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I 

УВОДНИ ДЕО



1.1. Табеларни профил школе

Пун назив школе Основна школа “Димитрије Туцовић“

Адреса 14226 Јабучје

Директор школе Александар Лукић

Телефони 014/434 014

Web-site http://www.osdtucovicjabucje.edu.rs/ 

E-mail osdtucovic@gmail.com 

Дан школе 9.мај

Број ученика 265

Издвојена одељења ИО Доње Јабучје, ИО Скобаљ

Број ученика у издвојеним 
одељењима

20

Број запослених 46

Језици који се уче у школи Енглески и руски језик

Број смена у школии начин 
измене смена

Прва и друга смена
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1.2.1.Осврт на претходну школску годину

Рад школе у школској 2018/2019. години углавном се одвијао се према Годишњем

плану рада школе усвојеном у законском року.  Припреме  за  почетак  школске  године

извршене су на време. 

Основна школа „ Димитрије Туцовић“ У Јабучју својом васпитно- образовном –

делатношћу покрива подручје Јабучја и Скобаља.

 Матична  школа  у  Јабучју  је  потпуна  основна  школа   осморазредна  и  окупља

ученике  од  првог  до  осмог  разреда  са  подручја  месних  заједница-  Јабучје, Скобаљ  и

делимично месну заједницу Паљуви.

Школе  у  издвојеним  одељењима  су  четвороразредне  и  окупљају  ученике  из

Скобаља и Доњег Јабучја.

Школа  се прошле  године  уселила  у  нову  школску  зграду  које  је  допринело

побољшању услова рада, раду у пријатнијем амбијенту и мотивишућем за рад. Пресељење

у  нови  објекат  допринео  је  да  успешно  започенемо  и  завршимо  школску  годину.  У

потпуности је реализован план и програм предвиђен за прошлу школску годину.  

На почетку школске 2018- 2019. године уписано је укупно 277 ученика и то од I- IV

133 и 144 од V- VIII током године дошло је 3 ученика и одселило се три ученика тако да је

збир 277.

У  циљу  помоћи  превазилажењу  тешкоћа  усавлађивању  наставног  градива  и

постизању успеха организована је допунска и додатна настава као и припремна настава за

8. разред. Предвиђена такмичења су реализована и издвојио бих успех наших ученика:

1. Анђела Милосављевић I место из музичке културе

2. Јована Андрић учесник Републичког такмичења „ шта знаш о саобраћају“

3. Ана Митровић Учесник Републичког такмичења из биологије

Носиоци дупломе Бук Карачић су: Ана Андрић и Ана Митровић.

Ђак генерације је Ана Андрић која је својим трудом и залагањем с правом понела ову диплому.

Општина  Лајковац  и  школа  су  све  ученике  наградили  вредним  књигама,  комплетима  књига,

таблетом и лап топом.
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И ове године организован је завршни испит за ученике  8. разреда. Све припреме су благовремено

одржане и испит је одржан у најбоњем реду. Наши ученици су уписали жељене школе. 

Све екскурзије су реализоване по плану из предходну сагласност Савет родитеља. Такође успешно

је реализовано матурско вече за ученике 8. разреда у холу школе. Посветила се пажња стручном

усавршавању  свих  запослених  па  су  организована  два  семинара  за  цео  колектив.  Успешно

завршена школска 2018- 2019. година даје нам смернице да такође успешно реализујемо школску

2019- 2020. годину.

2. Приоритети у овој школској години

У текућој школској години приоритетни задаци биће:

-  Реализација Наставног плана и програма, праћење и евалуација.

Оптерећеност ученика  ускладити  са Законом о основној  школи и могућностима

ученика.  На  овом  задатку  ангажоваће  се  стручна  већа  и  педагошкa служба  школи

доносиће мере за унапређење васпитно-образовног рада;

-  Интезивирати индивидуализацију наставе  како би се повећала мотивисаност

ученика и постигли још бољи резултати. Пружати помоћ ученицима који имају тешкоћа у

савлађивању  градива.  Радити  са  талентованим  ученицима  и  пружити  им  адекватну

наставу, као и са ученицима који спорије напредују у учењу;

- Оцењивати у складу са Правилником о оцењивању

-  Радити  на  мотивисаности  ученика  за  образовање,  а  самим  тим  и  већој

укључености у  ваннаставне активности и разна такмичења; 

-  Посебну  пажњу  поклонити  раду  одељенских  заједница,  подстицати  оне

активности које су у складу са дечјим узрасним потребама и  развијати хумане односе

међу ученицима;

-  Са ученицима радити  на уређењу  школских просторија и околине и  изради

наставних средстава;

- Пружати максималну помоћ и подршку ученицима осмих разреда у припремању

за полагање квалификационих  испита за упис и избор адекватне средње школе;

-  У  току  школске  године  поклонити  посебну  пажњу  професионалном

информисању и оријентацији,  како кроз наставне садржаје,  рад разредних старешина,

тако и ангажовањем стручних сарадника;
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-  Наставити  са  опремањем  школе наставним  средствима  и  опремањем

литературом;

-  Реализовати  програм  стручног  усавршавања   наставника тако  да  служи

унапређивању васпитно - образовног рада. Подстицати наставнике да активно учествују

на  семинарима.  Организовати  угледне  часове  и  предавања  на  нивоу  стручних  већа  и

Наставничког већа. На стручним већима анализирати примену иновација у настави;

-  Обезбедити  максималну  безбедност за  боравак  ученика  у  школи  и  њеној

околини. Радити на превенцији и заштити ученика од насиља;

-Остварити сарадњу са институцијама у чијем се окружењу школа налази, као и

са родитељима ученика;

- Посебну пажњу поклонити здравственом васпитању ученика у целини, кроз рад

разредних  старешина,  адекватне  наставне  садржаје  и  сарадњом  са  здравственим

институцијама;

-Пратити рад у ваннаставним активностима и радити на јавном афирмисању

постигнутих резултата;

-РеализоватиРазвојни програм  у оквиру  програма Школско развојно планирање;

-Остварити  континуирану  сарадњу  са  Саветом  родитеља  и  мотивисати  све

родитеље да се  активно укључе у живот и рад школе;

-Редовно информисати родитеље о свим сегментима рада школа и постигнућима

и напредовању деце;

-Урадити анализу потреба и предлога родитеља и ученика  за живот и рад школе

и укључити их у Школски развојни план; 

-Вршити  систематску  евалуацију  примене  програма  и  целокупне  делатности

школ
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1.3. Мисија и визија школе

Мисија наше  школе  је  да  у  сарадњи  са  локалном  заједницом  и  родитељима,

мотивисаношћу  наставника  и  ученика  подстичемо  лични  развој,  развијамо  свест  о

правима  и  одговорностима,  негујемо  међусобно  разумевање  и  уважавање,  обезбедимо

адекватне материјалне и друге услове за наше ученике.

