играмо се веселих игра АКТИВ Р.Н. 

35 Имитирамо познате личности АКТИВ Р.Н. 

36 Весели завршетак школске године АКТИВ Р.Н. 

 

 
12.ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ИЗ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

 
12.1. ПЛАН РАДА КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

 

 

ПЛАН РАДА КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

 

 

Задужени наставник:ЈЕЛЕНА НИКОЛИЋ 

 

Време 

реализације 
Садржај активности 

Реализатори и 

сарадници 

 

 

 

 

СЕПТЕМБАР 

Приредба поводом пријема првака у школу ОС I разреда, 

директор школе 

Рад на маркетингу школе (ажурирање интернет презентације школе, 

израда Летописа школе) 

Задужени  за 

интернет 

презентацију и 

израду Летописа 

Коришћење услова које пружа средина у којој се школа налази 

(библиотека, музеји, Културни центар – организоване посете) 

Одељењске 

старешине, 

Директор школе 

 

 

ОКТОБАР 

Обележавање Дечје недеље према упутствима Министарства 

просвете 

ОС, психолог, 

комисија за јавне и 

културне делат Промоција спорта и здравог живота – учешће на кросу РТС – а 

Учешће у културним манифестацијама школе (приредбе,представе, 

изложбе) 
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12.2.ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ 

АКТИВНОСТИ 

Сарадња са јавним институцијама – додела награда најбољим 

ученицима у организацији Скупштине града 

 

 

НОВЕМБАР 

Сарадња са културним и јавним институцијама  

ОС, Актив 

наставника 

српског језика 

Учешће на Општинском литерарном такмичењу у организацији 

Градске библиотеке 

Колективни упис ученика у Градску библиотеку 

 

ДЕЦЕМБАР 

Сарадња са Полицијском управом из Јагодине – организовање 

предавања на тему безбедности у саобраћају, интернет насиља, 

превенције болести зависности... 

ОС, чланови 

комисије за култ. и 

јавне делат. 

ЈАНУАР 
Организовање прославе Светосавских академија у матичној школи и 

подручним одељењима 

ОС, вероучитељ, 

руковод. секција 

ФЕБРУАР 

Обележавање Дана државности Комисија за јавне и 

културне делат. Учешће у културним манифестацијама школе (приредбе,представе, 

изложбе) 

 

 

МАРТ 

Обележавање и прослава Дана школе Актив наставника 

српског јез,; страних 

језика; ликов. и муз. 

културе; комисија за 

јавне и културне 

делат. и предметни 

наставници 

Развијање сарадње са месним заједницама и КУД –ом са ових 

простора 

Учешће на општинским такмичењима и сарадња са другим школама 

са територије града 

 

 

 

АПРИЛ 

Реализација и извођење екскурзије за ученике нижих и виших 

разреда 

Чланови тима за 

извођење 

екскурзија и ОС 

Актив наставника 

српског језика, ОС 

и предметни 

наставници 

Упознавање са наставним садржајима екскурзија 

Васкршња изложба дечјих радова 

Учешће на окружним такмичењима и сарадња са другим школама из 

Поморавског округа 

Разне хуманитарне акције 

 

МАЈ 

Промоција спорта и здравог живота  Актив наставника 

физичког васпит., 

предметни настав. 
Учешће на Републичким такмичењима и сарадња са другим 

школама и друштвима на републичком нивоу 

 

ЈУН 

Додела награда најбољим ученицима  Директор школе, 

ОС, ЗАДУЖЕНИ 

НАСТАВНИЦИ 
Организовање завршних приредби 

Израда сајта школе, медијска презентација 

 

ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ 

 

Задужени наставник:Ивана Јевтић 

Време 

реализације 
Садржај активности 

Реализатори 

и сарадници 

 

АВГУСТ 

Састављање плана и програма рада за предстојећу школску годину 

   Н
а

ст
а

вн
и

ц
и

ф
и

зи
ч
к
о

г 

ва
сп

и
т

а
њ

а
  

Одабир члана и руководиоца већа 

 

СЕПТЕМБАР 

Општинско првенство у стоном тенису за дечаке и девојчице у 

спортској хали ЈАССА 

Годдишњи крос 

ОКТОБАР Општинско првенство у кошарци 

 

НОВЕМБАР Годишња посета стручног штаба и фудбалера ФК Јагодина 

 

ДЕЦЕМБАР Општинско такмичење у стрељаштву и пливању 
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12.3.ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕКСКУРЗИЈЕ 
 

Циљ екскурзије, као облика образовно-васпитног рада, јесте да допринесе 

остваривању циљева изадатака образовања и васпитања, циљева и задатака наставних 

предмета, као и непосредноупознавање с појавама и односима у природној и 

друштвеној средини, с културним, историјским идуховним наслеђем и привредним 

достигнућима. 

Задациекскурзије су: 

 продубљивање, проширивање и обогаћивање знања и искустава ученика, 

 повезивање и примењивање знања и умења, 

 развијање љубави према отаџбини, њеној историји, култури и 

природнимлепотама, неговањепозитивног односа према свим њеним 

грађанима и њиховим националним, културним, етичким иестетским 

вредностима, 

 успостављање непосреднијих односа између наставника и ученика и ученика 

међусобно, 

 проучавање објеката и феномена у природи, 

 уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и 

друштвеним условима, 

 упознавање с начином живота и рада људи појединих крајева, 

 развијање способности проналажења, анализирања и саопштавања 

информација из различитихизвора, 

 подстицање самосталности ученика и одговорности за сопствено понашање, 

 развијање способности оријентације у простору. 

