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ЛИЧНА КАРТА  ШКОЛЕ 

Назив школе 
Основна школа 
"Војислав Илић Млађи" 

Адреса школе Данила Прице 108, 18118 Хум 

Телефони школе 018/4693-540 

Факс школе 018/4693-003 

e - mail  школе vilicmladji@gmail.com 

Директор школе Часлав Тошић 

Мобилни телефон директора школе 060/558-07-81 

Жиро рачун школе 840-1672660-55 

ПИБ 100334085 

Шифра 07174578 

Власник катастарске парцеле Град Ниш 

Површина дворишта школе м2 1,63 ха 
Број објеката школе 4 
Површина објеката школе м2 1.559,00 кв.м 
Број учионица - матична школа 6/1 
Број кабинета - матична школа 1/1 
Фискултурна сала - матична школа 1/1 
Фискултурна сала – издвојено одељење 1/1 
Број учионица у издвојеним одељењима 6 

Начин грејања у свим одељењима школе 
чврсто гориво, лож уље, електрична 
енергија 

Број запослених - наставно особље 30 

Број запослених - ваннаставно особље 11  

Вероучитељ 1 

Припремни предшколски програм - број деце (на нивоу школе) 10 
Припремни предшколски програм - број група и деце у матичној 
школи 

1 група од 5 детета 

Припремни предшколски програм - број група и деце у 
издвојеном одељењу у Рујнику 

1 група од 5 детета 

Припремни предшколски програм - број група (матична и 
издвојена одељења) 

2 

Број ученика I  разреда 18 

Број ученика II  разреда 18 

Број ученика III  разреда 19 

Број ученика IV разреда 21 

Укупан број ученика I - IV разреда 76 

Број ученика V  разреда 17 

Број ученика VI  разреда 13 

Број ученика VII  разреда 13 

Број ученика VIII  разреда 15 

Укупан број ученика V - VIII  разреда 58 

Укупан број ученика 134,  само у Хуму 103 
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1.1. Историјат школе 

 
 Основна школа „Војислав Илић Млађи” у Хуму, организована је као установа са 
својством правног лица, уписана у судски регистар код Трговинског суда у Нишу, под 
бројем Фи. 1926/90. Делатност школе је основно образовање по прописаном наставном 
плану у трајању од осам година. 
 Не постоје писани подаци о томе када је школа почела са радом, али на основу 
датирања која су објављена у Историји Ниша I и II том 1983. године, школа је почела 
са радом 1886/87.год., а први учитељ је био Јован Стојановић. 
 Школа је, по оскудним подацима, имала два одељења школске 1921/22., а учитељи 
су били Лепосава Јевтовић и Добривоје Петковић. Школске 1924/25.,  школа је имала 
109 ученика. Број ученика се углавном кретао тако да су могла да се формирају два 
одељења у Хуму. Школске 1953/54. одлуком народног одбора среза Ниша  
четвороразредна школа у Хуму прерасла је у петоразредну, обухватајући децу из Хума, 
Рујника, Лесковика и Горњег Комрена. Школске 1954/55. год., школа постаје 
шесторазредна, са три одељења ниже наставе и два одељења виших разреда - петог и 
шестог. Од школске 1959/60. год. одлуком Народног одбора општине Ниш, 
осмогодишња школа у Хуму се увећава, тако што су јој припојена и четвороразредна 
одељења у Рујнику, Лесковику и Горњем Комрену и постаје матична школа са три 
издвојена одељења. Добија име Основна школа “Војислав Илић-Млађи”, по правнику и 
песнику Војиславу Илићу, рођеном 7.10.1878. године. Овај дан школа слави као свој 
дан школе. Први Управитељ школе био је Будимир Словић. 
 Школске 1967/68., изграђен је и придодат нови део школске зграде у Хуму, а  1981. 
год. придодата је и фискултурна сала са пратећим објектима. 1968. год. школа у 
Рујнику је почела да ради у новом објекту. 2011/2012. школске године школска зграда 
у Рујнику је адаптирана и реконструисана, уведено је даљинско централно грејање на 
дрва и угаљ и урађен је мокри чвор са таолетима у самој згради. Нову школску зграду 
су добили ученици издвојеног одељења школе у Горњем Комрену 2015/2016. школске 
године. 
 Школа данас има 30 наставника и 1 вероучитеља. Ваннаставног особља је 11. 
Укупно у школи има 42 запослених. 
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На основу члана 62. Сл.гласник РС бр.88/17 и 27/18 и чл.94 став 1. тачка 2 Статута 
Основне школе "Војислав Илић - Млађи" у Хуму, Школски одбор Основне школе  
„Војислав Илић Млађи" у Хуму на седници одржаној 15. септембра 2021. године 
доноси: 
 
 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 
ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 

 
 Исходи образовања и васпитања су јасни искази о томе шта се од ученика очекује да 
зна, разуме и да је способан да покаже, односно уради након завршеног одговарајућег 
нивоа образовања и васпитања. Исходи образовања и васпитања су основа за 
планирање, праћење и вредновање образовања и васпитања. 
 Исходи образовања и васпитања представљају способност ученика да: 
1) изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице и ставове у усменој и писаној 
форми; 
2) прикупља, анализира, организујe и критички процењујe информације; 
3) користи српски језик, односно језик националне мањине и страни језик у зависности 
од културног наслеђа и средине, потреба и интересовања; 
4) ефикасно и критички користи научна и технолошка знања, уз показивање 
одговорности према свом животу, животу других и животној средини; 
5) ради ефикасно са другима као члан тима, групе, организације и заједнице; 
6) зна како да учи; 
7) уме да разликује чињенице од интерпретација; 
8) примењује математичко мишљење и знање у циљу решавања низа проблема у 
свакодневним ситуацијама; 
9) поуздано, критички и одговорно према себи и другима користи дигиталне 
технологије; 
10) одговорно и ефикасно управља собом и својим активностима; 
11) ефикасно и конструктивно учествује у свим облицима радног и друштвеног 
живота, поштује људска права и слободе, комуницира асертивно и ненасилно посебно 
у растућој разноликости друштава и решавању сукоба; 
12) покрећe и спремно прихвата промене, преузима одговорност и има предузетнички 
приступ и јасну оријентацију ка остваривању циљева и постизању успеха; 
13) остварује идеје, планира и управља пројектима ради постизања циљева који 
доприносе личној афирмацији и развоју, друштвеној или привредној активности; 
14) схвата свет као целину повезаних система и приликом решавања конкретних 
проблема разуме да нису изоловани; 
15) има свест о сопственој култури и разноликости култура, уважава значај креативног 
изражавања идеја, искустава и осећања путем различитих медија, укључујући музику, 
књижевност, извођачке и визуелне уметности. 
 Остваривање исхода образовања и васпитања обезбеђује се укупним образовно-
васпитним процесом на свим нивоима образовања и васпитања, кроз све облике, 
начине и садржаје рада. 
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1.2. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА 
 

 Ради успешнијег оствaривања васпитно – образовних задатака, потпуније 
реализације Годишњег плана рада и општег унапређења рада школе, одређени су 
следећи проблеми, теме и области на којима ће се посебно инсистирати у раду током 
наредне школске године: 
 Праћење циљева дефинисаних Развојним планом школе. 
 Побољшање материјално – техничких услова у којима школа ради: опремање 
кабинета; набавка наставних средстава; делимична замена дотрајалог намештаја у 
школи и даљи рад на побољшању опремљености школе. 
 Подизање нивоа професионалне компетенције наставника: обука наставника за 
коришћење савремених наставних средстава, за савремени приступ у планирању 
наставе, за примену савремених метода, техника и облика рада; усавршавање 
наставника у области комуникацијских вештина и у оквиру образовних области. 
 Интензивирање сарадње са локалном самоуправом, институцијама средине у којој је 
школа и посебно са родитељима. Сви ови фактори могу дати велики допринос у 
побољшању рада школе и решавању многих проблема. У том смислу се мора радити и 
на сарадњи са потенцијалним донаторима. 
 Тимски рад као један од неопходних услова за постизање врхунских резултата. 
 Један од примарних задатака мора бити и подизање угледа школи као институцији 
чији су основни задаци васпитно – образовни. Она мора бити централно место у 
животу деце и младих, којима треба омогућити остварење свих интересовања, дати 
могућност развијања нових и правилно усмерење идеја и енергије младих. 
 
 Правни основ за израду Годишњег плана рада су: 
 
 Годишњи план рада за школску 2021/2022. и основна опредељења при његовој 
изради заснована су на следећим документима:  
1. Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. Гласник РС“ 88/18, 27/18, 
10/19, 6/20);  
2. Закон о основном образовању и васпитању („Сл. Гласник РС“ бр.55/13,101/17, 27/18 
и 10/19.)  
3. Правилник о општим основама школског програма („Сл. гласник - Просветни 
гласник РС“ бр. 5/04);  
4. Правилник о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног 
образовања и васпитања и наставни програм за трећи разред основног образовања  
(„Просветни гласник РС“ бр.10/04. ... 6/17 и 12/18);  
5. Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и 
васпитања и програму наставе за ученике првог разреда основног образовања и 
васпитања („Просветни гласник РС“ бр. 10/17, 12/2018, 15/18, 1/19, 2/20);  
6. Правилник о наставном програму за четврти разред основног образовања и 
васпитања („Просветни гласник РС“ бр. 3/06, 15/06, 2/08, 3/11, 7/11, 1/13, 11/14, 11/16, 
7/17 и 12/18);  
7. Правилник о наставном плану и програму за други циклус основног образовања и 
васпитања и наставном програму за пети разред („Просветни гласник РС“ бр. 6/07, 
2/10, 7/10, 3/11, 1/1 , 4/13, 8/13, 11/16, 6/17, 8/17, 9/17, 12/18 и 15/18.);  
8. Правилник о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања 
иваспитања („Просветни гласник РС“ бр. 3/19, 6/20)  
9. Правилник о наставном програму за шести разред основног образовања и васпитања 
(„Просветни гласник РС“ бр. 5/08, 3/11, 1/13 и 5/14 , 11/16, 3/18, 12/18, 3/19, 3/20);  
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10. Правилник о наставном плану и програму за седми разред основног образовања и 
васпитања („Просветни гласник РС“ бр. 6/09 , 8/13 , 11/16, 12/18 и 18/18);  
11. Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања 
(„Просветни гласник РС“ бр. 2/13, 5/14, 11/16 , 7/17, 12/18 и 18/18);  
12. Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања васпитача 
наставника и стручних сарадника („Сл. Гласник РС“ бр. 48/18),  
13. Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл. 
гласник РС“ бр. 22/05, 51, 08,88/15 и 48/16); 
14. Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Просветни гласник РС“ бр.11/12. и 15/13, 2/16 , 10/16,2/17, 3/17, 
13/18, 11/19, 2/20,  8/20);  
15. Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима, наставника и стручних 
сарадника и васпитача у основној школи („Просветни гласник РС“бр. 2/92 и 2/2000);  
16. Правилник о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзија ученика 
у основним школама („Сл. Гласник РС“ бр. 30/2019.) (Ове године неће се изводити!)  
17. Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља 
делатност основног образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 73/16, 
45/18,106/20);  
18. Правилник о протоколу о заштити деце и ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања у образовно - васпитним установама; Правилник о протоколу 
поступања у установи у одговору на насиље. Злостављање и занемаривање („Сл. 
гласник РС“ бр. 46/19,104/20);  
19. Правилник о програму завршног испита у основном образовању и васпитању  
(„Просветни гласник РС“бр. 1/11, 1/12, 1/14,12/14,2/18);  
20. Правилник о ближим упуствима за утврђивање права на индивидуални образовни 
план, његову примену и вредновање („Сл. гласник РС“ 76/10,74/18).  
21. Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и 
ученику („Сл. гласник РС“ 63/10,80/2018).  
22. Правилник о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од 
стране запосленог, детета, ученика или трећег лица у установама образовања и 
васпитања („Просветни гласник РС“бр. 22/16);  
23. Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („Сл. 
гласник РС“ бр.34/19, 59/20 и81/20.)  
24. Правилник о календару образовно - васпитног рада основне школе за школску 
20/21.годину, "Службени гласник РС - Просветни гласник", бр.5/20.  
25. Правилник о општим стандардима постигнућа за крај обавезног образовања („Пр. 
гласник“ бр.5/2010);  
26. Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у 
основној школи („Сл. гласник РС“ бр. 66/18 и 82/2018.),  
27. Правилник о ближим условима организовањa целодневне наставе и продуженог 
боравка (Сл.гласник бр.77/14)  
28. Правилник о образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног образовања 
за предмете: српски језик, математика и природа и друштво (Сл. гласник - Просветни 
гласник РС-5/11) 
29. Развојни план ОШ „Војислав Илић Млађи“  
30. Школски програм ОШ „Војислав Илић Млађи“ 
31. Статут Основне школе ОШ „Војислав Илић Млађи“ 
32. Правила понашања у Основној школи ОШ „Војислав Илић Млађи“ 
33. Пословник о раду Савета родитеља 
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34. Правилник о организацији и систематизацији послова у ОШ „Војислав Илић 
Млађи“ 
35. Правилник о мерама, начину и поступку заштите безбедности ученика за време 
остваривања васпитно-образовног рада и других активности које организује ОШ 
„Војислав Илић Млађи“ 
36. Правилник о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности 
основне школе (Сл.гласник - Просветни гласник РС-5/2019.) 

 
 У изрaди Гoдишњeг плана рaдa шкoлe увaжeни су oснoвни принципи: 
 

 принцип кoнкрeтизaциje пoслoвa и oбaвeзa у прaвцу сaврeмeнoг плaнирaњa свих 
зaдaтaкa 
 принцип рeaлнoсти, чимe сe нaглaшaвajу рeaлнe прeтпoстaвкe oствaривaњa 
прeдвиђeних зaдaтaкa 
 принцип пoступнoсти, систeмaтичнoсти, рeaлизaциje, eфикaснoсти у рeaлизaциjи 
прoгрaмских сaдржaja и зaдaтaкa шкoлe 
 принцип aктуелизaциje сaдржaja и зaдaтaкa у смислу oствaривaњa прoцeсa рaдa, кao 
и стaлни рaд нa пoвeзивaњу шкoлe и друштвeнe срeдинe чиjи je шкoлa интeгрaлни дeo 
 принцип размене искуства са другим школама у земљи и иностранству. 
 Зa oствaривaњe Плана рaдa шкoлe, пoрeд рaдникa и учeникa шкoлe, oдгoвoрни су и 
рoдитeљи учeникa и локална заједница. Полазне основе при изради и реализацији 
Годишњег плана рада школе су Закон о основном образовању и васпитању („Службени 
гласник РС“,  55/2013, 101/2017 , 27/2018 - други закон и 10/2019 ) пратећи важећи 
подзаконски акти, наставни планови и програми са изменама и допунама, школски 
календар, нормативи, основни програми програмa рада и остали педагошко - стручни и 
правни прописи. 
 За примену полазних основа при планирању и програмирању рада школе, као и 
спровођења планираног, одговоран је руководећи и управни орган школе. 
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1.3. МАТЕРИЈАЛНО - ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА 

 

1.3.1.  Објекти за образовно - васпитни рад у школској згради 
 

Школа ће у школској 2021/2022. години  организовати васпитно - образовни рад у 
следећим објектима: 
А) Матична школа у Хуму: 
 Располаже са два физички издвојена објекта, од којих је један у рушевном стању, 
јер је изгорео у пожару 1993. год. и до данас није саниран. У том делу старе зграде 
налази се библиотека и архива школе. Простор у коме се налази библиотека је веома 
скучен, недостају нам полице, па нам се велики број књига налази у кутијама. Треба 
размишљати о најбољем начину да се простор другачије уреди, ако већ немамо 
расположива средства да то урадимо премештањем библиотеке у једну од учионица 
која би уједно била и кабинет за језике. 
 У новом делу школске зграде смештени су: 
- административни део школе у коме се налазе канцеларије и зборница.      
- 6 учионица и дигитални кабинет, у коме се одржава настава информатике, као и 
настава из других предмета. У једној од учионица ради припремна предшколска група.   
- сала за физичко и здравствено васпитање је површине 280 m2, док је остава површине 
30 m2. 
- свлачионице са умиваоницима су површине 42 m2 
- мокри чворови су површине 30 m2 
- остали простор (просторија за помоћно особље, оставе, ходници, котларница и др.) 
239m2 . 
 Радионица за одржавање инвентара и ситне поправке је смештена у  старом  делу 
зграде који је изгорео у пожару, а служи углавном као просторија за одлагање ствари  
јер њена површина не пружа адекватну могућност за рад. 
 Поседује игралиште са асфалтном подлогом, стативама за мали ногомет и рукомет и 
кошевима - укупне површине 67 ара, двориште површине 39 aра. 
Б) Подручно одељење у Горњем Комрену 
Oд 2015. школске године издвојено одељење школе у Горњем  Комрену ради у новој 
школској  згради, која има површину 500 m2 заједно са фискултурном салом. Има и 
терене за мали фудбал и кошарку у дворишту школе. Учионице су опремљене новим 
намештајем и белим таблама, а у фискултурној сали још увек стоји немонтирана 
опрема. Грејање просторија је даљинско на дрва и угаљ. Двориште је ограђено, 
осветљено и делимично поплочано стазама. 
 Школско двориште је површине 65 ара. 
В)   Подручно одељење у Рујнику 
Зграда у Рујнику  је септембра 2012. године адаптирана и реконструисана, тако да сада 
има и мокри чвор и даљинско грејање просторија. Учионице су опремљене новим 
намештајем, белим таблама, рачунаром, тв пријемником и ЦД плејером. Површина 
школске зграде је 350 m2. Двориште још увек није ограђено. Осветљено је и делимично 
поплочано око школске зграде. 
 Школско двориште са воћњаком површине је 68 aра. Двориште је неограђено. У 
следећој фази адаптације зграде би требало да се постави ограда, чиме би се 
обезбедила безбедност деце и објекта. 
Г)  Подручно одељење у Лесковику 
Зграда у Лесковику има једну учионицу површине 42 m2, две мале просторије, чајну 
кухињу и подрум површине од 110 m2. Иначе, конструкција зграде је чакмара, па је 
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немогуће извршити било какву адаптацију и санирање, које ће бити дужег века. За 
улагање у ову школску зграду, школа углавном обезбеђује средства са позиција 
текућег одржавања. Тоалета нема, па су у функцији и даље пољски WC-и. Одобрена су 
средства за израду грађевинског пројекта и наредне године би требало започети 
изградњу и адаптацију школске зграде у Лесковику, са постојећим темељима. 
 Школско двориште површине 4 ара и пашњак површине 53 ара. 
 
Табеларни приказ објеката школе и њихове површине, учионице, кабинети 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кабинет за информатику  у матичној школи користи се као мултимедијални центар. 
 

ШКОЛА ПОВРШИНА 
ЗГРАДЕ 

ПОВРШИНА 
ДВОРИШТА 

Хум 1.097,00 м кв. 39 ара 

Горњи Комрен 500м кв. површине 65 ара 

Рујник 350,00 м кв. 68 ара 

Лесковик 150,00 м кв. 4 ара 

 
1.3.2. Објекти за васпитно - образовни рад ван школске зграде 
 

Рaзрeд Oбjeкти Циљ и зaдaци Нoсиoци пoслa 

I - IV 

Позориште лутака Ниш, 
биоскоп Купина, Народно 
позориште, Сајам књига, 
фестивали науке Ниш, 
Београд 

Учeшћe у културнo 
oбрaзoвним 
aктивнoстимa 

Кoмисиja зa сaрaдњу 
сa 
друштвeнoм 
срeдинoм, активи, 
разредне старешине 

V - VIII 
Народни музej, Галерија 
савремене уметности, 
Симфонијски оркестар 

Рaзглeдaњe eкспoнaтa 
и излoжби 

Нaстaвници истoриje, 
ликoвнe културe и 
музичке културе 

V - VIII 
Спoртски тeрeни и стазе,  
учешће на Кросу  РТС-а и 
разна градска такмичења 

Учешће ученика у 
спортским 
дешавањима  градским 
и регион. 

Нaстaвници физичкoг 
вaспитaњa 

 
  

Школска зграда Учионице Кабинети 
Сала за 

Физичко 
васитање 

Библиотека 

Хум 6 1 1 1 
Горњи Комрен 3 0 1 0 
Рујник 3 0 0 0 
Лесковик 1 0 0 0 
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1.3.3. Наставна средстава 
Прeглeд oпштих нaстaвних срeдстaвa 

Рeдни 
брoj 

Нaзив нaстaвнoг срeдствa Кoмaдa Рeдни 
брoj 

Нaзив нaстaвнoг 
срeдствa 

Кoмaдa 

1. CD плејер 4 8. Телевизор 4 
2. Графоскоп 2 9. DVD 2 
3. Копир/Штампач/Скенер 6 10. Лаптоп 12 
4. Фотоапарат 1 11. Видео бим 5 
5. Микроскоп 1 

12. Штампач у боји 1 
6. Рачунари администрација 6 
7. Дигитални кабинет/рачунар 15 13. Фотокопир апарат 1 

 
1.3.4. Опрема и намештај 
Намештај одговара узрасту и броју ученика. Столови и столице су прилагођени 
потребама ученика и реализацији наставе. 
 
1.3.5. План коришћења школског простора 
 

Простор Активности Време реализације Одговорна лица 
Школско игралиште Редовна настава Током шк. године  

Кабинет за 
информатику 

Часови информатике Током шк. године Предметни наставник 

Часови из осталих 
предмета 

Током шк. године 
Предметни 
наставници 

Библиотека 
Издавање и читање 
књига 

Током шк. године Библиотекари 

Секције Током шк. године Наставници 

Фискултурна 
сала/школско 

двориште 

Редовна настава Током шк. године Наставник 

Школске приредбе Током шк године. 

Наставник српског 
језика, музичког, 
ликовног васпитања, 
наст. разр. наставе 

 
1.3.6.  Грејање просторија 
 Начин грејања школских зграда условљен је њиховом величином, техничком 
опремљеношћу и економичношћу. 
 
Табеларни преглед начина грејања школских зграда у матичној школи у Хуму и 
подручним одељењима. 
 

Школска зграда Начин грејања Енергент 

Хум 
Даљинско централно и 

пећ надрва и ел. 
енергију 

Лож уље, 
струја, 
дрва 

Рујник - издвојено одељење Даљинско Дрва, угаљ 

Горњи Комрен - издвојено 
одељење  

Даљинско Дрва, угаљ 

Лесковик - издвојено одељење Пећ Дрва, угаљ 
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 Школска библиотека се налази у згради матичне школе у Хуму, у њеном издвојеном 
делу и располаже фондом од око 8000 примерака књига. Планирамо да библиотеку 
иселимо у нови део школске зграде у једној од учионица, која ће уједно бити и кабинет 
за језике. Опремићемо је рачунаром и покушати да набавимо програм за уношење 
књига.  
 
 
1.3.7.  План унапређења материјално - техничких услова рада 
 
 

Место 
Планиране 
активности 

Носиоци активности Динамика 

Хум 

- сређивање дворишта 
и ограде 
- израда пројекта 
реконструкције старе 
школе 

Општина Црвени Крст 
Град Ниш 

Током шк. године 

Горњи 
Комрен 

- постављање 
фискултурних справа 
у сали за физичко 
васпитање 

Овлашћена фирма Током шк. године 

Рујник 
- сређивање дворишта, 
оградe 

Општина Црвени Крст и 
школа 

Током шк. године 

Лесковик 

- израда пројекта 
реконструкције 
школске зграде, 
- реконструкција 
школске зграде 

Град Ниш Током шк. године 
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1.4. КАДРОВСКА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ 
 
 Непосредан васпитно - образовни рад у разредној, предметној настави, као и у 
припремном - предшколском програму, изводе запослени који испуњавају законом 
предвиђене услове. Школа има стручан наставни и ваннастави кадар,  што представља 
добар услов за остваривање програмских задатака. 
 

Наставници разредне наставе 
 

 Прeзимe и имe 
Стручна 
спрема 

Год. рад. 
стажа 

% радног 
времена 

Звање 

1. Јовановић Силвана VII 28 100% Пpоф. разр. наст. 
2. Никола Живковић VII 2 100% Проф. разр. нас. 
3. Божиновић Јасмина VII 27 100% Проф. раз. нас. 
4. Марковић Радмила VI 33 100% Наст. разр. нас. 
5. Веселиновић Милена VII 26 100% Проф. разр. нас. 
6. Стојановић Сузана VII 26 100% Проф. разр. наст. 
7. Мирјана Јанковић VII 0 100% Проф. разр. нас. 
8. Маја Станковић VII 0 100% Проф. разр. нас. 
9.  Јелена Станковић VII 0 100% Проф. разр. нас. 

 
Васпитачи 

 

1.  Пејчић Душан VI 35 100% 
Васпитач - 
матична ш. - виша 
школа 

2.  Мирковић Маја VII 3 100% 
Васпитач – ИО 
Рујник 
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НАСТАВНИЦИ ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ 

 
Руководство 

 

Р.бр. 
 

Извршилац 
Школска 

спрема 
Год. рад. 

стажа 
Звање 

% радног 
времена 

1. Тошић Часлав VII 18 Директор 100% 
 

 
Управно, нормативно – правно особље школе 

 

Р.бр. 
 

Извршилац 
Школска 

спрема 

Год. 
рад. 

стажа 
Звање 

 
% радног 
времена 

1. Ћирковић Зоран VII 20 Секретар  50% 
 

Административно - финансијско особље 
 

Р. бр. Извршилац 
Школска 

спрема 
Год. рад. 

стажа 
Звање 

% радног 
времена 

1. Стевановић Јасмина VII 22 
Шеф 

рачуноводства 
50% 

 

1. Ивковић Јелена VII 20 94.52% Српски језик 
2. Јовановић Слађана VII 19 102.22% Енглeски  jeзик 
3. Милошевић Јелена VII 19 11,12% Енглeски  jeзик 
4.  Станковић Ивана VII 1 22,22% Енглeски  jeзик 
 Станковић Ивана VII 1 20 % Грађанско-изборни 

5. Вучковић Славиша VII 39 44.44% Руски језик 
6. Живковић Ивица VII 34 25% Ликовна култура 
7. Петровић Марија VII 24 20% Музичка култура 
 Петровић Марија VII 24 10% Хор и оркестар 

8. Величковић Драгана VII 9 35% Историја 
9. Јанковић Зорана VII 22 35% Географија 
10. Ђелић Јелена VII 18 44,44% Математика 
11. Јанковић Александра VII 2 44,44% Математика 
12. Петковић Божидарка VII 36 40% Биологија 
13. Игњатовић Ненад VII 4 20% Физика 
14. Маринковић Ивица VII 29 10% Физика 
15. Стојановић Нена VII 20 20% Хемија 

16. Стевановић Милена VII 29 40% 
Техника и 
технологија 

17. Зорица Топаловић VII 16 30% 
Физичко и 
здравствено васп. 

18. Шуклета Борислав VII 32 30% 
Физичко и 
здравствено васп. 

19. Костић Дејан VII 17 20% Информ. и рачун. 
20. Иван Лилић VII 0 30% Верска настава 
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Стручни сарадник и библиотекари 
 

Р. бр. 
 

Извршилац 
Школска 

спрема 
Год. рад. 

стажа 
Звање 

% радног 
времена 

1. Спасић Ирена VII 0 Педагог 100% 

Р. бр. Извршилац 
Школска 

спрема 
Год. рад. 

стажа 
Звање 

% радног 
времена 

1. Милошевић Јелена VII 18 библиотекар 44,52% 

2. Jeлена Ивковић VII 19 библиотекар 5,48% 

 

 
Помоћни радници и техничко особље 

 

Р. бр. Извршилац 
Школска 

спрема 
Год. рад. 

стажа 
Звање 

% радног 
времена 

1. Стојановић Вукица I 31 Помоћ. радник 100% 
2. Стевановић Мирјана I 2 Помоћ. радник 100% 
3. Стојановић Марија I 11 Помоћ. радник 100% 
4. Гашевић Данијела I 16 Помоћ. радник 100% 
5. Божиновић Ненад IV 28 Домар, мајстор одрж. 60% 
6. Јовановић Предраг V 13 Домар - ложач 50% 
7. Зоран Митровић I 3 Помоћни радник 50% 
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1.5. УСЛОВИ СРЕДИНЕ У КОЈОЈ ШКОЛА РАДИ 
 
 Школа се просторно налази на територији Месне канцеларије села Хум - матична 
школа, а обухвата и подручја села Рујник, Лесковик и Горњи Комрен. Сва ова подручја 
гравитирају Нишу, али ће школа користити и објекте локалне средине када је то 
потребно. Фискултурну салу и спортске терене школа ће користити за извођење 
редовне наставе физичког и здравственог васпитања, као и за организовање турнира и 
пријатељских утакмица између школа. Ученици који изучавају верску наставу као 
изборни предмет присуствоваће литургији у сеоској цркви 21. септембра, обележавању 
дана школе 7. Октобра. Прославу ђачке славе Светог Саве 27. Јануара, школа ће 
припремати уз помоћ и сарадњу са родитељима и локалном заједницом, уз поштовање 
свих мера услед епидемиолошке ситуације са корона вирусом. 
 На основу потреба школе и могућности, у складу са епидемиолошком ситуацијом, 
урадиће се оперативни програм рада са планираним посетама биоскопским и 
позоришним представама, Народном музеју, Ликовној галерији, Симфонијском 
оркестру, привредним и пољопривредним објектима. За спровођење свих тих 
активности везаних за остваривање образовно васпитног плана, разредне старешине ће 
прибавити сагласност од родитеља. Сагласност родитеља ће се тражити и када је у 
питању фотографисање ученика и избацивање фотографија са активностима ученика 
током наставних и ваннаставних активности, као и за објављивање фотографија у 
електронском дневнику. Разредне старешине ће то затражити од родитеља на првом 
родитељском састанку и важиће за целу школску годину, како би се уштедело на 
папиру и штампању. Уколико неко од родитеља не жели да дозволи фотографисање, то 
ће бити унето у записник са родитељског састанка. 
 Што се тиче еколошких услова у средини у којој се налазе објекти школе, намеће се 
неопходност упознавања ученика са основним еколошким процесима и законитостима 
који се одигравају у њиховој непосредној животној средини, а нарочито указивањем на 
то шта нарушава њену природну равнотежу. Као и прошле, тако и ове школске године, 
школа ће учествовати у акцијама које ће бити организоване од стране града и других  
хуманитарних организација. 

Квалификациона структура 
радника 

Број радника 

Степен стручне спреме 

Бр. рад. са 
пуним 
радним 

временом 

Бр.рад.са 
непуним 
радним 

временом 

VII VI V IV I   
Наставници разредне наставе 8 1    9 0 

Наставници предметне 
наставе 

20  
 

  1 19 

Васпитачи 1 1    2 0 
Стручни сарадници 1     1 0 
Руководеће особље 1     1 0 
Административно - 
финансијско особље 

2  
 

  0 2 

Техничко и помоћно особље   1 1 5 5 2 

УКУПНО 33 2 1 1 5 19 23 
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 За поједине наставне теме, додатни рад и рад секција, школа ће ангажовати 
стручњаке јавне, културне и спортске раднике, пре свега из редова родитеља, али и из 
других организација. 