Стремимо  ка  томе  да  сваки  наш ученик  стекне  опште  образовање  у  складу  са

својим  индивидуалним  могућностима  и  потребама  и  да  буде  оспособљен  за  даље

образовање.  Наша  школса  треба  да  постане  место  перманентног  усавршавања  свих

учесника васпитно образовног процеса који негује међусобно разумевање и уважавање,

толеранцију и право на различитост.

Визија наше школе је да заједничким снагама обезбедимо материјалне услове рада

и  својим  доприносом  створимо  ведру,  радну,  стваралачку  атмосферу  која  ће  се

резултирати да постанемо и опстанемо школа у коју ученици и наставници радо долазе а

родитељи активно учествују у раду школе.

Желимо  да  постанемо  школа  која  савременом  наставом  мотивише  ученике  за

стицање  знања  које  ће  бити  у  складу  са  њиховим  индивидуалним  могућностима  и

потребама.

11.



II 

ЗАКОНСКЕ ОСНОВЕ РАДА ШКОЛЕ
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2.1. Законске основе рада школе

ОПШТИ  АКТИ:

Закон о основама система образовања и васпитања (,,Сл.гласник РС,, бр. 52/09, 72/11 и 55/13);

Закон о основној школи (,,Сл.гласник РС,, бр. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 66/94-одлука УСРС, 2
2/2002, 62/2003-др.закон, 64/2003-испр.др.закона, 101/2005-др.закон и 72/2009-др.закон);

Закон о основном образовању и васпитању (,,Сл.гласник РС,, 55/2013)

Закон о раду (,,Сл.гласник РС,, бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14);

Закон о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС,, бр. 124/12);

Закон о уџбеницима и другим наставним средствима (,,Сл.гласник РС,, бр.72/09)

Посебан клективни уговор о изменама и допунама посебног колективног уговора за запослене у
основним и средњим школама и домовима ученика (,,Сл.гласник РС,, бр.12/09 и 67/11)

Правилник о вредновању квалитета рада установа (,,Сл.гласник РС,, 9/12)

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању;

Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних
сарадника 

Правилник о стручно-педагошком надзору (,,Сл.гласник РС,, бр. 34/12)

Посебан  протокол  за  заштиту  деце  и  ученика  од  насиља,  злостављања  и  занемаривања  у
образовно-васпитним установама (2007)

Правилник  о  програму  за  остваривање  екскурзије  у  првом  и  другом  циклусу  основног
образовања и васпитања са упутством за реализацију екскурзије и наставе у природи у основној
школи (,,Сл.гласник РС,, 7/10)

Приручник о полагању и стицању лиценце за рад наставника, васпитача и стручних сарадника
(,,Сл.гласник РС,, број 22/05 и 51/08)

Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи
(,,Сл.гласник РС,, бр.67/08)

14.Правилник  о  правилима  понашања  послодаваца  и  запослених  у  вези  са  превенцијом  од
злостављања на раду (,,Сл.гласник РС,, бр.62/10)

15.Правилник о облику и садржају знака забране пушења (,,Сл.гласник РС,, бр.73/10)

16.Закон о безбедности и здрављу на раду (,,Сл.гласник,, РС бр.101/05)
17.Закон о спречавању злостављања на раду (,,Сл.гласник РС,, бр.36/10);

13.



18.Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму (,,Сл.гласник РС,, бр.30/10)

19. Закон о пензијском и инвалидском осигурању (,,Сл.гласник РС,, бр. 34/2003, 64/2004-одлука 
УСРС, 84/2004-др.закон, 85/2005, 101/2005-др.закон, 63/2006-одлука УСРС, 5/2009, 107/2009, 
101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013 и 75/2014)
И други општи акти.

                 ПОСЕБНИ  АКТИ:

1. Статут ОШ ,,Димитрије Туцовић,, у Јабучју;
2. Правилник о раду ОШ ,,Димитрије Туцовић,, у Јабучју ;
3. Правилник о организацији и систематизацији послова у ОШ ,,Димитрије Туцовић,, у Јабучју;
4. Правилник о унутрашњој организацији рада ОШ ,,Димитрије Туцовић,, у Јабучју;
5. Пословник о раду Школског одбора;
6. Пословник о раду Наставничког већа;
7. Пословник о раду Савета родитеља;
8. Пословник о раду ученичког парламента;
9. Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених;
10. Правила понашања у школи;
11. Посебан протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у 

образовно-васпитним установама;
12. Правилник о испитима у основној школи;
13. Програм стручног усавршавања наставника и стручних сарадника;
14. Правила заштите од пожара;
15. Програм обуке из области заштите од пожара;
16. Правилник о канцеларијском и архивском пословању;
17. Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време остваривања 

образовно-вапитног рада и других активности које организује школа;
18. Правилник о безбедности и заштити здравља на раду;
19. Акт о процени ризика на радном месту и у радној околини;
20. Правилник о дипломама;
21. Правилник о испитима;
22. Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време остваривања 

образовно-васпитног рада и других активности које организује школа;
23. Правилник о поступку јавне набавке у ОШ ,,Димитрије Туцовић,, у Јабучју;
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III 

МАТЕРИЈАЛНИ И КАДРОВСКИ РЕСУРСИ

ШКОЛЕ
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3.1. Материјално- технички ресурси школе

3.1.1.Школски објекти и простор
Васпитно – образовни рад у школској 2019/2020. години изводиће се у три  објекта. У 
матичној школи у једном објекту који је ново усељен у мају 2017.године, а у издвојеним 
одељењима у Доњем Јабучју и Скобаљу  два објекта. 
Поред ових објеката школа располаже и помоћним објектима шупама и старим школским 
зградама.
Mатична школа: Јабучје – осморазредна атична школа: Јабучје – осморазредна 
Просторије Бр. ОПИС
Учионице општина 8 Просторије су нове ца са централним грејањем. Расвета 

добра 
Кабинети 1 Школски намештај нов. Опремљен са 25 радних 

јединица, интерактивном таблом и пројектором.
Спортски терен 1 Бетонска подлога у лошем стању. Опремљен са два коша
Ђачка кухиња и трепезарија 1 Прозрачна и конфорна намештај нов.
Библиотека 1 Импровизована у холу школе са десет хиљада књига
Друге просторије 17 Зборница, канцеларије, тоалети, котларница, гаража, 

летња учоница.
Школско двориште 100А Делимично уређено са доста дрвећа

ИО –ДОЊЕ ЈАБУЧЈЕ ЧЕТВОРО РАЗРЕДНА (две комбинације)
Просторије Бр. ОПИС
учионица опште намене 2 Реновирана је расвета, добра, грејање на пећ, има лап топ

и пројектор.
Спортски терен 1 Бетонска подлога , кош, голови за мали фудбал
Друге просорије 4 Зборница , тоалет, шупа
Школско двориште 80А Травнато 
Удаљеност од матичне школе 4 км Добар пут
ИО –СКОБАЉ ЧЕТВОРО РАЗРЕДНА ( неподељена)

Просторије Бр. ОПИС
Учионица опште намене 1 окречена расвета добра грејање на пећ има лап топ и 

пројектор
Спортски терен 1 травнат
Друге просторије 4 хол, зборница, тоалет, шупа
Школско двориште 30 А Травнато удаљеност од школе 8 км. добар пут.
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3.1.2. Објекти ван школске зграде

          У оквиру Основне школе „Димитрије Туцовић“ налазе се два издвојена одељења у

Доњем Јабучју и Скобаљу.