У планирању и припрeмaњу eкскурзиje учeствуjу дирeктoр шкoлe, oдeљeњске 

стaрeшине, нaстaвници, Комисија наставничког већа за извођење екскурзија, Сaвeт 

рoдитeљa и Шкoлски oдбoр. Рoдитeљи учeникa мoрajу у пoтпунoсти бити oбaвeштeни 

и сaглaсни сa свим плaнoвимa o рeлaциjи eкскурзиje. Туристичкa aгeнциja oдoбрaвa 

брoj пoклoн aрaнжмaнa oргaнизaтoру зa учeникe и нaстaвникe. 

ЈАНУАР Општинско такмичење у одбојци 

 

 

ФЕБРУАР 

Градско такмичење у клизању 

Дворанско атлетско првенство 

МАРТ Општинско такмичење у фудбалу 

 

АПРИЛ Општинско такмичење у рукомету 

 

МАЈ Такмичење по специјалном програму 

 

 

ЈУН 

Посета плесној школи Ла Луна 

Организација матурског плеса 

Сумирање резултата са такмичења 

 

НАПОМЕНА 

 

Реализација плана и програма школског спорта и спортских активности зависи од 

организације такмичења на нивоу локалне самоуправе. 
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  У школској 2022/23. години, екскурзија ће се организовати истовремено 

за све ученике млађих разреда и истовремено за све ученике старијих разреда и то: 

 једнодневна за ученике од I до IV разреда 

 дводневна за ученике од V до VIII разреда. 

 

Комисија за извођење екскурзија састављена од професора разредне наставе, историје 

и географије одредила је следећу релацију: 

 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2022/23.ГОДИНУ 

 

Разред  

РЕЛАЦИЈА 

Време 

реализације 

I 

II 

III 

IV 

 

Бунар-Крагујевац-манастир Враћевшница-Аранђеловац-Топола-

Опленац- Бунар 

 

Друга половина 

априла 2022. 

године 

 

V 

VI 

VII 

VIII 

 
Бунар-Ртањ- Гамзиград- Неготин- Ђердп- Доњи Милановац- Лепенски Вир- 

Голубац- Сребрно језеро- Виминацијум- Бунар 

 

 Гамзиград- археолошко налазиште близу Зајечара у источној Србији, 

представља резиденцију римског цара Гаја Валерија Максимијана 

Галерија 

 Неготин – место рођења композитора Стевана Мокрањца и смрти Хајдук 

Вељка Петровића 

 Ђердап – посета ХЕ „Ђердап“ 

 Лепенски Вир- једно највећих 

инајзначајнијих мезолитских и неолитских археолошких 

налазишта,смештено  на десној обали Дунава у Ђердапској клисури 

 Виминацијум- римски војни логор и град близу Костолца 

На екскурзији ће бити реализовани садржаји из историје, географије, српског 

језика, ликовне културе, биологије. 

 

 

 

Друга половина 

априла 2022. 

године 

 

 Тачан датум извођења екскурзија биће накнадно одређен на седницама 

Наставничког већа и Савета родитеља. 

 За остваривање садржаја програма екскурзија одговоран је стручни вођа 

екскурзије. По повратку, стручни вођа подноси извештај директору школе. Директор 

школи подноси два извештаја о реализацији екскурзије и то: 

 Наставничком већу, Савету родитеља и Школском одбору,Скупштини града. 

 Одељењске старешине подносе извештај о екскурзији на родитељском састанку 

свог одељења. 

 Приликом организације и извођења екскурзија и излета у потпуности ће бити 

примењен Правилник Министарства просвете којим су уређена питања у вези са 

организацијом истих. 

 

Такође, у школи се планира извођење једнодневних екскурзија на релацијама: 

 Копаоник;  

 Златибор; 

 Београд,Музеј Николе Тесле; 

 Јагодина, Завичајни музеј, Архив града... 

Организација ових екскурзија зависиће од заинтересованости ученика за овакав вид 

рекреације. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B0
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12.4.ПЛАН САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 

 

12.5. ПЛАН СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ  
 

Школа у сарадњи са надлежним установама брине и о социјалној заштити 

ученика, нарочито оних из осетљивих група.Уколико је потребно, школа организује 

прикупљање средстава за ове сврхе,кроз разне добротворне акције. 

Школа посебно води рачуна о ученицима из дисфункционалних породица, 

породица у процедури развода брака или лоших односа међу родитељима, озбиљне 

болести ужег члана породице, или болести самог ученика, тешким материјалним 

условима, , поремећајима понашања ученика или родитеља,болести зависности 

родитеља. 

За овакве ученике организују се посебне активности разговори са психологом, 

одељенским  старешином, Центром за социјални рад.  

 

ПЛАН РАДА САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 

 

Задужени наставник 

Време 

реализације 
Садржај активности 

Реализатори и 

сарадници 

АВГУСТ 
 

Сарадња у области финансијског плана 

Друштвена делатност 

Градска управа, MЗ 

СЕПТЕМБАР 

Разговор у вези финансијског плана и помоћ око јавних 

набавки 

Друштвена делатност, 

Градска управа 

Благовремено достављање свих извештаја о раду школе у 

претходној школској години 

Слање спискова  наставника који имају право на бесплатни 

превоз 

Избор представника локалне самоуправе за рад у органима 

школе (Школски одбор, тимови) 

 

 

ОКТОБАР 

Сарадња у области финансијског плана Друштвена делатност, 

Градска управа, 

Ватрогасна служба, 

ФК Јагодина 

Учешће у спортским и другим активностима 

Организовање показних вежби  

Организована  посета фудбалера 

НОВЕМБАР Финансијско пословање Друштвена делатност 

 

ДЕЦЕМБАР 

Финансијско пословање Друштвена делатност, 

Градска управа, ЈАССА Организовање клизања 

ЈАНУАР /  

ФЕБРУАР 

Организовање клизања Градска управа, ЈАССА 

Месна заједница Организовање Светог Саве 

 