 

1.6. ПРИМАРНИ ЗАДАЦИ УСВОЈЕНИ НА ОСНОВУ АНАЛИЗЕ 

ЕВАЛУАЦИЈЕ РАДА ШКОЛЕ 

 

1.6.1. Општи успех ученика у претходној школској 2020/2021. години 
 

  
број 

ученика 
одличан 

врло 
добар 

добар довољан 
укупно 

позитивних 

са
 1

 н
ед

 
са

  2
 н

ед
 

са
 3

 н
ед

 
са

 4
 и

ви
ш

е 

н
ео

ц
ењ

еn
и

х 

изостанци 

  ук м ж бр % бр % бр % бр % бр %          оправдани неоправдани укупно 

Хум              I 12 6 6 Описно оцењивање 12 100      782  782 
                    II 11 5 6 11 100            11 100      411  411 
                   III 15 9 6 12 80 3 20     15 100      773  773 

                  IV 11 3 8 9 81,82 2 18,18     11 100      337  337 

Г. Комрен     I 1 1 0 Описно оцењивање 1 100      23  23 

                     II 3 2 1 3 100       3 100      82  82 

                     III 1 1 0 1 100       1 100      9  9 

                    IV 2 1 1 2 100       2 100      64  64 

Рујник           I  1 1 0 Описно оцењивање 1 100      0  0 
                     II 2 1 1 2 100       2 100      31  31 

                     III 4 0 4 3 75 1 25     4 100      44  44 

IV 4 2 2 3 75 1 25     4 100      73  73 

Лесковик       I 4 2 2 Описно оцењивање 4 100      62  62 

                      II 2 1 1 2 100       2 100      74  74 

                    III 1 1 0 1 100       1 100      39  39 

Хум          V/1 13 9 4 9 69,23 4 30,77     13 100      706  706 

               VI/1 12 7 5 9 75 3 25     12 100      528  528 

              VII/1 15 7 8 7 46,67 7 46,67 1 6,67   15 100      890 2 892 

             VIII/1 19 13 6 7 36,84 6 31,58 6 31,58   19 100      944  944 

 
 Укупан број ученика на крају школске 2020/2021. године је 133. Позитиван успех 
имају сви ученици, што говори да су ученици у највишој мери усвојили предвиђене 
наставне садржаје и развили знање, способности и вештине, ставове и вредности, на 
основу праћења и вредновања у току школске године. 
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1.6.2. Владање ученика на крају школске 2020/2021. године 
 

Разред 
Са примерним 

владањем 
Изречене васпитне 

мере 
Изречене васпитно 
дисциплинске мере 

I Сви ученици / / 
II Сви ученици / / 
III Сви ученици / / 
IV Сви ученици / / 
V Сви ученици / / 
VI Сви ученици / / 
VII Сви ученици / / 
VIII Сви ученици / / 

I - VIII Сви ученици / / 
 

1.6.3. План активности у циљу унапређивања постигнућа и напредовања ученика 
 

садржај време начин носиоци 

Примена образовних 
стандарда за крај 
обавезног образовања 

У току 
целе 
школске 
године 

- планирање и реализација наставе и 
ваннаставних активности у односу 
на образовне стандарде 

Наставници 
разредне и 
предметне 
наставе 

Унапређивање 
квалитета васпитања и 
образовања кроз 
програме: Медијација, 
Ученички парламент, 
Професионална 
оријентација 

У току 
целе 
школске 
године 

- планирање и реализација 
ваннаставних активности кроз 
програмске садржаје 
- формирање кутка за 
медијацију/парламент  
- континуирана реализација 
радионица са ученицима 
- изградња мреже и повезивање са 
другим школама 
- награђивање ученика из тимова 

Чланови тимa за 
медијацију, 
парламент 

Инклузивно образовање 

У току 
целе 
школске 
године 

- израда ИОП-а 
- примена ИОП-а и ревидирање 
- праћење постигнућа на основу 
ИОП-а 

Тим за 
инклузивно 
образовање 

Самовредновање и 
вредновање рада школе 

У току 
целе 
школске 
године 

- кључне области за самовредновање 
- анализа стања 
- реализација планова области 

Тим за 
самовредновање, 
Директор, 
Стручни 
сарадник 

Правилник о завршном 
испиту у основном 
образовању и 
васпитању 

У току 
целе 
школске 
године 

- праћење постигнућа ученика 

Предметни 
наставници, 
директор, 
стручни сарадник 

Стандарди 
компетенција за 
професију наставника и 
њиховог 
професионалног развоја 

У току 
целе 
школске 
године 

- подршка развоју личности ученика 
- комуникација 
- унапређивање квалитета наставе 

Наставници 
предметне и 
разредне наставе, 
директор, 
стручни 
сарадници 
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 У матичној школи у Хуму има укупно 8 одељења (по једно одељење од 1. до 8. разреда), са 
103 ученика. Што се издвојених одељења тиче, у Горњем Комрену са 1. разредом 
учитељица ради самостално (са укупно 7 ученика), док је сачињена комбинација од 2., 
3. и 4. разреда (укупно 5 ученика). Школа у Рујнику има 2 комбинована одељења 
(комбинације чине 1. и 3. и 2. и 4. разред, са укупно 12 ученика). У Лесковику је 
сачињена комбинација 2., 3. и 4. разреда, са укупно 7 ученика.  
 При школи раде и две припремне предшколске групе, са по 5 полазника. Једна од 
њих је у матичној школи у Хуму, у којој са децом ради васпитач Душан Пејчић, док је 
друга у издвојеном одељењу у Рујнику, где са децом ради васпитачица Маја Мирковић. 
   
  
 
  

2.1. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. 
ГОДИНУ 

Хум/разред 
Број ученика 

Број одељења 
М Ж Укупно 

1. 5 2 7 1 
2. 6 6 12 1 
3. 5 6 11 1 
4. 9 6 15 1 
5. 8 9 17 1 
6. 9 4 13 1 
7. 7 6 13 1 
8. 7 8 15 1 

Укупно у Хуму 56 47 103 8 

Место разред Број ученика Број 
одељења 

Комбинација 
М Ж Укупно 

Горњи 
Комрен 

1. 6 1 7 

2 
1 

2, 3 и 4 
2. 1 0 1 
3. 2 1 3 
4.   1 0 1 

Рујник 
 

1. 1 3 4 

2 
1 и 3  
2 и 4 

2. 1 0 1 
3. 1 2 3 
4. 0 4 4 

Лесковик 

1. 0 0 0 

1 2, 3 и 4 
2. 2 2 4 
3. 1 1 2 
4. 1 0 1 

Укупно ученика у издвојеним одељењима 31 5  
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2.2. МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА И 
ОДЛУЧИВАЊЕ О ЊИХОВОЈ ПРИМЕНИ 

 
 Одлука о моделу организације наставе доноси се на основу сагледавања 
карактеристика епидемије и обухвата вакцинацијом, према процени територијално 
надлежног института/Завода за јавно здравље, на нивоу града/општине и могућности 
школе да примени прописане превентивне мере, према процени руководства школа у 
сарадњи са надлежном школском управом.  
 Предлог одлуке о моделу организације образовно - васпитног рада за сваки циклус 
образовања у основној школи, у целини даје територијално надлежни штаб за ванредне 
ситуације локалне самоуправе у сарадњи са руководствима школа и надлежном 
школском управом.  
 Одлучивање о моделу наставе доноси се за територију општине, односно града у 
целини (укључујући и Београд). Градске општине не посматрају се као посебне 
јединице за потребе ових препорука.  
     Податке о карактеристикама епидемије и процену ризика за сваку општину даје 
територијално надлежни институт/завод за јавно здравље и то категоришући 
епидемиолошку ситуацију на подручју општине у једну од зона: зелену, жуту или 
црвену зону, применом датих критеријума. Податке о обухвату вакцинацијом 
дисагрегиране до нивоа општине институтима/заводима за јавно здравље доставља 
Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” (у даљем тексту 
Институт). Информацију о категорији епидемиолошке ситуације територијално 
надлежни институт/завод за јавно здравље доставља сваког уторка надлежним 
општинским, односно градским штабовима за ванредне ситуације, као и Институту. 
Институт на основу добијених података сачињава мапу са означеним категоријама за 
сваку општину, односно град и поставља је на своју званичну интернет страну – 
https://www.batut.org.rs. 

 Начелно, образовно - васпитни рад организује се у три основна модела:  
1. Образовно - васпитни рад у школи кроз непосредни рад - I модел  
 Од 1.9.2021. год. креће са радом према првом моделу. Настава се одвија кроз 
непосредан рад у школи, за све ученике истовремено, при чему часови трају 45 мин. 
Што се здравствено - хигијенских услова тиче, редовно се примењује дезинфиковање и 
проветравање просторија, као и уклањање отпада. Ученици не мењају учионице. 
Обезбеђена су средства за хигијену и дезинфекцију руку и просторија, запослени и 
ученици носе заштитне маске. 
2. Образовно - васпитни рад у школи кроз непосредни рад и наставом на даљину у 
организацији школе - II модел  
 У случају преласка на II модел, у нашој школи не би дошло до значајнијих измена, 
због броја ученика по одељењима (не би било потребе за дељењем на групе). У 
издвојеним одељењима настава би се такође одвијала на исти начин као што је случај 
са организацијом наставе по првом моделу, односно кроз непосредни рад у школи.  
3. Настава на даљину (онлајн) у организацији школе - III модел . 
 Уколико се пређе на III модел, часови ће трајати 45 мин., према редовном распореду 
планираних часова у реалном времену. Платформа која би се примењивала за рад на 
даљину је Google учионица.  
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2.3. РИТАМ  РАДНОГ ДАНА: 
  
 Према Стручном упутству за организацију образовно васпитног рада у основној 
школи у школској 2021-2022. години, (Стручно упутствo за организацију образовно-
васпитног рада у основној школи у школској 2021/2022. години), Педагошки колегијум и 
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе доставили су на сагласност ШУ Ниш 
оперативни план рада установе за почетак школске 2021/2022. године. 
 Поред детаљних стручних упутстава, Министарство је послало и прилоге Прилог 1 – 
Индикатори и граничне вредности за процену ризика од преношења SARS-CoV-2 вируса у 
популацији; Прилог 2 – Препоруке за почетак образовно-васпитног рада у школској 
2021/2022. години у вези са применом епидемиолошких мера у школама којима се ближе 
уређују питања организације и спровођења образовно - васпитног рада у условима који 
захтевају примену низа превентивних и заштитних мера у борби против вируса Covid-19. 
 Ритам радног дана прилагођен је „Плану реализације наставе у случају непосредне 
ратне опасности, ратног стања, ванредног стања или других ванредних ситуација и 
околности за основну школу“. Због пандемије Корона вируса, према препорукама 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, према МОДЕЛУ 1 настава ће 
трајати 45 минута, а часови допунске, додатне наставе, слободних активности и 
изборних предмета биће држани у школи, у складу са препорукама МПНТР и Кризног 
штаба за сузбијање заразне болести Ковид 19. У матичној школи у Хуму преподневну 
смену похађају ученици од 5. до 8. разреда, док су у поподневној смени ученици од 1. 
до 4. разреда. 
 

Час Преподневна смена Поподневна смена 
I 8.00 – 8.45 13.30 – 14.15 

II 8.50 - 9.35 14.20 – 15.05 

III 9.50 - 10.35 15.20 – 16.05 

IV 10.40 – 11.25 16.10 – 16.55 

V 11.30 – 12.15 17.00 - 17.45 

VI 12.20 – 13.05  

VII 13.10 - 13.55  

  
  У издвојеним одељењима у Горњем Комрену, Рујнику и Лесковику, настава се 
одвија преподне, од 8.00h, према истој сатници.  
  Дежурство наставника у току дана је обавезно. У свакој смени дежура по два 
наставника и то: један у дворишту и на улазу школе, док други дежура у ходнику. 
Секретар и рачуновођа раде сваког другог дана у преподневној смени. 
 

2.3.1. Обавезе дежурних наставника 
 

Бр. 
места 

Време 
дежурства 

Место 
дежурства 

Задаци дежурног наставника 

1. 

30 мин. пре 
почетка 

наставе и за 
време великог 

и малог одмора 

Двориште и 
ђачки улаз 

Надгледа ученике у дворишту, кад звони захтева да 
се ученици уреде; кад је хладно, кишовито, пушта 
ђаке у школу пре звона за улаз. Упућује ученике да 
воде рачуна о кретању и држању одстојања, као и на 
обавезно ношење маски и приликом  изласка и уласка 
из/у учионице/у и из/у двориште/а; води књигу 
дежурстава у коју обавезно уписује одсутне, замене, 
посете, закашњења, оштећења и све друго што 
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одступа од распореда; организује наставу, почетак и 
завршетак. 

2. 
Велики и мали 

одмори 

Хол и 
главни улаз 

школе 

Kонстатује услове за рад, контролише дезинфекцију 
руку (хигијене, загревање), функционисање 
водоводних, електричних и осталих уређаја; води 
књигу дежурства, уписује одсутне наставнике и 
догађања у школи током свог дежурства. 

 
Обавезе осталих наставника су да: 
- поштују време почетка и завршетка наставе, 
- за сваку промену обавесте једног од дежурних наставника 
- наставник са последњег часа напушта учионицу кадa сви ученици изађу. 
 
2.3.2. Списак дежурних наставника у матичној школи у Хуму 
 

Дани Преподневна смена Поподневна смена 

Понедељак 
Милена Стевановић 
Славиша Вучковић 

Радмила Марковић 

Уторак 
Драгана Величковић 
Александра Јанковић  

Силвана Јовановић 

Среда 
Нена Стојановић 
Марија Петровић 

Јасмина Божиновић 

Четвртак 
Божидарка Петковић 

Јелена Ђелић 
Слађана Јовановић 

Петак 
Ивица Живковић 
Јелена Ивковић 

Сузана Стојановић 

 
 Поред дежурних наставника дежурају и помоћни радници.  
 
2.3.3. Радно време запослених 
 У матичној школи ученици од 5. до 8. разреда похађају редовну наставу од 8.00 до 
13.55, док су у поподневној смени ученици од 1. до 4. разреда, од 13.30-17.45h. 
Припремна предшколска група у Хуму има активности од 9.00 до 13.00h, док се 
активности у Рујнику спроводе у периоду од 8.00 до 12.00h.  
 У издвојеном одељењу у Горњем Комрену, настава се изводи у преподневној смени 
у првом разреду и једном комбинованом одељењу са почетком од 8.00h. 
 У издвојеном одељењу у Рујнику настава се изводи пре подне у два комбинована 
одељења од два разреда од 8.00h. 
  У издвојеном одељењу у Лесковику настава се изводи у преподневној смени, у 
комбинацији три разреда, од 8.00h.  
Библиотекари раде сваког дана сразмерно свом радном ангажовању, а радно време им 
је одређено на основу процента рада у библиотеци, при чему покривају обе смене у 
школи. 
Директор школе ради у преподневној смени од 8.30 до 15.30 часова. 
Педагог школе ради са 100%, тако да покрије две смене у матичној школи. 
Секретар и рачуновођа раде од 8.00 до 15.00 часова. Секретар школе и рачуновођа 
раде једне недеље два дана, а друге три, јер им је радно ангажовање на 50%. Осталим 
данима раде у другој школи. 
Помоћно особље ради од 7.00 до 18.00 часова. 
Домар ради од 7.00 до 15.00 часова. 
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2.4. ФОНД ЧАСОВА И ГРУПА ЗА РЕДОВНУ НАСТАВУ И ДРУГЕ 

ОБЛИКЕ ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА 
 
2.4.1. Фонд часова обавезних предмета од I до IV разреда 
 

 Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред 

Предмeти 
Н

ед
. 

Г
од

. 

Н
ед

. 

Г
од

. 

Н
ед

. 

Г
од

. 

Н
ед

. 

Г
од

. 

Српски језик 5 180 5 180 5 180 5 180 
Дигитални свет 1 36 1 36     

Математика 5 180 5 180 5 180 5 180 
Ликовна култура 1 36 2 72 2 72 2 72 
Музичка култура 1 36 1 36 1 36 1 36 

Природа и 
друштво 

0 0 0 0 2 72 2 72 

Свет око нас 2 72 2 72 0 0 0 0 
Енглески језик 2 72 2 72 2 72 2 72 

Физичко и 
здравствено 
васпитање 

3 108 3 108 3 108 3 108 

ЧОС 1 36 1 36 1 36 1 36 

 
2.4.2. Фонд часова обавезних наставних предмета од V до VIII разреда 
 

 пети разред шести разред седми разред осми разред 

предм. Н
ед

. 

Г
од

. 

Н
ед

. 

Г
од

. 

Н
ед

. 

Г
од

. 

Н
ед

. 

Г
од

. 

Српски језик 5 180 4 144 4 144 4 136 
1. Страни језик 

– енглески 
2 72 2 72 2 72 2 68 

Математика 4 144 4 144 4 144 4 136 
Ликовна 
култура 

2 72 1 36 1 36 1 34 

Музичка 
култура 

2 72 1 36 1 36 1 34 

Историја 1 36 2 72 2 72 2 68 
Географија 1 36 2 72 2 72 2 68 

Физика 0 0 2 72 2 72 2 68 
Биологија 2 72 2 72 2 72 2 68 

Хемија 0 0 0 0 2 72 2 68 
Техника и 

технологија 
2 72 2 72 2 72 2 68 

Физичко и 
здравствено 
васпитање 

3 108 3 108 3 108 2 68 

Информатика и 
рачунарство 

1 36 1 36 1 36 1 36 

ЧОС 1 36 1 36 1 36 1 32 
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2.4.3. Фонд часова обавезних изборних предмета од I до IV разреда 
 

 Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред 

Предмети 

Н
ед

ељ
но

 

го
ди

ш
њ

е 

У
ку

пн
о 

гр
уп

а 

не
де

љ
но

 

го
ди

ш
њ

е 

У
к.

уп
но

 
гр

уп
а 

не
де

љ
но

 

го
ди

ш
њ

е 

У
ку

пн
о 

гр
уп

а 

не
де

љ
но

 

го
ди

ш
њ

е 

У
ку

пн
о 

гр
уп

а 

Верска 
настава 

1 36 1 1 36 1 1 36 1 1 36 1 

Пројектна 
настава 

      1 36 1 1 36 1 

 
2.4.4. Фонд часова обавезних изборних предмета и СНА од V до VIII разреда 
 

 Пети разред Шести разред Седми разред Осми разред 

У
ку

пн
о 

гр
уп

а 

Предмети 

Н
ед

ељ
но

 

го
ди

ш
њ

е 

У
ку

пн
о 

гр
уп

а 

не
де

љ
но

 

го
ди

ш
њ

е 

У
к.

уп
но

 
гр

уп
а 

не
де

љ
но

 

го
ди

ш
њ

е 

У
ку

пн
о 

гр
уп

а 

не
де

љ
но

 

го
ди

ш
њ

е 

У
ку

пн
о 

гр
уп

а 

Грађанско 
васпитање 

1 36 1 1 36 1 1 36 1 1 34 1 3 

2. Страни 
језик: руски 

2 72 1 2 72 1 2 72 1 2 68 1 4 

Хор и 
оркестар 
(СНА) 

         1 36 1 1 

 

2.5. БРОЈ УЧЕНИКА И ГРУПА ЗА ОБАВЕЗНЕ ИЗБОРНЕ И ИЗБОРНЕ 
ПРЕДМЕТЕ ПО РАЗРЕДИМА 

 
2.5.1. Број ученика и група за обавезни изборни предмет – верска настава 

Предмет разред 
Број 

ученика 
Број 

група 
Укупно 
ученика 

Укупно 
група 

Верска настава 
1 час недељно и 

36 часова годишње 
34 часова годишње за 8. 

разред 

I,  II - Хум 15 1 

45 3 I, III - Хум 15 1 

IV - Хум 15 1 

Укупно                                       I, II, III, IV                       45                 3 45 3 
 

Верска настава у издвојеним одељењима 

Издвојено одељење разред 
Број 

ученика 
Број група 

Укупно 
ученика 

Укупно 
група 

Горњи Комрен 1,2,3,4 12 1 12 1 
Рујник 1,2,3,4 12 1 12 1 

Лесковик 2,3,4 7 1 7 1 

Укупно 
3 комб. од. 

и 1. разред у 
Г.К. 

31 3 31 3 
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самосталан 

 
2.5.2. Број ученика и група за обавезни изборни предмет – грађанско васпитање 
 

Предмет разред 
Бр. 

ученика 
Бр. 

група 
укупно 
ученика 

Укупно 
група 

Грађанско васпитање 
1 час недељно и 

36 часова годишње 
34 часа годишње за 8. разред 

I 0 0 

0 0 
II 0 0 
III 0 0 
IV 0 0 
V-1 17 1 

58 4 
VI-1 13 1 
VII-1 13 1 
VIII-1 15 1 

УКУПНО УЧЕНИКА И ГРУПА ЗА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 58 4 
 
2.5.3. Број ученика и група за обавезни изборни предмет – 2. страни језик 

СТРАНИ ЈЕЗИК разред 
Бр. 

ученика 
Бр. 

група 
Укупно 
ученика 

Укупно 
група 

РУСКИ ЈЕЗИК 
2 часа недељно и 72 годишње 

V-1 17 1 17 1 

РУСКИ ЈЕЗИК 
2 часа недељно и 72 годишње 

VI-1  13 1 13 1 

РУСКИ ЈЕЗИК 
2 часа недељно и 72 годишње 

VII-1  13 1 13 1 

РУСКИ ЈЕЗИК 
2 часа недељно и 68 годишње 

VIII-1  14 1 14 1 

УКУПНО УЧЕНИКА И ГРУПА ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ 57 4 
 
2.5.4. Број ученика и група за изборне предмете од првог до четвртог разреда 

Предмет  Разред 
Бр. 

ученика 
Бр. 

група 
Укупно 
ученика 

Укупно 
група 

Пројектна настава, Хум 
1 час недељно и 36 годишње 

III 11 1 11 1 

Пројектна настава, Хум 
1 час недељно и 36 годишње 

IV 15 1 15 1 

Пројектна настава, Горњи 
Комрен 

1 час недељно и 36 годишње 
III, IV 4 1 4 1 

Пројектна настава, Рујник 
1 час недељно и 36 годишње 

III, IV 7 1 7 1 

Пројектна настава, Лесковик 
1 час недељно и 36 годишње 

III, IV 3 1 3 1 

Укупно III, IV 40 5 40 5 
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2.6. ФОНД ЧАСОВА ОБАВЕЗНИХ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 
 

2.6.1. Број часова одељењског старешине 

РАЗРЕД Број разреда 
Нед. број 

часова одељ. 
старешине 

Годишњи број часова 
одељењског 

старешине по 
одељењу 

I 3 3 36 
II 4 4 36 
III 4 4 36 
IV 4 4 36 
V 1 1 36 
VI 1 1 36 
VII 1 1 36 
VIII 1 1 34 

I-VIII 19 19 286 
 
2.6.2. Годишњи/недељни фонд часова обавезних ваннаставних активности: 
допунске и додатне наставе и слободних активности 

Р.БР. Облик образовно – васпитног рада I - IV V-VIII 
1. Допунска настава 1 нед/36 год. 1н/36/34г 
2. Додатни рад 1 нед/36 год. 1н/36/34г 

3. 
Слободне активности: друштвене, 
техничке, хуманитарне, спортске и 

културне активности 
1 нед/36 год 

1 - 2 нед/36/34 или 72/68 
годишње 

 

2.7. ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВНИКЕ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 

 
Редни 
број 

Име и презиме Разред Место 

1. Милена Веселиновић  II, III, IV Горњи Комрен 
2.  Јелена Станковић I Горњи Комрен 
3. Мирјана Јанковић II, IV Рујник 
4. Никола Живковић I, III Рујник 
5. Маја Станковић II, III, IV Лесковик 
6. Сузана Стојановић I Хум 
7. Јасмина Божиновић II Хум 
8.  Радмила Марковић III Хум 
9. Силвана Јовановић IV Хум 
10. Слађана Јовановић I, II, III, IV Хум,Г.Ком.,Рујник,Леск. 

 11. Јелена Милошевић II Хум 
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2.7.1. Разредне старешине у предметној настави 
 

 
 
 
 
 
 

2.7.2. Подела наставника по одељењима у предметној настави 

 
 

Прeзимe и имe Прeдмeт Пети Шести Седми Осми 

Укупа
н број 
часов

а 

1. Јелена Ивковић 
Српски  jeзик 
и књижевност 

5 4 4 4 17 

2. Слађана Јовановић 
Енглeски  
jeзик 

  2 2 

4+16 
разр.на 
наст., 

укупно 
20 

3. Ивана Станковић 
Енглeски  
jeзик 

2 2   4 

4. Вучковић Славиша 
ВВВВВучковићВучк

Руски језик 2 2 2 2 8 

5. Ивица Живковић 
Ликовна 
култура 
ккултура 

2 1 1 1 5 

6. Марија Петровић 
Музичка 
култура 2 1 1 1 5 

7. Драгана Величковић Историја 1 2 2 2 7 

8. Зорана Jанковић Географија 1 2 2 2 7 

9. Александра Јанковић Математика  4 4  8 
10. Јелена Ђелић Математика 4   4 8 
11. Божидарка Петковић Биологија 2 2 2 2 8 
12. Ивица Маринковић Физика  2   2 
13. Ненад Игњатовић Физика   2 2 4 
14. Нена Стојановић Хемија   2 2 4 

15. Милена Стевановић 
Техника и 
технологија 

2 2 2 2 8 

16. Зорица Топаловић 
Физ. и здр. 
васпитање + 
ОФА 

 3  3 6 

17. Борислав Шуклета 
Физ. и здр. 
васпитање + 
ОФА 

3  3  6 

18. Дејан Костић 
Информатика 
и рачунарство  

1 1 1 1 4 

19. Ивана Станковић Грађанско в.  1 1 1 1 4 

Редни 
број Презиме и име Разред 

1. Ивана Станковић V/1 
2. Божидарка Петковић VI/1 

3. Борислав Шуклета VII/1 

4. Јелена Ивковић VIII/1 
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2.8. РАСПОРЕД ЧАСОВА НАСТАВЕ И ВАННАСТАВНИХ 
АКТИВНОСТИ 

 
 Распоред часова наставе и ваннаставних активности стоји поред распореда обавезне 
наставе, у наставничкој канцеларији. Часови одељењског старешине, одељењске 
заједнице, допунске наставе, ваннаставних активности и додатна настава, реализоваће 
се пре првог часа у првој смени  или после часова у матичној школи. 
 Распоред часова за разредну наставу израђују учитељи, посебно у матичној школи, а 
посебно у издвојеним одељењима. Распоред за предметну наставу ради Александра 
Јанковић. Распоред се налази на огласној табли школе у наставничкој канцеларији и на 
огласној табли за родитеље. 
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2.9. СТРУКТУРА 40 – ТОЧАСОВНЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ НАСТАВНИКА 
 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

25
 

Име и презиме Предмет 
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е 

Ра
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 о
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а 

ш
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Ра
д 

у 
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м
а 

 

Ра
д 

у 
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м
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им
а 

М
ен

то
рс
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Ра
д 
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ељ
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а 

Д
еч

ж
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 ш
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ли

 

К
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е 
и 
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ти
вн

ос
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С
ек
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је

 

Д
еч

иј
е 
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је

 

Б
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а 

Д
ру

ш
тв

ен
о 
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ри

ст
ан

 р
ад

 

О
ст

ал
и 

по
сл

ов
и 

У
ку

пн
о 

1. Јелена Ивковић Српски језик и 
књижевност 

17 1 1 1  1  1 1 9 1 1 1 0,5 0,5  0,5 0,5 0,5 0,5  2   40 

2. Слађана Јовановић Енглески језик 20  1 1    1 1 10 1 1 0,5 1 0,5   1      1 40 

3. Јелена Милошевић Енглески језик 2   0,5      1  0,5 0,5      0,5   17   22 

4. Ивана Станковић Енглески језик 4 1 0,2 0,3     1 2 0,3 0,2  0,2 0,3  0,3       0,2 10 

5. Славиша Вучковић Руски језик   0,5 0,5 8   1 1 4 0,5 0,5 0,5 0,5     0,5     0,5 18 

6. Ивица Живковић Ликовна 
култура 

5       1  2 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1   0,5 0,1 0,1    0,5 10 

7. Марија Петровић Музичка 
култура 

5    1  1 1  2 0,1 0,4 0,1 0,4 0,5    0,5      12 

8. Зорица Топаловић Физ. и здр. 
васпитање 

6       0,5  2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   0,5       12 
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9. Борислав Шуклета Физ. и здр. 
васпитање 

6 1      0,5  2,5 0,5 0,5  0,2 0,3   0,5       12 

10. Александра Јанковић Mатематика 8  0,5 0,5    0,5 1 4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  0,5 0,5       18 

11. Јелена Ђелић Математика 8  0,5 0,5  1  0,5 1 4 0,3 0,2  0,5 0,5  0,5 0,5       18 

12. Ненад Игњатовић Физика 4  0,2 0,3  0,5  0,5  2 0,1 0,1  0,1 0,2          8 

13. Ивица Маринковић Физика 2  0,3 0,5      1 0,2              4 

13. Нена Стојановић Хемија 4  0,2 0,1  0,5  0,2  2 0,2 0,2  0,2    0,1  0,2   0,1  8 

14. Зорана Јанковић Географија 7   0,5  0,5  0,2  3,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,2   0,5       14 

15. Драгана Величковић Историја 7     0,5  0,5  3,5 0,5 0,5 0,5 0,5    0,5       14 

16. Божидарка  Петковић Биологија 8 1 0,2   0,5  0,4  4 0,1 0,1 0,5 0,1 0,1  0,5 0.5       16 

17. Милена Стевановић Техника и 
технологија 

8   0,5    1  4 0,5 0,5 0,5 0,2 0,3   0,4  0,1     16 

18. Дејан Костић Информатика и 
рачунарство 

4       0.5  2 0,5 0,5 0,4           0,1 8 

19. Ивана Станковић Грађанско 
васпитање 

    4     2 0,5 1            0,5 8 
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СТРУКТУРА 40 – ТО  ЧАСОВНЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ НАСТАВНИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 
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во

 

П
ри

м
ед

ба
 

1. 
Маја 
Станковић 

20 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1  24 10 1 1 1 1 1 1   40 2,3 4 Комбинова
но, 1 од. 

2. 
Мирјана 
Јанковић 

20 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1  24 10 1 1 1 1 1 1   40 2,4 Комбинова
но, 1 од. 

3. 
Никола 
Живковић 

20 1 0,5  0,5  1 1 24 10 1 1 1 1  1  1 40 1,3 Комбинова
но, 1 од. 

4. 
Милена 
Веселиновић 

20 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1  24 10 1 1  1 1 1 1  40 2,34 Комбинова
но, 1 од. 

5. 
Јелена 
Станковић 20  1  1  1 1 24 10 1 1  1 1 1  1 40 I/2 Г.К.,  

1. разред 

5. 
Радмила 
Марковић 

20 1 0,5  0,5  1 1 24 10 1 1 1 1  1  1 40 III/1 Хум 

6. 
Јасмина 
Божиновић 

20  1  1  1 1 24 10 1 1  1 1 1 1  40 II/1 Хум 

7. 
Сузана 
Стојановић  

20  1  1  1 1 24 10 1 1  1 1 1 1  40 I/1 Хум. 

8. 
Силвана 
Јовановић 

20 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1  24 10 1 1  1 1 1 1  40 IV/1 Хум 
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2.10. ВАННАСТАВНА ЗАДУЖЕЊА НАСТАВНИКА 
 
Планирање и реализација ваннаставних активности у школи током школске 2021/2022. 
године, реализоваће се у складу са приказаном расподелом ваннаставних задужења 
наставника. 
 

СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ/СЕКЦИЈЕ 
Хор и оркестар Марија Петровић 
Научно истраживачка секција Нена Стојановић 
Ликовна секција Ивица Живковић 
Драмско - литерарна Јелена Ивковић 

 
ПЛАНИРАЊЕ РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

Наставничко веће Директор, педагог, секретар 
Одељењска већа Душан Пејчић, Силвана Јовановић, Јелена Ивковић 

Педагошки колегијум Директор, педагог, руководиоци актива 

 

2.11. СТРУКТУРА 40 - ТО ЧАСОВНЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ ОСТАЛИХ 

ЗАПОСЛЕНИХ 
 ДИРЕКТОР Број часова 

1 Учешће у програмирању и планирању 6 
2 Опертивно материјални послови и задаци 6 
3 Педагошко инструктивни рад 6 
4 Аналитички послови 3 
5 Рад у стручним органима 3 
6 Стручно усавршавање 4 
7 Сарадња са друшт. средином, министарство миост. ин.                        7 
8 Рад на периодичној документацији 4 
9 Административни послови 1 

Укупно  40 
 

СЕКРЕТАР Број часова 

1 Послови нормативне делатности 2 
2 Кадровско персонални послови 3 
3 Послови управног поступка 1 
4 Административни послови 4 
5 Руководећи рад помоћног особља 2 
6 Сардња са ученицима и родитељима 2 
7 Сарадња са директором и стручним сардником 2 
8 Стручно усавршавање 2 
9 Дактилографски послови 2 

Укупно  20 
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 ПЕДАГОГ Број часова 

1 
Планирање и програмирање В.О. рада вредновање остварених 
резултата 

4 

2 
Унапређивање В.О. рада и наставно-педагошки рад са 
наставницима 

7 

3 Рад са ученицима 7 
4 Рад са родитељима 2 
5 Истраживање В.О. праксе, аналитичко - истраживачки рад 2 
6 Рад у стручним органима школе 2 

7 
Сарадња са стручним органима, наставницима, 
друштвеном средином и стручно усавршавање 

2 

8 Вођење документације о свом раду 2 
9 Припреме за рад 10 

10 Рад у тимовима 2 

Укупно  40 
 РАЧУНОВОЂА Број часова 

1 Израда и праћење финансијског плана 3 
2 Израда периодичног обрачуна и завршног рачуна 2 
3 Примена нормативних аката и закона 2 
4 Књиговодствени послови 3 
5 Извештајни послови органа управе 1 
6 Праћење обрачуна зарада 1 
7 Послови евидентирања средстава рада и основних средстава 3 
8 Полсови наплате од корисника средстава 1 
9 Сарадња са радницима и директором школе 1 

10 Финансијски и други административни послови 3 
Укупно  20 

 
БИБЛИОТЕКАР 

Недељно 
сати 

1. Набавка и дистрибуција књига и часописа 1 
2. Пријем књига и сређивање по евиденцији 1 
3. Издавање књига ученицима 10 
4. Инвентарисање нових књига 1 
5. Стручно усавршавање 1 
6. Сарадња са ученицима и наставницима 0,5 
7. Евиденција читаоца и коресподенција са издавачима 1 
8. Евиденција-размена уџбеника 1 
9. Израда библиграфије 1 

10. Организација сусрета са књижевницима 1 
11. Упознавање са новим књигама 1 
12. Вођење Летописа школе за текућу годину 0,5 

Укупно  20 
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 Помоћни радници 4 радника по 40 сати   

1. 
Одржавање хигијене у школским објектима, дворишту, 
теренима 

24 

2. Одржавање зеленила 5 
3. Одржавање хигијене  2 
4. Припрема просторије за школске свечаности 2 
5. Дежурство 5 
6. Курирски послови 2 

Укупно  40 
 Домар - мајстор одржавања Недељно сати 

1. Одржавање објекта 7 
2. Обилазак објекта 3 
3. Набавка материјала 4 
4. Техничка организација приредби 3 
5. Поправка или замена на ел. инсталацијама и око намештаја. 3 
6. Помоћ наставницима око израде паноа 4 

Укупно  24 

 Домар - Ложач Недељно сати 
1.  Складиштење и припремање огрева за коришћење  5 
2.  Укључивања и искључивања постројења за грејање   5 
3. Ситне поправке у котларници и постројењима за грејање 

 
2 

4. Одржавање константне температуре у просторијама 5 
5. Одржавање унутрашњих површина школе - кречење, фарбање  2 
6. Остали послови по налогу секретара и директора. 1 

Укупно  20 
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3. Програм стручних и руководећихи управних органа школе  

Табеларни преглед календара образовно - васпитног рада ОШ за 
школску 2021/2022. годину 

 
 
* Среда 10.11.2021. године, ради се по распореду за петак. 
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Програм стручних и руководећихи управних органа школе 
 
3.1. Програм рада Школског одбора  
3.2. Програм рада директора школе  
3.3. Програм рада Наставничког већа  
3.4. Педагошки колегијум 
3.5. Програм рада Одељењског већа 
3.6. Програм рада одељењског старешине  
3.7. Програм рада Стручних већа 
3.8. Програм рада стручног сарадника школе 
3.9. Програм рада Савета родитеља 
3.10 
3.11. 
3.12. 
3.13. 
3.14.   
3.15. 
3.16.   
     