Школа располаже просторним школским двориштем од 25000 m2 и то у матичној школи

од 19000  m2  и издвојеним одељењима од 7000  m2  Школа поседује и школске терене. У

матичној школи Јабучје постоји један кошаркашки терен,а повремено се користи сеоско

игралиште. У ИО Д. Јабучје игралиште је асфалтирано док је у ИО Скобаљ травнато.

3.1.3. Наставна средства и опрема

Школа  је  опремљена  наставним  средствима  која  задовољавају  потребан  норматив

предвиђених средстава. Школа је опремљена са 25 рачунара у матичној школи и по један

лап-топ и пројектор у ИО.

Просторије су опремљене потребном опремом и намештајем. Опрема и намештај су нови

и функционални.

Школа-место Опрема Дидактичка средтсва
Јабучје-централна школа -једноседи 300 комада

-катедре 10 комада

-табле 10 комада

-дигитални  кабинет  25

радних јединица

-интерактивна табла 1 комад

-пројектор 3 комада

-лап топ 4 комада
ИО Доње Јабучје -двоседи 15 комада

-катедре 2 комада

-табле 2 комада

-пројектор 1 комад

-лап топ 1 комад

ИО Скобаљ -двоседи 15 комада

-катедре 2 комада

-табле 2 комада

-пројектор 1 комад

-лап топ 1 комад
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3.1.4. Закључак о расположивим материјално- техничким ресурсима 

школе, реална употребна вредност, нормативи...

Просторни услови након усељења у нову школску зграду одговарају у потпуности

нормативима  и  потребама.  Опрема  и  намештај  испуњавају  своју  функцију,  нови  су  и

савремени. Школа поседује наставна средства, али она по количини, врсти и намени нису

довољно усклађена са потребама савремене наставе.  У наредном периоду,  потребно је

додатно радити на набавци и унапређењу материјално-техничких средстава. Планирана је

набавка ИТЕ –опреме која би задовољавала савремене наставе.

3.1.5. Ресурси локалне средине

Школа  ће  користити  разне  објекте  и  субјекте  друштвене  средине  за

остваривање програмских садржаја школе.

Школа успешно сарађује са радним организацијама које постоје на територији

наше  општине  посебно  у  МЗ  Јабучје,  Скобаљ.  За  остваривање  програмских  задатака

школа ће се у друштвеној средини користити следеће објекте: радне организације, Дом

културе  и  Дом  Здравља.  Здравствена  станица  у  Јабучју  обавиће  систематски  преглед

ученика.  Здравствени  радници  одржаће  предавање  за  ученике  и  родитеље.  Помоћ

родитеља  ће  се  огледати  у  следећим  активностима:  оргнизовање  посета,  излета,

екскурзија.

Полицијска  станица  Лајковац  ће  ангажовати  школску  патролу  која  ће

повремено обилазити школу као и едукатор који ће одржати предавања нашој деци на

основу њиховог плана и наших исказаних потреба.

У решавању васпитно- образовних задатака школа ће сарађивати са Основном

школом у  Лајковцу  и са  Средњом школом у којој  ученици настављају  школовање.  За

остваривање културних садржаја  успостављена је сарадња са:  КЦ „ Хаџи Рувин“ КУД

„ Железничар“,  Општинском библиотеком Лајковац школа има изванредну сарадњу са

установом за васпитање педагошке деце „Лептирић“ из Лајковца. Од ове школске године,

у  две  просторије  наше  школе  биће  предшколци  из  поменутог  вртића. Обезбедиће  јој

просторију  у  Доњем  Јабучју  којој  ће  се  организовати  свакодневни  рад  са  децом

предшколског узраста из МЗ Јабучје, Скобаљ.



18.

У оквиру друштвено- корисног рада школа ће уређивати центар села и спомен

– парк. Школа ће посебну пажњу посветити свестраном педагошком образовању родитеља

с обзиром на њихов разноврстан састав. 

Комисија  за  културну  и  јавну  делатност  припремиће  културни  програм за

грађане МЗ које покрива школа.

Време Делатност Задужена особа

Септембар Свечани полазак I   разреда Учитељи I   разреда
Октобар Свечани  пријем   I   разреда  Дечији

савез
Руководилац Дечијег савеза

Новембар Подсећање на Димитрија Туцовић Комисија за културну делатност

Децембар Одељенске свечаности за Нову годину Задужена  особа- одељењски
старешина

Јануар Светосавска свечаност Комисија за културну делатност
Март Одељенска свечаност за 8. март Одељењски старешина
Мај Свечаност за дан школе Комисија за културну делатност
Јун Мала матура Одељењске старешине

Јун Свечаност за Видовдан Комисија за културну делатност

19.



3.2. Кадровски ресурси школе

3.2.1. Руководство школе

Директор школе је Александар Лукић, професор разредне наставе. 

Редн
и

број

Име и презиме Радно место Стручна
спрема

Радни 
стаж

Одређ.
Неодређе
но

Лице Анга
жова
ње у 
школ
и %

Ангаж
овање 
у 
другој
школи
%

1. Марија Манић
Наставник 
српског језика

VII 10 Н ДА 100 0

2.
Бојана Симић-
Туфегџић

Нставник 
српског језика

VII 9 Н ДА
66,
66

33,
33

3. Јелена Рафаиловић

Нставник 
српског језика

VII 14
Н

ДА
22,
22

77,
78

4 Рада Смиљанић
Наставник 
руског језика

VII 30 Н ДА
88,
88

0

6. Ивана Секулић
Наставник 
енглеског језика

VII 8 Н ДА 70 30

Марија Милић
Наставник 
енглеског језика

VII 6 О ДА 100 0

7.
Радмила 
Станимировић

Наставник 
ликовне културе

VII 14 Н ДА 30 70

8. Вујисић Маја
Наставник 
ликовне културе

VII 3 О НЕ 20 0

9.
Добросављевић 
Невена 

Наставник 
музичке културе

VII 7 Н ДА 50 50

11. Ненад  Игњатовић
Наставник 
историје       VII 10 Н ДА 70 30

 12. 
Милица 
Живојиновић

Наставник 
географије VII 3 О НЕ 25 75

13. Живан Радић
Наставник 
географије        VII 5

0 НЕ 45 55

     
14.