МАРТ 

Анализа финансијског плана по завршном рачуну Друштвена делатност, 

МЗ, Градска управа Организација Дана школе 

 

АПРИЛ 

Сарадња у области финансијског плана Друштвена делатност 

Градска управа 

Месна заједница 

Ватрогасна служба 

Учешће у спортским и другим активностима 

Учешће у акцијама месне заједнице 

Организовање показних вежби 

МАЈ Организовање летовања за ученике  IV и VIII разреда Градска управа, ЈАССА 

 

ЈУН 

 

Организација и реализација летовања за ученике IV и VIII 

разреда 

Градска управа, ЈАССА, 

МУП 

Завршни испит за ученике VIII разреда 
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ПЛАН РАДА СОЦИЈАЛНЕ  ЗАШТИТЕ 

САДРЖАЈ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
РЕАЛИЗАТОРИ 

Идентификација ученика са  
тешкоћама у развоју-уочавање  

материјалног, здравственог и социјалног 

стања ученика и његове породице којој 

је потребна подршка и пружање помоћи 

током 

целе школске 

године 

Центар за социјални рад, психолог школе, 

одељенске старешине,директор 

Рад са родитељима на оспособљавању за 

решавање проблема код ученика чији су 

извори поремећени породични односи 

Током школовања 
Психолог школе, одељенске 

старешине,Центар за социјални рад 

Посредовање у остваривању права на 

материјалну помоћ/ бесплатни 

уџбеници, екскурзије,летовања, 

лечења.../ 

Током школовања  

Сарадња са надлежним установама 

социјалне заштите у циљу превенције 

или интервенције за ученике из 

осетљивих друштвених група 

У току школске 

године  

Психолог школе, одељенске 

старешине,Центар за социјални рад 

Праћење ученика у напредовању у 

учењу 

У току школске 

године 

Педагог, Ученички парламент,одењенске 

старешине 

Праћење прихватања ученика у 

вршњачкој групи и његова 

социјализација 

Током целе 

школске године  
Педагог, ОС,вршњаци  

Организација хуманитарних акција и 

донација 
По потреби  

Наставничко веће, Ученички парламент, 

заинтересовани чланови заједнице 

 

12.6. ПЛАН ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА 

 

ЦИЉЕВИ ПЛАНА 

Стицање знања, формирање ставова и понашања ученика који се однсе на здраве 

стилове живота и развој хуманих односа међу половима; 

Унапређење хигијенских и радних услова у школи и елиминисање утицаја који штетно 

делују на здравље; 

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

развоју, заштити и унапређењу здравља ученика; 

 

НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: 
1. Путем целокупне организације живота и рада у школи; 

2. Кроз предавања и радионице на часовима одељењског старешине; 

3. Кроз разнолике ваннаставне активности; 

4. Путем стручних тема, уз помоћ здравственог особља Дома Здравља; 

5. Редовни систематски и контролни прегледи ученикакао и вакцинација. 

 

 

САДРЖАЈ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
РЕАЛИЗАТОРИ 

Стварање што повољнијих 

хигијенских услова у школи и 

њихово одржавање у току 

године (набавка дезинфекциних 

средстава Одређивање просторије за 

смештај ученика који показују неке од 

сиптома болести, набавка средстава за 

прву помоћ) 

током 

целе школске 

године 

Директор,помоћно особље и сви 

наставници 
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Систематски преглед ученикa 

Према распореду 

здравствене 

службе  

Школски диспанзер 

Лекарски преглед ученика пред 

одлазак на екскурзију  и спортска 

такмичења 

У току школске 

године  
Школски диспанзер и наставник 

Систематски преглед зуба ученикa 
У току школске 

године 

Школски диспанзер и одењенске 

старешине 

Предавање за ученике и родитеље-

Организовање радионица и 

саветовалишта о различитим темама 

везаним за здравље (разноврсна 

исхрана, хигијена, заразне 

болести,неправилну исхрану гојазност, 

булимија, анорексија, репродуктивно 

здравље, болести зависности, 

психоактивне супстанце, интернет) 

Током целе 

школске године  

Здравствени радници,педагог, ОС,радници 

Центра за социјално 

 

 

12.7. ПЛАН ОСНОВИ БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ 

Циљ програма је стицање нових и унапређење постојећих знања, вештина и 

ставоваради подизања безбедносне културе ученика. Наставу ће реализовати 

припаднициМинистарства унутрашњих послова који поседују знања и вештине из 

области које сеизучавају, као и пензионисани припадници МУП-а.  

Области које ће бити реализоване крознаставу су: безбедност деце у саобраћају; 

полиција у служби грађана; насиље каонегативна појава; превенција и заштита деце од 

опојних дрога и алкохола; безбеднокоришћење интернета и друштвених мрежа; 

превенција и заштита деце од трговинељудима; заштита од пожара и заштита од 

техничко-технолошких опасности и природнихнепогода. 

Програм „Основи безбедности деце“ реализује се од школске 2017/18. 

години кроз часодељенске заједнице, један месечно, са ученицима четвртог и 

шестог разреда основнешколе.Биће одржан ако епидемиолошки услови дозволе. 

План 

Физичко обезбеђење 

Дежурни наставници обезбеђују двориште, ходник школе и учионице. 

Улога ученика у остваривању програма – правила понашања 

Ученици су информисани у оквиру часова одељенске заједнице и кроз садржај 

грађанског васпитања. Такође, индивидуално се обављају разговори с ученицима који 

имају проблеме у понашању. 

У оквиру школе функционише Ученички парламент. 