Стручна већа, тимови и комисије 
Стручни актив за развој школског програма 
Стручни актив за развојно планирање 
План рада Tима за самовредновање 
План рада Tима за обезбеђивање квалитета и развој установе 
План рада Tима за међупредметне компетенције и предузетништво 

  План рада Tима за професионални развој установе 
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3.1. ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
 
Активности Школског одбора су следеће: 
 Усваја Статут школе 
 Усваја Годишњи план рада школе и извештаје о његовом остваривању. 
 Одлучује о пословању школе и коришћењу средстава 
 Расписује конкурс за и избор радника и да је мишљење за избор истих 
 Расписује конкурс за избор директора и даје мишљење за његово именовање 
 Разматра успех ученика и предузима мере за побољшање услова рада школе 
 Усваја План и програм екскурзија. 
 

План рада Школског одбора 

Планирана активност 
Начин 

реализације 
Носиоци 

активности В
р

ем
е 

Усвајања плана рада Школског одбора за школску 
2021/2022. год. 

Писмени  
извештај 
директора 
 

Директор 
Правник 
педагог 

С
еп

те
м

ба
р 

Усвајање извештаја о раду школе за школску 2020/2021. 
год. 
Усвајање извештаја о раду директора школе за школску 
2020/2021. годину 
Разматрање и доношење Годишњег плана рада школе за 
2021/2022.  
Разматрање и усвајање извештаја о стручном 
усавршавању и усвајање новог плана стручног 
усавршавања наставника за школску 2021/22. год. 
Усвајање извештаја и новог развојног плана школе за 
период од 2021. до 2026.  
Разматрање и усвајање извештаја о самовредновању 
Разматрање и усвајање општих аката 
Доношење Анекса Школског програма 
Разматрање извештаја  о успеху ученика на крају првог 
класификационог периода 

Извештај, 
анализа 

Директор  
Педагог  

Н
ов

ем
ба

р 
Упознавање  о предвиђеним активностима Актива за 
развојно планирање и укључивање ШО у актив 

Писмени 
извештај актива 
за ШРП 

Руководилац 
акт. за 
разв.план. 

Упознавање са активностима Тима за заштиту ученика 
од дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања. 

Писмени 
извештај ТЗУН 

Руководилац 
ТЗУН 

Упознавање са активностима Тима за самовредновање и 
укључивање ШО у рад тима. 

Писмени 
извештај  
Актива за 
самовредновање 

Руководилац  
Актива 

Доношење одлуке о попису и образовању комисије за 
попис имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2021. 
године. 

Договор  Чланови 
ШО 
Директор  

Доношење одлуке о отпису, припису средстава  Договор  

Разматрање извештаја о успеху и владању ученика на 
крају првог полугодишта школске 2021/2022. 

Извештај, 
анализа 
Усмени 
извештај 

Директор 
Педагог 
Правник 

Ја
н

уа
р 

Усвајање извештаја пописне комисије о попису 
имовине и обавеза у 2021. години 
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Информација о раду школе и директора у првом 
полугодишту школске 2021/2022. године. 

директора 
школе 

Усвајање извештаја о финансијском пословању школе у 
2021. години 

Извештај 
анализа 

Директор  
 

Извештај о предузетим активностима предвиђеним 
акционим планом развојног планирања 

Писмени 
извештај 
актива за ШРП 

Руководилац 
актива 

Разматрање и анализа успеха ученика на крају првог 
полугодишта. 

Писмени 
извештај 
педагога 

 

Ф
еб

ру
ар

 

Разматрање извештаја о успеху и владању ученика  на 
крају трећег класификационог периода 

Извештај, 
анализа 

Директор  
Педагог  

А
п

ри
л

 

Усвајање извештаја о раду тимова и реализацији 
развојног плана 

Писмени 
извештај 
руководиоца 
тимова 

Директор 

Информација директора о раду школе у протеклом 
периоду 

Усмени 
извештај 
директора 
школе 

Директор 

Информисање Школског одбора о важним питањима 
везаним за завршни испит  

Информисање,  Чланови 
ШО 

Усвајање извештаја о успеху ученика осмог разреда на 
крају школске 2021/2022. године. 

Писани 
извештај 

Директор  
Педагог  

Ју
н

 Усвајање извештаја  са  екскурзија ученика  у школској 
2021/2022. години 

Писани 
извештај 

Вође пута 
Директор  

Извештај о такмичењима у школској 2021/2022. години 
Писани 
извештај 

Директор  

 

3.2. ПРОГРАМ РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 
 

Директор школе 
 
 Директор школе врши надзор у складу са законом и Статутом школе над радом свих 
радника школе, о чему води посебну евиденцију. Директор школе сачињава посебан 
План управног и педагошког надзора. Извештај о надзору, директор подноси школском 
одбору, а са деловима извештаја који се односе на рад наставника и стручног 
сарадника упознаје Наставничко веће.  
 Директор: 
- организује образовно-васпитни рад школе и стара се о његовом остваривању и 
унапређивању;  
- организује и остварује педагошко – инструктивни увид и надзор и предузима мере за 
унапређивање рада наставника, стручног сарадника и васпитача;  
- доноси одлуку о слободним радним местима;  
- предузима мере у случају недоличног понашања наставника, односно стручног 
сарадника и васпитача и њиховог негатиивног утицаја на ученике.  
- сазива и руководи седницама Наставничког већа;  
- усмерава и усклађује рад стручног сарадника;  
- остварује сарадњу са Министарством просвете, родитељима ученика и обавља друге 
послове и задатке утврђене Законом и Статутом школе.  
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- Оцењује рад наставника, стручног сарадника и васпитача по прибављеном мишљењу 
Наставничког већа. 
- Бира наставника, стручног сарадника и васпитача на основу конкурса, по 
прибављеном мишљењу школског одбора. 
Програм рада директора школе (основе) 
 Програмирање рада школе 
 Организацоно - материјални задаци 
 Педагошко - инструктивни и саветодавни рад 
 Аналитички рад 
 Рад у стручним органима 
 Рад на педагошкој документацији 
 Стручно усавршавање и евиденција  рада 
 Сарадња са институцијама и организацијама 

 
Годишњи план и програм рада директора школе 

 

Р. б. С А Д Р Ж А Ј   Р А Д А Време 

I Програмирање рада школе Август 
1 Рад на плану рада школе Август-

септембар 
2 Обављање консултација, помоћ наставницима у изради 

планова рада 
Август 

3 Израда плана рада директора Август 
II Организационо – материјални задаци Стално 
1 Изарда шеме обављања васпитно - образовног рада Август 
2 Опште припреме за почетак школске године Август 
3 Подела задужења наставницима и осталим радницима Август 
4 Рад на документац. за измене и допуне уговора о финанс. Септембар 
5 Организација израде и допуна општих аката Октобар 
6 Праћење реализације плана опремања школе Стално 
7 Сарадња са секретаром и шефом рачуноводства Стално 
8 Праћење прописа Стално 
III Педагошко - инструктивни  и  саветодавни  рад стално 
1 Посета часова наставе Октобар-април 
2 Индивидуални рад са наставницима стално 
3 Саветодавни рад са родитељима стално 
4 Индивидуални и групни рад са ученицима стално 
IV Аналитичко - истраживачки рад  
1 Анализа остваривања годишњег програма Јануар-април 
2 Израда анализа и извештаја стално 
3 Анализа остваривања годишњег програма рада  

школе и предлог задатака за наредну школску  
Јуни 

V Рад у управним и стручним органима школе  
1 Припремање седница органа школе стално 
2 Педагошко-инструктивни рад на седницама  

стручних органа  
стално 
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3 Извршни послови стално 
VI Сарадња са другим школама и организацијама  
1 Сарадња са месним заједницама (матична шк. и издв.) стално 
2 Сарадња са локалном заједницом  стално 
3 Сарадња са другим школама стално 
4 Сарадња са културним и радним организацијама стално 
5 Сарадња са министарством просвете и науке стално 

VII Рад на педагошкој документацији  
1 Контрола вођења педагошке документације стално 
2 Инструкитвни рад са наставн. о  вођењу педаг. док. стално 

VIII Рад на усмеравању међуљудских односа  
1 Рад на развијању позитивних међуљудских односа стално 
2 Рад на стварању здравог, позитивног  колектива (тимски 

рад) 
стално 

3 Рад на стварању радне атмосфере примерене обр. 
установи 

стално 

IX Остали послови  
1 Стручно усавршавање стално 
2 Присуствовање седницама стручних актива стално 
3 Присуствовање  седницама, семинарима по потреби стално 

 
Недељна подела послова  глобални преглед 

 

Врста послова и задатака 
 

Недељни 
број сати 

Општи организациони послови и финансијско  материјални  
послови школе 

8 

Наставно  организациони и педагошко  инструктивни послови 12 
Рад у стручним органима и комисијама 4 
Сарадња са родитељима 4 
Сарадња са Министарством просвете и  науке, као и са 
друштвеном средином 

6 

Нормативна делатност 2 
Остали послови 4 
УКУПНО: 40 
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ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

 
АВГУСТ 
1. Припреме за почетак нове школске године 
2. Седнице стручних органа 
3. Уређење школског простора 
4. Подела задужења наставном и осталом особљу 
5. Рад на Годишњем плану рада школе 
6. Израда плана рада директора школе 
СЕПТЕМБАР 
1. Обављање консултација, помоћ наставницима 
2. Рад на документацији за измене и допуне обрачуна за финансирање рада школе 
3. Упознавање наставног и осталог особља са најновијим законским и подзаконским 
прописима 
4. Састанак са председништвом школске заједнице 
5. Састанак са предлагачима за извођење екскурзија 
ОКТОБАР 
1. Усаглашавање аката школе са најновијим законским и подзаконским прописима 
2. Састанак са Саветом родитеља 
3. Посета наставе 
НОВЕМБАР 
1. Организационе припреме за обележавање Дана Светог Саве 
2. Анализа успеха и владања ученика на крају 1. класификационог периода 
3. Израда предлога истраживања у сврху остваривања бољих резултата у васпитно - 
образовном раду 
ДЕЦЕМБАР/ЈАНУАР 
1. Организација рада за обављање послова инвентарисања 
2. Састанак са председништвом школске заједнице 
3. Анализа успеха и владања ученика на крају 1. полугодиште 
4. Састанак са Саветом родитеља 
5. Анализа остварења Годишњег плана рада за 1. полугодиште 
6. Усаглашавање аката школе са законским и подзаконским прописима 
ФЕБРУАР 
1. Анализа финансијског пословања школе у претходној години 
2. Анализа реализације годишњих задужења наставника (за 1. полугодиште) 
3. Посете часова 
МАРТ/АПРИЛ 
1. Припреме за посету настави 
2. Анализа рада ненаставног особља 
3. Анализа успеха и владања ученика на крају 3. класификационог периода 
4. Посета наставе 
5. Организација професионалне оријентације ученика 
6. Састанак са Саветом родитеља 
7. Усаглашавање аката школе са најновијим законским и подзаконским прописима 
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МАЈ 
1. Анализа записника сачињених приликом обиласка наставе и утврђивања предлога 
мера 
2. Организација учешћа ученика на разним такмичењима и смотрама 
3. Састанак са председницима одељењских заједница 8. разреда и ученичког 
парламента 
ЈУН 
1. Пријем ученика и њихових учитеља, односно предметних наставника који су на 
разним такмичењима освојили једно од прва три места  
2. Анализа успеха и владања ученика на крају 2. полугодишта 
3. Анализа досадашњег остварења Годишњег плана рада школе и утврђивање задатака 
за наредну годину 
4. Генерална контрола вођења педагошке документације и издавања јавних исправа. 
 

3.3. ПРОГРАМ РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 
 
 Наставничко веће чине наставници, стручни сарадници и директор школе. Седницу 
Наставничког већа сазива и њом руководи директор школе. Наставничко веће:  
- утврђује предлог годишњег плана образовно-васпитног рада и школског програма 
и стара се о њиховом успешном остваривању;  
- учествује у организацији образовно - васпитног рада;  
- разрађује и реализује наставни план;  
- разматра распоред часова наставе;  
- разматра укупне резултате образовно - васпитне делатности и одлучује о мерама за 
унапређивање тог рада, а посебно успеха ученика;  
- предлаже распоред задужења наставника и стручних сарадника у извршавању 
појединих задатака и одељенска старешинства; 
- сарађује са родитељима ученика и пружа им помоћ у циљу јединственог васпитног 
деловања породице и школе;  
- утврђује предлог програма извођења екскурзија и предлаже га за годишњи план 
рада школе;  
- похваљује и награђује ученике и одлучује о васпитно - дисциплинским мерама из 
своје надлежности;  
- одобрава употребу уџбеника и друге литературе у школи;  
- утврђује календар школских такмичења;  
- разматра предлог за утврђивање ментора за праћење рада приправника;  
- разматра и вреднује рад одељенских већа, одељенских старешина и стручних 
актива, као и наставника и стручних сарадника.  
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САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ 
НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ време. 

реали. 

Усвајање Плана рада 
Наставничког већа 

Подела задужења, 
договор о временској 

динамици 

Чланови већа, 
директор 

С
еп

те
м

ба
р 

Усвајање извештаја о раду 
директора и реализацији 

годишњег плана рада школе. 
Читање извештаја 

Чланови већа, 
директор, 
педагог 

Утврђивање 
четрдесеточасовног радног 
времена наставног особља 

Подела задужења 
Чланови већа, 

директор 

Ритам радног времена 
Разговор о 

организацији рада 
Чланови већа, 

директор 

Организација допунске, 
додатне наставе и слободних 

активности 

Разговор о 
организацији рада, 
израда распореда 

Чланови већа, директор, 
руководиоци стручних актива 

из области предмета 

Организација изборне 
наставе 

Разговор о 
организацији рада, 
израда распореда 

Чланови већа, 
директор 

Организација одржавања 
Дечије недеље и Дана школе 

Договор и припрема, 
подела задужења 

Чланови већа, директор, 
чланови комисије за културну 

и јавну делатност 
школе,представнк Ученичког 

парламента 

Организација јесењег кроса 
Договор и припрема, 

подела задужења 

Чланови већа, директор, 
чланови комисије за културну 

и јавну делатност школе, 
чланови стручног уметности и 

вештина 

О
к

то
ба

р 

Анализа успеха ученика на 
крају првог 

класификационог периода 

Извештај о успеху, 
закључци, предлог 

мера 

Чланови већа, директор, 
одељењске старешине, педагог 

Анализа реализације 
наставног плана и програма 

Подношење извештаја Директор 

Анализа постигнућа ученика 
по ИОП-у 

Подношење 
извештаја, анализа 

Тим ИО и предметни 
наставници 

Организација родитељских 
састанака 

Договор око кључних 
тема и дневног реда 

састанака 

Чланови већа, директор, 
одељењске старешине 

Анализа рада стручних већа 
Извештај о стручних 

већа, разговор и 
анализа, предлог мера 

Чланови већа, директор, 
руководиоци стручних већа из 

области предмета 

Н
ов

ем
ба

р 

Предлог мера за побољшање 
успеха ученика 

Извештаји, анализа, 
догово 

Чланови већа, директор, 
одељењске старешине, педагог 

Анализа општег успеха и 
владања ученика на крају 

првог тромесечја 

Извештај о успеху и 
владању ученика, 

анализа, закључци и 

Чланови већа, 
директор, 

одељењске старешине, Д
ец

ем
б

ар
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предлог мера педагог 

Анализа, реализације и 
постигнућа ученика по ИОП-

у 

Подношење 
извештаја, анализа 

Тим ИО и предметни 
наставници 

Разматрање извештаја о 
релизацији развојног плана. 

Извештај о праћењу и 
вредновању ШРП-а, 
разговор и анализа, 

предлог мера 

Директор, руководиоци 
стручног актива за развој 

Школског програма и Тима за 
школско рзвојно планирање 

Организација родитељских 
састанака 

Договор око кључних 
тема и дневног реда 

састанака 

Чланови већа, 
директор, 

одељењске старешине 

Анализа програма 
усавршавања наставника и 

стручних сарадника 

Увид у извештај о 
стручном 

усавршавању 
наставника и 

стручних сарадника, 
разговор, анализа 

Чланови већа, 
директор, 

координатор тима за стручно 
усавршавање 

Прослава Светог Саве 
 

Договор око 
припрема, избор 

реализатора програма, 
подела задужења 

Чланови већа, 
директор, 

чланови комисије за културну 
и јавну делатност школе Ја

н
уа

р 

Анализа успеха и 
дисциплине ученика  на 

крају првог полугодишта, 
реализација наставног плана 
и ваннаставних активности, 

организација такмичења 

Извештај о 
реализацији додатне 
наставе, договор око 

реализације школских 
такмичења, подела 

задужења, договор о 
припремама за даље 
нивое такмичења. 

Чланови већа, 
директор, 

руководиоци стручних већа из 
области предмета 

Ф
еб

ру
ар

 

Анализа безбедности 
ученика у школи 

 

Извештај о реалиацији 
превентивних 

активности, дискусија 

Чланови већа, директор, 
руководилац тима за заштиту 

ученика од насиља 

Анализа програма 
усавршавања наставника и 

стручних сарадника 

Увид у извештај о 
стручном 

усавршавању 
наставника и 

стручних сарадника, 
разговор, анализа 

Чланови већа, 
директор, 

координатор тима за стручно 
усавршавање 

М
ар

т,
 А

п
р

и
л

 

Анализа успеха ученика на 
крају трећег 

класификационог периода 

Извештај о успеху, 
закључци, предлог 

мера 

Чланови већа, директор, 
одељењске старешине, 

педагог 
Анализа реализације 

наставног плана и програма 
Подношење извештаја Директор 

Анализа постигнућа ученика 
по ИОП-у 

Подношење 
извештаја, анализа 

Тим ИО и предметни 
наставници 

Организација родитељских 
састанака 

Договор око кључних 
тема и дневног реда 

састанака 

Чланови већа, 
директор, 

одељењске старешине 
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Организација пролећног 
кроса 

Договор око припрема 
за крос, избор 

одговорног лица 
припрема, подела 

задужења 

Чланови већа, директор, 
комисија за културну и јавну 

делатност школе, чланови 
стручног већа вештина и 

уметности 

Формирање школског тима 
за  спровођење завршног 

испита 

Састанак 
наставничког већа, 

огласна табла 

Чланови већа, директор, 
одељењске старешине 

Анализа успеха и владања 
ученика VIII разреда 

Извештај о успеху и 
владању ученика, 

анализа, 
закључци 

Чланови већа, директор, 
одељењске старешине, чланови 
одељењског већа осмог разреда 

М
ај

 

Реализација наставног плана 
и програма за VIII разред 

 

Подношење извештаја 
о реализацији 

наставног плана и 
програма, утврђивање 

резултата, анализа 
реализованих мера за 

унапређивање 
квалитета васпитно-

образовног  рада 

Чланови већа, 
директор, 
педагог, 

чланови одељењског већа 
осмог разреда 

Избор ученика гeнерације 

Дискусија, 
разматрање и 

усвајање предлога 
Одељењског већа  VIII 

разред 

Чланови већа 

Доношење одлуке о 
похвалама и дипломама за 

ученике VIII разреда 

Дискусија, 
разматрање и 

усвајање предлога 
Одељењског већа  VIII 

разред 

Чланови већа 

Организација полагања 
завршног испита на крају 

основног образовања 

Договор око 
припрема, подела 

задужења, 
организација 

припремне наставе, 
формирање комисије 

Чланови већа, 
директор 

Анализа општег успеха и 
владања ученика на крају 

другог полугодишта 

Извештај о успеху и 
владању ученика, 

анализа, закључци и 
предлог мера 

Чланови већа, 
директор, 

одељењске старешине, 
педагог 

Ју
н

 Анализа реализације  и 
постигнућа ученика по ИОП-

у 

Подношење 
извештаја, анализа 

Тим ИО и предметни 
наставници 

Доношење одлуке о 
похвалама и наградама за 

ученике од I до VII разреда 

Дискусија, 
разматрање и 

усвајање предлога 
Одељењских већа 

Чланови већа 
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Анализа остварења плана и 
програма у обавезној и 

изборној, додатној и 
допунској настави и 

слободним активностима 

Подношење извештаја 
и и утврђивање 

степена остварености 
плана и програма у 

обавезној и изборној, 
додатној и допунској 
настави и слободним 

активностима и 
планираних мера за 

унапређивање 
квалитета васп.-образ. 

рада 

Чланови већа, 
директор, 

руководиоци стручних актива 
из области предмета 

Разматрање извештаја о 
релизацији ШРП-а 

Анализа извештаја, 
прeдлог даљих активности 

Директор, стручни актив за 
развојно планирање 

Разматрање извештаја о 
реализованим екскурзијама, 

излетима и настави у 
природи 

Подношење извештаја 
стручних већа, 

разговор и анализа 

Чланови већа, руководиоци 
путовања 

Анализа програма 
усавршавања наставника и 

стручних сарадника 

Увид у извештај о 
стручном 

усавршавању 
наставника и 

стручних сарадника, 
разговор, анализа 

Чланови већа, директор, 
координатор тима за стручно 

усавршавање 

Организација припремне 
наставе, разредних и 

поправних испита 

Договор о реализацији 
припремне наставе, 

организовање 
поправних и 

разредних испита, 
формирање комисија 

Директор, чланови већа   
Август 

А
вг

ус
т 

Анализа успеха на крају 
школске године 

Подношење 
извештаја, разговор и 

анализа 

Директор, чланови већа, 
педагог 

Подела часова и разредних 
старешинстава 

Разговор, анализа, 
предлози 

Директор, чланови већа 

 

3.4. ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 
  
 Педагошки колегијум чине председници стручних већа и стручних актива, 
координатори стручних тимова и стручни сарадници. Педагошки колегијум стара се о 
осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда постигнућа и 
унапређивању образовно - васпитног рада, остваривању Развојног плана школе, 
планирању и праћењу стручног усавршавања запослених и спровођења поступка за 
стицање звања наставника и стручних сарадника, сарађује са органима јединице 
локалне самоуправе, организацијама и удружењима, организује и врши педагошко - 
инструктивни увид и прати квалитет образовно - васпитног рада и педагошке праксе и 
предузима мере за унапређивање рада директора, наставника и стручног сарадника.  
 Педагошким колегијумом председава и руководи директор. Надлежност, начин рада 
и одговорност педагошког колегијума утврдиће се статутом школе. 
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Чланови педагошког колегијума: 
1.  Силвана Јовановић - руководиоц стручног већа разредне наставе 
2.  Нена Стојановић – руководиоц стручног веће природних наука 
3.  Јелена Ивковић - руководиоц стручног веће друштвених наука 
4.  Ирена Спасић - педагог школе и координатор стручног актива за развој 
школског програма 
5.  Силвана Јовановић – руководиоц тима за самовредновање 
6.  Ивица Живковић – руководиоц стручног актива за развојно планирање 
7.  Радмила Марковић - координатор тима за заштиту од дискриминације, 
насиља, злостављања и занемаривања. 
8.  Борислав Шуклета - координатор тима за инклузивно образовање 
9.  Ненад Игњатовић - координатор тима за међупредметне компетенције и 
предузетништво 
10.  Ивана Станковић - координатор тима за професионални развој. 
11.  Директор школе - за тим за обезбеђивање квалитета и развој установе. 
 

План рада Педагошког колегијума 
 
 Педагошки колегијум чине:  
- председници стручних већа и стручних актива,  
- координатори стручних тимова и  
- стручни сарадник. 

 
 Педагошки колегијум разматра питања и даје мишљење у вези са пословима 
директора. То су следећи послови: 

- планирање и организовање програма образовања и васпитања, 
- обезбеђивање квалитета, самовредновање, стварање услова за спровођење 

спољашњег вредновања, остваривање стандарда постигнућа и унапређивање 
квалитета образовно - васпитног рада; 

- остваривање развојног плана установе; 
- сарадња са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и 

удружењима;  
- пружање подршке у стварању амбијента за остваривање предузетничког 

образовања и предузетничких активности ученика; 
- организовање и вршење инструктивно - педагошког увида и праћење 

квалитета образовно - васпитног рада и педагошке праксе и предузимање мера за 
унапређивање и усавршавање рада наставника, васпитача и стручних сарадника. 

 
 

Временска оријентација Активности 
 
 
 
 
СЕПТЕМБАР, ОКТОБАР 

- Конституисање педагошког колегијума 
- Осврт на безбедност ученика и запослених и поштовање 
правила о кућном реду школе 
- Планови наставника, ваннаставне активности, планирање 
стручног усавршавања запослених 
- Опремање школе наставним средствима (потребе, предлози) 
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- Поштовање превентивних мера у ситуацији пандемије, мере 
за унапређење и очување здравља ученика и запослених. 

 
 
 
 
 
 
 
НОВЕМБАР, ДЕЦЕМБАР 

- Изостанци, анализа, предлог мера  
- Рад стручних већа, тимова, актива -анализа 
- Ваннаставне активности, реализација, анализа 
- Реализација Годишњег плана рада  
- План уписа за 2021/2022. годину  
- Анализа безбедности и заштита деце (Тим и ППС)  
- Договор о завршетку полугодишта 
- Организација прославе школске славе 
- Извештај о стручном усавршавању наставника (координатор)  
- Поштовање превентивних мера, мере за унапређење  
- Анализа здравља, мере за очување здравља ученика и 
запослених 
- Припремна настава 

 
 
 
 
МАРТ, АПРИЛ 

- Анализа рада тимова  
- Педагошка евиденција (књиге евиденције, припреме, 
планови...)  
- Педагошко - инструктивни рад са наставницима 
- Анализа рада Ђачког парламента  
- Праћење рада стручних већа  
- Извештај о усавршавању наставника (координатор)  
- Организовање завршног дана наставе ученика четвртог 
разреда  
- Поштовање превентивних мера, мере за унапређење Анализа 
здравља, мере за очување здравља ученика и запослених 
- Припремна настава 

 
 
 
 
МАЈ, ЈУН 

- Праћење остваривања Школског развојног плана  
- Анализа и унапрећење добрих мећуљудских односа и радне 
дисциплине запослених у школи 
- Анализа рада тимова  
- Извештај о стручном усавршавању  
- Припреме за успешан завршетак школске године  
- Анализа успешности очувања здравља ученика и запослених 
- Анализа успешности припремне наставе за ученике 8. 
разреда 
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3.5. ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА 
 
  Одељењска већа чине наставници који изводе наставу у одговарајућем одељењу. 
Одељењско веће ради у седницама којима председава одељењски старешина. Одлуке 
се доносе већином гласова, а обавезне су за све чланове. Задаци Одељењског већа 
регулисани су чланом 48. Статута школе. 
 Разредно веће чине сви наставници (учитељи) одељењских већа. Састају се на 
основу свог плана, ради решавања питања од заједничког интереса, размене искустава 
и усклађивања рада. 
 Руководиоци Одељењских већа су: Јелена Ивковић, за наставу од 5. до 8. разреда и 
Силвана Јовановић, за наставу од 1. до 4. разреда. 

 
План рада Одељењског већа првог циклуса 

 
План рада Одељењског већа првог циклуса 

Планирана активност 
Начин 

реализације 
Носиоци 

активности 
Време 

Усаглашавање плана рада Одељењског и НВ 

Разговор  на 
седници 

Одељењског 
већа 

  Руководилац 
ОВ –  

и чланови 
већа 

септембар  

План реализације излета екскурзија и наставе у 
природи 
Договор о сарадњи са родитељима –  време посете 
Утврђивање бројног стања ученика 
Изборни предмети  
Одлука о распореду писмених вежби за ученике IV р. 
Планирање сарадње са друштвеном средином 
Предлози  ученика за укључивање у ИО 
Примена исхода у настави 
Анализа остваривања циљева,задатака и садржаја  
васпитно-образовног рада 

Разговор  на 
седници 

Одељењског 
већа 

  Руководилац 
ОВ –  

и чланови 
већа 

новембар  

Утврђивање успеха ученика из наставних предмета и 
владање ученика на крају првог класиф. периода 
Предлагање ученика за допунски рад 
Разговор о здравственој превенцији ученика 
Анализа степена прилагођености ученика првог 
разреда на школу и школске обавезе 
Примена протокола о заштити ученика 
Анализа сарадње са родитељима 
Анализа остваривања циљева, задатака и садржаја 
васпитно-образовног рада 

Разговор  на 
седници 

Одељењског 
већа 

  Руководилац 
ОВ –  

и чланови 
већа 

децембар – 
јануар   

Утврђивање општег  успеха и владања ученика на 
крају првог полугодишта 
Анализа сарадње са родитељима 
Реализација допунске наставе 
Мере за побољшање успеха  
Договор и припреме за прославу Св.Саве 
Анализа остварености  ЧОС-а 
Анализа прилагођености ученика првог разреда на 
школу и школске обавезе 
Анализа остваривања циљева, задатака и садржаја 
васпитно-образовног рада 

Разговор  на 
седници 

Одељењског 
већа 

ОС,СВ за 
разредну 
наставу 

 април 
Утврђивање успеха ученика из појединих предмета и 
оцене из владања 
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Анализа сарадње са родитељима 
Анализа примене протокола о заштити ученика и 
предлагање мера 
Здравствена превенција ученика 
Избор уџбеника за следећу школску годину 
Анализа остваривања циљева, задатака и садржаја 
васпитно-образовног рада 

Разговор  на 
седници 

Одељењског 
већа 

  Руководилац 
ОВ –  

и чланови 
већа 

Јун  

Анализа реализације фонда часова 
Утврђивање успеха ученика из појединих предмета и 
оцене из владања 
Утврђивање општег успеха на крају наставне године 
Предлози за похвале и награде ученика 
Анализа изведене екскурзије 
Анализа допунске наставе 
Анализа сарадње са родитељима 
Анализа рада Већа током протекле школске године 
Анализа остварености Школског програма 
Анализа остварености  ЧОС 
Предлози за рад Одељењског већа за следећу годину  

 
План рада Одељењског већа виших разреда – предметне наставе 

  

Планирана активност 
Начин 

реализације 
Носиоци 

активности 
Време 

Утврђивање успеха и оцена из владања на крају 
школске године. 

 
руководилац 

и чланови већа 
Август 

Усвајање плана рада одељењског већа. 
Предлог руководилаца за шк. 2021/2022 годину. 
Усаглашавање плана рада ОВ, Наставничког већа и 
Педагошког колегијума. 

Разговор  на 
седници 

Одељењског 
већа 

руководилац 
и чланови већа 

Септембар  

Утврђивање бројног стања ученика. 
Изборни предмети у школској 2021/2022.год.. 
План реализације излета и екскурзија. 
Договор о сарадњи са родитељима – време посете. 
Планирање сарадње са друштвеном средином. 
Предлагање ученика за укључивање у ИО. 
Планирање успеха ученика. 
Одлука ОВ о распореду писмених вежби и задатака. 
Анализа остваривања циљева, задатака, садржаја и 
ОС васпитно - образовног рада. 

руководилац 
 

Новембар  

Утврђивање успеха ученика из наставних предмета и 
владање ученика на крају првог класиф. периода. 
Предлагање ученика за допунски рад. 
Анализа прилагођености ученика петог разреда на 
предметну наставу. 
Разговор о здравственој превенцији ученика. 
Примена протокола о заштити ученика. 
Реализација ваннаставних и слободних активности. 
Анализа остваривања циљева, задатака, садржаја 
васпитно-образовног рада. 