15

Тамара Живановић

Радмила 
Милентијевић

Наставник 
физике 
Наставник 
хемије

VII

VII

4

11

О

Н

НЕ

ДА

60

10

10

90



16 Анђела Радовановић
Наставник 
хемије

VI
1 О НЕ 30

15.
Александар 
Гавриловић

Наставник 
технике и 
информатјке

VII 17 Н ДА 10

16. Марија Марић
Наставник
математике

VII
8

Н
ДА

11
1

17.
Светлана 
Миливојевић

Наставник
математике

VII 16
О НЕ 86 10

19.
Валентина 
Милутиновић

Наставник 
биологије

VII 11
Н ДА 80 20

20. Драган Радовановић

Наставник 
физичке културе

VII 35 Н
ДА

10
0

21.
Небојша 
Миловановић

Наставник 
физичке културе VII 2 О НЕ 20 80

22. Стефан Ђурић Вероучитељ VII 2
О НЕ 75 25

23. Миланка Лукић Учитељица VII 38
Н ДА 10

0

25. Сузана Тасић Учитељица VII 25
Н ДА 10

0

26. Снежана Којовић Учитељица VII 23
Н ДА

10
0

27.
Биљана Бајић

Учитељица VI 24
Н ДА 10

0

28. Славојка Туфегџић
Учитељица

VI 18
Н ДА 10

0

29.
Наташа Бајић 
Миливојевић

Учитељица VI 26
Н ДА 10

0

30.
Биљана Симић-
Грчић

Учитељица
VII 8

О НЕ 10
0

31. Даринка Мирић Учитељица VII 27
Н ДА 10

0
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3.2.3. Ваннаставни кадар



Редн
и

број

Име и презиме Радно место Стручна
спрема

Радни 
стаж

Одређ.
Неодређе
но

Лице Анга
жова
ње у 
школ
и %

Ангаж
овање 
у 
другој
школи
%

1.
Александар Лукић

Директор
VII

35 НЕ ДА 100

2. Мирјана Радеч Педагог VII 15 НЕ ДА 100
4. Тања Протић Библиотекар VII 8 О ДА 50
5. Јелена Костић

Педагошки асистент IV
9 О НЕ 100

3.2.4. Административно-финансијско особље

Редн
и

број

Име и презиме Радно место Стручна
спрема

Радни 
стаж

Одређ.
Неодређе
но

Лице Анга
жова
ње у 
школ
и %

Ангаж
овање 
у 
другој
школи
%

1. Љиљана Смиљанић шеф рачуноводства VI 6 О НЕ 100
2. Слободанка Богдановић административно

финансијски радник
IV 4 О НЕ 50

3. Марко Пауновић секретар VII 4 О НЕ 100

3.2.4. Помоћно- техничко особље

Редн
и

број

Име и презиме Радно место Стручна
спрема

Радни 
стаж

Одређ.
Неодређе
но

Лице Анга
жова
ње у 
школ
и %

Ангаж
овање 
у 
другој
школи
%

1. Милоје Марковић домар III 4 О НЕ 100
2. Биљана Живановић сервирка- помоћни

радник
II 12 Н НЕ 40+6

0
3. Душанка Бркић помоћни радник I 9 Н НЕ 100
4. Слађана Јаковљевић помоћни радник I 7 Н НЕ 90
5. Нада Тодоровић помоћни радник I 22 Н НЕ 100``

`
6. Анка Петровић помоћни радник I 20 Н НЕ 100
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3.2.6. Закључци о саставу и квалификационој структури запослених

ПОСЛОВИ БРОЈ СТРУЧНА



РАДНИКА СПРЕМА
1. Директор 1 Висока
2. Педагог 1 Висока 
3. Библиотекар 1 Висока
4. Секретар 1 Висока 
5. Рачуновођа 1 Виша
6. Српски језик 3 Висока
7. Енглески језик 2 Висока
8. Руски језик 1 Висока 
9. Математика 2 Висока
10. Историја 1 Висока
11. Географија 2 Висока
12. Физика 1 Висока
13. Хемија 2 Висока
14. Биологија 1 Висока
15. Техничко образовање 2 Висока
16. Физичко васпитање и 

спортске активности
2 Висока

17. Ликовна култура 2 Висока
18. Музичка култура 1 Висока
19. Грађанско васпитање 1 Висока
20. Информатика 1 Висока
21. Верска настава 1 Виша
22. Разредна настава 8 Висока, 5В иша 3
23. Домар 1 Средња
24. Сервирка 1 Средња
25. Раднице на одрж. чистоће 4 Средња, Основна школа

Радници на породиљском

Име и презиме Занимање
Ивана Секулић Наставник енглеског језика

Јасмина Смиљанић Наставник физике и хемије

23.



IV  

ПОДАЦИ О УЧЕНИЦИМА

24.

4.1. Укупан број ученика, одељења и  ученика по 

одељењима

Матична школа- I циклус разреди

Редни број Разред Одељење Број ученика Укупно у разреду



1. I 1 30                30

2 II 1 17 17
II 2            14 14

3. III1 1 27 27
5. IV 1 24 24

Укупно I- IV 5 112 112

Издвојена – комбинована одељења

Разред Доње Јабучје Скобаљ Укупно

I 2 1 3
II                  3 3 6

III 4 1 5
IV 5 1 6

I-IV 14 6 20

Мати Матична школа- 
   II     циклус разреда  

Редни број Разред Одељење Број
ученика

Укупно у разреду

1. V 1 18 34
2. V 2 16

3 VI 1 17 36
4. VI 2 19
5. VII1 1 15 32
6. VII2 2 17
7. VIII1 1 15 31
8. VIII2 2 16

Укупно V-VIII 8 133 133
25.

Рекапитулација
Разред Број ученика
I – IV 132

V - VIII 133
I - VIII 265



СТРУКТУРА УЧЕНИКА ПО ПОЛУ У ШК. 2018/19. ГОД.

Одељење Број
ученика

Дечаци Девојчице ИОП 1 ИОП2

I1 30 16 14

II1 17 8 11

II2 14 8 6

III1 27 19 8

IV1 24 11 13 2

V1 18 10 8 1 2

V2 16 10 6

VI1 17 7 10 1

VI2 19 8 11 2 -

VII1 15 7 8 -

VII2 17 7 10 1

VIII1 15 7 8 2

VIII2 16 8 7 2

ИО Д.