Улога родитеља у остваривању плана 

Сарадња с родитељима одвија се на више нивоа – поред индивидуалних 

контаката, сарадња се реализује и преко родитељских састанака и Савета родитеља. 

Родитељи су веома битан фактор у спречавању неадекватног понашања ученика. 

Сарадња с институцијам 
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Школа сарађује с Домом здравља Звездара, Центром за социјални рад, 

Одељењем за друштвене делатности Општине Јагодина, станицом милиције, као и са 

месном заједницом. 

Утицај средине 

Посебан акценат стављамо на спортске активности, деца сеусмеравају ка едукативним 

и занимљивим садржајима. 

12.8. ПЛАН РАДА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
Циљ овог плана је подизање свести код ученика, наставника и родитеља о очувању и 

унапређењу животне средине.  

АКТИВНОСТИ  РЕАЛИЗАТОРИ  ВРЕМЕ  
НАЧИН 

ПРАЋЕЊА, 

ДОКАЗ 
Обележавање Дана 

очувања озонског 

омотача 

Наставници биологије 

и географије 
септембар  

пано 

презентација 

ученика 

Обележавање Дана 

чистих планина  
Наставници биологије 

и географије 
септембар  

пано/ппт 

презентација 

ученика 

 

Очистимо школско 

двориште  
Сви чланови тима  октобар 

фотографије 

дворишта пре и 

после акције 
Обележавање Дана 

животиња  
Сви чланови тима  октобар 

изложба ученичких 

радова 

Обележавање Дана правилне 

исхране  
Сви чланови тима  октобар 

радионица са 

ученицима млађих 

разреда 

Обележавање Светског дана 

екологије  
Наставници 

биологије  
новембар 

радионица са 

ученицима млађих 

разреда 
Обележавање Дана борбе 

против СИДЕ  
Наставници 

биологије  
децембар 

пано,презентација 

ученика 

Озелењавање школског 

дворишта  

Наставници 

биологије 

и географије 
фебруар-јун 

нове биљке у 

школском 

дворишту 

Обележавање Дана вода  
Наставници 

биологије  
март 

пано/ппт 

презентација 

ученика 
Обележавање Сата за 

планету  
Наставници 

биологије  
март 

акција гашења 

светала 

Обележавање Дана планете 

Земље  
Наставници 

биологије  
април 

пано/ппт 

презентација 

ученика 
Очистимо школско 

двориште  
Сви чланови тима  мај 

фотографије 

дворишта  
Прикупљањем сировина за 

рециклажу (пре свега старе 

хартије, пластични чепови и 

флаше, лименке). 

Сви чланови тима  мај Фотографисање 
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12.9.ПЛАН БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 
 

Школа поседује Правилник о безбедности на раду.  

Време реализаије Садржај активности Реализатори 

Септембар  Осигурање запослених и ученика  Изабрана осигуравајућа 

кућа 

Осигурање школске имовине Локална самоуправа 

Септембар  Дежурство наставника Директор 

Током године Информисање запослених радника о 

прописаним мерама и нормативима 

безбедности на раду 

Директор,стручна служба 

Закључавање спољњих врата док 

траје настава 

Коришћење видео надзора у 

Драгоцвету 
Током године Непрестано праћење исправности 

инфраструктуре школе и отклањање 

евентуалних  кварова 

Домари, помоћно особље 

Током године Обука запослених за противпожарну 

заштиту 

Лице задужено за 

едукацију радника школе 

Током године Информисање запослених о 

прописаним мерама у случају 

епидемије и предузимање свих 

регулатива  за спречавање даљег 

ширења заразе. 

Директор,помоћно особље 

Јул Дезинсекција и дератизација 

простора 

Овлашћена агенција 

Током године Набавка и одржавање заштитне 

опреме 

Локална самоуправа 

 

13.ПЛАН РАЗВИЈАЊА И УНАПРЕЂЕЊА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА 

13.1.МЕТОДЕ И СТРАТЕГИЈЕ УЧЕЊА У НАСТАВИ 

(ПЛАН ПРУЖАЊА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА) 

 Најчешћи узроци несавладавања градива су: 

 смањење способности детета 

 губитак мотивације 

 сметње пажње и концентрације 

 недостатак радних навика или мањак предзнања 

 неуспешне методе учења 

 страх од испитивања 

  негативан став према школи 

 неодговарајуће методе поучавања одређенога градива. 
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План обухвата планиране активности са циљем пружања додатне подршке ученицима, 

подизање њиховог самопоуздања као и  индивидуализацију, ИОП1,ИОП2, ИОП 3. 

Активности Носиоци 

акривности 

Начин спровођења Исходи Време 

реализације 

Планирање 

дневних и 

недељних 

обавеза(прављење 

распореда 

активности) 

 

Одељ.старешине, 

ученици,родитељи 

 

Предавања, 

Разговори,размена 

искустава 

 

Боља 

мотивација 

за рад 

 

 

Током године 

Планирање 

времена 

(организовање 

дана) 

 

Педагог,ОС. 

 

 

Радионице, 

предавања 

 

Боља 

мотивација 

за рад 

 

Током године 

 

Одређивање 

места за учење 

Наставници 

разредне и 

предметне наставе 

 

 

Презентације 

Стварање 

„кутка „за 

учење 

 

Током године 

Идентификовање 

и пружање 

подршке 

ученицима који 

имају тешкоће у 

савладавању 

садржаја/индивиу 

ализација, ИОП-и 

 

Чланови Тима за 

инклузивно 

образовање 

наставници, 

учитељи, стручни 

срадник 

 

Индивидуализован 

рад, 

израда ИОП-а , уз 

континуирано 

праћење 

 

Постизање 

бољих 

резултаата 

 

 

Током године 

Подучавање 

новим техникама 

учења(активно 

учење...) 