руководилац 
и чланови већа  

 Јануар, 
Фебруар 
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Утврђивање успеха ученика из наставних предмета 
на предлог предметних наставника и владање 
ученика на крају првог полугодишта на предлог 
одељењског старешине. 
Утврђивање општег успеха на крају првог 
полугодишта на предлог одељењског старешине. 
Анализа сарадње са родитељима. 
Планирање реализације припремне наставе за 
ученике осмог разреда. 
Праћење и реализација секција, допунске и додатне 
настaве. 
Мере за побољшање успеха ученика – анализа 
планираног успеха. 
Предлог уџбеника за школску 2022/2023. год. 
Анализа остваривања циљева, задатака и садржаја 
образовно – васпитног рада. 

чланови већа Март  
Утврђивање успеха ученика из наставних предмета и 
владање ученика на крају трећег класиф. пер. 
Информисање о активностима везаним за ЗИ и упис у 
средње школе. Набавка информатора и конкурса. 

 

руководилац 
и чланови већа 

Април 
Пробно тестирање ученика осмог разреда, 
организација ЗИ. 
Aнализа остваривања циљева, задатака и садржаја 
васпитно-образовног рада за осми разред, анализа 
реализације часова. 

руководилац 
и чланови већа  

Мај 
Утврђивање успеха ученика осмог разреда на крају 
другог полугодишта. 
Предлози за похвале и награде ученика, предлог 
ученика осмог разреда за Вукову диплому и ученика 
генерације. 
Aнализа остваривања циљева, задатака и садржаја 
васпитно - образовног рада ученика од 5. до 7. 
разреда. 

руководилац 
и чланови већа 

Јун-јул 

Утврђивање успеха ученика на крају другог 
полугодишта. 
Предлози за похвале и награде ученика. 
Организација разредних и поправних испита. 
Анализа изведене екскурзије. 
Анализа допунске и додатне наставе. 
Анализа сарадње са родитељима. 
Анализа рада већа током протекле школске године. 
Анализа остварености Школског програма. 
Предлози за рад Одељењског већа за следећу годину.  

 

3.6. ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 
 
 Одељењски старешина је педагошки, организациони и административни 
руководилац одељења. Он координира рад свих наставника Одељењског већа, прати 
целокупну проблематику одељења и предлаже Наставничком већу, стручним 
сарадницима и директору школе предузимање потребних мера. У одељењима са 
разредном наставом дужност одељењског старешине врши наставник разредне наставе. 
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Одељењски старешина је дужан да се стара о успеху и понашању ученика, сарадњи са 
родитељима и вођењу педагошке документације. 
 Одељењски старешина врши следеће послове: 
- стара се о остваривању наставног програма у одељењу и укључивању ученика у 
ваннаставне активности; 
- помаже рад одељењске заједнице ученика и друге облике ученичког рада; проналази 
најповољније облике за развијање здравог одељењског колектива; 
- похваљује и изриче васпитно – дисциплинске мере ученицима у границама својих 
овлашћења и предлаже органима школе похваљивање ученика и изрицање васпитно – 
дисциплинских мера ученицима; 
- посећује часове у свом одељењу и саветује се са наставницима и психолошко 
педагошком службом у циљу побољшања успеха и дисциплине ученика; 
- води разредну књигу, матичну књигу и уноси оцене у ђачке књижице и сведочанства; 
- сазива одељенске састанке родитеља; 
- одржава најмање једанпут недељно час одељењског старешине на коме разматра 
проблеме у одељењу; 
- председава комисијом за полагање поправних испита ученика; 
- сазива седнице одељењског већа и руководи истим; 
- одобрава ученицима одсуство са наставе до три дана и 
- врши и друге послове утврђене Законом и Статутом школе. 
 
 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА I - IV 
 

План рада одељењског старешине 
МЕСЕЦ РАЗРЕД 

Септембар I II III IV 
1. Упознавање са тренутном ситуацијом, мерама заштите, планом рада 
и избором  руководства 

* * * * 

2. Правила понашања у складу са тренутном епидемиолошком 
ситуацијом 

* * * * 

3. Како се дружимо, а да поштујемо дистанцу * * * * 
4. Безбедност у саобраћају * * * * 
5. Потребна ми је помоћ-коме да се обратим * * * * 

Октобар I II III IV 
6.Обележавање Дечије недеље – радионица упознавања сличности и 
разлика -Ја сам ја, ко си ти? 

* * * * 

7.Упознајмо свој крај (историја, култура...) * * * * 
8.Како да успешно учим и организујем свој радни дан * * * * 
9.Прве симпатије, другарство и пријатељство * * * * 
10.Чистоћа је пола здравља * * * * 

Новембар I II III IV 
11.Радионица – Бунар жеља * * * * 
12.Бонтон (понашање на  улици, ословљавање, поздрављање...) * * * * 
13.Уређење школског простора * * * * 
14.Колико читате? (избор књига, омиљени писац)    * * * * 

Децембар I II III IV 
15.Радионица – Шта да радим кад ме нешто дели од онога што желим * * * * 
Пријатељство и поверење - како га неговати  * * *  
16.Психофизичке промене у пубертету    * 
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17.Да ли сам задовољан постигнутим успехомшта да учинимо да нам 
успех буде бољи 

* * * * 

18.Обележавање новогодишњих празника. Честитка за мог друга * * * * 
Јануар I II III IV 

19.Радионица- Бесометар * * * * 
20.Обележавање и прослава Свето Саве * * * * 

Фебруар I II III IV 
21.Радионица – У поверењу је успех * * * * 
22.Како да помогнем другу у учењу * * * * 
23.У свету рада – Шта раде моји родитељи, рођаци, комшије * * * * 
24.Мој хоби – покажи шта знаш * * * * 

Март I II III IV 
25.Радионица – Извини и хвала * * * * 
26.Биљке и животиње - моји пријатељи. Поздрав пролећу. * * * * 
27.Породица и моје место у њој * * * * 
Поклон као знак пажње *  *  
28.Кад порастем бићу..  *  * 

Април I II III IV 
29.Радионица – Хајде да се договоримо * * * * 
30.Светски дан здравља - здрава исхрана, лична хигијена * * * * 
31.Дан планете земље-еколошка акција * * * * 

Мај I II III IV 
32. порастем бићу – албум омиљених занимања * * * * 
33.Светски дан без дувана - 31. Мај * * * * 
34.Мај нас позива у природу - посета * * * * 
35.Играј Фер-плеј * * * * 

Јун I II III IV 
36.По чему ћу памтити први/други/трећи/четврти разред * * * * 
 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ V, VI, VII и VIII разреда 
 

МЕСЕЦ РАЗРЕД 

Септембар V VI VII VIII 
„Tо сам ја“ (представљање ученика на почетку шк.године) (шта волим, а шта 
не) 

* *   

Избор одбора одељењске заједнице и договор о раду * * * * 

Правила понашања у школи (дужности редара) *    

Упознавање ученика са кућним редом и изводом из Правилника о безбедности 
ученика, Правилника о похваљивању, награђивању и одговорности ученика и 
правилима понашања 

 * * * 

Моја породица * *   

Шта ја и родитељи очекујемо од ове школске године и како то остварити   * * 

Планирање успеха ученика * * * * 

Октобар V VI VII VIII 
Обележавање Дечије недеље и Дана школе * * * * 

Методе и технике успешног учења * * * * 

Поштујући себе, поштујем и друге * *   

Лична одговорност за бригу о телу и здравим навикама   * * 

Учио сам и оцене показују колико - анализа рада у претходном периоду. 
 

* * * * 

Помоћ ученицима који заостају у раду * * * * 
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Другарство – однос међу ученицима 
 

* * * * 

Друштвено -користан рад – уређење учионице 
 

* * * * 

Укључивање ученика у рад секција према склоностима и интересовањима * * * * 

Новембар V VI VII VIII 
 Анализа успеха и дисциплине на крају првог класификационог периода * * * * 

 Час осмеха (вицеви, анегдоте, имитације...) 
 

* *   

Планирање радног и слободног времена   * * 

Обележавање Дана толеранције * * * * 

Шта читаш? (избор књига, омиљени писац)    * * * * 

Значај хуманитарних акција - акција солидарности „Ученик на делу“ 
 

* * * * 

Здравствена заштита – лична хигијена 
 

* * * * 

Посећеност часова додатне и допунске наставе, секција и ван наставних 
активности 
 

* * * * 

 
Децембар V VI VII VIII 

Радионица – Како нас други слушају   * * 

Дан борбе против сиде - 1. Децембар   * * 

Болести зависности: алкохол, пушење, наркоманија - „шта ја знам о томе“ 
 

* *   

Право и лажно другарство *    

Другарски и сараднички односи у одељењу - ми и они - дечаци и 
девојчице;  
прихватање различитости  

 * * * 

Шта бих побољшао у школи? 
 

* * * * 

Да ли сам задовољан постигнутим успехом, шта да учинимо да нам успех 
буде бољи 

  * * 

Бирамо најбољег ученика у првом полугодишту * * * * 

Анализа успеха у I полугодишту 
 

* * * * 

Јануар V VI VII VIII 

Ведар састанак - забављамо се 
 

*    

Прослава школске славе Св. Саве * * * * 

ТВ емисија коју најрадије гледаш, зашто? 
 

* * * * 

Учимо заједно, припреме за такмичења и зашто је то добро 
 

* * * * 

Критика и самокритика * * * * 

Безбедност у школи, дворишту, на улици * * * * 

Фебруар V VI VII VIII 
Радионица – Кад станем у туђе ципеле   * * 

Подстицање и развијање самоиницијативе код ученика, њихове 
самосталности и интелектуалних способности 

  * * 

Шта учинити да будемо успешнији у другом полугодишту * * * * 

Књига и како је користити у процесу учења.  
 

* * * * 

Моја интересовања и способности – у чему сам успешан   * * 

Проблеми у пубертету. Разговор са педагогом - Дете и узраст 
 

* * * * 

Дан матерњег језика. Језичке занимљивости (тумачење нових речи)   * * 
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3.7. ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА 
 
 Основни задаци стручних већа су да: 
 Припремају делове годишњег плана рада, утврђују распоред остваривања наставних 
целина и јединица и врше усаглашавање остваривања наставних садржаја и предмета;  
 Утврђују облике, методе и средства, као и коришћење адекватне школске опреме и 
наставних средстава;  
 Усклађују индивидуалне планове рада наставника;  
 Предлажу примену нових метода и начина интерпретације наставних садржаја;  
 Прате остваривање школског програма и дају предлоге за његово иновирање,  

Помоћ другу у учењу * * * * 

Одељење је један тим - тим који побеђује.  
 

* * * * 

Јесте ли знали? (занимљивости) 
 

 *   

Март V VI VII VIII 

8. Март 
 

* * * * 

Изостајање са часова и понашање на часу 
 

* * * * 

Разговор са професором из чијег предмета постижу најслабији успех 
 

* * * * 

Школско двориште - моје двориште, однос према природи * * * * 

Понашање на јавним местима- * * * * 

Април V VI VII VIII 

Анализа успеха и дисциплине на крају трећег класификационог периода * * * * 

Светски дан здравља - здрава исхрана, лична хигијена. * * * * 

Како проводим слободно време - игра, телевизија Интернет (facebook)   * * 

Упознавање занимања кроз реалне сусрете   * * 

Прослава ускршњих празника – фарбање јаја 
 

* * * * 

Наш допринос раду секција 
 

* * * * 

Очување животне средине - Рециклажа 
 

* * * * 

Мај V VI VII VIII 

Како да постигнемо што бољи успех 
 

* * *  

Филм – одлазак у биоскоп 
 

* * * * 

Како смо извршавали задатке 
 

* * *  

Однос у одељењу- како их побољшати у наредној години 
 

* * *  

Како смо се дружили * * *  

На крају школовања памтићу...    * 

Организација прославе на крају основне школе    * 

Јун V VI VII VIII 

Критички осврт на рад и дисциплину у току школске године * * *  

Бирамо најбољег ученика 
 

* * *  

Ћао, видимо се следеће школске године 
 

* * *  

Како провести распуст 
 

* * *  
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 Прате уџбеничку и другу литературу и дају предлог наставничком већу за њихово 
коришћење;  
 Обављају и друге послове који му законом, подзаконским актима и одлуком 
директора школе буду стављени у надлежност.  
 Учествују у остваривању корелације међу предметима. 
 Учествују у ужем стручном усавршавању, држању огледних часова и друго. 
 

Формирана стручна већа и руководиоци већа 
 

Назив актива Руководилац 
Стручно веће наставника разредне наставе Силвана Јовановић 
Стручно веће наставника предметне наставе Јелена Ивковић 
Стручно веће језика, уметности и друштвених 
наука 

Јелена Ивковић 

Стручно веће природних наука Нена Стојановић 

 
Стручно веће за разредну наставу 

 

Планирана активност Начин реализације 
Носиоци 

 активности 
Време  

Конституисање 
Стручног већа и израда 
плана рада већа 

- договор 
- измене и допуне 
прошлогодишњег 
плана већа 

Руководилац,  
Чланови већа. 
Тим за заштиту 
ученика од 
насиља,  
Тим за 
инклузију, 
Педагог 

СЕПТЕМБАР 
ОКТОБАР 

Организција наставе, 
изборних предмета и 
секција 

- договор о начину израде                               
- увид у Школски програм 

Избор дечије штампе 
- разговор; размена искуства 
- одабир штампе, информисање 
ученика 

Планирање активности 
у оквиру Дечије недеље 

- разговор                                                           

Припрема програма за 
Дан школе 

- договор чланова већа 
- расподела дужности 

Израда плана стручног 
усавршавања у оквиру 
већа 

- увид у каталог стручног 
усавршавања; израда 
вертикалног и хоризонталног 
вида усавршавања 

Усвајање плана и 
програма за извођење 
једнодневне екскурзије 

- увид у понуде 
- усаглашавање дестинације 

Примена протокола о 
заштити деце од насиља 

- сарадња са ТЗУН                                                             
- увид у извештаје и план Тима 
за заштиту ученика од насиља 

Инклузивно образовање 
– примена 

- преношење стеченог искуства 
и размена истог 

Оцењивање ученика 
- увид у Правилник 
- деф. критер. праћења и 
оцењивања 
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Имплементација исхода 

- уграђивање у наставне 
планове 
- деф. облика и метода рада које 
треба применити 

Увођење нових облика 
и метода наставе 

- сарадња учитеља 
- издвајање примера добре 
праксе 
- избор тема за корелацију 

Чланови већа 
Педагог 
 
 
 
 

ДЕЦЕМБАР 
ЈАНУАР 

Извештај о 
активностима поводом 
Дечије недеље 

- Писани извештај 
- Фотографије, уређење паноа 

Стручно усавршавање 
наставника 

- извештаји о посећеним 
семинараима, размена искуства 
- хоризонтално усавршавање 

Анализа успеха и 
дисциплине ученика на 
крају првог пол. 

- Увид у извештаје 

Предлог мера за 
побољшање успеха и 
мотивисање ученика 

- увид у постојеће стање 
-  договор, предлози 

Инклузивно образовање 
- анализа остварености 
- издвајање примера добре 
праксе 
- предлози, сугестије, размена 
искуства 

Образовни исходи 

Прослава школске славе 
Св. Саве 

- договор, предлози, подела 
задужења 

Анализа реализације 
часова допунске, 
додатне наставе и 
секција 

- писани извештаји 
- разговори 
- постигнути резултати 

 
Чланови већа, 
Педагог, 
Тим за заштиту 
уч. од насиља 

ФЕБРУАР 
МАРТ 

Стручно усавршавање 
наставника 

- анализа 
- стручна предавања у оквиру 
већа 

Анализа примене 
протокола о заштити 
ученика од 
дискриминације, 
злостављања и 
занемаривања - увид у 
постојеће стање 

- анализа постигнутих 
резултата 
- писани извештаји 

Избор уџбеника за 
наредну школску 
годину 

- давање предлога, 
- анализа постојећих уџбеника 
- договор 

Евалуацуја рада 1. - 4. 
разреда 

- писани извештаји 
- разговор Чланови већа, 

Педагог, 
Директор, 
Тим за зашт. 
ученика од 
насиља, 
Тим за 
инклузију 

МАЈ 
ЈУН 

Анализа резултата 
такмичења 

- увид и извештаје и постигнуте 
резултате 

Сарадња са родитељима 
- разговори, размена искустав, 
мере за унапређење сарадње са 
родитељима 

Анализа  остварености 
плана Стручног већа и 

- анализирање 
- сумирање резултата 
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избор руководства за 
сл. шк. годину 

- писање извештаја 

Планирање семинара за 
следећу школску 
годину 

- разговор, разматрање 
- анализа 
- издвајање примера добре 
праксе 

Анализа примене 
протокола 
Анализа остварености 
исхода 
Анализа реализације 
инклузије 
Договор о изради плана 
за следећу годину  

- разговор и договор 
- предлози, анализа постојећег 

 
План рада Стручног већа природних наука за школску 2021/2022. годину 

 

Планирана активност Начин реализације 
Носиоци 

aктивности 
Време 

Конституисање већа - договор 

Чланови 
већа, педагог 

 

А
В

Г
У

С
Т

 / 
С

Е
П

Т
Е

М
Б

А
Р

 

Анализа остварености плана 
стручног већа за шк. 2020./2021. 
год. 

- разговор, процена; писање 
извештаја 
- предлози за савладавање 
потешкоћа уочених анализом 

Разматрање и усвајање плана и 
програма рада за школску 
2021./2022. годину 

- увид у извештај анализе 
прошлогодишњег рада 

Усаглашавање оперативних 
планова рада - редовне, додатне 
наставе, слободних активности  

- договор о начину израде 
- увид у Правилник о исходима 
постигнућа за крај обавезног 
образовања 

Евидентирање потреба и набавка 
наставних средатава 

- договор  

Избор активности за учешће у 
прослави Дечије недеље и Дана 
школе 

 - договор око активности и 
 подела задужења 

Планирање стручних екскурзија, 
посета и излета 

 - договор о реализацији  
  

Обележавање Дана здраве хране 
16.10.2021. и Дана јабуке 
20.10.2021. 

 - договор око активности 
 - подела задужења 

Чланови већа 
 

О
К

Т
О

Б
А

Р
 Организација и реализација 

додатног и допунског рада, као и 
рада еколошке и научно 
истраживачке секције 

- разговор 
- договор о начину рада и времену 
реализације 

Припреме за фестивал науке у 
Београду. 

- договор око активности и 
подела задужења 

Усаглашавање начина 
оцењивања  

- разговор 
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Укључивање наставника 
Стручног већа у рад тима 
Професионалне оријентације 
ученика 8. разреда  
 

- Разговор, сугестије, помоћ око 
доношења одлука које школе 
посетити, а на основу 
интересовања ученика 
- Угледни часови са темом 
професионалне оријентације у 
оквиру предмета 

Чланови 
већа, 

директор, 
педагог 

Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 

Избор ученика за такмичење 
- разговор; анализа рада ученика 
 

Чланови већа 

Учешће у активностима тима за 
самовредновање, тима за ШРП и 
тима за безбедност 

Сарадња са тимовима, избор 
активности 

Чланови већа 

Обележавање међународног дана 
биолошке разноврсности 
(29.12.). 

Избор активности, договор 
Чланови 

већа, тимови 

Д
Е

Ц
Е

М
Б

А
Р

 

Израда страница за сајт школе Избор материјала 

Чланови већа 
Анализа успеха, постигнутог 
знања на крају I полугодишта 

- разговор 
- писање извештаја 

Предлог мера за побољшање 
успеха и мотивација ученика 

- увид у постојеће стање 
- договор, предлози 

Чланови већа 

ЈА
Н

У
А

Р
 / 

Ф
Е

Б
Р

У
А

Р
 

Одржавање школских такмичења 
и анализа резултата  

- договор са члановима већа 
- расподела дужности 

Чланови већа 

Припрема за обележавање 
светског дана штедње енергије 
(5.3.2022.). 

- разговор, 
- избор активности 

Чланови већа             
директор  
педагог 

Организација припремне наставе 
за полагање  ЗИ 

- договор 
- утврђивање начина рада 
- израда плана одржавања часова 

Чланови већа 

Анализа реализације часова 
допунске, додатне наставе и 
секција 

- писани извештаји 
- разговори 
- постигнути резултати 

Чланови већа 
Педагог 

 

Угледни час у фабрици 
Југонатрон у Хуму  

Посета фабрици Југонатрон у 
Хуму 

Ученици 7. 
разреда и 
наставник 

ТИТ 

М
А

Р
Т

 

Реализација угледних часова  

- одржавање часа; 
- посета чланова већа часу; 
- анализа и разговор о часу 
- примери добре праксе 

 
Чланови 

већа, 
Педагог, 

ученици од 
5-8 разреда 

 

Припрема за учешће на - припрема поставке чланови  
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манифестацији „Наук није баук“ 
у Нишу 

- подела задужења већа, 
ученици  

Обележавање значајних датума: 
Дан вода и Дан планете земље 

 
- расподела дужности 

Чланови 
већа, 

ученици од 
5-8 разреда 

Избор уџбеника за наредну 
школску годину 

-договор чланова већа 
чланови  

већа 

Анализа успеха, постигнутог 
знања на крају трећег 
класификационог периода 

- разговор 
- писање извештаја 

Чланови  
већа, 

директор, 
педагог 

А
П

Р
И

Л
 

Анализа реализованих угледних 
часова 

- разговор; анализа 
- писање извештаја 
- увид у документацију 

чланови  
већа, педагог 

Анализа резултата на окружном 
и општинском такмичењу 

- разговор 
- анализа 
- писање извештаја 

чланови  
већа 

Смотра истраживачких радова 
- договор 
- утврђивање активности  
- подела задужења 

Чланови  
већа 

природних и 
друштвених 

наука, 
ученици, 
стручна 
служба 

Стручно усавршавање 
наставника 

- извештаји о посећеним 
семинараима, размена искуства 
- хоризонтално усавршавање – 
предавање по договору 

Чланови  
већа 

 
М

А
Ј 

/ Ј
У

Н
 

Анализа успеха и постигнутог 
знања на крају школске године 

- разговор 
- писање извештаја 

Сумирање резултата рада 
допунске и додатне наставе, 
ваннаставних активности 

- анализа рада 
- писање извештаја 

Анализа остварености плана и 
програма стручног већа у шк. 
2021./2022. год. 

- разговор; увид у документацију 
- анализа рада 
- писање извештаја 

Избор семинара који би 
наставници желели да похађају у 
наредној школској години 

- договор                                                            
- увид у каталог стручног 
усавршавања; израда вертикалног 
и хоризонталног вида усаврш. 

Избор руководиоца за следећу 
школску годину. 

- договор 

 
План рада стручног већа друштвене групе предмета 

за школску 2021/22. годину 
 

Подручје рада Програмски садржаји  Време реализације Носиоци 
активности 

 
 

1. Усвајање предложеног плана 
рада стручног већа за 2021/22. год. 

1. септембар 
 

 1. чланови већа 
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ПРОГРАМИРАЊЕ, 
ПЛАНИРАЊЕ И 
ИЗВЕШТАВАЊЕ 

и бирање руководиоца већа 
 2. Усклађивање глобалних и 

оперативних планова са 
међупредметним компетенцијама и 
стандардима; - усклађивање 
писмених и контролних задатака 
унутар већа и са другим већима 

 3. Планирање допунске, додатне 
наставе и слободних активности 

 4.  Извештавање о раду стручног 
већа на крају првог полугодишта и 
школске године 

 
 
2. септембар 
 
 
 
 
3. октобар 
 
 
4. јануар/јун 

  
  
 2. чланови већа 
  
  
  
  

3. чланови већа 
 
 
4. руководилац 

 
 
 
 
НАСТАВА И 
УЧЕЊЕ 

 1. Договор око уџбеника  
 2. Припрема планова рада за 

ученике који раде по ИОП-у 
 3. Усклађивање критеријума 

формативног и сумативног 
оцењивања 

 4. Припрема ученика за такмичење 
 5. Мере за побољшање успеха 

ученика 

1. септембар 
2. септембар 
 
3.септембар-октобар 
 
4.друго полугодиште 
 
5.новембар/јануар/април 

 1. чланови већа 
 2. наставници 

српског језика и 
историје 

 3. чланови већа 
4. предметни 
наставници 

 5. -//- 

ОБРАЗОВНА 
ПОСТИГНУЋА 
УЧЕНИКА 

 1. Припрема ученика 8. разреда за 
завршни испит 

1.Друго полугодиште  1. наставник 
српског и историје 

 
ПОДРШКА 
УЧЕНИЦИМА 

 1. Организација дана Дечије 
недеље, Дана школе, Светосавске 
приредбе... 

1. октобар/јануар  1. чланови већа, 
наставница српског 
језика 

 
ЕТОС 

 1. Стручно усавршавање наставника 
унутар и ван установе 

1.током године  1. сви чланови 
тима 

 
 
 
ОРГАНИЗАЦИЈА 
РАДА ШКОЛЕ, 
УПРАВЉАЊЕ 
ЉУДСКИМ И 
МАТЕРИЈАЛНИМ 
РЕСУРСИМА 

 1. Чланови већа учествују у раду 
осталих тимова и актива школе 

 2. Чланови већа доприносе својим 
идејама и примерима побољшању 
рада Стручног већа 

 3. Реализациjа проjеката коjима се 
развиjаjу опште и међупредметне 
компетенциjе (угледни и огледни 
часови) 

 4. Уређење зидних паноа унутар 
школе 

1. током године 
 
2. јун-август 
 
 
3.током године 
 
 
 
4.током године 

1. сви чланови већа 
 
2. сви чланови већа 
 
 
3. сви чланови већа 
 
 
 
4. сви чланови већа 
 

 

3.8. ПРОГРАМ СТРУЧНОГ САРАДНИКА ШКОЛЕ 
  
 Стручни сарадници учествују у пословима: 
- планирања и програмирања образовно - васпитног рада,  
- праћења и вредновање образовно - васпитног рада,  
- рада са наставницима,  
- рада са ученицима,  
- рада са родитељима, односно старатељима,  
- рада са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и пратиоцем  
ученика (ако се укаже потреба),  
- рада у стручним органима и тимовима,  
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- сарадње са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом 
локалне самоуправе,  
- вођења документације, припреме за рад и стручно усавршавање 
 

План рада педагога  школе 

    Месец програмски садржаји 
Август - Учествовање у изради анекса школског програма. 

- Учешће у изради концепта Годишњег плана рада школе 
- Припрема и сређивање педагошке документације. 
- Формирање одељења, распоређивање новоуписаних ученика 
- Учествовање у раду стручних органа и тимова школе и изради 
извештаја и планова.     

Септембар - Учешће у изради  Годишњег плана рада школе, 
- Израда извештаја о раду школе за школску 2020/2021. годину, 
- Планирање организације васпитно - образовног рада на почетку 
школске године /подела одељења, дежурства, распоред часова, 
смена, звоњења, учионица,../ 
- Увид у годишње и оперативне планове наставника, 
- Сарадња са наставницима у планирању стручног усавршавања 
- Идентификовање ученика са тешкоћама у развоју, учењу или 
понашању и ученика који имају потребу за посебном друштвеном 
подршком (којима је потребна додатна помоћ и подршка), 
- Учешће у изради ИОП - 2 
- Саветодавни рад са ученицима који испољавају тешкоће у раду или 
понашању. 

Октобар - Саветодавни рад са родитељима ученика, 
- Анализа степена адаптације који су постигли ученици I  и V разреда, 
- Вођење педагошке документације 
- Рад на професионалној оријентацији ученика. 

Новембар - Посета часова редовне наставе, 
- Рад са ученицима којима је потребна посебна помоћ и подршка  у 
раду, 
- Анализа успеха ученика на крају 1. класификационог периода и 
сачињавање извештаја 
- Саветодавни рад са родитељима у циљу  правилног васпитног 
деловања  у оквиру породице ученика, 
- Рад на превенцији малолетничке делинквенције, 
- Рад у стручним тимовима. 
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Децембар 
 

- Посета часова редовне наставе, додатне и допунске наставе и сл. 
активности 
- Анализа часова који су посећени, као и других облика образовно -
васпитног рада и сагледавање њихове дидактичко  методичке 
заснованости (Oствареност циљева и задатака, временска артикулација, 
ефикасност примењених метода, облика и средстава, активност ученика 
на часу), 
- Преглед педагошке документације, 
- Испитивање узрока проблема који се јављају у наставном  процесу, 
- Пружање помоћи наставницима приправницима, 
- Праћење оптерећености ученика, 
- Праћење поступака оцењивања, 
- Сарадња са одељенским старешинама, 
- Истраживање постојеће образовно - васпитне праксе и специфичних 
проблема и потреба у школи. 

Јануар 
Фебруар 

- Израда извештаја о раду педагога за прво полугодиште школске 
2021/2022. године 
- Прикупљање извештаја Тимова и Стручних актива за прво полугоште. 
- Непосредно учешће у припреми и организовању прославе Светог 
Саве, 
- Анализа успеха ученика у I полугодишту и сачињавање извештаја, 
- Учешће у раду стручних актива, 
- Учешће у изради планова и персонализованих програма рада за 
ученике који раде по ИОП-у 2, у оквиру тима за инклузивно образовање  
(за друго полугодиште), 
- Стручно усавршавање педагога , 
- Рад на стручном усавршавању наставника  (предлагање стручне 
литературе и периодике), 
- Рад на превенцији малолетничке делинквенције. 

Март - Индивидуалне и групне консултације са наставницима,  
- Статистистичка обрада података о оптерећености ученика домаћим 
задацима и редовном наставом и/или друга истр. 
- Учешће у организацији школских такмичења 
- Учествовање у унапређивању школске педагошке документације, 
посебно оне која се односи на планирање и праћење реализације 
програма рада школе 
- Праћење спровођења Програма здравственог васпитања ученика 

 
Април 

- Анализа успеха ученика на крају 3. класификационог периода и 
сачињавање извештаја 
- Учешће у раду стручних органа и тимова школе, 
- Рад на професионалној оријентацији ученика VIII разреда, 
- Рад са ученицима у циљу спречавања појаве девијантног понашања, 
- Сарадња са друштвеним институцијама,  
- Припрема тестова за пед. испитивање спремности будућих првака, 

Мај - Провера педаг. спремности деце за редовни полазак у школу (I раз.), 
- Индивидуални и групни разговори са наставницима разредне наставе 
који преузимају нову генерацију првака, 
- Рад на професионалној оријентацији ученика VIII разреда  
(индивидуални саветодавни рад), 
- Сарадња са родитељима ученика VIII разреда, 
- Анализа резултата остварених на такмичењима и припрема извештаја, 
- Сарадња са наставницима у припремању ученика за даље нивое 
такмичења. 
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Јун - Израда извештаја о раду педагога током школске 2021/2022. године 
- Прикупљање извештаја Тимова и Стручних актива за крај школске 
године. 
- Учешће у раду стручних органа и тимова школе, 
- Учествовање у изради извештаја и анализа  успеха и дисциплине 
ученика на крају II полугодишта, 
- Пружање помоћи наставницима који организују припремну наставу, 
- Саветодавни рад са ученицима који имају недовољан успех,  
- Учешће у планир. и програм. припремне наставе, поправних и 
разредних испита, 
- Сагледавање резултата рада школе у школској 2021/2022. години 
- Рад на професионалној оријентацији ученика,, 
- Припрема полазних основа за израду Годишњег плана рада школе за 
школску 2022/2023.  год. 