Јабучје

I-2
II-3
III-4
IV-5

I-0
II-2
III-3
IV-4

I-2
II-1
III-1
IV-1

ИО Скобаљ I-1
II-3
III-1
IV-1

I-1
II-1
III-1
IV-0

I-0
II-2
III-0
IV-1

Укупно 265 137 128 5 8
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4.2. Број ученика према учењу страних језика и изборне 

наставе

Одељење Број
ученика

Дечаци Девојчице Верска 
настава

Грађанско
васпитање

Енглески
језик

Руски
језик

I1 30 16 14 30 0 30
II1 17 6 11 5 12 17
II2 14 8 6 14 - 14
III1 27 19 8 27 - 27
IV1 24 11 13 24 - 24



V1 18 10 8 18 - 18 18
V2 16 10 6 16 - 16 16
VI1 17 7 10 17 - 17 17
VI2 19 8 11 19 - 19 19
VII1 15 7 8 15 15 15
VII2 17 7 10 17 - 17 17
VIII1 15 7 8 15 15 15
VIII2 16 8 7 16 16 16

ИО Д.

Јабучје

I-2
II-3
III-4
IV-5

I-0
II-2
III-3
IV-4

I-2
II-1
III-1
IV-1

14 -
14

ИО

Скобаљ

I-1
II-3
III-1
IV-1

I-1
II-1
III-1
IV-0

I-0
II-2
III-0
IV-1

6 -
6

Укупно 265 137 128 253 12 265 133

 
Одељење Руски

језик
Домаћинство Цртање,

сликање и
вајање-шести

разред

Свакодневни
живот у

прошлости-
пети разред

V-VIII 133 32 34 36
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     4.3. Број ученика путника

Број ученика путника

Одеље
ње

Број
учен
ика

Дубра
ва

Жуто
брдо

Паљув
и

Скоба
љ

Д.Јаб. Јабучје/
Старо
село

Г.Крај Виш Гај Ше
рин
ка

I 1 17 8 2 0 1 0 1 1 3 1 2
I2 16 9 1 0 0 0 1 0 2 0 1

II 1 27 7 1 1 1 0 2 1 3 2 1
III 1 24 6 1 1 0 0 1 1 2 1 1
IV 1 17 4 2 0 0 0 1 0 3 0 0
IV 2 18 5 2 0 0 0 2 2 1 1 1
V 1 18 6 3 1 0 0 1 1 3 1 0
V 2 19 4 0 1 3 4 1 1 1 1 1
VI 1 15 3 1 2 0 0 2 1 2 0 2
VI 2 17 4 3 1 2 5 1 2 2 1 2
VII 1 16 3 1 1 0 0 1 1 3 0 1



VII 2 17 5 0 1 3 5 2 1 3 0 2
VIII 1 19 3 1 0 0 0 1 2 2 1 2
VIII 2 17 4 1 0 3 4 1 4 3 2 2
Укупн

о

257
пут
ник
а-

223

71 19 9 13 18 11 18 35 11 18
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     4.4. Социјална структура ученика

Материјално стање

Слабо Задовољава Солидно Добро Изванредно

96 64 86 19

Већина ученика наше школе живи са родитељима у сопственим кућама, мали број

њих станују као подстанари. Велики број ученика у школу долази аутобусом, мали број

њих, првенствено ученике првог разреда,  довозе родитељи у школу, док остали долазе

пешке. Већина ученика долази из потпуних породица, док два до  три ученика по одељењу

потичу  из  дисфункционалних  породичних  структура-  разведених,  непотпуних,

ванбрачних заједнице. Социјалну помоћ прима велики број ученика.

4.5. Образовна структура родитеља

ВСС ВШС ССС V степен Основна школа Без школе



8 раз. 4.раз.
13 21 310 20 119 13 21

    4.6. Остали подаци о породичном, здравственом и социјалном
статусу ученика

Услови живота и рада ученика су на задовољавајућем нивоу. Једино услови рада и

живота ученика из Дубраве (где су деца ромске националности) су на доста ниском нивоу.

Школа је у претходном периоду а и у будуће ће чинити да помогне ђацима из Дубраве

(прикупити и бесплатно делити уџбенике и ђачки прибор, бесплатан превоз,  бесплатна

ужина). У матичној школи осећа се недостатак сале за физичко васпитање.

- Школа разним активностима настоји да стимулише – подржи рад бољих ученика.

29.

- И ове године у сарадњи са општином у школи се спроводи пројекат „ Ужина за

сиромашне“ и пројекат „ Бесплатни уџбеници за сиромашне“.

Школски  тим је  учествовао  у  општинском пројекту  „Пружање унапређених  услуга  на

локалном  нивоу у области образовања- Образовна инклузија Рома, са својим програмом

чија ће реализација допринети бољој оспособљености ученика за праћење наставних и

ваннаставних активности( уџбеници, прибор, екскурзија).

     4.7. Ученички парламент

На почетку школске године формиран је Ученички парламент од ученика седмог и

осмог разреда.  Координатор је  педагог  Мирјана Радеч  .  Рад ће се одвијати  на основу

статута и програма рада.

РАЗРЕД ПРЕДСТАВНИЦИ
VII-1

Милош Марковић

Урош Павловић
VII-2 Томић Никола 

Ивковић Милица



VIII-1 Тина Тејић

Јована Јовановић
VIII-2 Савић Немања 

Драган Јевросимовић

План и састав Ученичког парламента налазе се у одељку где и сви остали планови

које овај документ садржи.

30.

 4.8. Дечје и ученичке организације у школи

Од ученичких организација у школи су основане:

1. Дечји савез - организатор Мирић Даринка

2. Ученички парламент- координатор Мирјана Радеч

Руководиоци су урадили планове рада који су саставни део Годишњег плана.

   4.9. Закључак о преовлађујућим карактеристикама ученика 

школе или специфичностима које утичу на активности школе

 

Велики број ученика је ромске популације, па самим тим постоји велики проблем у

нередовном похађању наставе  и  немогућности  да  се  успостави  континуитет  у  раду са

њима, што се директно одражава на њихов школски успех, али и успех на нивоу читаве

школе. Сви наставници су свесни да је неопходан појачан васпитни рад у раду са њима,

али он често изостане управо из наведених разлога. Сарадња између школе и родитеља

ученика ромске популације није на завидном нивоу, што има за последицу недовољан

васпитно-образовни утицај на дете од стране школе.