развијање 

самосвесности о 

сопственим 

могућностима 

код ученика 

 

Индивидуални 

разговори,предавања 

Веће 

одговорност 

ученика 

 

Током године 

Учење уз помоћ 

мапа ума 

разговор и 

упућивање 

на стручну 

литературу 

Предавања, 

Разговори,размена 

искустава 

Постизање 

бољих 

резултаата 

 

Током године 

 
ИНИЦИЈАЛНО ТЕСТЕРАЊЕ 

 
 На почетку школске године, наставници спроводе иницијална тестирања. 

Иницијално тестирање се спроводи у циљу утврђивања нивоа знања ученика. Оцене 

добијене иницијалним тестирањем се не уписују у дневник. Иницијални тестови се не 

уносе у распоред писмених провера знања. Тестирање ће се спровести у септембру 

2022/23.године, према оперативним плановима наставника.Наставници раде аналиу 

тестирања и о томе обавештавају НВ. 

 Наставници ће на крају године у Годишњем извештају сумирати резултате 

тестирања и дати свој суд о успешности.  
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ПРИПРЕМНА НАСТАВА 

Припремна настава организоваће се за ученике који су упућени на поправни, 

или разредни испит. Настава се изводи за ученике од 4. до 8. разреда. Настава ће се 

изводити са по 10 часова за сваки предмет.. Припремна настава за полагање поправног, 

или разредног испита планира се у трећој недељи августа. 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА УЧЕНИКЕ 8.РАЗРЕДА 

 

 Током другог полугодишта школске 2022/23. године планирано је одржавање 

припремне наставе за полагање мале матуре за ученике осмог разреда. Припремна 

настава за полагање мале матуре се организује из седам предмета: математике, српског 

језика, биологије, хемије, физике, географије и историје, по 10 часова за српски језик и 

математику, а остали предмети по потреби. 

Почеће од марта месеца и уписиваће се у Е дневник. 

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОБНОГ И ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА УЧЕНИКЕ 

8.РАЗРЕДА 

Завршни испит полажу сви ученици који завршавају осми разред основног 

образовања и васпитања, као и одрасли који стичу основно образовање у складу са 

законом. Завршни испит се полаже у јунском року. 

 Изузетно, ученици који из оправданих разлога не приступе полагању завршног испита 

у јунском року, могу обавити завршни испит у августовском року, уз спровођење исте 

процедуре као у јунском року.  

Ученици 8. разреда полажу завршни испит: 21.6.2022. – тест из српског  од 

09:00 до 11:00 часова, 22.6.2022.– тест из математике од 09:00 до 11:00 часова и  

23.6.2022. - комбиновани тест од 09:00 до 11:00 часова. 

Пробни завршни испит је симулација правог завршног испита и организоваће се 24 .и 

25.марта 2023. године. Наставници који су ангажовани на ЗИ биће ангажовани и на 

пробном ЗИ. 
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13.2. ПЛАН УГЛЕДНИХ ПРЕДАВАЊА У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. 

ГОДИНИ 
 

ПЛАН УГЛЕДНИХ ПРЕДАВАЊА У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ 

 

Време реализације Име и презиме Наставни предмет 
Место 

 

I половина НОВЕМБРА Звонко Гроздановић Математика Драгоцвет 

II половина НОВЕМБРА Ана Стојановић Српски језик Драгоцвет 

I половина ДЕЦЕМБРА 

Живадинка Дојчиновић Разредна настава Драгоцвет 

Миља Павловић Разредна настава Међуреч 

Јелена Николић Ликовна култура Драгоцвет 

II половина ДЕЦЕМБРА Сања Бошковић Српски језик Бунар 

I половина ФЕБРУАРА Данијела Петковић Разредна настава Шуљковац 

II половина ФЕБРУАРА Снежана Дацић Разредна настава Драгоцвет 

I половина МАРТА Снежана Николић Разредна настава Драгоцвет 

II половина МАРТА 

Весна Софронијевић Разредна настава Шуљковац 

Ана Костадиновић Разредна настава Бунар 

Соња Антић Предметна настава Драгоцвет 

Никола Љубисављевић Разредна настава Драгоцвет 

I половина АПРИЛА 
Мирјана Милетић Разредна настава Међуреч 

Јасмина Пејковић Математика Бунар 

II половина АПРИЛА 

Јелена Миленковић  Предметна настава Бунар 

Милица Павловић Предметна настава Бунар 

Теодора Стевановић Предметна настава Бунар 

I половина МАЈА Тања Крстић Разредна настава Белица 

II половина МАЈА Сузана Живановић Разредна настава Лозовик 

13.3. ПЛАН ОБИЛАСКА ПРЕДМЕТНИХ НАСТАВНИКА УЧЕНИКА 

ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА 
Предметна настава се организује за ученике четвртог разреда, по плану за 

четврти разред, ради упознавања ученика са предметним наставницима који ће 

реализовати наставу у петом разреду (по један час у полугодишту), о томе се подноси 

извештај директору школе. 