  
 НАПОМЕНА: Поред Годишњег плана рада, школски педагог израђује и месечне -
оперативне планове рада. Време предвиђено за обављање појединих подручја рада дато 
је оријентационо. Зависно од потреба школе, могућа су мања одступања у поштовању 
наведених термина реализације задатака, али исто тако и одступања у садржају 
програмских задатака. Наиме, у одређеном временском периоду, неким подручјима 
рада може бити посвећено мање или више времена од оног које је Планом предвиђено.
 У Годишњем плану рада школског педагога, нису наведени задаци који се остварују 
перманентно, током читаве школске године, као што је нпр. припрема за рад или 
вођење педагошке документације, учешће у раду појединих стручних актива и тимова.  
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ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКОГ БИБЛИОТЕКАРА 
 

 
Активности 

 
Садржаји 

 
Време 

реализације 

 
Носиоци 

активности 

1. Планирање и 
програмирање 
васпитно - 
образовног рада 
 
 

1. Планирање набавке литературе за ученике и 
наставнике 
2. Планирање сарадње са стручним већима и 
активима 
3. План и програм обуке ученика да се служе 
библиотеком и изворима информације (часови 
у библиотеци) 
4. Издавање књига, вођење евиденције 
(сигнирање) 
 

август,  
септембар 
септембар 
 
септембар 
 
децембар- 
јануар 

директор, 
педагог, 
председници  
стручних већа, 
службеник 
рачуноводства, 
наставници 
разредне наставе, 
наставници 
предметне наставе 

2. Остваривање, 
праћење и 
вредновање 
образовно – 
васпитног рада 

1. Учешће у изради Годишњег плана рада:  
- структура Годишњег плана рада школе 
- план рада библиотекара 
- планирање културних манифестација 
- план стручног усавршавања 
- план самовредновања рада школе 
2. Усклађивање библиотечког пословања са 
наставним плановима и програмима рада шк. 
3. Анализа извештаја о раду школске 
библиотеке  са мерама за унапређење  рада 
4. Реализовање активности на популаризацији 
читања и унапређивању читалачких навика 
ученика укључивањем већег броја ученика 
старијих разреда у рад школске библиотеке 

Септембар 
 
током  
године 
 
 
 
током  
године 
 
 
током 
школске 
године 

Директор, 
председници 
стручних већа, 
наставници 
свих предмета 
 
 
 
информатичар 
 
директор 
сарадници 

3. Рад са 
наставницима 

1. Сарадња са наставницима у припремању 
ученика за самостално коришћење разних 
извора информација и на промоцији читања 
2. Организовање наставних часова у 
дигиталном кабинету 
3. Утврђивање годишњег плана обраде лектире 
4. Пружање помоћи наставницима у 
реализацији огледних часова 
5. Пружање помоћи наставницима у 
осмишљавању рада са ученицима којима је 
потребна додатна подршка  

током 
школске 
године 
 

наставници 
 

4. Рад са 
ученицима 

1. Припремање ученика за самостално 
коришћење различитих извора сазнања 
2. Пружање помоћи ученицима у припреми и 
обради задате теме; индивидуални рад са 
ученицима на изради семинарских и 
истраживачких радова, реферата, презентација 
и проширених домаћих зад. 
3. Развијање читалачких, истраживачких и др. 
навика и способности ученика 
4. Рад са ученицима у библиотеци на 
реализацији различитих пројеката 
5. Посета сајму 

Током 
школске 
године 

Сви ученици 
од првог до 
осмог разреда, 
одељењске 
старешине, 
наставници 
предметне и 
разредне 
наставе 
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3.9. ПРОГРАМ САВЕТА РОДИТЕЉА 
 
Савет родитеља школе 
 Даје мишљење о предлогу Годишњег плана рада школе,  
 Разматра,  предлаже, учествује у решавању питања успеха ученика и понашања 
 Даје мишљење о плану екскурзије и наставе у природи,  
 Организује и спроводи сарадњу са друштвеном средином,  
 Учествује у реализацији културних и јавних наступа у школи 
 По потреби учествује у раду школских тимова, али не цео савет, већ по један 
родитељ. 
 Одлучује о донаторском динару школи. 
 Сарадња школе и породице одвијаће се преко индивидуалних и групних контаката 
родитеља са наставницима, разредним старешинама, педагогом и директором школе. 
Поред родитељских састанака, користиће се и форма сарадње ”Дан отворених врата”, 
посете породици уколико је то неопходно, ради успешнијег остваривања васпитне 
улоге породице. 
 Чланови Савета родитеља су бирани на родитељским састанцима и из сваког 
одељења је један представник, као и по један члан из припремних предшколских група. 
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Програм Савета родитеља 
 

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ 
НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦ. 
НОСИОЦИ 
АКТИВНО. 

ВРЕМЕ 
РЕАЛ. 

- Конституисање Савета родитеља за школску 
2021/22. годину 
- Избор председника и заменика председника Савета 
родитеља 
- Избор представника Савета родитеља за стручни 
актив за развојно планирање, за члана Тима за 
самовредновање, Тима за заштиту од 
дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања, Тима за обезбеђивање квалитета и 
развој установе. 
- Избор представника Савета родитеља за локални 
савет родитеља 
- Упознавање чланова СР са надлежностима Савета, 
правилима понашања у школи и Правилником о 
протоколу поступања у установи у одговору на 
насиље, злостављање и занемаривање 
- Разматрање извештаја о реализацији годишњег 
плана рада за школску 2020/21. год. 
- Разматрање извештаја о завршном испиту за 
школску 2020/21. годину. 
- Разматрање извештаја о раду директора школе за 
школску 2020/21. год. 
- Разматрање извештаја о реализацији плана 
стручног усавршавања у шк. 2020/21. год. 
- Разматрање извештаја о реализацији развојног 
плана у шк. 2020/21. год. 
- Разматрање извештаја о самовредновању школе 
- Разматрање пердлога Годишњег плана рада школе 
за школску 2021/22. год. 
- Разматрање Анекса Школског програма за шк. 
2021/22. год. 
- Разматрање предлога за прикупљање средстава од 
родитеља у шк. 2021/22. год. (Ђачки динар) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дискусија,  
аргуметација,  
договор, 
гласање 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директор 
Председник 
СР С

еп
те

м
ба

р 
О

к
то

ба
р 

- Информација о раду и успеху ученика на крају 
првог класификационог периода 
- Упознавање са извештајем школског лекара о 
здрављу ученика 
-  Организовање хуманитарне акције и учешће у 
акцијама Ученичког парламента 
-  Договор о прослави школске славе ,,Свети Сава" 

Извештај о 
успеху, анализа 
остварености 
програма,  
дискусија,  
предлог мера 

Директор, 
Председник 
Савет 
родитеља 

Н
ов

ем
ба

р 
де

ц
ем

ба
р

 
ја

н
уа

р 

- Разматрање извештаја о успеху и владању ученика 
на крају првог полугодишта 
-  Разматрање извештаја о реализацији ваннаставних 
активности ученика 
- Давање предлога за унапређење квалитета 
образовно васпитног рада 

Извештај о 
успеху, анализа 
остварености 
програма,  
дискусија,  
предлог мера,  
закључци 

Директор 
 

Ф
еб

ру
ар

 
 м

ар
т 
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-  Професионална оријентација ученика 
- Организација завршног испита 
 
 

- Анализа 
извештаја о 
реализованим 
екскурзијама,  
дискусија,  
закључци 
Представљање 
плана проф. 
оријентације 

Директор, 
стручни 
вођа 
екскурзије 
 
 А

п
ри

л 
м

ај
 

  

- Анализа рада Савета родитеља 
- Разматрање извештаја успеха и дисциплине 
ученика на крају школске године 
- Давање предлога за понуду изборних предмета 
- Давање предлога за унапређење квалитета 
образовно васпитног рада 

- Дискусија,  
анализа 
извештаја 
- Анализа 
успеха ученика 
и дисциплине, 
дискусија 
- Анализа васп. 
- обр. рада, 
предлог мера, 
закључци  

Директор, 
Председник 
Савет 
родитеља 
 

Ју
н

 
ав

гу
ст
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3.10. СТРУЧНА ВЕЋА, ТИМОВИ И КОМИСИЈЕ 

Стручно веће/Тим/Комисија Чланови 

Стручно веће наставника разредне 
наставе 

Силвана Јовановић, координатор 
Јасмина Божиновић 
Милена Веселиновић 
Сузана Стојановић 
Радмила Марковић 
Никола Живковић 
Јелена Станковић 
Мирјана Јанковић 
Маја Станковић 

Стручно веће природних наука 

Нена Стојановић, координатор  
Зорана Јанковић 
Божидарка Петковић 
Дејан Костић 
Ненад Игњатовић 
Ивица Маринковић 
Милена Стевановић 
Александра Јанковић 
Јелена Ђелић 
Зорица Топаловић 
Борислав Шуклета 

Стручно веће језика, уметности и 
друштвених наука 

Јелена Ивковић, координатор 
Слађана Јовановић 
Јелена Милошевић 
Славиша Вучковић 
Драгана Величковић 
Ивана Станковић 
Марија Петровић 
Ивица Живковић 

Стручни актив за развој школског 
програма 

Ирена Спасић, координатор  
Руководиоци стручних већа  
Александра Јанковић 
Зорана Јанковић 
Драгана Величковић 
Мирјана Јанковић 
Дејан Костић 

Стручни актив за развојно планирање 
 

Ивица Живковић, координатор 
Милена Стевановић 
Зорица Топаловић 
Марија Петровић 
Драгана Величковић 
Стручни сарадник 
Директор 
Аца Крстић (родитељ) 
Александар Милојевић 
Представници Ученичког парламента 

Тим за самовредновање школе 

Силвана Јовановић, координатор 
Никола Живковић 
Зорана Јанковић 
Ненад Игњатовић 
Јелена Ивковић 
Јелена Ђелић 
Зоран Павловић (родитељ) 

Тим за професионалну оријентацију 
ученика 

Јелена Ивковић, координатор 
Педагог школе 
Милена Стевановић 
Борислав Шуклета 
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Тим за заштиту ученика од 
дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања 
 

Радмила Марковић, координатор 
Сузана Стојановић 
Слађана Јовановић 
Александра Јанковић 
Директор школе 
Педагог школе 
Душан Пејчић 
Јелена Ивковић 
Радмила Тошић (родитељ) 

Тим за инклузивно образовање 

Борислав Шуклета, координатор 
Јелена Ивковић 
Педагог школе 
Драгана Величковић 
Сузана Стојановић 
Јелена Станковић 
Ивица Живковић 
Јасмина Божиновић 

Тим  за  обезбеђивање квалитета и 
развој установе 

Директор школе  
Педагог школе 
Јелена Ивковић 
Маја Станковић 
Марина Милојевић (родитељ) 

Тим за професионални развој  
Ивана Станковић, координатор  
Директор школе 
Милена Веселиновић 

Тим за међупредметне компетенције и 
предузетништво 

Ненад Игњатовић, координатор  
Божидарка Петковић 
Драгана Величковић 
Ивица Живковић 
Јелена Ивковић 
Силвана Јовановић 
Педагог школе 

 
Сва стручна већа, тимови и комисије: 
 Сачињавају свој план рада 
 Спроводе активности у складу са планом 
 Воде евиденцију о раду 
 Пишу извештај о раду који подносе директору школе 

 Извештаји се разматрају на Наставничком већу и полазна су основа за израду 
Годишњег плана за наредну школску годину. 
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3.11. Стручни актив за развој школског програма 
 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
 

Планирана 
активност 

Начин реализације 
Носиоци 
активности 

Време 

Израда плана и 
програма актива за 
ШРП за 2021/2022. 

- разговор 
- утврђивање примарних задатака Чланови 

актива 
 

 
Септембар 

Годишњи план рада 
- учешће чланова актива у изради 
годишњег плана рада школе 
- договор, подела задужења 

Праћење и евалуација 
Школског програма  
у школској  
2021/2022. години 

-  вођење евиденције 
- писање извештаја 
- састанци са одељењским већем и 
члановима Педагошког колегијума,  
анализа 

Чланови 
актива 
 

Током 
школске 
године 

Примена образовних 
стандарда  

Сарадња  са 
Педагошким 
колегијумом 

- договор о организацији рада 
- обезбеђивање и у напређивање 
васпитно - образованог рада 
- извештаји о остваривању наставних 
планова и садржаја 

Током 
школске 
године 

Сарадња са тимом за 
самовредновање  

- заједнички састанци 
- реализовање заједничких циљева и 
задатака предвиђених акционим 
плановима тимова 

Током 
школске 
године 

Сарадња са активом 
за развојно 
планирање 

- заједнички састанци 
- договор о реализовању заједничких 
циљева и задатака тимова 

Чланови 
ШРП и 
чланови 
актива 

Током 
школске 
године 

Сарадња са Стручним 
тимом за ИО 

- заједнички састанци 
- договор, реализовање заједничких 
циљева.. 

Чланови 
актива и 
стр.тима 

Сарадња са 
Ученичким 
парламентом 

Састанци - разговор о остваривању 
наставних садржаја 

Чланови 
парламента 

Активности у 
образовно - 
васпитном раду 
школског програма 

- праћење планираних активности у 
школском програму, анализа 
- мере за унапређивање постојећих 
активности 
-састанци са члановима стручних већа 

Чланови 
актива 

Током 
школске 
године 

Програм 
Здравственог 
васпитања 

- увид у извештаје праћења 
остваривања програма 
- разговор и анализа 
- предлагање мера за унапређивање 
реализације и програма 

Чланови 
актива 

Током 
школске 
године 

Примена Посебног 
протокола у 
школском програму 

- разговор о имплементацији 
протокола у наставне планове и  
програме, облике рада 
- сарадња са члановима тима за 
заштиту деце од насиља 

Чланови 
актива и 
чланови тима 
за заштиту 
деце 

Током 
школске 
године 

Евалуација рада - писање извештаја Чланови Мај/Јун 
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актива за развој 
Школског програма у 
2021/2022.  год. 

- осврт на реализоване активности 
- уочени недостаци у раду 
- предлагање мера за побољшање 
рада 

актива 

3.12. Тим за развојно планирање 
 
Стручни актив за развојно планирање чине представници наставника и стручних 
сарадника, јединице локалне самуправе, Ученичког парламента и Савета родитеља. 
Чланове стручног актива за развојно планирање именује Школски одбор. 
 
 

План рада Стручног актива за развојно планирање 
 

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОС. 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗ 
Израда новог плана и 
програма рада тима 
Развојног плана 

Израда акционог плана за 
период 2021/2022. год. 
Сарадња са другим стручним 
активима, већима и тимовима 

Чланови актива 

С
еп

те
м

ба
р,

 
ок

то
ба

р 

Сарадња са тимом за 
самовредновање 

Увид у резултате добијених 
самовредновањем 
Анализа 
Предлог активности 

Чланови актива и 
тима за самовред. 

Разматрање и анализа 
битних питања везаних за 
даљи развој школе и 
наставог процеса 

Спровести анкету о оцењивању 
у сарадњи са тимом за 
самовредновање а резултате 
акнкете  

Чланови тимова за 
развојно 
планирање, 
самовредновање и 
ИОП-а н
ов

ем
ба

р 

Рад са талентованом децом, 
идентификација и 
препознавање талентованих 
и надарених ученика 

Подизање компетенција 
наставниказа рад са 
талентованом децом 
 

Сви наставници 

Т
ок

ом
 

го
ди

н
е 

Сарадња са Ученичким 
парламентом, са Саветом 
родитеља 

Остваривање заједничких 
циљева и задатака предвиђених 
акционим плановима 

Чланови оба тима  

Т
ок

ом
 

го
ди

н
е 

Подизање нивоа безбедности 
у школи   

Већи број ванаставних 
активности, рад у секцијама 

Сви наставници 
Т

ок
ом

 
го

ди
н

е 

Упознавање запослених са 
реализованим активностима 

На седницама Наставничког 
већа, укључивање у рад 
запослених 

Чланови тима 

Д
ец

ем
ба

р
/ 

ју
н 
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3.13. Тим за самовредновање школе 
 

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 
 

1. ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И 
ИЗВЕШТАВАЊЕ  

 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

Израда Плана и програма наставе и учења за 4. 
разред. 

септембар Одељењско веће 4. разреда 

Израда Плана и програма наставе и учења за 8. 
разред. 

септембар Одељењско веће 8. разреда 

Допуна школског програма за 2. разред септембар Одељењско веће 2. разреда 

На Педагошком колегијуму договорена нова 
форма оперативних планова усклађена са 
организацијом образовно - васпитног рада за 
време пандемије COVID 19. 

август Одељењско веће  

Израда Годишњих извештаја о раду свих тимова 
и стручних већа. 

јун-август 
Тим за Извештај ГПР-а 
Стручна већа 
Стручни сарадници  

Редовно праћење и извештавање са састанака 
Тимова, стручних и одељењских већа, стручних 
тела у електронском дневнику или у 
документацији руководилаца. 

током школске 
године 

Руководиоци тимова, стручних и 
одељењских већа 
Директор 
Секретар 

Израда Годишњег плана рада који је у складу са 
школским програмом, развојним планом и 
годишњим календаром. 

август 
септембар 

Тим за ГПР 
Стручна већа 
Стручни сарадници  

Планирање тематских недељa, тематских дана и 
угледних часова у ГПР за школску 2021/2022., уз 
примену савремених облика наставе. 

септембар Наставници 

Уграђивање планираних активности из акционог 
плана ШРП-а  у програме стручних већа, 
одељењског већа, одељењског старешине у 
разредној и предметној настави. 

август 
Стручно веће за разредну наставу 
Одељењска већа у предметној 
настави 

Израда упитника за област квалитета ,,Настава и 
учење“. 

јануар 
фебруар 

Тим за област квалитета 

Израда извештаја резултата.  јун, август Тим за област квалитета 

Презентовање извештаја Тиму за 
самовредновање, стручним телима и ШУ и 
израда акционог плана за наредну годину. 

август 2022. Тим за област квалитета 

Дневно планирање – припреме за редовне 
часове, часове допунске, додатне наставе и 
слободних активности прилагодити структури 
одељења, уважавајући узрасне, развојне и 
специфичне потребе ученика, наставу 
оријентисати на исходе и самопроцену рада 
наставника. 

Током целе 
године 

Учитељи и наставници 

Планирање васпитног рада на основу података 
истраживања - самовредновање, ШРП и сл. 

Током целе 
године 

Учитељи и наставници 
Стручни сарадници 
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Наставити са израдом ИОП-а за сву децу којима 
је потребна додатна подршка у раду - педагошки 
профили, планови активности. 

Током целе 
године 

Учитељи и наставници, стручна 
служба 

Испитивање интересовања ученика за слободне 
и ваннаставне активности. 

септембар 
јун 

Педагошки колегијум 
Одељењска већа 
Стручни сарадници 

 
2. Акциони план за област: НАСТАВА И УЧЕЊЕ  

за школску 2021/22. годину 
 

АКТИВНОСТ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВРЕМЕ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

1. Прикупљање података релевантних за подручја вредновања 

Планирање и припемање 
наставе 
1. Извршити преглед педагошке 
документације наставника - 
годишњи и оперативни план 
рада за сваки предмет; 
2. Утврдити да ли је извршена 
потребна корелација међу 
предметима; 
3. Утврдити да ли се наставници 
редовно припремају за наставу, 
да ли поседују припреме за час; 
4. Утврдити да ли наставници 
користе додатну стручну 
литературу, интернет и друге 
изворе у настави.  

1. Анализа и редован преглед 
педагошке документације 
наставника од стране стручног 
сарадника (планови рада 
наставника, писане припреме 
наставника, записници 
стручних већа, белешке 
наставника, материјали за 
наставу, свеске ученика); 
2. Евиденције током стручно - 
педагошког  надзора.(изор 
података- образац за праћење 
школског часа са стандардима 
и индикаторима из области 
настава и учење из приручника 
о самовредновању). 

1. Током 
школске 
године 

2. У 
планираним 
терминима 
стручно -

педагошког 
надзора 

1. Представници 
стручних већа 

Наставни процес 
1. Кроз непосредан увид у 
наставни процес током стручно - 
педагошког надзора утврдити 
који је ниво комуникације и 
сарадње између наставника и 
ученика; 
2. Проценити ниво 
рационалности и организације у 
настави (да ли се наставници 
руководе планираним циљевима 
и задацима , да ли су наставне 
методе, средства, облици рада 
усклађени са циљевима часа, 
наставним садржајима и 
примерени узрасно - развојним 
карактеристикама ученика); 
3. Да ли наставници подржавају 
интересовања ученика и 
подстичу развијање нових; 
4. Да ли наставници охрабрују 
ученике да користе претходна 

1. Евиденције током стручно - 
педагошког надзора (извор - 
образац за праћење школског 
часа); 
2. Структуирање, спровођење и 
обрада резултата упитника 
намењеног наставницима који 
се односи на подручје 
вредновања-наставни процес, 
из приручника о 
самовредновању; 
3. Структуирање, спровођење и 
обрада резултата упитника 
намењеног ученицима 4. 
године 

1. У 
планираним 
терминима 
стручно -

педагошког 
надзора; 

2. Октобар -
новембар 

2021. године; 
3. Април, мај 
2022. године 

1. Директор, 
стручни сарадник 
2. Тим за 
самовредновање 
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знања и да их примењују у 
свакодневном животу; 
5. Утврдити да ли су ученици 4. 
разреда задовољни наставом. 

Учење 
1. Стручни сарадник кроз 
разговоре са одељењским 
старешинама и ученицима врши 
процену степена одговорности 
ученика у извршавању 
свакодневних обавеза и 
процењује степен самосталности 
у раду; 
2. На часовима одељењског 
старешинства уз помоћ стручног 
сарадника врши се евиденција 
начина и техника учења које 
ученици свакодневно користе, 
истовремено обавити едукацију 
ученика о пожељним и 
ефикасним техникама учења.   

1. Евиденције стручног 
сарадника о запажањима током 
педагошко- саветодавног рада 
са наставницима и ученицима: 
2.Евиденција стручног 
сарадника након присуства 
часовима одељењског 
старешинства  

1. Током 
године; 
2. Новембар 

1. Одељењске 
старешине,  
2. Учитељи,  
3. Стручни 
сарадник 

Праћење напредовања 
ученика 
1. Прикупљање неопходних 
података о оцењивању кроз 
стручно – педагошки надзор  
(да ли се формативно и 
сумативно оцењивање врши 
континуирано, да ли се 
примењује правилник о 
оцењивању, да ли постоје 
разлике у погледу критеријума 
оцењивања код предметних 
наствника); 
2. Анализа и статистички приказ 
успеха ученика на крају сваког 
класификационог  периода. 

1. Евиденције током стручно-
педагошког надзора; 
2. Дневници евиденције 
образовно-васпитног рада; 
3. Белешке наставника; 
4. Извештаји о напредовању 
ученика; 
5. Записници након сваког 
класификационог периода и 
табеларни, статистички приказ 
успеха ученика. 

1. У 
предвиђеним 
терминима за 

стручни – 
педагошки 

надзор; 
2. Током 
школске 
године 

1. Директор; 
2. Стручни 
сарадник; 
3. Чланови тима 

2. Упознавање родитеља и 
ученика са анализом успеха на 
класификационим периодима 

1. Слање електронском поштом 
одељењским старешинама  
2..Презентације на 
родитељском састанку 

Класификацио
ни периоди 

Стручни 
сарадник 
одељењске 
старешине 

3. Праћење реализације 
пројектне и тематске наставе 

1. Прикупљање података од 
Тима за Међупредметне 
компетенције, иницијативу и 
предизетништво 

током године координатор тима 

4. Праћење угледних и 
огледних часова и активности 

1. Присуствовање  часовима и 
попуњавање протокола са 
дискусијом и анализом  

током године 
наставници и 
стручни сарадник 
директор 
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5. Анализа прикупљених 
података који се односе на 
подручја вредновања у току 
школске године 

Анализа свих релевантних  
извора који су предвиђени 
акционим планом 

Јун 2022. 
године 

Тим за 
самовредновање 

6. Интерпретација резултата и 
писање извештаја 

1. Извештај о самовредновању 
рада школе који је саставни део 
Годишњег извештаја рада 
школе 

Јун 2022. 
године 

Координатор 
тима  

 
3. ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 

АКТИВНОСТ 
ВРЕМЕНСКА        
ДИНАМИКА 

НОСИОЦИ  
АКТИВНОСТИ 

1. Иницијални  тестови (састављање на нивоу стручних и 
одељењских већа), анализа резултата и достављање стручној 
служби. 

Септембар Стручна већа 

2. Планирати у оперативним плановима, плановима 
индивидуализације и допунској  настави активности које ће  
кориговати узроке нижих постигнућа након иницијалног 
тестирања уколико се укаже потреба. 

Септембар/ 
октобар 

Стручна већа 

3. Унапређивање сарадње  са  родитељима.  Континуирано 

Предметни 
наставници, 
одељ.старешине у 
сарадњи са ПП 
службом и 
директором 

4. Тестирања ученика 8. разреда  као припрема за завршни 
испит. 

Током школске 
године 

Предметни  
наставници у 
сарадњи са ПП 
службом и 
директором 

5. Пробни испит за ученике 8. разреда. Април Стручна већа 

6. Припрема за завршни испит читаве године. 
Током школске 

године 
Стручна већа и 
директор 

7. Планирање на нивоу стручних већа анализе резултата 
постигнутих на завршном испиту (предмети који се полажу) и 
израде планова за побољшање резултата на завршном испиту. 

Током школске 
године 

Стручна већа 

 

4. ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 
 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

Израда планова 
индивидауализације и ИОП-а, праћење, 
евалуација и ревизија ИОП-а. 

Током школске 
године 

Наставници, стручни сарадник, 
родитељи 

Предузимање мера подршке ученицима на 
основу анализе успеха и дисциплине 
ученика -појачан васпитни рад. 

Током школске 
године 

Одељењске старешине, 
наставници, директор, стручни 
сарадник, родитељи 
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Израда планова подршке у учењу за ученике 
који имају три и више негативних оцене  
након класификационих периода или по 
потреби у сарадњи са родитељима; 
компензаторни програми. 

После 
класификационих 
периода и када се 
уочи потреба 

Одељенске старешине, предметни 
наставници, стручна служба  

Идентификовање ученика којима је потребна 
додатна подршка и планирање наставка 
додатне подршке и вредновања планова 
индивидуализације и ИОП-а. 

Чим се уочи потреба 
за додатном 
подршком током 
године 

Учитељи, наставници, стручна 
служба, директор 

Сарадња са родитељима у пружању подршке 
ученицима. 

Током школске 
године 

Одељењске старешине, 
наставници,директор, стручни 
сарадник, родитељи 

Примена упитника за родитеље о сарадњи са 
школом на крају првог полугодишта на 
случајном узорку. 

јануар 
мај/јун 

Стручни сарадници 
Одељењске старешине 

Континуирана подршка ученицима кроз 
часове допунске и додатне наставе. 

Током школске 
године 

Учитељи, наставници 

Реализација активности у оквиру 
обележавања Дечје недеље и Дана школе. 

октобар 
учитељи, наставници, стручни 
сарадници 

Реализација часова предметних наставника 
ученицима четвртог разреда. 

Током школске 
године 

Учитељи, стручни сарадници, 
наставници 

Професионална оријентација ученика 8. 
разреда. 

Током школске 
године 

Чланови тима за ПО, одељењске 
старешине 

Анкетирање ученика за ваннаставне 
активности за наредну школску годину. 

септембар 
Педагошки колегијум, стручни 
сарадници, родитељи 

Сарадња са институцијама у пружању 
подршке ученицима (Центар за социјални 
рад, ИРК, општина Црвени Крст). 

Током школске 
године 

Одељењске старешине, стручни 
сарадници 

Настава на даљину. 
Током школске 
године 

Учитељи, наставници, стручни 
сарадници, РТС 

Пружање подршке ученицима приликом 
коришћења веб алата, по потреби и 
родитељима. 

Током школске 
године 

Учитељи, васпитачи, наставници, 
стручни сарадници 

 

5. ЕТОС 
 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕНСКА 
ДИНАМИКА 

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

ПРОМОЦИЈА ШКОЛЕ 
(сајт, тв емисије, протокол о сарадњи 
са институцијама у граду). 

У току школске године 
Ученички парламент, 
Стручни сарадник, 
директор 

Укључивање родитеља у активности 
ПО за школску 2021-2022. 

Друго полугодиште Тим за ПО 

Отворена врата школе 
(позивање родитеља, најава и посета 
родитеља). 

У току школске године 
Наставници,учитељи 
Родитељи 
Сајт 

Промоција примера добре праксе У току школске године Наставници 
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запослених у школи. Стручни сарадник 
Примена интерног система 
награђивања ученика за постигнуте 
резултате. 

На крају наставне године Одељењске старешине 

Промовисање ученика и наставника 
који су постигли успех на неком нивоу 
такмичења. 

У току школске године Одељењске старешине 

Креирање и реализовање радионица за 
ученике о насиљу, дискриминацији и 
конструктивном решавању конфликата 
на ЧОС-у.  

У току школске године 

- Стручна служба у сарадњи са 
одељењским старешинама и 
Ученичким парламентом 
- Тим за безбедност 
 

Упознавање запослених са 
Правилником о Протоколу поступања 
у установи у одговору на насиље, 
злостављање и занемаривање. Рад на 
платформи „Чувам те“. 

Прво полугодиште 
Тим за превенцију насиља и 
дискриминације 

Укључивање ученика којима је 
потребна додатна подршка у приредбе 
и друге ваннаставне активности у 
школи. 

У току школске године Учитељи и наставници 

 
6. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И 

МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 
 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 
Посете часовима редовне наставе, 
угледним часовима и тематским 
данима директора, стручних 
сарадника и наставника, уз 
анализу и дискусију. 

Током школске године 
Директор и стручни сарадник 
Наставници 

Присуствовање акредитованим 
обукама. 

Према плану усавршавања 
Директор 
Наставници 
Стручни сарадник 

Набавка савремене дигиталне 
опреме за ученике. 

Током школске године, у 
складу са финансијским 
могућностима 

Директор 

Формирање већа, тимова и актива 
за наредну школску годину. 

Август - септембар 
Током школске године-
реализација 

Директор 
Чланови Тимова 

Промоција постигнутих резултата 
ученика и наставника. 

Током школске године 
Директор 
Наставници 

Планско и редовно спровођење 
самовредновања и упознавање 
стручних тела са резултатима. 

Током школске године 
Директор, стручни сарадници и 
координатори кључних области 
самовредновања 

Праћење конкурса за пројекте, 
припрема пројеката и реализација 
активности у оквиру пројеката.  

Током школске године Директор, чланови тима 

Даље унапређење сарадње са Током школске године Директор, Тим за кључну област Етос 
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Саветом родитеља, другим 
установама, организацијама и 
локалном заједницом-коришћење 
ресурса локалне заједнице. 

Унапређивање материјално -
техничких ресурса. 

Током школске године, у 
складу са финансијским 
могућностима 

Директор 

Спровођење упитника о 
задовољству организације рада 
школе, квалитету наставе и 
других питања, за ученике, 
родитеље и наставнике. 

април/мај/јун Стручни сарадник 

                                                             

3.14. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И 
РАЗВОЈ ШКОЛЕ 

 
Формирање тима: Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе формиран је у 
складу са чланом 130, став 14, тачка 4. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“ бр.88/2017, 27/2018- др.закони, 10/2019, 6/2020). 
 Рад тима усмерен је ка успостављању и функционисању интерног система квалитета 
у установи. Подразумева се да су под окриљем рада тима обухваћене и координисане 
све активности и мере које предузимају постојећи стручни органи, тимови и педагошки 
колегијум. 
Чланови тима: Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе треба да чине 
представници запослених, родитеља, односно других законских заступника, ученичког 
парламента, јединице локалне самоуправе, односно стручњака за поједина питања. 
Директор и стручни сарадници су стални чланови овог тима. 
Делокруг рада: Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе, стара се о 
обезбеђивању и унапређивању квалитета образовно - васпитног рада установе; прати 
остваривање школског програма; стара се о остваривању циљева и стандарда 
постигнућа; развоја компетенција; вреднује резултате рада наставника, васпитача и 
стручног сарадника; прати и утврђује резултате рада ученика и одраслих. 
Улога Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе у функционисању интерног 
система, а посебно је значајна у: развоју методологије самовредновања у односу на 
стандарде квалитета рада установа, коришћењу аналитичко - истраживачких података 
за даљи развој установе, давању стручних мишљења у поступцима за стицање звања 
наставника, васпитача и стручног сарадника, праћењу развоја компетенција 
наставника, васпитача и стручних сарадника у односу на захтеве квалитетног васпитно 
- образовног рада, резултате самовредновања и спољашњег вредновања, праћењу 
напредовања ученика у односу на очекиване резултате. 
 Планирање рада тима подразумева уважавање особености рада школе, потребе 
ученика, наставника, родитеља, локалне заједнице. Приликом годишњег планирања 
рада овог тима, уважава се контекст у коме установа ради и специфичне потребе 
деце/ученика и запослених. 
  



Основна школа „Војислав Илић Млађи” Хум 

Годишњи план рада школе                                                       2021/2022. 83 
 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

Конституисање 
Тима  

септембар   

- договори, 
консултације, састанци 
- предлагање чланова, 
избор координатора и 
записничара  

Директор  

Израда Програма 
рада Тима  

септембар  

- консултације, састанци  
- дефинисање елемената 

потребних за израду 
Програма  

Чланови Тима  

Анализа ефеката 
предузетих мера 
за унапређивање 
квалитета рада  

завршетак 1. и 2. 
полугодишта  

- разматрање извештаја 
стручних већа, тимова и 
стручних актива уз 
анализу и давање 
препорука   
- израда Извештаја са 
анализом стања и 
препорукама за 
унапређење - 
презентовање Извештаја 
на Педагошком 
колегијуму, Школском 
одбору и Савету 
родитеља  

Тим за 
обезбеђивање 
квалитета и 
развој установе, 
Тим за 
самовредновање
, Стручни актив 
за развојно 
планирање, 
стручна већа и 
тимови  

Иницирање и 
реализација 
пројеката и 
истраживања у 
функцији 
унапређења 
образовно - 
васпитног рада  

током школске   

- имплементација 
активности пројекта 
обогаћеног једносменског 
рада и ICCS 2022 
националног тестирања  

Тим за 
обезбеђивање 
квалитета и 
развој установе  

Развој методологије 
самовредновања у 
односу на стандарде 
квалитета рада 
установе  

током школске  
- учешће у изради и 
праћењу акционог плана 
унапређења наставе   

Тим за 
обезбеђивање 
квалитета и 
развој установе, 
Тим за 
самовредновање
, Стручни актив 
за развојно 
планирање  
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Учешће у креирању 
Развојног плана, 
Школског програма,  
Годишњег плана 
рада и Извештаја о 
реализацији 
Годишњег плана 
рада  

јун/ август   

- дефинисање приоритета 
за унапређивање  

- давање предлога 
активности  

Тим за 
обезбеђивање 
квалитета и 
развој установе, 
Тим за 
самовредновање
, Стручни актив 
за развојно 
планирање  
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АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

Праћење развоја 
компетенција 
наставника и 
стручног сарадника 
у односу на захтеве 
квалитетног 
васпитно - 
образовног рада, 
резултате 
самовредновања и 
спољашњег 
вредновања  

током школске 
године  

- разматрање података 
добијених  

самовредновањем  
- разматрање извештаја   

Тим за 
самовредновање 
Тим за 
професионални  
развој  

Разматрање 
Извештаја о 
реализацији 
Акционог плана – 
развојног плана за 
школску 2021/22. и 
предлог Анекса ако 
се укаже потреба  

август  

-анализа  
-дискусија  
-сугестије  
-извештај  

Тим за 
обезбеђивање 
квалитета и 
развој установе  

Презентовање 
прописа важних за 
обезбеђивање 
квалитета и развој 
установе и праћење 
њихове примене  

током школске 
године  

- постављање на огласну 
таблу и сајт школе  

- презентација на 
Наставничком већу  

Директор, 
Стручни 
сарадник, 
секретар, Тим за 
обезбеђивање 
квалитета и 
развој установе  

Вредновање рада 
наставника  

током школске 
године  

- посета часовима  
- разматрање Извештаја о 

педагошкоинструктивном 
раду са препорукама за 
унапређење   

Директор, 
стручни 
сарадник, ТИО  

Израда извештаја о 
раду Тима за 
школску 2021/2022. 
год.  