Одређени  број  деце је  из  непотпуних породица,  разведених  и  ванбрачних

заједница,  а то поред емоционалних проблема условљава и тежак материјални положај

ђака. Постоје велике разлике у образовном и материјалном статусу између породица. 

Великим ангажовањем Локалних ресурса – општина бесплатна кухиња једнократна помоћ

)  и  ангажовање  педагошког  асистента  на  успостављање  боље  сарадње  са  родитељима

ученика настоје се смањити наведени проблеми.
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V  

ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ

РАДА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ
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5.1 Општа организација

5.1.1.  Графички приказ организационе структуре школе

ШКОЛСКИ ОДБОР

ДИРЕКТОР

САВЕТ
РОДИТЕЉА

СТРУЧНИ
САРАДНИЦИ

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ

ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА
МЛАЂИХ И СТАРИЈИХ

РАЗРЕДА

СТРУЧНИ АКТИВ
ЗА РАЗВОЈНО
ПЛАНИРАЊЕ

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА
РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ

ПРОГРАМА

КОМИСИЈЕ
ШКОЛСКОГ

ОДБОРА



5.1.2. Финансирање рада школе- основни подаци

и визуелни приказ школе са подацима о удаљености

Плате  запослених финансирају  се из  државног буџета,   по  чл.  187 ЗОСОВ- а а

материјални и остали трошкови школе из буџета локалне самоуправе (општина Лајковац).

по чл. 189. ЗОСОВ- а Школа конкурише и за одређене пројекте, који уколико се реализују

такође доприносе финансијској добити школе.Т акође  школа  сходно  чл.  190.  ЗОСОВ-  а

обезбеђује  средства  за  виши  кбвалитета  образовања  добровољним  учешћем

родитеља( средства Савета родитеља)

5.2. Динамика образовно- васпитног рада у школској 

2019/2020. години

Настава се одвија у матичној школи у Јабучју и издвојеним одељењима у Доњем

Јабучју, Скобаљу. У матичној школи фомирано је 8 разреда са 14 одељења од првог до

осмог разреда. У издвојеном одељењу у Доњем Јабучју формирана су два одељења, а у

Скобаљу формирано је једно комбиновано одељење (I-II-III- IV ). 

ТИМОВИ:
 САМОВРЕДНОВАЊЕ
 ПРОФЕСИОНАЛНУ 

ОРИЈЕНТАЦИЈУ
 КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ
 ЗАШТИТА УЧЕНИКА ОД 

НАСИЉА
 ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ
 ТИМ ЗА МАРКЕТИНГ 

ШКОЛЕ
 ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ
 ЗА САРАДЊУ СА 

ПОРОДИЦОМ...
 ТИМ ЗА ИЗРАДУ 

КОМИСИЈЕ:
 ИЗЛЕТ, ЕКСКУРЗИЈА И 

НАСТАВА У ПРИРОДИ
 СПРОВОЂЕЊЕ 

ЗАВРШНОГ ИСПИТА
 КОМИСИЈА ЗА ПОПИС 

ИМОВИНЕ

 ...

СТРУЧНА ВЕЋА ИЗ
ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА:
 РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ
 ДРУШТВЕНИХ 

НАУКА
 ПРИРОДНИХ НАУКА
 ...СТРУЧНА ВЕЋА 

УМЕТНОСТИ И 
ВЕШТИНЕ



У  време  летњег  распуста  извршене  су  припреме  за  почетак  школске  године.

Извршена  су  кречења,  генерална  чишћења  свих  просторија.  Школска  дворишта  су

покошена  у све  три  школе.  Извршена је  поправка  школског  намештаја.  Снимљена  је

ситуација са наставним кадром и извршено преузимање радника за потребна радна места.

Извршена је подела предмета на наставнике, одређене су одељењске старешине, извршено

је формирање одељења I и V разреда.  Урађени су сви распореди, набављени уџбеници. 

34.

5.2.1. Ритам радног дана у школи- смене, сатница звоњења, 

дежурства наставника и ученика, рад у издвојеним  одељењима 

Број и време рада смена у матичној школи

У матичној школи рад се организује у две смене.  На основу законских прописа

промена  смена  се  одвија  месечно.  Током   септембра,  новембра,  јануара,  марта,  маја

распоред смена је: Прва смена ради од 730 -1310 часова а друга смена од 1230  - 1810  часова.

МЕСЕЦ ГОДИНА I СМЕНА

(7 30 -1145)

II СМЕНА

(1230-1810)
СЕПТЕМБАР 2019. I-IV  V-VIII 
НОВЕМБАР 2019. I-IV V-VIII

ЈАНУАР 2020. I-IV V-VIII
МАРТ 2020. I-IV V-VIII
МАЈ 2020. I-IV V-VIII

МЕСЕЦ ГОДИНА I СМЕНА

(7 30 -1315)

II СМЕНА

(1345-1815)
ОКТОБАР 2019. V-VIII  I-IV (1345-1745)

ДЕЦЕМБАР 2019. V-VIII I-IV



ФЕБРУАР 2020. V-VIII I-IV
АПРИЛ 2020. V-VIII I-IV

ЈУН 2020. V-VIII I-IV

Број и време рада смена у издвојеним одељењима:

У издвојеним одељењима рад се организује у једној смени. 

Настава почиње у 800  часова, а завршава се 1205  часова.

1. час 2. час 3. час 4. час 5. час
800- 845 850- 935 950- 1035 1040- 1125 1130- 1215

35.

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА 

IX – XI – I – III – V месец X – XII – II – IV – VI месец

ПРВА СМЕНА: ПРВА СМЕНА: 

1. ЧАС: 730-815 1. ЧАС: 730-815

2. ЧАС: 820-905 2. ЧАС: 820-905

3. ЧАС: 920-1005 3. ЧАС: 920-1005

4. ЧАС: 1010-1055 4. ЧАС: 1010-1055

5. ЧАС: 1100-1145 5. ЧАС: 1100-1145

6. ЧАС: 1150-1235

7. ЧАС: 1240-1325

ДРУГА СМЕНА: ДРУГА СМЕНА: 

1. ЧАС: 1230 -1315 1. ЧАС: 1345 -1430

2. ЧАС: 1320 – 1405 2. ЧАС: 1435 – 1520

3. ЧАС: 1420 – 1505 3. ЧАС: 1540 – 1625

4. ЧАС: 1510 – 1555 4. ЧАС: 1630 – 1715

5. ЧАС: 1600 – 1645 5. ЧАС: 1720 – 1805

6. ЧАС: 1650 – 1735



7. ЧАС: 1740 – 1810

36.

РАСПОРЕД ДЕЖУРНИХ НАСТАВНИКА
  

Дежурство у матичној школи је организовано свакодневно у првој и другој смени и

у првој смени у издвојеним одељењима. Увек дежурају три наставника у једној смени.