 

ПЛАН ОБИЛАСКА ПРЕДМЕТНИХ НАСТАВНИКА УЧЕНИКА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА 

 

Време реализације Име и презиме Наставни предмет 
Место 

 

I половина ОКТОБРА 
Сања Бошковић Српски језик Бунар 

Јасмина Пејковић Математика Бунар 

II половина НОВЕМБРА 
Соња Антић Историја Бунар 

Ана Стојановић Српски језик Драгоцвет 

1 половина ДЕЦЕМБАРА Соња Антић Историја Драгоцвет 

11 половина ДЕЦЕМБРА Јелена Миленковић Биологија Бунар 

11 половина ЈАНУАРА Александра Панић Географија Бунар 

1 половина МАРТА Јелена Миленковић Биологија Драгоцвет 

 

II половина МАРТА 

 

Сања Бошковић Српски језик Шантаровац 

Јасмина Пејковић Математика Бунар 

Јелена Миленковић Биологија Шуљковац 

I половина АПРИЛА Маријана Милошевић Италијански језик Драгоцвет 

II половина АПРИЛА 
Ана Стојановић Српски језик Шуљковац 

Звонко Гроздановић Математика Драгоцвет 

II половина МАЈА Звонко Гроздановић Математика Шуљковац 
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14.ПЛАН САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 

Школа се труди да оствари квалитетан однос са родитељима,односно старатељима, 

заснован на принципима обостране сарадње и разумевања. Програмом сарадње се 

дефинишу садржаји, активности, области и законска регулатива која се поштује у 

школи. 

 

Сaрaдњa шкoлe сa рoдитeљимa поприма многе функциje, као што су:  

 узajaмнo инфoрмисaњe рoдитeљa и нaстaвникao пoнaшaњу учeникa, њeгoвoм 

oднoсу прeмa учeњу и другим шкoлским aктивнoстимa,; 

 усмeрaвaњe рoдитeљскoг дeлoвaњa нa дeцу, упућивaњe рoдитeљa на нaчинe 

пoдизaњa и вaспитaњa дeцe; 

 укључивaњe рoдитeљa у прoгрaмирaњe, oргaнизoвaњe, oствaривaњe и 

врeднoвaњe пojeдиних oбрaзoвнo – вaспитних aктивнoсти.  

 Јачање ф-је породице у васпитно-образовном процесу. 

 

Ова сарадња одвија се кроз појединачне консултације, одељенске родитељске састанке, 

састанке са представницима Савета родитеља и укључивање родитеља у многе 

културне, спортске и хуманитарне активности. 

Представници родитеља, преко Савета родитеља учествују и у раду Школског одбора. 

Савет родитеља бира се од представника сваког одељења школе до 15.септембра сваке 

школске године. Годишњим планом рада школе прецизније су одређене његове  

надлежности. 

Осим редовних састанака са Саветом родитеља, остали видoви сaрaдње бићe 

пojeдинaчни рaзгoвoри сa рoдитeљимa, одељењски рoдитeљски сaстaнци и слично. 

 

Редн

и 

број 

Садржаји плана  Начин и 

поступак  

остваривања 

Носиоци 

активности 

Време 

реал. 

1. Први родитељски састанак: 

информисање родитеља о 

изменама у програмима и 

законима, упознавање са 

календаром рада за текућу 

годину, распоредом часова, 

терминима за консултације,врши 

се избор представника за  Савет 

родитеља 

На 

родитељским 

састанцима 

Учитељи, 

одељенске 

старешине 

Септ. 

2. Родитељски састанци током 

године на којима се упознају са 

успехом и дисциплином 

ученикаи реализацијом 

образовно-васпитног 

рада,пробних тестирања. 

На 

родитељским 

састанцима 

ОС На 

крају 

тром. 

ванредн

о, по 

потреби 
3. Избор агенција за реализацију 

екскурзије-представници 

родитеља 

Састанци 

представника 

родитеља-

избор 

ОС, 

представници 

родитеља 

Почета

к 

школск

е 

године 
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4. Организација прославе Мале 

матуре 

Разматрање 

понуда-избор 

објекта 

ОС, родитељи 

осмог разреда 

Мај 

месец 

5. Ангажовање родитеља у Тиму за 

превенцију насиља, за ШРП, 

Тиму за самовредновање,за 

превенцију насиља 

Учешће на 

састанцима  

Чланови тима, 

родитељи 

Током 

године 

6. Информисањре родитеља путем 

огласне табле школе, школског 

сајта, вибер група о разним 

информацијама везаним за 

функционисање школе. 

Постављање 

обавештења и 

ажурирање 

информација 

Наставници 

задужени за 

школски сајт, 

одељенскестареш

ине, стр. 

сарадници 

Током 

године 

7. Присуство родитеља разним 

културним манифестацијама у 

школи-прославама, 

приредбама,радионицама,хумани

тарним акцијама 

Присуство 

приредбама и 

манифестациј

ама 

Родитељи Током 

године 

8.  Индивидуални разговори -помоћ 

у решавању проблема везаних за 

дете 

Разговори, 

упућивање на 

адекватне 

институције 

Психолог, 

одељенски 

старешина, 

директор школе 

Током 

године 

 

РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ 
 

  У школској 2022/23. години, у циљу што боље сарадње и активнијег 

учествовања родитеља у васпитно – образовном процесу, одржаваће се одељењски и 

индивидуални родитељски састанци. У току године планирано је 5 одељењских 

родитељских састанака на нивоу школе, а индивидуални састанци са родитељима, 

поред недељних консултација, биће заказивани по потреби. 

  Распоред одржавања одељењских родитељских састанака приказан је 

табеларно, а распоред индивидуалних састанака (консултација) биће стављен на увид 

на огласну таблу школе или на неком другом видном месту. 

 

 

 

РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ У 2022/23. ГОДИНИ 

 

Време реачизације Садржај 

СЕПТЕМБАР Договор о раду на почетку школске године 

НОВЕМБАР Анализа успеха и дисциплине на крају I класификационог периода 

ЈАНУАР Анализа успеха и дисциплине на крају полугодишта 

АПРИЛ Анализа успеха и дисциплине на крају III класификационог периоса 

ЈУН Анализа успеха и дисциплине на крају школске године 

 

НАПОМЕНА 

 

Наведени садржаји биће допуњени актуелним дешавањима у датом периоду. 