август  

- преглед планираних и 
реализованих 
активности и давање 
препорука за наредну 
школску годину  

Тим за 
обезбеђивање 
квалитета и 
развој установе  

Упознавање 
Наставничког већа 
са Извештајем Тима  

завршетак 1. и 2. 
полугодишта   

- читање Извештаја на 
Наставничком већу  

Тим за 
обезбеђивање 
квалитета и 
развој установе  
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Анализа 
ефективности рада 
Тима  

завршетак 2. 
полугодишта  

- самоевалуација 
рада тима 
(статистичка 
процена степена 
реализованих 
активности)  

Тим за 
обезбеђивање 
квалитета и 
развој установе  
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3.15. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ, 
ПРЕДУЗИМЉИВОСТИ И ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

 
 

Редни 
број 

Активност Носилац активности 
Време 

реализације 
Докази/прилози 

1. 
Избор координатора, заменика, 
записничара и др. 

Чланови тима 
До 15. 
септембра, 
2021. 

Записници, решења 
за чланове, 
фотографије 

2. 
Упознавање са надлежностима 
тима 

Чланови тима, 
секретар школе 

До 15. 
септембра, 
2021. 

Статут, записници 

3. 
Упознавање са областима рада 
тима 

Чланови тима, 
директор школе, 
секретар школе 

До 15. 
септембра, 
2021. 

Статут, листа 
међупредметних 
компетенција, 
изводи из стручне 
литературе 

4. 
Формирање евиденције о раду 
тима 

Чланови тима, 
директор школе, 
секретар школе 

До 15. 
септембра, 
2021. 

Евиденција и 
документација 

5. 
Предлог плана рада за школску 
2021/2022. годину 

Чланови тима 
До 15. 
септембра, 
2021. 

Записници, план 

6. 
Подела задужења члановима 
тима 

Координатор, чланови 
тима 

До 15. 
септембра, 
2021. 

Записник  

7. 
Предлог годишњег плана рада 
тима и укључивање у ГПР  

Координатор, чланови 
тима 

До 15. 
септембра, 
2021. 

Записник, план , 
ГПР школе 

8. 

Презентација и упознавање са 
планираним активностима 
тима на наставничком 
/стручним већима и др. 

Координатор, чланови 
тима 

Септембар, 
2021. 

Записник, план, 
ППТ презентација 

9. 
Укључивање нових чланова у 
рад тима 

Координатор, чланови 
тима, локална 
самоуправа, Ученички 
парламент 

Септембар, 
2021. 

Записници, решења, 
увећан број чланова 
тима 

10. 

Предлог за примену 
предузетничког учења на нивоу 
предметних програма – избор 
предмета који ће бити 
обухваћени активностима 

Тим, наставници 
предметне наставе 

Септембар, 
2021. 

Записници, теме, 
прилози / продукти  
заједничких 
активности 

11. 

Остваривање координације и 
корелације са другим стручним 
већима, активима и тимовима и 
Ученичким парламентом 

Стручна већа, активи 
и тимови, Ученички 
парламент у школи 

Октобар, 2021. 

Записници са 
састанака, закључци, 
фотографије, 
белешке и друго 
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12. 

Разматрање заједничких  
предлога за пројектну наставу, 
тематско планирање на нивоу 
одељења, издвојеног одељења 
или школе са циљем развијања 
међупредметних компетенција, 
предузимљивости и 
предузетништва 

Стручна већа, активи 
и тимови у школи уз 
укључивање 
Ученичког парламента 
и одељењских 
заједница   

Октобар, 2021. 

Записници са 
састанака, закључци, 
фотографије, 
белешке, број 
наставника и 
предмета који су 
укључени у 
пројектну наставу, 
тематско планирање 
и сл. 

13. 
Активности у оквиру Дечје 
недеље  

Тим, одељењске 
старешине, предметни 
наставници, Ученички 
парламент 

Октобар, 2021. 

Фотографије, 
продукти ученичких 
радова, записници, 
евиденција и 
документација 

14. 
Примена предузетничког 
учења на нивоу предметног 
програма – српски језик 

Тим, предметни 
наставник 

Новембар, 
2021. 

Евиденција и 
документација, 
продукти ученичких 
радова 

15. 

Примена предузетничког 
учења на нивоу предметног 
програма – страни језик 
(енглески језик) 

Тим, предметни 
наставник 

Новембар, 
2021. 

Евиденција и 
документација, 
продукти ученичких 
радова 

16. 
Примена предузетничког 
учења на нивоу предметног 
програма – математика 

Тим, предметни 
наставник 

Децембар, 
2021. 

Евиденција и 
документација, 
продукти ученичких 
радова и активности 

17. 
Примена предузетничког 
учења на нивоу предметног 
програма – математика 

Тим, предметни 
наставник 

Децембар, 
2021. 

Евиденција и 
документација, 
продукти ученичких 
радова и активности 

18. 
„Новогодишња изложба – 
Пахуљасти предузетник “ 

Тим, одељењске 
старешине, одељењске 
заједнице, Ученички 
парламент 

Крај 
децембра, 
2021. године 

Евиденција и 
документација, 
продукти ученичких 
радова и активности 

19. 
Анализа реализације  плана на 
крају првог полугодишта и 
презентација/извештај  

Координатор, тим 

Јануар/ 
фебруар, 
2021./22. 
године 

Презентација, 
извештај, 
документација и 
евиденција 

20. 
Примена предузетничког 
учења на нивоу предметног 
програма – историја 

Тим, предметни 
наставник 

Март, 2022. 

Евиденција и 
документација, 
продукти ученичких 
радова и активности 

21. 
Примена предузетничког 
учења на нивоу предметног 
програма –  географија 

Тим, предметни 
наставник 

Март, 2022. 

Евиденција и 
документација, 
продукти ученичких 
радова и активности 

22. 

Примена предузетничког 
учења на нивоу предметног 
програма – физичко и 
здравствено васпитање 

Тим, предметни 
наставници 

Април, 2022. 

Евиденција и 
документација, 
продукти ученичких 
радова и активности 
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23. 

Примена предузетничког 
учења на нивоу предметног 
програма –  физичко и 
здравствено васпитање 

Тим, предметни 
наставници 

Април, 2022. 

Евиденција и 
документација, 
продукти ученичких 
радова и активности 

24. 

Примена предузетничког 
учења на нивоу предметног 
програма –  информатика и 
рачунарство, ликовна култура 

Тим, предметни 
наставници 

Април, 2022. 

Евиденција и 
документација, 
продукти ученичких 
радова и активности 

25. 
Реални сусрети са 
предузетницима - гостовање 
успешног предузетника 

Тим у сарадњи са 
тимом за 
професионалну 
оријентацију 

Мај, 2022. 

Евиденција и 
документација, 
продукти ученичких 
радова и активности 

26. 
Реални сусрети са 
предузетницима – посета  

Тим у сарадњи са 
тимом за 
професионалну 
оријентацију 

Мај, 2022. 

Евиденција и 
документација, 
продукти ученичких 
радова и активности 

27. 
Анализа и извештај 
остварености програма рада 
стручног актива/евалуација 

Координатор и тим Јун, 2022.  
Извештај и 
презентација  
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4. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И 
ПРОГРАМИ НАСТАВНИКА 

 
 

4.1. Обавезна настава 

4.2. Допунска настава 

4.3 Додатна настава 

4.4. Изборна настава 

4.5. 

4.6. 

Припремна настава 

Завршни испит 
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 Планирање и припремање важан су услов ефикасности наставног процеса. 
Планирање и припремање за наставу доприносе бољем увиду наставника у сопствени 
рад и представљају основу за његово даље унапређивање. 

4.1.  ОБАВЕЗНА НАСТАВА 
 
 Припремање и програмирање за наставни рад, представља основу за успешено 
реализовање наставних задатака. Припремање наставног рада значи поставити 
дидактичко - методичку разраду наставног процеса и осигурати све што је неопходно 
да се тај процес врши систематски и организовано, полазећи од принципа, правила и 
законитости које постоје у овој области рада. Комплексно и свеобухватно 
програмирање и припремање наставног рада обезбеђује ефикасно и квалитетно 
реализовање задатака школе у целини, а потискује импровизацију у раду, делимично 
реализовање задатака и деградирање наставног процеса. 
Глобално – планирање наставног рада обухватиће планирање рада наставника, који ће 
у току године водити одређени наставни предмет, а састоји се у одређивању 
оријентационог, оквирног плана рада за тај предмет. Глобални -годишњи тематски 
план обухвата следеће: 
 Распоред градива на наставне целине 
 Распоред наставних целина на теме 
 Структуру фонда часова  
 Наставна средства (оријентационо) и 
 Литературу (прегледно) 
Оперативно – месечно планирање рада радиће се на почетку сваког месеца и 
обухватиће следеће: 
 Распоред наставних тема на наставне јединице 
 Структуру фонда часова у оквиру теме 
 Настане методе 
 Облик рада 
 Наставна средства и 
 Литературу 
Припремање наставника за наставни час односи се на конкретно припремање 
наставне јединице. У припреми сваке наставне јединице, наставници ће се 
придржавати општих дидактичких ставова како треба да се припреми наставни рад, 
али и специфичних, који произилазе из њене природне структуре и садржаја. У 
припреми наставника за рад на часу, свака радња и део часа треба да буде планирани, 
разрађени и детаљно припремљени. 
Припрема наставне јединице обухвата размишљање о њеним кључним проблемима 
који се испољавају преко: 
 Формуслисања циља рада у границама одређене наставне јединице 
 Конкретизовање васпитних, образовних и практичних задатака 
 Постављање оперативног система облика наставног рада 
 Избора и редоследа примене наставних средстава 
 Постављање модела и комбинације наставних метода 
 Разграничавање издвојених и заједничких активности наставника и ученика 
 Опште валоризације остварених резултата у наставној јединици и посебне 
верификације ученичких достигнућа 
 Планови рада (глобални и оперативни) по предметима чине анекс овог програма и 
налазиће се код педагога школе и предметног наставника. 



Основна школа „Војислав Илић Млађи” Хум 

Годишњи план рада школе                                                       2021/2022. 92 
 

4.2. ДОПУНСКА НАСТАВА 
 
Допунска настава изводиће се из појединих наставних предмета (српски језик, 
енглески језик, историја, географија, физика, хемија, математика, биологија...), којом 
ће бити обухваћени ученици који показују тешкоће у савладавању програмских 
садржаја из појединих предмета. План и програм рада допунске наставе сачиниће 
наставници који организују овај вид наставе, када евидентирају ученике који ће бити 
обухваћени допунском наставом.  
 

4.3. ДОДАТНА НАСТАВА 
 
 Додатним радом из појединих предмета (срски језик, енглески језик, историја, 
географија, физика, хемија, математика, биологија...), биће обухваћени ученици који 
постижу изузетне резултате у савладавању програма, затим они који показују 
интересовање за проширивање и продубљивање знања и вештина, који су обдарени за 
одређене области и предмете. 
 За укључивање ученика у додатну наставу, руководиће се правилом да се један 
ученик може укључивати у додатни рад само једне области, односно једног предмета. 
Изузеци ће се чинити само уколико неки ученик постиже изузетне резултате у више 
наставних области, па ће се укључити у додатни рад из два предмета када ти предмети 
припадају сродној групи. 
 У планирању и  реализацији додатног рада биће обухваћени: 
1. Циљ додатног рада: 
 Продубљивање знања даровитних ученика 
 Развијање трајних навика и самосталног решавања најсложенијих питања 
 Припрема за самообразовање и стваралачки рад 
2. Задаци додатног рада: 
 Задовољавање индивидуалних особености ученика (склоност, 
интересовања, способности) 
 Подстицање индивидуалног развоја ученика (темпа и омогућавања 
напредовања) 
 Проширивање и продубљивање садржаја појединих предмета 
 Индивидуализација додатног рада (груписање ученика према 
способностима и интересовањима). 
Руководећи се овом полазном основом, сви наставници који у оквиру 40-то часовне 
радне недеље имају задатак организовања додатног рада, сачиниће планове рада, који 
представљају анекс овог програма и налазиће се код педагога школе и предметног 
наставника. 
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4.4. ИЗБОРНА НАСТАВА 
 
Изборна настава је организована на принципу изјашњавања родитеља при чему се 
поштује и жеља ученика. Од првог до осмог разреда је обавезна изборна настава 
грађанско или веронаука, страни језик као изборни од петог до осмог, хор и оркестар у 
шестом разреду. 

4.5. ПРИПРЕМНА НАСТАВА 
 
Припремна настава се организује за ученике са једном или две недовољне оцене. За 
ученике осмог разреда припремна настава се организује у јуну месецу, пре јунског 
уписног рока, у трајању од пет дана, са по два часа дневно за српски језик и 
математику. 
 

4.6. ЗАВРШНИ ИСПИТ 
План школске комуникације за спровођење завршног испита 

 

КОМУНИКАЦИОНЕ АКТИВНОСТИ 
КОМУНИКАЦИОНИ 

КАНАЛИ 
ЦИЉНА 
ГРУПА 

ДИНА
МИК/ 

ОДГОВ
ОРНОС

Т 
Формирање школског тима за  спровођење 
завршног испита 

Састанак наставничког 
већа, огласна табла 

Запослени 
Април/ 
мај 

Упознавање свих запослених са начином, 
поступцима и њиховим обавезама  приликом 
организације и спровођења (пробног) 
завршног испита – подела стручних упутства 
(Приручник за спровођење завршног испита) 
и подела задужења. 

Радни састанак 
наставничког већа 

Запослени 
Април 
мај 

Обавештавање родитеља/старатеља о начину 
спровођења (пробног) завршног испита, 
његовом  сврхом, календаром испитних 
активности, могућностима учешћа родитеља 
и другим важним питањима. 

Упознавање родитеља на 
родитељским састанцима и  
Савету  родитеља Родитељи  

мај 
одељ. 
стар. 8. 
разреда 
 

Информисање ученика о начину спровођења 
завршног испита, правима и обавезама 
ученика, правилима понашања за време 
извођења завршног испита и другим важним 
питањима од значаја за завршни испит. 

Презентација на ЧОС –е. 
Ученички парламент. 

Ученици  

мај 
одељ. 
стар. 8. 
разреда, 
Руковод
иоци УП 

Евидентирање ученика који ће полагати  
(пробни) завршни испит и попуњавање 
пријаве 

Огласна табла,  
одељенске старешине 

Ученици  
Родитељи  

У складу 
са 
календар
ом 
испитних 
актив. 

Припремање просторних услова и материјала 
за полагање  завршног испита 

Радни састанци школске 
комисије  

Ученици  
Наставници 

Школска 
комисија 

Постављање свих потребних информација на 
огласну таблу за ученике  и реализација  

Огласна табла  
 

Ученици  
Родитељи  

мај 
Школски 
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(пробног) завршног испита Наставниц 
 

тим за 
спровођ. 
завршног 
испита, 
ОС. 

Прегледање тестова, кодирање и објава 
резултата пробног испита – повратна 
информација ученицима и наставницима 

На часовима 
Огласна табла  

мај 
Школски 
тим за 
спров. 
ЗИ, 
предметн
и 
наставни
ци  

Израда планова припремне наставе на основу 
добијених резултата са пробног испита, 
утврђивање распореда одржавања и 
обавештавање ученика. 

Часови о. старешине, 
 Огласна табла 

Ученици  
мај 
 

Организација и спровођење завршног испита 
– обавештавање ученика  

Огласна табла  
Ученици  
Родитељи  

Школска 
комисија 
Одељ. 
стар. 

Објављивање привремених резултата и 
приговори на резултате теста,  

Огласна табла школе 

Ученици  
Родитељи  
Наставници   

Испитна 
комисија 
школе 
2019/202
0. г. 

Објављивање коначних резултата  Огласна табла школе 

Према 
календар
у 
испитних 
активнос
ти 

Детаљан приказ резултата ученика на 
завршном испиту  

Надлежна окружна 
комисији и школка управа 

Запослени  
у школи 
Завод за 
вред. 
Квалитета 
обр. и 
васпитања 

Према 
календа
ру 
испит. 
актив. 
Директо
р школе 
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5.1. Одељењска заједница 
5.2. Програм слободних активности ученика 
5.3. Ученичке организације 
5.4. Производни и друштвено користан рад ученика 

 

5. ПРОГРАМ 
ВАННАСТАВНИХ 
АКТИВНОСТИ 
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5.1. ОДЕЉЕЊСКА ЗАЈЕДНИЦА 
 
Представници одељењских заједница одељења конституишу на првом састанку 
одељењску заједницу ученика одељења, који ће руководити и координирати рад у 
одређеном одељењу. У програму рада одељењске заједнице одељења, посебно место 
имаће следећа питања: 
 Организација рада одељењске заједнице и начин функционисања, 
 Активности у циљу унапређивања успеха и највиши ниво постигнућа 
ученика,  
 Организација рада у школи, 
 Пажња ученика на часу и предлози за унапређивање и међусобно 
слушање, 
 Акције, манифестације, прослве у одељењу  и школи (Дечја недеља...),  
 Организација слободних активности ученика, 
 Упознавање ученика са васпитно - дисциплинским мерама у складу са 
Законом, 
 

5.2. ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 
 

 

5.3. УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
 
 У 2021/2022. години од ученичких организација радиће ученички парламент. 
Ученички парламент ће водити Драгана Величковић. 
 

Програм рада Ученичког парламента 
 

 Ученички парламент је законом загарантована формална институција, која 
ученицима омогућава демократски начин удруживања, ради заступања интереса свих 
ученика у школи, као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно 
тичу. 
  

Назив секције Фонд часова Задужен за организацију 
 

Драмска и литерарна секција 108 Актив учитеља и Јелена Ивковић 

Научно истраживачка секција 36 
Нена Стојановић 
Зорана Јанковић 
Милена Стевановић 

Физичка 36 
Ненад Игњатовић 
Ивица Маринковић 

Ликовна секција 36 Ивица Живковић 
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Законска основа и подршка за Ученички парламент 
 

- Ученички парламент може да се организује у последња два разреда основне школе, 
- Ученички парламент се бира сваке године и има свог председника, 
- Ученички парламент чине по два изабрана представника сваког одељења школе, 
- Ученички парламенти школа могу да се удружују у заједницу ученичких 
парламената, 
- Ученички парламент разматра однос и сарадњу ученика и наставника, васпитача и 
сарадника, 
- Ученички парламент обавештава ученике о питањима од посебног значаја за њихово 
школовање, 
- Ученички парламент даје мишљења и предлоге стручним органима, школском 
одбору, савету родитеља и директору о: Правилима понашања у школи, годишњем 
плану рада, школском развојном плану, слободним и ваннаставним активностима, 
учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација 
ученика у школи и ван ње. 
 Чланови ученичког парламента су: 
осми разред: Сара Вучковић, Ива Рашић, седми разред: Јана Митровић, Јована 
Петковић.    

Програм рада ученичког парламента 
  

Годишњи план Ученичког парламента за 2021/2022. годину 
  
1. Формирање Ученичког парламента и оснивачка седница 
2. Избор председника и два представника ученика који 
учествују у раду проширеног сазива Школског одбора, избор 
представника  у Тиму за заштиту ученика од дискриминације, 
насиља, злостављања и занемаривања и представника у  Стручном 
активу за развојно планирање 
3. Информисање о организацији рада школе (стручни органи, 
тимови), где је педагог реализатор и разматрање годишњег узвештаја 
о раду школе. 
4. Договор о сарадњи са Вршњачким тимом, који  присуствује 
првом састанку Парламента 
5. Правила понашања у школи 
6. Обавештавање ученика о питањима од посебног значаја за 
њихово школовање и о активностима ученичког парламента. 

септембар 

1.      Израда и усвајање Програма рада Ученичког парламента у овој 
школској години 
2. Хуманитарна акција,предлози,спровођење 
3. Организација и предлози за обележавање Дечије недеље и Дана 
школе 
4.      Давање мишљења и предлога стручним органима, Школском 
одбору, Савету родитеља и директору о: 
Годишњем плану рада школе, Школском програму развојном плану, 
правилима понашања у школи, начину уређења школског простора, 
мерама безбедности ученика, сарадњи са Вршњачкм тимом, мерама 
за побољшање редовне, допунске и додатне наставе, ваннаставних и 
слободних активности активности, организовању екскурзија, о 

Oктобар 
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припреми за Завршни испит, организовању матурске вечери, учешћу 
на спортским и другим такмичењима, реализацији пројеката, 
организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње, као и 
другим питањима значајним за образовање и васпитање ученика. 
5.      Проблеми у школском животу и дискусија на тему побољшања 
услова школског живота и промоције учтивог понашања. 
Разматрање односа и сарадње ученика и наставника, као и односа са 
вршњацима, разговор о превенцији насиља. 
6.      Промовисање добрих примера из школског живота 
7.      Предлози чланова Парламента за организовање спортских 
активности у школи. 
1. Информисање о успеху, владању и изостанцима ученика на 
крају првог класификационог периода (реализатор педагог) и давање 
предлога за побољшање успеха и смањење броја изостанака. 
2. Међународни дан толеранције, 16. 11. 
3. Светски дан деце,  Дан Конвенције о правима детета 20. 11. 

Новембар 

1. Разматрање сарадње са Вршњачким тимом 
2. Разматрање квалитета реализације редовне, додатне и 
допунске наставе и ваннаставних активности и предлози за 
побољшање. 
1. Новогодишња журка 

Децембар 

      1. Прослава дана Светог Саве Јануар 
1. Информисање чланова Парламента о успеху, владању и 
изостанцима ученика на крају првог полугодишта (реализатор 
педагог). 
2. Давање мишљења о избору уџбеника. 
3. Договор о помоћи слабијим ученицима. 

Фебруар 

1. Обележавање Светског дана воде, 22. 3. Март-април 
1. Светски дан здравља, 7. 4 – обележавање 
2. Професионална оријентација – представљање средњих школа 
3. Информисање чланова Парламента о успеху, владању и 
изостанцима ученика на крају 2. класификационог периода 
(реализатор педагог) и предлози за побољшање. 

Април 

1. Припрема за Завршни испит 
2. Договор о прослави матуре и обележавању последњег 
наставног дана 
3. Критички осврт на протеклу школску годину – успеси и 
неуспеси у раду Парламента и самовредновање рада школе. 
4. Предлози за унапређење рада Парламента 
5.      Класификациони период (представници Парламента 
присуствују седницама одељењских већа) 

Мај 

1. Дискусија о Завршном испиту 
2. Анализа рада Ученичког парламента – извештај о раду 

Јун 

–        Сарадња са Младим амбасадорима културе 
–        Чланови Парламента као вршњачки едукатори – преношење 
искустава у своје одељење; покретање акција на нивоу одељења 
–        Културно-забавни живот ученика – осмишљавање активности 
–        Сарадња са управом школе; понашање ученика; испуњавање 
обавеза ученика 
–        Предлози за осавремењивање наставе 

Током године 
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5.4. ПРОИЗВОДНИ И ДРУШТВЕНО КОРИСТАН РАД УЧЕНИКА 
 
Програм друштвено корисног рада реализоваће се у дане предвиђене календаром 
школе и током школске године према потреби. 

 
Програм друштвено - корисног рада 

 
Садржај рада Време реализације 
Хуманитарна акција друг-другу Септембар 
Прикупљање секундарних сировина Октобар, април 
Хигијенско и естетско уређење школског простора Новембар 
Одржавање цвећа и зеленила Април, мај, јун 
Укључивање ученика у акције младих еколога и истраживача Април 
Еколошка заштита животне средине Мај 
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6. ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ 
ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
  

6.1. Индивидуални образовни план 
6.2. Програми професионалне оријентације 
6.3. Програм здравственог васпитања 
6.4. Програм васпитног рада школе 
6.5. Програм зашите дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања 
6.6. Програм еколошке заштите животне средине и 
естетског уређења школе 
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6.1. ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ИОП – ИНДИВИДУАЛНИ 
ОБРАЗОВНИ ПЛАН 

 
 И у школској 2021/2022. години посебна пажња биће посвећена систематском 
праћењу и примени инклузије у школи. Свест о једнаком праву на адекватно 
образовање за свако дете биће идеја водиља у операцинализацији рада Тима за 
инклузију. За ученике којима је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју 
инвалидитета и других разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању, 
школа обезбеђује отклањање физичких и комуникацијских препрека и доноси 
индивидуални образовни план. Индивидуалним образовним планом утврђује се 
прилагођен и обогаћен начин образовања и васпитања ученика, а посебно: - распоред 
активности,дневни распоред рада са лицем које му пружа додатну подршку, - циљеве 
образовно васпитног рада , - посебне стандарде постигнућа и прилагођене стандарде за 
поједине или за све предмете са образложењем за одступање од посебних стандарда, - 
индивидуални програм по предметима,тј. садражаје у предметима који се обрађују у 
одељењу и раду са додатном подршком, - индивидуализован начин рада – приступ 
прилагођен врсти сметње.  
 ИОП у установи доноси Педагошки колегијум на предлог стручног тима за 
инклузивно образовање. Родитељ, односно старатељ даје сагласност за спровођење 
индивидуалног образовног плана. 
 У првој години уписа у установу, индивидуални образовни план доноси се и 
вреднује тромесечно, а у свим наредним годинама на почетку сваког полугодишта. 
Спровођење индивидуалних образовних планова прати просветни саветник. 
Индивидуални образовни план је педагошки документ којим се обезбеђује 
прилагођавање образовног процеса детету, његовим могућностима и потребама. 
 Доношењу ИОП-а 2, претходи доношење, примена и вредновање ИОП-а 1, као и 
прибављање мишљења интерресорне комисије за процену потреба за додатном 
образовном, здравственом и социјалном подршком детету и ученику. У школској 
2021/2022. години у следећим одељењима и за следећи број ученика биће неопходна 
додатна образовна подршка, индивидуализовање, прилагођавање или промена плана: 
 

Разред Број ученика 
Врста подршке и 

прикагођавања, односно 
измене плана и програма 

1/2 (Горњи Комрен) 1 ИОП - 2 
VII/1 (Хум) 1 ИОП - 2 
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ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
 
Чланови тима за инклузивно образовање су: 
1. Борислав Шуклета, координатор 
2. Директор школе 
3. Педагог школе 
4. Јелена Ивковић 
5. Јелена Станковић 
6. Драгана Величковић 
7. Сузана Стојановић 
8. Ивица Живковић 
9. Јасмина Божиновић 
  
 Задаци тима у наредној школској години су: 
 упознати наставнике, Школски одбор и Савет родитеља о увођењу инклузивног 
образовања 
 саставити и реализовати ИОП  уз подршку малих тимова 
 едукација наставника за рад са децом са потребом за посебном друштвеном 
подршком, кроз планиране семинаре 
 развијати позитиван став школе према инклузивном образовању 
 сензибилисати  ученике школе да прихвате децу са потребом за посебном 
друштвеном подршком 
 побољшати сарадњу са родитељима деце са потребом за посебном друштвеном 
подршком 
 уврстити анализу ИОП-а у Планове стручних већа 
 поднети захтев за ангажовање педагошког асистента у настави  
 

Програм рада стручног тима за инклузивно образовање 
 

Caдpжaj, активности 
Време. 
Реализ. 

Носиоци и 
сарадници 

Начин и исходи 

- Израда годишњег програма рада 
Стручног тима за инклузивно 
образовање 
- Анализа рада стручног тима и 
доношење закључака у вези активности 
и задатака тима за следећи месец 
- Учешће у изради персонализованих 
планова и програма наставе и учења за 
ученике који раде по ИОП-у 2. 

А
вг

ус
т/

 
се

п
те

м
ба

р 
  

 
 
 
директор, 
педагог, 
чланови тима 
 

- решења члановима 
тима 
- записник о одржаном 
састанку тима, 
наставничког већа, 
педагошког колегијума, 
школског одбора 
- усвојен програм 
инклузивног образовања 
школе 
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- Припрема анализе стања у школи са 
аспекта образовних, здравствених и 
социјалних потреба ученика 
- Идентификација ученика са посебним 
образовним, здравственим и социјалним 
потребама 
- Пружање помоћи наставницима у 
изради педагошког профила ученика 
- Пружање помоћи тиму за 
индивидуализовани образовни програм 
у изради програма за сваког ученика 
- Анализа рада стручног тима и 
доношење закључака у вези активности 
и задатака тима за следећи месец 

ок
то

ба
р 

 

 
 
 
 
чланови тима, 
наставници, 
педагог, 
директор 
 
 

анализа стања у школи, 
индентификациони 
списак ученика 
- едукативни материјал 
- списак акредитованих 
семинара 
- инструменти 
- усвојени ИОП-и од 
стране педагошког 
колегијума 
- записници са састанака 
 

- Припрема анализе рада тимова на 
спровођењу  индивидуализованих 
образовних програма – примери добре 
праксе и тешкоће које се јављају у 
спровођењу инклузије 
- Пружање помоћи наставницима и 
тимовима за реализацију 
индивиуализованих образовних 
програма 
- Пружање помоћи родитељима за 
реализацију индивидуализованих 
образовних програма 
- Анализа рада стручног тима и 
доношење закључака у вези активности 
и задатака тима за следећи месец 

н
ов

ем
ба

р 
 

 
 
 
 
 
 
 
чланови тима, 
наставници, 
педагог, 
директор 
 

- анализе 
- извештаји 
- закључци 
- записници са састанака 
 

- Пружање помоћи наставницима и 
тимовима за реализацију 
индивидуализованих образовних 
програма 
- Пружање помоћи родитељима за 
реализацију индивидуализованих 
образовних програма 
- Предлог за доношење 
антидискриминационих мера у 
функцији инклузије 
- Припрема извештаја о реализацији 
програма инклузивног образовања у 
првом полугодишти 
- Анализа рада стручног тима и 
доношење закључака у вези активности 
и задатака тима за следеће полугодиште. 

де
ц

ем
ба

р
 

 

 
 
 
 
 
 
чланови тима, 
наставници, 
педагог, 
директор 
 

- закључци 
- записници са састанака 
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- Припремање едукативног материјала 
за наставнике и васпитаче и родитеље 
- Пружање помоћи родитељима, 
наставницима и тимовима за 
реализацију индивидуализованих 
образовних програма 
- Анализа рада стручног тима и 
доношење закључака у вези активности 
и задатака тима за следећи месец 

Ја
н

уа
р 

ф
еб

р
уа

р 
 

 
 
 
чланови тима, 
наставници, 
педагог, 
директор 
 

- анализе 
- закључци 
- записници са састанака 

- Праћење инклузивне праксе школе 
- Пружање помоћи наставницима и 
тимовима за реализацију 
индивидуализованих образовних 
програма 
- Пружање помоћи родитељима за 
реализацију индивиуализованих 
образовних програма 
- Припрема анализе рада тимова на 
провођењу  индивидуализованих 
образовних програма – примери добре 
праксе и тешкоће које се јављају у 
спровођењу инклузије у трећем 
тромесечју 
- Анализа рада стручног тима и 
доношење закључака у вези активности 
и задатака тима за следећи месец 

М
ар

т 
ап

ри
л

 
 

 
 
 
 
чланови тима, 
наставници, 
педагог, 
директор 
 

- анализе 
- закључци 
- записници са састанака 
 

- Праћење инклузивне праксе школе 
- Пружање помоћи наставницима и 
тимовима за реализацију 
индивиуализованих образовних 
програма 
- Пружање помоћи родитељима за 
реализацију индивиуализованих 
образовних програма 
- Припрема анализе резултата на 
припреми и реализацији индивидуалних 
образовних програма у другом 
полугодишту 
- Припрема извештаја о реализацији 
програма инклузивног образовања у 
току школске године 

М
ај

 
ју

н
 

 
 
 
 
 
чланови тима, 
наставници, 
педагог, 
директор 
 

- анализе 
- закључци 
- записници са састанака 
- извештаји 
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6.2. ПРОГРАМИ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 
 
 Полазећи од две основне компоненте професионалне оријентације, професионалног 
информисања и професионалног саветовања и од основног циља пружања помоћи 
ученицима да добију реалну слику о себи и сагледају своју улогу у свету рада, школа 
ће радити на остваривању следећих задатака: 
- Упознавање, праћење и подстицање индивидуалних способности значајних за 
њихов професионални развој 
- Упознавање света рада, система васпитања и образовања, развијање правилног 
односа према раду, оспособљавање за самостално добијање информација о 
занимањима 
- Подстицање понашања ученика да се испитивачки односе према себи, да 
проверавају своје могућности и интересовање за обављање послова  
 У школској 2012/2013. години, школа је укључена у пројекат „Професионална 
оријентација на преласку у средње школе“, подржан од Министарства просвете и 
немачке организације GIZBOSS. 
 