Помоћ наставницима у дежурству су и по два дежурна ученика.

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак

V-

VIII

1.1.Тамара Живановић
.1.2.Марија Марић
2. Марија Милић
3. Драган Радовановић

1.Живан Радић
2. Тамара Живановић
3. Живан Ради

1. ненад 
Игњатовић
2. Радмила 
Станимировић
3. М. Вујисић

1. Марија 
Манић
2. Рада 
Смиљанић
3. Светлана 
Миливојевић
4.Невена 
Добросављевић

1.Валентина 
Милутиновић
1.Бојана Симић
Туфегџић
Ђурић

I-IV 1.Снежана Којовић
2. Даринка Мирић

1. Миланка Лукић
2. Наташа Бајић 
Миливојевић

1. Миланка Лукић
2. Наташа Бајић 
Миливојевић

1.Сузана Тасић
2.Снежана 
Којовић

1.Сузана Тасић
1. Даринка 
Мирић



37.

На основу члана 28. став  6. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 ‒ др. закони 10/19),

министар просвете,наукеи технолошког развоја доноси

П Р А В И Л Н И К 

О КАЛЕНДАРУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
OСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

Члан 1.

Овим правилником утврђује се календар за остваривање образовно-васпитног рада
и школског распуста за основне школе, за школску 2019/2020. годину. 

Члан 2.

Обавезни и остали облици образовно-васпитног рада, утврђени прописаним планом
и програмом за основне школе, планирају се годишњим планом рада школе. 

Члан 3.

Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују се у
току два полугодишта. 

Прво полугодиште почиње у пoнедељак, 2. септембра 2019. године, а завршава се у
петак, 31. јануара 2020. године. 

Друго полугодиште почиње у уторак, 18. фебруара 2020. године. 
Друго полугодиште завршава се ууторак,  2.  јуна 2020.  године за ученике осмог

разреда, односно у уторак, 16. јуна 2020. године за ученике од првог до седмог разреда. 

Члан 4.



Обавезни облици образовно-васпитног рада из члана 1. овог правилника за ученике
од првог до седмог разреда, остварује се у 36 петодневних наставних седмица, односно
180 наставних дана. 

Образовно-васпитни рад за ученике осмог разрeда остварује се у 34 петодневне
наставне седмице, односно 170 наставних дана. 

У  оквиру  36,  односно  34  петодневне  наставне  седмице,  школа  је  у  обавези  да
годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици. 

Сваки дан у седмици неопходно је да буде заступљен 36, односно 34 пута. 

Члан 5.
38.

План и програм наставе и учења за основну музичку и основну балетску школу
остварује  се  према  годишњем  плану  рада  школе  у  петодневним  или  шестодневним
наставним седмицама, у складу са законом.

Члан 6.

У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст.
Зимски распуст има два дела – први део почиње у понедељак, 30. децембра 2019.

године, а завршава се у уторак, 7. јануара 2020. године, а други део почиње у понедељак,
3. фебруара 2020. године, а завршава се у понедељак, 17. фебруара 2020. године.Пролећни
распуст почиње у понедељак, 13. априла 2020. године, а завршава се у  понедељак, 20.
априла 2020. године.

За ученике од првог до седмог разреда,  летњи распуст почиње у среду, 17. јуна
2020.  године,  а  завршава  се  у  понедељак,  31.  августа  2020.  године.  За  ученике  осмог
разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у понедељак,
31. августа 2020. године.

Члан 7.

У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним
и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр. 43/01, 101/07 и
92/11). У школи се празнује радно Дан сећања на српске жртве  у  Другом светском рату,
Свети Сава – Дан духовности, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава
фашизма у Другом светском рату, Дан победе и Видовдан – спомен на Косовску битку. 

Дан сећања на српске жртве  у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2019.
године, Свети Сава 27. јануара 2020. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и
других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2020. године, Дан победе 9.
маја 2020. године, Видовдан ‒ спомен на Косовску битку 28. јуна 2020. године.

Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на
српске жртве  у   Другом светском рату,  Дан сећања на жртве холокауста,  геноцида и
других жртава фашизма у Другом светском рату иДан победе су наставни дани, изузев кад
падају у недељу. 

Петак, 8. новембар 2019. године обележава се као Дан просветних радника.



Члан 8.

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не 
раде у дане следећих верских празника, и то: 

1) православци – на први дан крсне славе;
2)  припадници  исламске  заједнице  ‒  11.августа  2019.  године,  на  први  дан

Курбанског бајрама и 24. маја 2020. године, на први дан Рамазанског бајрама;
3)  припадници јеврејске  заједнице  – 18.  октобра 2019.  године,  на  први дан Јом

Кипура;
4)  припадници  верских  заједница  које  обележавају  верске  празнике  по

Грегоријанском календару – 25. децембра 2019. године, на први дан Божића;
39.

5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Јулијанском
календару – 7. јануара 2020. године, на први дан Божића;

6) припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по
Грегоријанском и Јулијанском календару – почев од Великог петка, закључно са другим
даном Васкрса (католици – од 10. априла до 13. априла 2020. године; православци од 17.
априла до 20. априла 2020. године).

Члан 9.

Годишњим планом рада школа ће утврдити екскурзије и време када ће надокнадити
наставне дане у којима су остварене екскурзије. 

Ако је Дан школе наставни дан према календару, школа ће тај дан надокнадити на
начин који утврди годишњим планом рада.

Члан 10.

Време  саопштавања  успеха  ученика  и  поделе  ђачких  књижица  на  крају  првог
полугодишта, школа утврђује годишњим планом рада, у складу са овим правилником. 

Време  поделе  сведочанстава  и  диплома  на  крају  другог  полугодишта,  школа
утврђује годишњим планом рада, у складу са овим правилником.

Свечана подела ђачких књижица ученицима од првог до седмог разреда, на крају
другог полугодишта, обавиће се у недељу, 28. јуна 2020. године.

Члан 11.

Ученици  осмог  разреда  полагаће  пробни  завршни  испит  у  петак,  27.  марта  2020.
године и у суботу, 28. марта 2020. године, а завршни испит у среду, 17. јуна 2020. године, у
четвртак,  18. јуна 2020. године и у петак, 19. јуна 2020. године.

Члан 12.

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основне школе за школску
2019/2020. годину, одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део. 

Члан 13.