Одељењски родитељски састанци сазиваће се по потреби и мимо наведених 

термина. 
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15. ПЛАН  ПОДРШКЕ НОВИМ УЧЕНИЦИМА И ЗАПОСЛЕНИМА 

 
Циљ програма је пружање подршке новим наставницима и ученицима и њихово што 

квалитетније укључивање у образовно- васпитни процес. 

 
Предмет 

подршке 

Садржај плана  Носиоци 

активности 

Време 
реализ.  

Нови 

наставници 

Регулисање правних докумената,  

Упознавање нових чланова са колективом; 

Упућивање запосленог у школску 

документацију: 

Упућивање запосленог у послове који су му 

поверени; 

Оспособљавање запосленог да израђује 

школску документацију; 

Посета часовима колега-менторски рад 

Подршка у реализацији наставних и 

ваннаставних програма. 

Директор, 

психолог, 

секретар, 

наставно 

особље 

Током 

године 

Нови 

ученици 

Регулисање правних докумената; 

Упознавање ученика са школом ,одељенском 

заједницом и одељенским старешином; 

Упознавање са правилима школе; 

Подршка у уклапању и социјализацији; 

Сарадња са родитељима. 

Директор, 

психолог, 

наставници, 

ученици, 

родитељи. 

Током 

године 

 

 

16. ПЛАН АКТИВНОСТИ ИЗ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ШКОЛЕ ЗА 

ТЕКУЋУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ 
 

План  интердисциплинарног приступа планирању наставе од 5. до 8. 

разреда 

Тема Предмети Садржај  Време 

реализ 

Косовски бој- 

у слици и речи 

Српски 

језик,историја, 

музичка 

култура, 

ликовна 

култура, хемија 

Навођење песама косовског 

циклуса, мотива кнежеве вечере 

и издаје, величине Обилићеве и 

Оливерине жртве;етно мотиви у 

песмама и везу, начин прављења 

оружја-објашњење хемијског 

процеса  

Друго 

полугодиш

те 

Писменост- 

симболи и знаци  

Српски језик, 

историја, 

ликовна 

култура, 

математика,геог

рафија, физичко 

и здравствено 

Писмо: ћирилично и латинично: 

Стара писма: сликовна, 

слоговна, гласовна; Римске, 

арапске цифре, природни 

бројеви, мерење дужина; 

Картографски и знаци за рељеф; 

Информатичка писменост; Ноте, 

Прво 

полугодиш

те 
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васпитање, 

информатика, 

музичка култура 

виолински кључ, тактови, 

линија,боја,симболи,рекламни 

логои. 

Програм за обраду текста: 

Word, Excel…  

Мит и ликовна представа на 

вазама 

Недеља културе, 

уметности и науке  

Математика и 

српски језик и 

књижевност 

Израдити моделе четвороуглова 

Пронаћи и повезати врсте 

четвороуглова са појмовима из 

свакодневног живота 

Израдити пано Четвороугао 

Израдити делове за игру 

“Танграм” 

Обновити обрађене књижевно 

теоријсјке појмове из 

књижевности и пронаћи 

примере у обрађеним 

текстовима 

Мај  

 
17. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 

 

  У циљу афирмације васпитно – образовног рада школе, као и све што се 

буде догађало у истом биће промовисано ради бољег интерног и екстерног маркетинга 

школе. То подразумева пуну сарадњу са окружењем, почев од родитеља ученика, преко 

производних и других организација (културних, спортских, туристичких...). 

  Школски маркетинг подразумева: 

 интерни маркетинг – информација и приказивање делатности школе (изложбе, 

прикази, резултати са такмичења,трибине и сл.); 

 екстерни маркетинг – информација и приказивање делатности школе у 

средствима јавног информисања локалне и шире средин 

 

17. 1. ИНТЕРНИ МАРКЕТИНГ 
 

 

САДРЖАЈ 

 

 

РЕАЛИЗАТОРИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Пријем будућих ђака првака 
Наставно особље, директор 

и стручни сарадник 
/септембар 2022. 

Изложбе ученичких радова у 

холовима школе 
Наставник ликовне културе 

 

Дан школе, 

новогодишњи 

празници и  Свети 

Сава 

Учешће ученика у креирању и 

реализацији програма прослава у 

школи 

Наставник задужен за 

културне и јавне делатности 

Објављивање ученичких радова у 

школским документима 

Одељењске старешине, 

стручни сарадник 

Током целе школске 

године 

Израда честитки за будуће прваке 

 
Наставник ликовне културе Фебруар и март 
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Oбјављивање информација на 

огласним таблама 

школанамењених деци и 

родитељима 

Одељењске старешине, 

стручни 

сарадник,наставници 

Током целе школске 

године 

Дигитални летопис школе, 

школски сајт 

Наставник српског језика и 

информатичар  

Током целе школске 

године 

Прослава дана Светог Саве 

Одељењске старешине, 

стручни 

сарадник,наставници 

27. јануара2023. 

Прослава Дана школе 
Наставно особље, директор 

и стручни сарадник 
15.3.2023. 

Прослава матуре 

(орган.родитеља) 

Одељењске старешине, 

наставници 
Јун 2023.. 

 

 

 

 

 

17. 2. ЕКСТЕРНИ МАРКЕТИНГ 
 

  Екстерни школски маркетинг реализоваће се кроз: 

 учешће на општинским, градским, републичким такмичењима и 

манифестацијама; 

 преузимање улоге домаћина у организовању такмичења и сусрета ученика и 

едукација за наставнике; 

 сарадња са општинским новинама у информисању о резултатима на ученичким 

такмичењима; 

 излагање ученичких радова ван оквира школе; 

 интернет – презентацију школе; 

 израду промотивног материјала школе; 

 проширивање сарадње школе и локалне заједнице; 

 комуникацију свих заинтересованих са школом путем електронске поште. 