План активности тима за Професионалну оријентацију за школску 
2021/2022. годину 

Садржај рада 
Начин реализације 

активности 
Носиоци 

активности 
Време 

 реализац. 
Праћење/ 

евалуација 
Укључивање ученика у 
пројекат ПО и 
обавештење о начину 
рада тима 

Ученици  7. и  8. разреда 
разговарају о 
интересовањима за 
професију после основне 
школе 

- координатор 
и одељењски 
старешина  

почетак 
септембра 

Записник 
тима 

Обавештење родитеља 
ученика на 
родитељском састанку 

Усмено обавештење на 
првом родитељском 
састанку 

- одељењске 
старешине 

до 15. 
септембра 

Записник са 
родитељског 
састанка 

Подела обавеза 
члановима тима и 
учесницима пројекта 

Договор и анализа плана 
рада са поделом 
конкретних задужења 

- чланови тима октобар Записник са 
састанка 

Сарадња са основним, 
средњим школама и 
менторима пројекта ПО 

Договор и стални контакти 
са менторима и 
представницима других 
школа 

- чланови тима октобар - 
јун 

Писана 
документа 

Упознавање родитеља 
са корацима у пројекту 
ПО 

Родитељски састанак/ 
индивидуални сусрети 

- одељењске 
старешине, 
педагог 

новембар Записници 
са 
родитељски
х састанака 

Родитељ као презентер 
занимања (радионица) 

Радионица на којој ће 
родитељи представити 
неко интересантно 
занимање 

- одељењске 
старешине 

децембар Листићи за 
евалуацију, 
фотографије 

Испитивање 
професионалних 
интересовања код 
ученика 8. разреда 

Провођење теста 
професионалних 
интересовања ученика 8. 
разреда на ЧОС. 

- педагог 
школе и ОС 

фебруар Писана 
документа 

Анализа Индивидуални и групни - педагог март/април Резултати 
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професионалних 
интересовања ученика 
8. разреда 

разговори са ученицима и 
заинтересованим 
родитељима за одређене 
школе и помоћ ученицима 
у попуњавању анкета на 
сајту НСЗЗ. 

школе и ОС (анализе) 
тестова, 
извештај 
обављених 
разговора с 
ученицима 
8. разреда  

Реални сусрети (радне 
организације, мини 
фирме) 

Посете радним 
организацијама са циљем 
упознавања ученика 7. и 
8.раз са разним 
занимањима 

- координатор 
тима,  
директор, ОС 

- фебруар 
март 

Писани 
документи, 
фотографије
, извештаји 

ПО кроз наставне 
предмете 

Погодни часови свих 
наставних предмета 

- сви 
наставници 

- октобар-
мај 

Радови 
ученика на 
паноу ПО 

Радионице са ОС и 
наставницима 

Реализација припремљених 
радионица 

- ОС - новембар-
мај 

Извештаји 
ОС 

 

6.3. ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА 
 
 Здравствено васпитни рад са ученицима основних школа. реализује се у основној 
школи, породици, здравственим установама и заједници, при чему је школа на основу 
Закона о основној школи («Сл. гласник РС», СО/92) дефинисана као друштвена 
инсититуција која представља основ  васпитања и образовања. 
 Циљ програма: 
  Стицање знања, формирање ставова и понашања ученика у вези са здрављем и 
здравим начином живота и развојем хуманизације односа међу људима; унапређење 
хигијенских и радних услова у школи и елиминисање утицаја које штетно делују на 
здравље; остваривање активног односа и узајамне сарадње школе, породице и 
заједнице на развоју, заштити и унапређењу здравља ученика. 
С обзиром да се остваривње Програма одвија комплементарним активностима 
здравствених и образовних установа, у реализацији програма учествоваће родитељи, 
друштвено - хуманитарне, спорстке, рекреативне, културне и друге организације и 
дружења. Методе здравствено-васпитног рада су организациони састанак, планирани 
разговор, рад у малој групи, здравствено предавање, едукативне и креативне 
радионице, игра улога, приказ изложбе итд. 
 Циљеви здравственог васпитања остварују се кроз реализацију редовне, на часовима 
ОЗ и РС, кроз слободне активности, активности ученичких организација и сарадњи са 
родитељима. Садржај здравствено - васпитног рада интегрални су део: програма 
разредне и предметне наставе, ваннаставних активности (спортских секција, клубова 
здравља, удружења непушача, антиалкохоличара, акција за унапређење школског 
простора и простора око школе, организације ужине, акција посвећених здравој 
исхрани, здравим стиловима живота) и ваншколских активности (излети, екскурзије, 
организација културних активности заједнице). 
 Циљ овог подручја је изграђивање свестране, психичке, физичке и социјално здраве 
личности, оспособљавање да брине о свом здрављу, својој породици и околини, као и 
да се залаже за хуманизацију односа међу људима. 
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 Остваривање овог програма иде кроз наставу више предмета од I до IV разреда, а 
обухвате следеће области: 
- здравствено васпитање има за циљ да ученици стекну нова знања о здрављу и његовој 
заштити, здравствену културу, хигијенске навике и др. 
- специфична превенција болести треба код ученика да развије активан, позитиван 
однос према здравом начину живота, побољшању здравља, да формира свест о 
штетности алкохола, никотина, дроге и сл. 
 Здравствена заштита ученика обухвата реализацију следећих задатака: 
 праћење здравстеног стања ученика, 
 организовање систематских прегледа, 
 контролни прегледи у случајевима заразних болести, 
 преглед и рехабилитација деце, 
 спровођење вакцинација, 
 надзор над школском средином, 
 контрола здравственог стања радника школе, 
 разне дијагнозе лечења зубног каријеса и др. 
 Превенција здравстеног стања ученика се остварује кроз редовну наставу и 
ваннаставне облике рада, као и кроз активности одељенске и школске заједнице. 
Основу систематског рада «Здрава школа» чине: 
 извештаји са редовних систематских прегледа 
 извештај са редовних прегледа и рад патронажне службе 
 редовно праћење здравственог стања ученика преко разредних старешина 
(праћење изостајања ученика) 
 идентификација тешкоћа и сметњи у развоју полазника у први разред (тешке и 
хроничне болести, комбиноване сметње) 
 усмерене активности: трибине, акције, изложбе, такмичења са тематиком 
(превенција болести зависности: пушење, алкохолизам, наркоманија, сида и др). 
 Конкретне акције (програмски садржаји) пројекта, преплићу се са активностима 
пројекта за превенцију малолетничке деликвенције, пројеката за развој, мир и 
толеранцију, еколошке заштите и уређење школе, као и пројектом Буквар дечјих права, 
чинећи тиме функционалну и садржајну целину васпитног рада школе. Носиоци посла 
су разредни старешина, стручни сарадници, као и стручњаци других институција 
(Клиника за ментално здравље, Дом здравља, Центар за социјални рад, Центар за 
превенцију болести зависности). 
 Бољом и савременијом организацијом рада школе, омогућава се успешна 
реализација програма превентивних активности. 
 Васпитна функција школе треба бити у непосредној вези са породицом и 
друштвеном средином, ради спречавања наркоманије, појаве васпитне запуштености, 
девијантног и деликвентног понашања ученика. Школа треба да посвети посебну 
пажњу унапређивању програма и реализацији васпитног рада школе, побољшању 
сарадње са родитељима, као и успостављања организоване сарадње са институцијама 
друштвене средине. 
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Здравствена заштита ученика обухвата низ активности: 
 

З А Д А Ц И Задужења 
Континуирано праћење развоја ученика, анализа здравсртвеног 
стања ради раног откривања болести (систематски прегкледи у 
случају болести, патронажне посете породици) 

разредни учитељ, предметни 
наставник, школски лекар, 
патронажна служба ДЗ 

Преглед, лечење и рехабилитација болесне деце школски лекар 
Спровођење мера вакцинације, контрола колективне друштвене 
исхране, предузимање противепидемијских мера, контрола 
режима рада школе 

санитарна служба СО Ниш, секретар 
школе са помоћним особљем 

Надзор над школском средином (хигијенско санитарног стања 
воде, хигијена просторија, увид у режим наставе и друго) 

санитарна служба СО Ниш, секретар 
школе са помоћним особљем 

Контрола здравственог стања свих радника школе (редовни 
систматски преглед, законска обавеза) 

директор  и секретар школе 

Здравствено стање ученика разредни старешина 
Специјална превенција болести зависности разредни старешина, одељенска 

заједница,родитељи, савет 
родитеља,локална заједница 

 

6.4. ПРОГРАМ ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ 
Циљ васпитног рада у школи 

 Циљ основног образовања и васпитања је стицање општег образовања и васпитања, 
складан развој личности и припрема за живот и даље образовање и васпитање. 
Васпитањем се остварује: 
 припрема за живот, примену стеченог знања и умења, 
 осмишљено коришћење слободног времена, 
 развијање потенцијалних способности, 
 стицање и развијање свести о чувању здравља и средине живљења, 
 развијање етичких својстава личности, 
 васпитање за хумане и културне односе са људима и стицање основних сазнања о 
лепом понашању у свим приликама. 
 

Програмски задаци и садржаји 
 

1. Прилагођавање ученика школе и учешће у школским активностима, упознавање са 
школом, адаптација на живот у школи, активно учешће у изради кодекса понашања, 
2. Подстицање личности развоја (подстицање самопоуздања, самопотврђивања, 
неговање осећања, уочавање својих и туђих потреба), 
3. Подстицање социјалног сазанања и социјалних односа (разумевање, подстицање 
толеранције за различитост у ставовима, особинама, изгледу и потребама других, 
пријатељство, сарадња), 
4. Развијање комуникативне способности, сарадње и конструктивног решавања сукоба 
(развој сарадничке комуникације, изражавање опажања, осећања и потреба без 
оптуживања, невербалне комуникације, динамика сукоба, конструктивно решавање 
сукоба), 
 5. Неговање активности за решавање индивидуалних проблема (проблема као прилика 
за разговор, стрес, неуспех, развијање контроле и истрајности, агресивност и 
непожељна понашања, ризична понашања, зависност, превентивне активности), 
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6. Формирање аутономне моралности и изграђивање моралних  и других вредности 
(упознавање моралних норми и вредности, критички однос према вредностима у мас-
медијама, афирмација позитивних примера). 
 

Остваривање програма васпитног рада 
 
 Доношење правилника о понашању ученика, радника школе – кодекс понашања, 
остваривање циљева и задатака васпитног рада кроз наставу и програме. 
 Остваривање циљева и задатака васпитања у раду ОЗ кроз сабирне, хуманитарне, 
културне и спортске активности. 
 Посебну улогу о остваривању програма васпитног рада има одељењски старешина. 
У сарадњи са предметним наставницима и педагошко-психолошком службом 
одељењски старешина настоји да се кроз све наставне и ваннаставне активности које 
организујешкола, код ученика развије тачност, уредност, истрајност, упорност, 
марљивост и друге особине правилног односа према раду. 
 У овај програм системски и функционално уклапају се садржаји програма 
превенције малолетничке деликвенције, едукативни програми за развој, мир и 
толеранцију. 
 

6.5. ПРОГРАМ ЗАШИТЕ ДЕЦЕ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, 
ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 
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 Основна школа "Војислав Илић Млађи" (у даљем тексту: Школа) програмом заштите од 
насиља, злостављања и занемаривања одређује мере и активности које обезбеђују развијање и 
неговање позитивне атмосфере и безбедно окружење. Школа је формирала Стручни тим за 
заштиту од насиља, злостављања и занемаривања, који је израдио овај Програм. Тим за 
заштиту ученика чине: 
Радмила Марковић, координатор 
Директор школе 
стручни сарадник пeдагог 
Слађана Јовановић 
Александра Јанковић 
Душан Пејчић 
Јелена Ивковић 
Сузана Стојановић 
Радмила Тошић (родитељ) 
 

1. ЗНАЧЕЊЕ ПОЈМОВА 

 Насиље се дефинише као сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног 
или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање 
здравља, развоја и достојанства деце/ученика. 
 Насиље може имати различите форме: 
 Физичко насиље се односи на понашање које доводи до стварног или потенцијалног 
телесног повређивања детета/ученика. 
Примери физичког насиља су: ударање, шутирање, гурање, шамарање, чупање, дављење, 
бацање, гађање, напад оружјем, тровање, паљење, посипање врућом водом, ускраћивање хране, 
сна и сл. 
 Емоционално/психолошко насиље односи се на оно понашање које доводи до тренутног 
или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства детета/ученика. 
Односи се и на ситуације у којима се пропушта обезбеђивање прикладне и подржавајуће 
средине за здрав емоционални и социјални развој у складу са потенцијалима детета/ученика. 
Емоционално насиље и злостављање обухвата поступке којима се врши омаловажавање, 
етикетирање, игнорисање, вређање, уцењивање, називање погрдним именима, оговарање, 
подсмевање, исмејавање, неприхватање, изнуђивање, манипулисање, претња, застрашивање, 
ограничавање кретања деце/ученика, као и други облици непријатељског понашања. 
 Искључивање из групе и дискриминација представљају социјално насиље. 
Односи се на следеће облике понашања: одвајање детета/ученика од других на основу 
различитости, довођење у позицију неравноправности и неједнакости, изолацију, недружење, 
игнорисање и неприхватање по било ком основу. 
 Сексуално насиље и злоупотреба деце/ученика подразумева њихово укључивање у 
сексуалну активност коју она не схватају у потпуности, за коју нису развојно дорасла (не 
прихватају је, нису у стању да се са њом сагласе) и која има за циљ да пружи уживање или 
задовољи потребе друге особе. 
 Сексуалним насиљем се сматра: 
• сексуално узнемиравање – ласцивно коментарисање, етикетирање, ширење прича, 
додиривање, упућивање порука, фотографисање, телефонски позиви и сл; 
• навођење или приморавање детета/ученика на учешће у сексуалним активностима; 
• било да се ради о контактним (сексуални однос, сексуално додиривање и сл.) или 
неконтактним активностима (излагање погледу, егзибиционизам и сл.); 
• коришћење деце/ученика за проституцију, порнографију и друге облике сексуалне 
експлоатације. 
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 Развој савремених комуникационих технологија доводи до појаве насиља коришћењем 
информационих технологија (електронско насиље): поруке послате електронском поштом, 
СМСом, ММС-ом, путем веб-сајта (wеб сите), четовањем, укључивањем у форуме, 
искључивањем из форума, групних четова и сл. 
Злоупотреба деце/ученика представља све што појединци и институције чине или не чине, а 
што директно утиче или индиректно шкоди деци/ученицима или им смањује могућност за 
безбедан и здрав развој и доводи их у немоћан, неравноправан и зависан положај у односу на 
појединце и установу. 
 Занемаривање и немарно поступање представљају случајеве пропуштања установе или 
појединца да обезбеде услове за правилан развој детета/ученика у свим областима, што, у 
противном, може нарушити његово здравље, физички, ментални, духовни, морални и 
друштвени развој. 
 Занемаривање представља и пропуст родитеља, усвојиоца или стараоца, односно друге 
особе која је преузела одговорност или обавезу да негује дете/ученика, да обезбеди услове за 
развој по питању: здравља, образовања, емоционалног развоја, исхране, смештаја и безбедних 
животних услова у оквиру разумно расположивих средстава породице или пружаоца неге, што 
изазива или може са великом вероватноћом нарушити здравље детета или физички, ментални, 
духовни, морални и његов социјални развој. Ово обухвата и пропусте у обављању правилног 
надзора и заштите детета од повређивања у оноликој мери у којој је то изводљиво. 
 Експлоатација деце/ученика односи се на њихов рад у корист других особа и/или установе. 
Она обухвата и киднаповање и продају деце у сврху радне или сексуалне експлоатације. Ове 
активности имају за последицу нарушавање физичког или менталног здравља, образовања, као 
и моралног, социјалног и емоционалног развоја детета/ученика. 
 

2. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ЦИЉЕВИ 
 
 Основни принципи на којима је заснован Програм, који уједно представљају и оквир за 
деловање, јесу: 
• право на живот, опстанак и развој; 
• најбољи интерес детета; 
• недискриминација и 
• учешће деце. 
 
 Општи циљ Програма 
 Општи циљ Програма је унапређивање квалитета живота ученика применом: 
• мера превенције за стварање безбедне средине за живот и рад ученика; 
• мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и занемаривање у 
установама. 

Специфични циљеви у превенцији 
1. Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања; 
2. Укључивање свих интересних група (деца, ученици, наставници, стручни сарадници, 
административно и помоћно особље, директори, родитељи, старатељи, локална заједница) у 
доношење и развијање програма превенције; 
3. Подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих укључених у живот и рад установе за 
препознавање насиља, злостављања и занемаривања; 
4. Дефинисање процедура и поступака за заштиту од насиља и реаговања у ситуацијама 
насиља; 
5. Информисање свих укључених у живот и рад установе о процедурама и поступцима за 
заштиту од насиља и реаговање у ситуацијама насиља; 
6. Унапређивање компетенција наставног и ваннаставног особља, деце, ученика, родитеља, 
старатеља и локалне заједнице за уочавање и решавање проблема насиља, злостављања и 
занемаривања. 
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Специфични циљеви у интервенцији 

1.  Спровођење поступака и процедура реаговања у ситуацијама насиља; 
2.  Успостављање система ефикасне заштите деце у случајевима насиља; 
3. Стално праћење и евидентирање врста и учесталости насиља и процењивање ефикасности 
програма заштите; 
4. Ублажавање и отклањање последица насиља и реинтеграција детета/ученика у заједницу 
вршњака и живот установе; 
5. Саветодавни рад са децом/ученицима који трпе насиље, који врше насиље и који су 
посматрачи насиља. 
 

3. АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ ПРЕВЕНЦИЈЕ 
 
 Превенцију насиља, злостављања и занемаривања чине мере и активности којима се у 
установи ствара сигурно и подстицајно окружење, негује атмосфера сарадње, уважавања и 
конструктивне комуникације. 
 
Превентивним активностима се: 
• подиже ниво свести и осетљивости детета и ученика, родитеља и свих запослених за 
препознавање насиља, злостављања и занемаривања; 
• негује атмосфера сарадње и толеранције, уважавања и конструктивне комуникације у којој се 
не толерише насиље, злостављање и занемаривање; 
• истичу и унапређују знања, вештине и ставови потребни за конструктивно реаговање на 
насиље; 
• обезбеђује заштита детета и ученика, родитеља и свих запослених од насиља, злостављања и 
занемаривања. 
 

План рада тима за безбедност 

Редни 
бр. 

Активност 
(јасно 

дефинисана, 
мерљива, 

достижна, реална 
и са јасним 
роковима) 

Временски 
оквир/ 

фреквенција 
реализације 
активности 

Учесници и 
носиоци 

активности 

Одговорна 
особа 

Начин и 
модел 

реализовања 

1. 

Састанак Тима за 
заштиту деце од 
насиља, израда 
Програма за 
заштиту деце од 
насиља, 
злостављања, 
занемаривања, 
дискриминације... 

Септембар Тим за 
заштиту деце 
од насиља, 
злостављања 
и 
занемаривања 

Координатор 
тима 

- Разговор 
- Договор 
 

2. 

- Информисање 
запослених, 
родитеља, деце, 
школског одбора, 
Савета родитеља; 
- Информисање 
запослених о 
обавезности 

Током године Тим за 
заштиту деце 
од насиља, 
злостављања 
и 
занемаривања, 
васпитно 
особље, 

Координатор 
тима и стручна 
служба. 

- Интерни 
састанци по 
одељењима на 
нивоу школе у 
случају појаве 
насиља, 
- родитељски 
састанци,  
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евидентирања 
сваког вида 
насиља  
- Стално праћење 
и евидентирање 
планираних 
акција и 
активности на 
превенцији 
насиља. 

директор, 
стручна 
служба, 
родитељи. 

- панои за 
родитеље са 
кодексима 
понашања, 
- разговор 

3. 

Стварање 
безбедне средине 
(учионице, 
ходник, 
двориште, 
игралиште...) 
 

Током године - Наставно 
особље, 
- директор, 
- стручна 
служба, 
- помоћно 
особље, 
- родитељи и 
локална 
самоуправа 

Директор -свакодневни 
увид и 
предузимање 
мера 
осигурања 
безбедности 
деце 
- Увођење 
видео надзора 
и 
обезбеђивање 
јачег рачунара 
који ће то 
подржати. 

4. 

Обезбеђивање 
сталног надзора 
над децом 

Континуирано 
током године 

- Одељењски 
старешина 
- ученици 
- родитељи 
- стручни 
сарадници 
- Наставно и 
помоћно 
особље 

Директор - стално 
присуство и 
надзор 
наставног и 
помоћног 
особља над 
учениицима, 
током 
њиховог  
боравка у 
школи 

5. 

- Доношење 
одељењских и 
школског 
правила 
понашања, као и 
начина реаговања 
приликом 
кршења истих. 
– Организовање 
радионица у 
циљу превенције 
насиља. 

Септембар 
Октобар 

- Школски 
тим за 
превенцију 
насиља 
- Ђачки 
парламент, 
- Директор 
- Наставници 
- Одељенске 
старешине 
- Ученици 

-Руководиоц 
ђачког 
парламента, 
- Одељенске 
старешине.   

- радионице 
- игре 
-израда паноа 
са донетим 
правилима 
понашања 

6. 

- Увођење Фер - 
плеј турнира и 
такмичења у 
школски спорт 
- Спровођење 

Октобар 
новембар 
 

- Педагог-
пихолог 
- Одељенске 
старешине 
- Ученици 7. 

Информатичар, 
Наставници 
физичког 
васпитања 

-  спортске 
игре по 
принципу сви 
побеђују 
„Игре без 
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анонимне анкете 
над ученицима и 
родитељима о 
електронском 
насиљу. 
- Ђачка израда 
презентације на 
тему „Школа – 
да, електронско 
насиље – не!“ 

разреда граница“ 
- 
Проналажење 
информација 
и 
статистичких  
података на 
интернету о 
електронском 
насиљу. 

7. 

- Подстицање и 
развијање 
међусобног 
поверења између 
родитеља и деце, 
- Спровођење 
акције „Шта је 
било у школи?“  
- Презентовање 
резултата 
анонимне анкете 

-Током 
године 
 
- На крају 
првог 
полугођа 

- Педагог -
психолог 
- Одељенски 
старешина 
- Ученици 
- родитељи 

одељенске 
старешине 

- појединачни 
и општи 
родитељски 
састанци, 
- радионице. 
- разговор 

8. 

- Промовисање 
активности 
заштите деце од 
насиља 

- Током 
године 

- стручни 
сарадник 
- Одељенске 
старешине 
- Ђачки 
парламент 

Одељенски 
старешина и 
руководиоц 
ђачког 
парламента 

- Форум 
театар 
 
 

9. 

Праћење 
реализације 
програма и 
еваулације 
 

- Током 
године 

- Тим за 
заштиту деце 
од насиља 
- Наставно 
особље 

Координатор 
тима  
. Стручни 
сарадник 

- анализа 
документације 
- скупљање 
извештаја 

     
Права, обавезе и одговорности свих у установи у превенцији насиља, 

злостављања и занемаривања 
 

Запослени својим квалитетним радом (васпитно-образовним, образовно-васпитним, 
васпитним, стручним и другим радом) и применом различитих метода, облика рада и 
активности обезбеђују подстицајну и безбедну средину. Запослени не сме својим понашањем 
да изазове насиље или допринесе насиљу, злостављању и занемаривању. 
Одељењски старешина, наставник и стручни сарадник избором одговарајућих садржаја и 
начина рада доприносе стицању квалитетних знања и вештина и формирању вредносних 
ставова за узајамно разумевање, уважавање различитости, конструктивно превазилажење 
сукоба и др. и дужни су да обезбеде заштиту детета и ученика од произвољног или незаконитог 
мешања у његову приватност, породицу, дом или преписку, као и заштиту од незаконитих 
напада на његову част и углед. 
Ученици као одговорни учесници у образовању и васпитању, ради превенције насиља, 
злостављања и занемаривања, обавезни су да: уважавају и поштују личност других – деце, 
ученика, запослених, родитеља и трећих лица; поштују правила установе и све оне акте којима 
се уређују њихова права, обавезе и одговорности; активно учествују у раду одељењске 
заједнице; као чланови ученичког парламента и школског одбора, посебно доприносе и 
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учествују у превентивним активностима; својим понашањем не изазивају, доприносе или 
учествују у насиљу и злостављању. 
Родитељ је дужан да, у најбољем интересу детета и ученика: сарађује са установом; учествује 
у превентивним мерама и активностима; уважава и поштује личност свог детета, друге деце и 
ученика, запослених и других родитеља. Родитељ не сме својим понашањем у установи да 
изазове или допринесе појави насиља, злостављања и занемаривања. 
 

4. АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 
 
 Интервенцију у одговору на насиље, злостављање и занемаривање чине мере и активности 
којима се оно зауставља, осигурава безбедност учесника (оних који трпе, чине или сведоче), 
смањује ризик од понављања, ублажавају последице за све учеснике и прате ефекти предузетих 
мера. 
 У школи се интервенише на насиље, злостављање и занемаривање када се оно дешава или 
се догодило између: деце или ученика (вршњачко насиље); запосленог и детета, односно 
ученика; родитеља и детета, односно ученика; родитеља и запосленог, као и када насиље, 
злостављање и занемаривање чини треће лице у односу на дете, запосленог или родитеља. 
 Школа је дужна да интервенише увек када постоји сумња или сазнање да дете и ученик 
трпи насиље, злостављање и занемаривање, без обзира на то где се оно догодило, где се догађа 
или где се припрема. 
• Да би интервенција у заштити деце/ученика била планирана и реализована на најбољи начин, 
неопходно је узети у обзир следеће критеријуме: 
• да ли се насиље дешава или постоји сумња на насиље; 
• где се дешава – да ли се дешава у установи или ван ње; 
• ко су учесници/актери насиља, злостављања и занемаривања; 
• облик и интензитет насиља, злостављања и занемаривања. 
 На основу ових критеријума врши се процена нивоа ризика за безбедност детета и 
одређују поступци и процедуре. У складу са проценом нивоа ризика 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 и занемаривању обавезна је да 
реагује. 

Редослед поступака у интервенцији 
 Кораци су приказани у односу на следеће ситуације: 
1. У случајевима насиља или сумње да се насиље дешава МЕЂУ УЧЕНИЦИМА. 
2. У случајевима када је ученик изложен насиљу или постоји сумња да је ученик изложен 
насиљу од стране ОДРАСЛЕ особе ЗАПОСЛЕНЕ у школи. 
3. У случајевима када је ученик изложен насиљу или постоји сумња да је ученик изложен 
насиљу од стране ОДРАСЛЕ особе која НИЈЕ ЗАПОСЛЕНА у школи. 

 
Кораци у интервенцији су обавезујући. 

Приказани су прво шематски, а потом су детаљније објашњени из угла улога и одговорности. 
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НАСИЉЕ МЕЂУ УЧЕНИЦИМА 
Сазнање о насиљу међу децом 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Насиље се дешава 
опажање или добијање 

информације да је насиље у 
току 

 

Сумња да се 
насиље дешава 

ПРЕКИДАЊЕ, 
ЗАУСТАВЉАЊЕ НАСИЉА 
или обавештавање одговорне 

особе 

СМИРИВАЊЕ СИТУАЦИЈЕ 
смањивање 

ПРИКУПЉАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА 
(разговор са учесницима и другим актерима) 

ХИТНА АКЦИЈА 
(МУП, здравствене 

службе) 

КОНСУЛТАЦИЈЕ У 
УСТАНОВИ 

процена нивоа ризика 

СУМЊА ЈЕ 
ПОТВРЂЕНА 

СУМЊА ЈЕ 
НЕОСНОВА

НА 

ИНФОРМИСАЊЕ 
РОДИТЕЉА 

Праћење понашања 
потенцијалних 

учесника 

ДОГОВОР О 
ЗАШТИТНИМ 

МЕРАМА 

ПРАЋЕЊЕ ЕФЕКАТА 
ПРЕДУЗЕТИХ МЕРА 

ИНФОРМИСАЊЕ 
НАДЛЕЖНИХ СЛУЖБИ 

(по потреби) 
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НАСИЉЕ ОД СТРАНЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ 

Сазнање о насиљу 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Насиље се дешава 
опажање или добијање 

информације да је насиље у 
току 

 

Сумња да се 
насиље дешава 

ПРЕКИДАЊЕ, 
ЗАУСТАВЉАЊЕ НАСИЉА 
или обавештавање одговорне 

особе 

ПРИЈАВА ДИРЕКТОРУ ХИТНА АКЦИЈА 
(МУП, здравствене 

службе) 

КОНСУЛТАЦИЈЕ У УСТАНОВИ 
Тим за заштиту деце /ученика  

(прикупљање инфорација, процена нивоа ризика) 

СУМЊА ЈЕ 
НЕОСНОВАНА 

Праћење понашања 
потенцијалних учесника 

СУМЊА ЈЕ ПОТВРЂЕНА 

Предузимање 
мера према 

запосленима у 
складу са 
законима 

 
Информисање 

родитеља 

Заштитне мере 
према 

детету/ученику 

Информисање 
надлежних 

служби (према 
потреби) 

Праћење предузетих мера 
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НАСИЉЕ ОД СТРАНЕ ОДРАСЛЕ ОСОБЕ КОЈА НИЈЕ ЗАПОСЛЕНА У ШКОЛИ 

Сазнање о насиљу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Сазнање о насиљу – откривање је први корак у заштити деце/ученика од насиља. Оно се у 
установи најчешће одвија 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 ученика и породице, или 
     - путем поверавања, непосредно – од стране самог ученика и/или 
        - посредно – од стране треће особе (вршњака, родитеља, старатеља...). 

НАСИЉЕ СЕ ДЕШАВА 
у установи (опажањем или добијањем 

информација да је насиље у току) 

СУМЊА да се насиље 
дешава 

ПРЕКИДАЊЕ, 
ЗАУСТАВЉАЊЕ 
НАСИЉА или 
обавештавање 
одговорне особе 

-консултације са 
другим службама 
-разговор са 
родитељима или 
особом од поверења, 
ако то не угрожава 
безбедност детета 

КОНСУЛТАЦИЈЕ 
У УСТАНОВИ 

Тим за заштиту 
ученика 

Неодложна пријава 
(МУП, здравство) ако 
постоји повреда или је 

живот угрожен) 

СМАЊИВАЊЕ НАПЕТОСТИ 

КОНСУЛТАЦИЈЕ У 
УСТАНОВИ (процена нивоа 

ризика) 

ИНФОРМИСАЊЕ РОДИТЕЉА 
или друге особе од поверења 

ИНФОРМИСАЊЕ 
НАДЛЕЖНИХ СЛУЖБИ (ЦСР, 

здравство, МУП, по потреби) 

ДОГОВОР О ЗАШТИТНИМ 
МЕРАМА 

ПРАЋЕЊЕ ЕФЕКАТА 
ПРЕДУЗЕТИХ МЕРА 

ОДЛАГАЊЕ 
ПРИЈАВЉИВАЊА  

у изузетним ситуацијама 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ 
НАДЛЕЖНОМ ЦЕНТРУ 
ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ 
УЧЕНИКУ 

ПРАЋЕЊЕ РАЗВОЈА 
СИТУАЦИЈЕ И 

ПРЕИСПИТИВАЊЕ 
ОДЛУКЕ 

ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ 
УЧЕНИКУ  
у оквиру међусекторске 
мреже заштите 
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2. Прекидање, заустављање насиља – свака одрасла особа која има сазнање о насиљу 
(дежурни наставник, учитељ/васпитач/разредни старешина, предметни наставник, сваки 
запослени у установи) у обавези је да реагује тако што ће прекинути насиље или позвати помоћ 
(уколико процени да самостално не може да прекине насиље). 
3. Смиривање ситуације подразумева обезбеђивање сигурности за ученика, раздвајање, 
разговор са актерима. 
4. Консултације се остварују непосредно по појави сумње и/или по стицању информација о 
насиљу. Обављају се у оквиру установе: 
• са колегом; 
• са Тимом за заштиту ученика од насиља; 
• са психологом, педагогом, директором и школским полицајцем. 
У зависности од сложености ситуације, консултације се могу обавити и са службама изван 
установе: 
• са надлежном службом локалног центра за социјални рад; 
• специјализованом службом локалне здравствене установе. 
Консултације су важне да би се: 
• разјасниле околности и на прави начин анализирале чињенице; 
• проценио ниво ризика; 
• направио план заштите; 
• избегла конфузија и спречиле некоординисане акције, које могу водити поновном 
проживљавању искуства жртве. 
У консултацијама треба: 
• изнети детаљан, објективан опис насиља, без процена и тумачења, водећи рачуна о 
приватности ученика и других учесника у насиљу; 
• одредити улоге, задатке и одговорности у установи; 
•идентификовати улогу, задатке и професионалну одговорност других учесника/стручњака; 
• донети одлуку о начину реаговања и праћења. 
5. Након откривања насиља и обављених консултација са релевантним стручњацима и/или 
институцијама, могуће је, у зависности од тежине, предузети следеће акције: 
• предузимање неопходних мера на нивоу установе (информисање родитеља о насиљу или 
особе од поверења у случајевима сумње на насиље у породици), 
• договор о заштитним мерама према ученицима, предузимање законских мера и организовање 
посебних програма оснаживања ученика за конструктивно поступање у ситуацијама насиља, 
• по потреби укључивање надлежних служби: 
      - Здравствене службе; 
      - Министарства унутрашњих послова, у случајевима када је детету потребна физичка 
заштита или када постоји сумња да је учињено кривично дело или прекршај; 
      - Центра за социјални рад у року од три наредна радна дана од дана дешавања насиља. 
        Подношење пријаве надлежној служби обавеза је директора установе. Пријава се подноси 
у усменој и писаној форми. Пријава садржи податке о ученику и породици, који су у том 
моменту познати, и разлоге за упућивање. Пре пријаве потребно је обавити разговор са 
родитељима, осим ако тим установе процени да ће тиме бити угрожена безбедност ученика. 
6. Праћење ефеката предузетих мера 
Тим за заштиту деце/ученика је у обавези да, у сарадњи са запосленима у установи и 
релевантним установама, прати ефекте предузетих заштитних мера. 
        У оквиру мера заштите планирају се и активности којима ће се обезбедити реинтеграција 
или поновно укључивање свих учесника насиља у заједницу установе и њихов даљи безбедан и 
квалитетан живот и рад у установи. План реинтеграције ће зависити од фактора као што су: 
врста и тежина насилног чина, последице насиља по појединца и колектив, број учесника и сл. 
         Праћење и вредновање предузетих активности условљава планирање новог циклуса 
Програма заштите деце/ученика од насиља. 
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6.6. ПРОГРАМ ЕКОЛОШКЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И 
ЕСТЕТСКОГ УРЕЂЕЊА ШКОЛЕ 

 
 Да би се циљеви и задаци овог програма реализовали, потребно је код ученика 
развити љубав према природи, значају здраве средине, жељу за укључивањем у 
конкретне акције, уверење о нужности штедње.То се постиже: 
 У настави природе и друштва, биологије 
 Кроз заједничке излете, часове у природи,  
 Радом секције Млади планинари 
 Обележавање датума пригодним акцијама (Дан мајке земље, Дан заштите природе, 
Дан животиња). 
 У оквиру школе ће бити организоване школске акције, на плану уређења школског 
простора и унапређењу заштите животне средине. 
Ред. бр. Активност Извршиоц 

1. Стална брига о хигијени уч. простора Директор, секретар, пом. радници 

2. Рад ушколском дворишту 
Одељ. старешине, одељенске заједнице и 
пом.рад. 