 Јавним приказивање резултата ученика 8. разреда на квалификационим 

испитима и упису у средње школе. 

Промоцији ученика носиоца Вукове дипломе, посебних диплома, као и ученика 

који су постигли најзначајније резултате на такмичењима /образовним и 

спортским. 
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18.ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА 

ШКОЛЕ 

 
  Праћење остваривања задатака предвиђених Годишњим програмом рада 

школе вршиће се плански и систематично како би се осигурало стално прикупљање, 

акумулисање, сређивање и коришћење података о: 

 

 остваривању плана и програма свих видова образовно – васпитног рада, посебно 

са становишта стицања знања, умећа и навика од стране ученика и повећања 

нивоа васпитаности ученика; 

 остваривању основних задатака предвиђених Годишњим и Школским 

програмом рада за ову школску годину, а нарочито са становишта реализације 

усвојених закључака, ставова и опредељења. 

 Праћење ће се вршити путем: 

 самоевиденције, самоевалуације и подношења извештаја; 

 утврђивања извештаја у оквиру одељењских већа, стручних већа, одељењских 

савета родитеља, Савета родитеља школе, Наставничког већа и др.; 

 увида у педагошку документацију од стране одељењских старешина, стручног 

сарадника и директора школе. 

 

Рeaлизaциjу Гoдишњeг плана рaдa шкoлe прaти дирeктoр, психoлoг и рукoвoдиoци 

стручних aктивa и oргaнa шкoлe. Методе, технике и инструменти праћења су: 

 

 нeпoсрeдaн увид у вaспитнo – oбрaзoвни рaд; 

 пoсeтa чaсoвa рeдoвнe нaстaвe и вaннaстaвних aктивнoсти; 

 aнaлизa дoкумeнтaциje (прeглeд рaзрeдних књигa, плaнoвa и прoгрaмa 

нaстaвникa, нeпoсрeдних припрeмa зa чaс); 

 тeстoви знaњa, пoстигнућa и oбaвeштeнoсти; 

 aнaлизe извeштaja нaстaвникa нa крajу пoлугoдиштa и нa крajу шкoлскe гoдинe; 

 спeциjaлизoвaни упитници зa учeникe и нaстaвникe; 

 пoсeбнa истрaживaњa. 

 

Нaстaвничкo вeћe je oргaн кojи нa oснoву aнaлизa инфoрмaциja кoje 

дoстaвљajу рукoвoдиoци aктивa вeћa, одељењске стaрeшинe, дирeктoр, прeдузимa мeрe 

зa унaпрeђивaњe вaспитнo – oбрaзoвнoг рaдa. 

 

 

18.1.ПЛАН ПРАЋЕЊА И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 

РАДА ШКОЛЕ 

 
 Директор школе ће сваког месеца објављивати календар основних активности са 

задацима из годишњег плана рада које треба реализовати у току месеца.Степен 

остварености задатака из програма биће разматран на седницама стручних већа и 

наставничког већа. 

 

Критеријуми за процену остварности Годишњег плана рада школе: 

 школски успех ученика 

 успешност ученика на такмичењима 
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 учешће школе на разним манифестацијама 

 постигнућа ученика на екстерним тестовима знања (национално тестирање, 

завршни испит) 

 број ваннаставних и ваншколских активности 

 успешност примене нових метода и облика рада 

 ефекти предложених мера унапређивања наставног процеса и ваннаставних 

активности 

 праћење и увид у наставни процес 

 ефекти предузетих мера заштите и безбедности ученика 

 задовољство ученика, наставника и родитеља 

 

 

КАЛЕНДАР ПРАЋЕЊА ОСТВАРИВАЊА АКТИВНОСТИ СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

 

Активност Динамика Носиоци  

IX X XI XII I II III IV V VI 

Анализа реализације наставног 

плана и програма 

   

* 

  

* 

   

* 

  

* 

Руководиоци 

стручних актива 

Анализа рада стручних већа      

* 

     

* 

Руководиоци 

стручних већа 

Анализа успеха и дисциплине 

ученика 

   

* 

  

* 

   

* 

  

* 

Одељењске 

старешине 

Анализа реализованог 

образовно – васпитног процеса 

   

* 

  

* 

   

* 

  

* 

Руководиоци 

стручних актива 

Анализа годишњих планова 

рада 

 

* 

    

* 

     

* 

Директор, тим за 

самовредновање 

Анализа реализације 

Годишњег програма рада  

   

* 

  

* 

     

* 

Директор, тим за 

самовредновање 

Анализа остваривања 

Школског развојног програма 

 

* 

  

* 

 

 

  

* 

  

* 

  

* 

Школски развојни 

актив 

Самовредновање  

* 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

Тим за 

самовредновање 

Преглед педагошке 

документације 

   

 

  

* 

     

* 

Стручни сарадник 

 

 

 

 

КАЛЕНДАР САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА 

 

Активност Динамика Носиоци  

IX X XI XII I II III IV V VI 

Индивидуални разговори са 

родитељима 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

Одељењски старе-

шина, психолог 

Одељењски родитељски 

састанци 

 

* 

  

* 

  

* 

   

* 

  

* 

Одељењски 

старешина 

Састанци Савета родитеља  

* 

  

 

  

 

  

* 

   

 

Директор, 

психолог 
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КАЛЕНДАР ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

 

Активност Динамика Носиоци  

IX X XI XII I II III IV V VI 

Анализа рада секција    

* 

  

* 

   

* 

  

* 

Руководиоци 

секција, психолог 

Извештај о реализацији 

ваннаставних активности 

  

* 

  

 

 

* 

  

* 

   

* 

Руководиоци 

секција 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Бунар 

                                                 септембар, 2022.године 
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