3. 
Естетски изглед школе, простора и 
ентеријера 

Одељ. старешине, заједнице и 
пом.радници и ученици школе 

4. Састанци, јавни часови из екологије Одељенске старешине настав.биолог. 
 Заштита и унапређивање животне средине, постао је највећи проблем савременог 
друштва, јер су мање или више загађени ваздух, вода и земља које прете еколошком 
катастрофом. Ради еколошке заштите животне средине и естетског уређења школе, 
потребно је еколошко образовање младих, како у школи, тако и у породици. Изузетно 
је важно да еколошку културу младих градимо у смислу њиховог отпора на нездрав 
живот, прљавштину, кафића пуних дима, прегласне музике и чување еколошке 
средине. У оквиру школе биће организоване школске акције на плану уређења 
школског простора и унапређењу заштите животне средине. 

МЕСЕЦ САДРЖАЈ РАДА ИЗВРШИЛАЦ 
Септембар Упознавање са програмом животне средине Наст.биологије 
Током год. Заштита и унапређење животне средине Наст.биологије 
Током год. Лична хигијена и хигијена околине Одељ.старешина 
Децембар Улога ђачких родитеља у заштити животне 

средине 
Епидем. служба 

Март Неговање украсног цвећа и дрвећа Еколошка секција 
Током год. Уређење спротског терена Наст.физ.васпит. 
Током год. Естетски изглед школе, простора и ентеријера Васпитач,наставнк 
Април Еколошка истраживања околине Еколошка секција 
Октобар Рад у школском дворишту Техничко особље 
Током год. Борба против пушења, алкохолизма и наркоманије Екипа лекара Дома 

здравља 
Током год. Строга примена закона о забрани пушења Директор, секретар 
Март Предавањеоштетностипушења, алкохола и дроге Школски лекар 
Новембар Испитивање појаве алкохолизма у породици Педагог 

 
 



Основна школа „Војислав Илић Млађи” Хум 
 

Годишњи план рада школе                                                                 2021/2022 
. 121 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

7. ПРОГРАМ СТРУЧНОГ 
УСАВРШАВАЊА 
НАСТАВНИКА И 
УНАПРЕЂЕЊА ВАСПИТНО -
ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 
7.1. План стручног усавршавања директора, 
наставника и стручних сарадника 

 
 



Основна школа „Војислав Илић Млађи” Хум 
 

Годишњи план рада школе                                                                 2021/2022 
. 122 

 

7.1. План стручног усавршавања директора, наставника, и 

стручних сарадника 

 
 На основу  најновијег правилника о сталном стручном усавршавању и стицању 
звања наставника, васпитача и стручних сарадника, прецизирана је законска обавеза 
професионалног развоја и стручног усавршавања запослених. Перманентно 
усавршавање наставника и стручних сарадника, обављаће се кроз различите облике, а 
које надлежни орган или организација одобри по утврђеној процедури. Tо су: 
- Програми сталног стручног усавршавања који се остварују извођењем обуке; 
- Акредитовани програми високошколских установа, као облици целоживотног 
учења; 
- Стручни скупови (конгрес, сабор, конференције, саветовања, округли столови, 
трибине...); 
- Летње и зимске школе; 
- Стручна и студијска путовања 
 Стручно усавршавање у установи односи се на: 
1) извођење угледних часова, односно активности са дискусијом и анализом  
2) излагање на састанцима стручних органа и тела које се односе на савладан 
програм СУ или други облик стручног усавршавања ван установе, 
3) приказ књиге, приручника, дидактичког материјала, стручног чланка, различите 
врсте истраживања, резултати праћења развоја детета и ученика 
4) студијско путовање и стручна посета са обавезном дискусијом и анализом  
5) истраживања (научна,акциона),  
6) пројекти образовно - васпитног карактера, 
7) програм од националног значаја у установи, 
8) програм  огледа, модел центра, 
9) облик стручног усавршавања који је припремљен и остварен у установи, у 
складу са потребама запослених. 
 Приоритетне области у школској 2021/2022. години, а које произилазе из потреба и 
личних планова професионалног развоја наставника и стручног сарадника, резултата 
самовредновања и вредновања квалитета рада школе, задовољства родитеља и ученика 
и других показатеља квалитета образовно - васпитног рада су следећи: 
- Комуникацијске вештине, 
- Учење да се учи и развијање мотивације за учење, 
- Јачање професионалних компетенција запослених, нарочито у области 
иновативних модела наставе и управљања одељењима, 
- Стицање вештина за рад са дигиталним уџбеницима, 
- Сарадња са родитељима, ученицима и ученичким парламентом. 
 Педагошки колегијум именовао је Ивану Станковић као одговорну особу за 
праћење стручног усавршавања у школској 2021/2022. години: 
 Лични планови професионалног развоја запослених налазе се код самих наставника 
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План стручног усавршавања ван установе 
у ОШ „Војислав Илић Млађи“, Хум 

 

 НАСТАВНИЦИ, НАСТАВНИЦИ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ, ВАСПИТАЧИ, 
ПЕДАГОГ,  ДИРЕКТОР                             

 

Акредитовани семинар 
Каталошки 

број 
Име и презиме 

Вршњачко насиље - „Боље спречити...“ 18 Ирена Спасић (педагог) 
Како помоћи ученицима са проблемима у 
понашању 

31 Ирена Спасић (педагог) 

Квизом до успешног завршног испита 397 Директор 
Планирање стручног усавршавања 
заполених у основним и средњим школама 

399 Директор 

 
Актив учитеља и васпитача 

Акредитовани семинар 
Каталошки 

број 
Име и презиме 

наставника 
Безбедост деце на интернету у сарадњи са 
родитељима  

13 
Aктив учитеља 
и васпитача 

Дечији цртеж - инструмент правилног 
раста, развоја и напредовања 

22 
Aктив учитеља и 
васпитача 

Изградња добрих односа као фактор 
превенције насиља у одељењу/групи 

108 
Aктив учитеља и 
васпитача 

Обука наставника за рад са 
проблематичним родитењима 

129 
Aктив учитеља и 
васпитача 

 
 

Стручно веће уметности и вештина 

 

Акредитовани семинар 
Каталошки 

број 
Име и презиме 

наставника 
Савремене методе учења музике у 
различитим развојним фазама детета 

957 Марија Петровић 

Музичка култура и модерне технологије 973 Марија Петровић 

Игром до плеса и здравља 995 
Борислав Шуклета 
Зорица Топаловић 

Стратегије за превенцију гојазности и 
неактивности код деце - примена 
иновативних метода у настави 
физичког васпитања 

1003 
Борислав Шуклета 
Зорица Топаловић 
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Стручно веће природних наука 

 

НАЗИВ СЕМИНАРА 
КАТАЛОШКИ

БРОЈ 
Име и презиме 

наставника 
Планирање наставе хемије - смернице за 
квалитетну наставу 796 Нена Стојановић 

Савремени облици евалуације у настави 
хемије 818 Нена Стојановић 

Школа будућности - Microsoft 
програмима до савремене наставе 

304 
Физика 
Ненад Игњатовић 

Геометријска и таласна оптика кроз 
експерименте 

782 
Физика 
Ненад Игњатовић 

Израда тестова и других облика провере 
знања из математике 347 

Бранкица Стевчић 
Александра Јанковић 

Унапређивање наставе математике у 
основној школи 

363 
Бранкица Стевчић 
Александра Јанковић 

Методе очувања живих врста у eks situ 
условима 

793 Божидарка Петковић 

Видео материјали у настави (основи 
дигиталне видео монтаже) 

288 Дејан Костић 

Школа будућности - Microsoft 
програмима до савремене наставе 

304 Дејан Костић 

Наставним методама до безбедног 
ученика у саобраћају 9 Милена Стевановић 

Предузетништво и производња у настави 
технике и технологије 

798 Милена Стевановић 

Коридори Србије 792 Зорана Јанковић 
Осавремењавање знања о геодиверзитету 
кроз наставу географије 

795 Зорана Јанковић 
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Стручно веће друштвених наука 

  

Акредитовани семинар 
Каталошки 

број 
Име и презиме 

наставника 
Ефикасан рад школских тимова усмерен 
на унапређивање квалитета образовно - 
васпитног рада установе 

629 Ивана Станковић 

Умеће комуникације - како да говоримо и 
слушамо да би ученици желели да нас 
чују и да разговарају са нама (1. део) 

881 Ивана Станковић 

Учење о ратовима 90-тих на простору 
бивше Југославије 

171 Драгана Величковић 

Учити о Холокаусту 229 Драгана Величковић 
Књижевност и сликарство, музика, 
истрија - интердисциплинарни пресеци у 
настави 

826 Јелена Ивковић 

Књижевни текст - алат у превенцији 
насиља 

853 Јелена Ивковић 

 
 Поред горе наведених семинара, већина њих је прошло или ће проћи следеће 

програме обуке: 

1. Програм обуке "Реализација нових програма наставе и учења оријентисаних према 

исходима" и 

2. Програм обуке "Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник". 
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8. ПРОГРАМ 

САРАДЊЕ СА 

ДРУШТВЕНОМ 

СРЕДИНОМ 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  

8.1. Сарадња са родитељима 
8.2. 
    

Сарадња са осталим организацијама и институцијама у 
окружењу школе 
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8.1. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 
 
 
 

Одвијаће се на следећим нивоима и облицима: 
- Непосредни индивидуални контакти и сарадња родитеља са одељењским 
старешинама и предметним наставницима,  
- Контакт и сарадња на одељењским родитељским састанцима из делокруга 
одељења, 
- Контакт и сарадња на разредним одељењским састанцима кад су питања везана 
за рад у одељењу, 
- Сарадња на општим родитељским састанцима у вези са питањима на нивоу 
школе, 
- Педагошко - психолошко образовање родитеља путем предавања од стране 
стручних сарадника школе, ангажовања сручњака других институција,  
- Укључивање родитељ - експерта у остваривање циљева и задатака образовања и 
васпитања, 
- Укључивање родитеља у подручја вредновања и самовредновања рада школе, 
- Укључивање родитеља у Развојни план школе, 
- Сарадња одељењских савета родитеља, 
- Сарадња у оквиру савета родитеља школе. 
 
Родитељски састанци 
 
 Као форма сарадње школе и породице, у зависности од проблематике, могу бити 
одељењски, разредни и општи родитељски састанци. 
 На општим родитељским састанцима разматрају се следећа питања: планирање рада 
школе, организација извођења наставе, излета и екскурзија, предузимање већих 
заједничких акција и слично.  
 На одељењским родитељским састанцима разматрају се проблеми одељења односно 
питања која су везана за организацију наставе и постигнућа ученика, дисциплине 
ученика, посете, хуманитарне акције. Наведене програмске садржаје одељењске 
старешине конкретизују и разрађују својим оперативним планом. 
 
Културне и друге активности школе у средини 
 
 Школа остварује своју културну и јавну функцију активностима чији је циљ 
побољшање васпитно - образовног рада са ученицима и богаћење општег нивоа 
средине. 
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Учешће школе у активностима друштвене средине и календар тематских часова 
везаних за просветне активности 

Садржај Време Сарадници 
- Свечани пријем првака 
 

септембар  
Наст. разр. наставе од  другог до 
четвртог разреда 

- Посета ученика који изучавају 
веронауку цркви у Хуму поводом 
празника који слави цело село 

септембар 
Разредне старешине и сви наставници 
који су слободни 

- Прослава дана школе октобар 
Наставн. Српског јез., Музичког, 
Ликовног 

- Дан примирја у првом светском рату-
11. новембар 1918. 

Први час у обе 
смене 

Наставник историје или српског језика 

- Новогодишње свечаности 30. децембар Све одељењске старешине 

- Светосавске свечаности 27. јануар 
Активи настав. српског јез., настав. 
уметности 

-  Хуманитарне акције У току године 
Све одељењске старешине 
Ученички парламент 

- Дан Државности - Сретење 15. фебруар Настав. историје или српског језика 
- Организовање школских приредби и 
смотри 

У току године 
Комисија за културну и јавну 
делатност 

- Дан сећања на почетак Другог 
светског рата 6. април 

6. април Настав. историје или српског језика 

- Посете: биоскоп, музеји, позориште, 
изложбе 

У току године 
Комисија за културну и јавну 
делатност и одељењске старешине  

- Дан Победе 9. мај 9. мај Настав. историје или српског језика 
- Дан сећања на Погром на Косову и 
Метохији 

17. март 2004. Настав. историје или српског језика 

- Дан сећања на страдале у НАТО 
бомбардовању 

24. март 1999. Настав. историје или српског језика 

- Други српски устанак 23. април1815 Настав. историје или српског језика 
- Дан сећања на жртве холокауста 22. април1945. Настав. историје или српског језика 
- Пробој Солунског фронта 15. септем.1918. Настав. историје или српског језика 
- Ослобођење Београда у Другом 
светском рату 

20. октоб. 1944. Настав. историје или српског језика 

- Дан сећања на жртве стрељања у 
Крагујевцу, у Шумарицама 

21. октоб. 1941. Настав. историје или српског језика 

- Кумановска битка 23-24 октоб.1912. Настав. историје или српског језика 
- Битка на Кадињачи 29. новем. 1941. Настав. историје или српског језика 
- Колубарска битка 15. децем. 1914. Настав. историје или српског језика 
- Велике битке Првог и Другог 
српског устанка 

 Настав. историје или српског језика 

- Свечани родитељски састанак за 
ученике 8. разреда 

јун Одељенски старешина 8. разреда 
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8.2. САРАДЊА СА ОСТАЛИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И 
ИНСТИТУЦИЈАМА У ОКРУЖЕЊУ ШКОЛЕ 

 
 У оквиру културне и јавне делатности, школа ће као и до сада радити на даљем 
повезивању са културним, друштвеним, радним и спортским организацијама, као што 
су: позоришта, музеји, предузећа, Црвени крст, посете изложбама, културне, 
уметничке, спортске манифестације, акције солидарности, сабирне акције. Све ове 
активности реализоваће се плански и организовано, кроз рад секција друштава и 
организација ученика: ликовна, литерарна,  ПЦК, дечји савез, спортско друштво. 
 Ради што успешније интеграције школе у друштвену средину, основна школа 
остварује сарадњу са друштвено - политичком заједницом (МЗ, местом, градом, 
Републиком), Основна подручја узајамног деловања школе и друштвене средине су: 
а) Укључивање представника друштвене средине у одлучивању о друштвеним и 
материјалним условима рада школе. Представници друштвене средине бирани у органе 
управљања у школи треба да допринесу управљању политике развоја школе и 
подизању квалитета рада. 
б) Ради успешнијег васпитно – образовног рада, школа сарађује са производним 
организацијама културним, здравственим и сл. Ради повезивања наставе са животом и 
обављање друштвено - корисног рада. 
 Школа остварује сарадњу са друштвеним организацијама у области науке, културе, 
технике, спорта, хуманитарним организацијама и организацијама за бригу о деци. 
Школа ће се и даље ангажовати у повремене и традиционалне манифестације које се 
организују на нивоу подручја где се изводи настава. 
 У циљу унапређивања квалитета образовно - васпитног процеса, школа сарађује са 
следећим институцијама:  
 Министарство просвете, 
 Школска управа министарства просвете, 
 Управа за образовање културу и спорт, 
 Регионални центар за професионали развој запослених у образовању, 
 Завод за унапређивање образовања, 
 Завод за унапређивање квалитета образовања и васпитања, 
 Министарство унутрашњих послова у Нишу, сарадња ради безбедности и размена 
различитих акција упознавања и подршке, 
 Центар за социјални рад – сарадња у вези са социјално угроженим ученицима и 
дефицијентним породицама, 
 Центар за превенцију наркоманије – превентивне мере путем предавања, трибина, 
радионица, 
 Филозофски факултет, Филолошки факултет, Учитељски факултети, Факултет 
физичке културе – практична предавања, сарадња у полагању стручних испита, 
обављање праксе, учешће у раду тимова у школи, 
 Дечји културно-образовни и рекреациони центар – сарадња на реализацији 
васпитно-образовних задатака у ваннаставним активностима, 
 Црвени крст – организовање хуманитарних акција, 
 Савез Извиђача - Ниш 
 Народно позориште – организовање позоришне представе за ученике, 
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 Учитељско друштво – едукација учитеља и дидактички материјали, 
 Општина Црвени крст – сарадња са представницима јединице органа локалне 
самоуправе, 
 Град Ниш – сарадња у области такмичења и награђивања ученика са највишим 
пласманима на такмичењима, 
 Туристичке агенције и организације – органзовање излета и екскурзија и наставе у 
природи, Позориште лутака Ниш. 
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9. ПPОГРАМ 

ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.1. Интерни маркетинг 
9.2. Екстерни маркетинг 
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 У току школске 2021/2022. године школа планира обележавање следећих празника, 
уз поштовање епидемиолошких мера и у зависности од епидемиолошке ситуације у 
том тренутку: 
- Дечја недеља, Посета цркви у Хуму на дан сеоске славе (ученици који играју у 
фолклору), Дан школе, прослава школске славе „Свети Сава”, Нове Године, 8. март – 
Дан жена, Ускрс, Видовданска приредба и завршетак школске године. Уколико су то 
наставни дани, настава ће се одвијати са скраћеним часовима у матичној школи.  
 

9.1. Интерни  маркетинг 
 
 Програм школског маркетинга у школској 2021/2022. години подразумева 
представљање делатности школе у самој школској средини као и у средствима јавног 
информисања. Посебан део чини интерни школски маркетинг, који подразумева 
информисање ученика и њихових родитеља, путем изложби ученика, као и фото и 
видео документације о раду школе и њеним значајним активностима: 
- Тематске изложбе у току целе школске године у холу школе, 
- Савет родитеља школе, одељенски савети родитеља, 
- На родитељским састанцима, на свечаностима школе, 
- Сајт школе. 
- Школске приредбе за родитеље. 
 

Интерни школски маркетинг 
 

Садржај рада Време 
Носиоци 

активности 
1. Изложба ученичких радова у 
просторијама школе 

Пријем првака, школска слава 
Свети Сава, Дан школе 

Наставници 
ликовне културе 

2. Учешће ученика у креирању и 
реализацији програма и прослава у 
школи 

Дечја недеља, Новогодишњи 
празници, школска слава Свети 
Сава, Дан школе, Дан жена, 
Ускрс, Нова година, свечани 
родитељси састанак поводом 
завршетка школовања 

Комисија за 
прославе, 
културну и јавну 
делатност школе 

3. Школски лист Једном годишње Редакција 
школског листа 

4. Објављивање предвиђених 
програма и активности на огласним 
местима у школи  

Током године Одељењске 
старешине, 
педагог, 
наставници 
ликовне културе и 
српског језика 
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9.2. Екстерни школски маркетинг 
 

 

  

1. Учешће ученика на градским, окружним и 
републичким такмичењима и смотрама образовног и 
културно – уметничког карактера 

предметни наставници, 
одељењске старешине, 
руководиоци секција 

Током године 

2. Излагање ученичких радова ван оквира школе 
предметни наставници, 
одељењске старешине, 
руководиоци секција 

Током године 

3. Учешће ученика у реализацији телевизијских 
програма 

директор, педагог, 
библиотекар, предметни 

наставници 
Током године 

4. Презентација школе на интернету, постављање и 
одржавање сајта школе 

директор, сарадници, 
предметни наставници 

Током године 

5. Презентација школе преко медија 
директор, стручни сарадници, 

координатпр ШРП 
Током године 

6. Учешће ученика у спортским активностима 
поводом дана школе, са суседним школама, учешће 
на кросевима 

Предметни наставник Током године 

8. Учешће ученика на фестивалима науке Ниш, 
Београд 

Нена Стојановић, 
Милена Стевановић, 

Марија Петровић 

У време 
одржавања 
фестивала 
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10.1. Праћење на основу плана рада 
10.2. Праћење на основу инструктивно - педагошког увида и надзора  

 
 
 
  

10. ПРАЋЕЊЕ И 
ЕВАЛУАЦИЈА 
ГОДИШЊЕГ 
ПЛАНА РАДА 
ШКОЛЕ 
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 Реализација Програма рада школе и вредновања резултата рада је перманентан 
процес, који почиње са почетком школске године.  
 
У овом домену превасходни задаци су: 
 Комплетан увид у планирању рада са ученицима, 
 Дидактичку апаратуру свих планова - облика рада, 
 Свакодневно праћење образовно - васпитног рада и отклањање недостатака, 
 Дубље анализе, процене, извештаји и саопштења на класификационим 
периодима и предлози педагошких мера, 
 Контрола вођења разредних и матичних књига, 
 Обиласци часова од стране директора и стручног сарадника, 
 Изостајање ученика стално ће се пратити и предузимати одговарајуће мере, 
 Директор ће вршити контролу записника са седница Наставничког већа и 
потписом оверавати тачност 
 На крају првог полугодишта и на крају школске године подносиће се на 
усвајање извештај о раду школе - Наставничком већу, Школском одбору и Савету 
родитеља школе. 
 Праћење и евалуација програмских задатака у школи на основу одговарајуће 
документације која се води у школи и директним увидом, врши Наставничко веће, 
директор, Школски одбор и саветници Министарства просвете. 
 У поступку вредновања рада користиће се: 
 Разрађени поступци, технике и средства праћења (скале процене, радне -
евидентне листе, упитници, инвентари и др.), 
 Готови инструменти и 
 Утврђен систем инструмената (педагошка документација, резултати успеха 
ученика у даљем школовању и пролазност на пријемним испитима). 
 

10.1. ПРАЋЕЊЕ НА ОСНОВУ ПЛАНА РАДА 
 
 Сви носиоци планирања редовно ће пратити остваривање својих годишњих, 
месечних и дневних планова, како по времену реализације, тако и по садржају и 
циљевима. За сопствено праћење реализације, сваки носилац ће сачинити сопствену 
апаратуру, док ће се праћење реализације на нивоу школе радити на основу 
докумената, која ће сачинити управа школе у складу са годишњим програмом рада. 
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10.2. ПРАЋЕЊЕ НА ОСНОВУ ИНСТРУКТИВНО - ПЕДАГОШКОГ 
УВИДА И НАДЗОРА 

ПЛАН ПЕДАГОШКО ИНСТРУКТИВНОГ РАДА ДИРЕКТОРА И 
ПЕДАГОГА ШКОЛЕ 

 
ПЛАНИРАНА 
АКТИВНОСТ 

НАЧИН  
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ/ 
МЕСТО 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

Планирање и 
програмирање 
образовно – васпитног 
рада 

Израда плана педагошко - инструктивног рада Септембар 
 

Директор, 
педагог 

Договор, разговор, увид у планове ГП рада, 
сарадња педагошке службе и директора школе 

Током године 

 
Праћење реализације 
Школског програма 

Рад у СВ и давање предлога за израду 
индивидуалних планова рада наставника   

Август  
педагог 

Прикупљање и увид у индивидуалне планове 
рада наставнике 

Септембар/ 
јун  

Давање писменог мишљења о индивидуалним 
плановима рада наставника    

Септембар/ 
октобар 

Директор, 
педагог  

Давање  упозорења наставницима  који нису 
предали своје планове 

Током године  
Праћење реализације планова рада  
Увид у електронске дневнике образовно-
васпитног рада 
Сарадња са СА за развој школског програма 

Праћење и реализација 
Годишњег плана рада 

Учешће у изради Годишњег плана рада 
Август/ 

септембар  
Директор, 
Педагог, 

Руководиоци 
стручних већа и 

актива 
 

Упознавање НВ са садржајем ГП и подела 
задужења на наставнике 

Септембар  
НВ 

Израда месечних планова активности на нивоу 
школе 

Почетком 
сваког месца  

Учешће у раду СВ, Актива и Тимова 
Током године  Увид у писане извештаје о реализацији 

предвиђених активности 

Праћење и реализација 
Развојног плана школе 

Сарадња са стручним активом за развојно 
планирање 

Током године  Директор  

Израда акционих планова активности за свако 
полугодиште 

Полугодиште   
Руководилац СА 

за РПШ, 
педагог  

Помоћ наставницима у реализацији планова  Током године  
Директор, 

педагог  Увид у писане извештаје о реализованим 
активностима  

На крају 
класиф. пер. 

Примена  инклузивног 
образовања 

Информисање НВ о обавези спровођења 
инклузивног образовања у пракси  

Август  
Директор, 

педагог 

Идентификовање ученика којима је потребна 
додатна подршка  

Септембар  

Директор, 
Педагог, 

Руководилац 
Тима за ИО 

Помоћ при идентификацији  ученика,  изради 
педагошких профила и ИОП -а 

Током године  

Директор, 
Педагог, 

Руководилац 
Тима за ИО 

Увид у ИОП – е,  праћење њихове примене и 
реализације  
Континуирано праћење и анализа стања у 
области напредовања и безбедности ученика  

Праћење реализације 
Посебног протокола 

Упознавање чланова Тима са одредбама 
посебног протокола и приручником за његову 

Август  
Директор, 

педагог  
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примену  
Помоћ Тиму при изради плана и програма  рада Педагог 

 
 
 
 
 

Помоћ наставницима у реализацији активности Током године  

Увид у извештаје о реализованим 
активностима, предвиђене планом рада ТЗУН - 
а  

На крају 
сваког 

полугодишта 

Примена  образовних 
стандарда  - праћење, 
анализа остварености 

Увид  у наставне планове рада наставника 
Посета часовима  
Увид у записнике СВ, ОВ, ЧОС... 

Друго 
полугодиште 

Директор, 
педагог 

 
Праћење припремања и 
извођење  наставног 
процеса  
 
 
 

 

ФАЗА ПРИПРЕМАЊА  
Помоћ при глобалном и оперативном 
планирању и припремању за часове  

Током године 
(сваког 
месеца) 

педагог 
Помоћ при избору одговарајућих метода, 
облика рада, активности наставника и ученика, 
избору наставних средастава и дидактичког 
материјала, техника и инструмената за праћење 
и оцењивање ученика  

ФАЗА РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ 
Увид у индивидуалне планове рада наставника  

Током године 
(сваког 
месеца) 

Директор, 
Педагог, 
Чланови 

Стручних веће 
Стручни актив 

за развојно 
планирање 

Израда плана посете наставним часовима и 
одређивање циљева посете који се заснивају на 
примарним задацима и приоритетима одређени 
Годишњим планом школе  

Посета наставним часовима (редовне, 
допунске, додатне и слободних активности) 

Током године 
(сваког 
месеца) 

ФАЗА ЕВАЛУАЦИЈЕ 
Анализа педагошке документације – писмених 
задатака, тестова, контролних задатака, 
френкфенције оцењивања – исходи. Током године 

(сваког 
месеца) 

Директор, 
педагог 

Анализа посећених часова  

Директор, 
Педагог, 

Наставници  

Индивидуални разговори са наставницима  
Издвајање примера добре праксе  
Евиденција посећених часова  
Евалуација наставног процеса и постигнућа 
ученика  

Јун  – јул  

 
  



Основна школа „Војислав Илић Млађи” Хум 
 

Годишњи план рада школе                                                                 2021/2022 
. 138 

 

10.2.1. Периодично праћење 
 
 Периодично праћење се врши месечно, тромесечно, полугодишње и годишње. 
Праћење ће се вршити анализама успеха ученика, владања, похађања наставе, других 
појава у  васпитно - образовном раду, као и анализама остваривања плана и програма и 
радног времена наставника и сарадника, односно свих радника.  
 
10.2.2. Праћење путем извештаја  
 

 Извештаји ће се подносити на крају првог и другог полугодишта. Ови извештаји ће 
садржати: 
a) Успех и владање ученика, васпитно - дисциплинске мере, изостајање, похвале, 
награде и сл. 
b) Остваривање наставног плана и програма по времену, облику и садржају 
(полугодишњи и годишњи извештај) 
 Месечни извештаји, који садрже податке о остваривању плана и програма по 
времену, подносе се директору. Тромесечни, полугодишњи и годишњи извештаји, који 
садрже податке о успеху ученика, остваривању плана и програма годишњег програма 
рада школе, подносе се стручним и управним органима. 
 
10.2.3.  Управни и стручни надзор 
 
ДИРЕКТОР врши надзор над радом свих радника школе, у складу са Законом и 
Статутом школе, о чему води посебну документацију. Извештаје о надзору, директор 
подноси Школском одбору, а са деловима који се односе на рад наставника и стручних 
сарадника упознаје и Наставничко веће. 
СЕКРЕТАР ШКОЛЕ врши непосредан увид у рад техничких радника и радника на  
одржавању хигијене. О њиховом раду води документацију и најмање једном месечно 
извештава директора школе. 
ШКОЛСКИ  САВЕТНИЦИ врше управни и стручни надзор, у складу са Законом и 
према плану Министарства просвете. Са налазима, мерама и решењима које су донели, 
директор школе упознаје раднике на које се односе, према потреби Наставничко веће и 
школски одбор. 
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10.2.4. Документација 
 
 У школи ће се водити следећа документација: 
 

Назив документа Задужени 
Матична књига ученика Секретар, одељенске старешине 
Електронски дневник  Одељењски старешина 
Евиденција о испитима Секретар школе 
Евиденција о успеху ученика Стручни сарадници 
Евиденција о издатим сведочанствима Секретар школе 
Евиденција уписа ученика у први разред Секретар школе 
Евиденција досељених ученика Секретар школе 
Евиденција ученика који не похађају 
наставу 

Педагог 

Матична књига радника Секретар школе 
Евиденција реализације програма рада 
школе 

Директор, педагог 

 
 
10.2.5. Јавне исправе које издаје школа 
 
Школа у складу са Законом издаје: 
- Ђачку кањижицу 
- Сведочанство о завршеној основној школи 
- Преводницу 
- Уверење о положеном испиту из страног језика. 
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Глобални и месечни планови наставника, као и планови секција, додатне, допунске 
наставе, налазе се у електронском дневнику. 
 
НАПОМЕНА  –  Уколико у току школске године дође до неких промена, направиће се 
Анекс годишњег плана рада школе, који ће бити предходно усвојен на Наставничком 
Већу, Савету родитеља и Школском одбору. 
 
Школски одбор Основне школе „Војислав Илић Млађи“ донео је одлуку да усваја 
Годишњи план рада школе за школску 2021/2022. годину на седници одржаној 
15.09.2021. године у Хуму. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДИРЕКТОР ШКОЛЕ                         ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
 
     Часлав Тошић                                               Јелена Ивковић 
                                      
        
У Хуму, 2021. године                                                         
 
 
 

 