Овај  правилник  ступа  на  снагу  осмог дана  од  дана  објављивања у  „Службеном
гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број: 110-00-101/2019-04
У Београду, 10. маја 2019.године

МИНИСТАР

Mладен Шарчевићладен Шарчевић
40.
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Класификациони периоди: 

I 8. 11. 2019.
II 31. 01. 2020.
III 04. 4. 2020.
IV 02. 06. 2020. (осми разреди)

16.  6. 2019. (од првог до седмог)

Саопштавање успеха и подела књижица: 
- на крају првог полугодишта:  1. 02. 2020. године
- на крају другог полугодишта за ученике од првог до седмог разреда 28.06.2020.год.
- за ученике осмих разреда: 12. 6. 2019. године 09.06.2020.год.

Ради равномерне расподеле дана током године измене распореда су усаглашене са школама 
ШУ.Ваљево

5.2.3.  Календар важних догађаја и активности

У школи се празнују: 

АКТИВНОСТ ДАТУМ
Почетак школске године 02.09.2019. год.
Пријем првака у школи 02.09.2019. год.
Пријем првака у општину 10.09.2019.год.
Дечија недеља се одржава под слоганом : «
Моје је право да живим срећно и здраво – за
одрастање без насиља» 

седмица октобра 2019.

Први дан: Спортске активности 01.10. 2019. год.
Други дан :Ликовне активности 02. 10. 2019. год.
Трећи дан: Маскенбал- игре без граница 03. 10. 2019.год.
Четврти дан: Филм - представа 04. 10. 2019. год.
Пети  дан: Посета општини - квиз 07. 10. 2019. год.
Недеља школског спорта 1.седмици октобра
Дан сећања на српске жртве II светског рата 21. 10. 2019. год.
Празник дан примирја 11. 11. 2019. год.
Понедељак реализују се часови од ______
Дан просветних радника 8.11. 2019. год.
Крај I ромесечја 11. 2019. год.
Одељенска и Наставничко веће 11. 2019. год.
Одељенска прослава Нове године 2019. год.
Одељенска реал. часова од __________ 2020. год.
Свети Сава – школска слава 27. 01. 2020.
Крај I полугодишта 31. 01. 2020. год.
Одељенска и Насавничко веће 31. 01. – 02. 02. 2020. год.



Државни празник – Дан државности 15-16. 07. 2020. год.
____________реад. се час. од 02. 2020. год.
Пробни завршни за 8. разред
Крај III тромесечја 10. 04. 2020. год.
Одељенска и Наставничка већа 13- 15. 04. 2020. год.
Државни празник – празник рада 1-2. 05. 2020. год.
Дан школе- 09. 05. 2020. год.
Екскурзије ученика I/ VIII Мај 2020
Спортски дан  ( 5)
Крос РТС
Завршетак школске год. 8 . раз. 02. 06. 2020. год.
Одељенска и Наставничко веће за 8. раз. 03. 06. 2020. год.
Припремна настава и полагање испита за 8.
разред 

03. 06. 16. 06. 2020.год.

Крај наставе I/ VII раз. 06. 2020. год.
Одељенска и нас. Већа за I/ VII раз. 20. 23. 06. 2020. год.
Завршни испит за 8 . раз. 17- 18- 19. 06. 2020. год.
Подела ђачких књижица и сведочанства 28. 06. 2020. год.

5.3.  Организација ваннаставних послова школе

5.3.1. Распред рада стручних сарадника

Радно време педагога је од 800- 14 00 h.

У  току  сваког  полугодишта,  у  току  једне  недеље,  уз  претходни  договор  са

учитељима, обилази издвојена одељења.

 Организација екскурзија, излета, наставе у природи

Екскурзије  доприносе  неговању  патриотизма,  другарства,  колективног  духа  и

солидарности . Оне помажу ученицима да употпуне стечено знање у појединим наставним

предметима,  доприносе  буђењу  информисања  за  знањем.  Средства  за  извођењем

екскурзија  обезбедиће  се  од  стране  родитеља  ученика.  Екскурзије  су  једнодневне  и

дводневне и организоваће се у мају 2020. године, по плану екскурзија.
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Циљеви :



Савладавање  дела   наставног  програма  непосредним  упознавањем  садржаја  наставних

предмета, појава  и  односа  у  друштвеној  и  природној  средини,  упознавање  културног

наслеђа  и  привредних  догађања  и  достигнућа  која  су  у вези  са  делатношћу  школе.

Задаци :

- Проучавање   објеката   и  феномена   у   природи  и   уочавање

узрочнопоследичних  веза  и  односа  у  конкретним  природним  и  друштвеним

условима.

- Развијање  интересовања  за  природу  и  изграђивање  еколошких  навика.

- Упознавање  занимања  људи  везаних   за  одређене  крајеве.

- Развијање   позитивног   односа   према   културним,   националним   и

уметничким  вредностима.

- Изграђивање  естетских, културних  и  спортских   потреба  и навика.

- Развијање  позитивних  социјалних  односа  међу  ученицима  и  наставницима

ЦИЉ ИЗЛЕТА

Излет је ваннаставни облик образовно васпитног рада који се остварује ван школе.

Циљ је савладавање и усвајање дела наставног програма непосредним упознавањем појава

и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и достигнућа,

као и рекреативно-здравствени опоравак ученика.

ЗАДАЦИ И САДРЖАЈИ ИЗЛЕТА

Уочавање објеката  у природи.

Развијaње интересовања за природу и изграђивање еколошких навика.

Упознавање са начином живота и рада људи у појединим крајевима.

Развијање  позитивног  односа  према  националним,културним  и  естетским

вредностима,спортским потребама и навикама,као и схватање значаја здравља и здравих

стилова живота.

44.

НАЧИН ОРГАНИЗОВАЊА



Излет се организује за ученике од првог до осмог разреда у трајању од једног дана,

уз претходно прибављену сагласност родитеља.

Избор  туристичке  агенције  врши  директор  школе  по  претходно  прибављеном

мишљењу представника Савета родитеља. Након одабира најповољније понуде,директор

са туристичком агенцијом закључује уговор о реализацији излета.

За непосредно извођење излета одговоран је наставник који води ученике,а посебно

је задужен за:

- животну,материјалну и материјалну безбедност ученика;

- реализацију плана и програма излета;

- смештај ученика у превозу,објектима планираних за посету;

- понашање ученика.

Уколико се ученик разболи,наставник је дужан да обавести родитеље ученика и

директора школе.

I - IV разред излети у непосредном окружењу, везано за наставу свет око нас и

природе и друштва.

I    РАЗРЕД   

1. Јабучје-Београд-Јабучје 

Посете: Радмиловац+Ада Циганлија (вожња возићем) или Авалски торањ или Калемегдан

+ ручак 

Радмиловац ( добро Пољопривредног факултета, свака од група од око 25 ученика добија

свог водича, задржавање око 3 сата)

2. Јабучје-Добри Поторк+Троноша+Тршић-Јабучје

Посете: Добропоточка црква+манастир Троноша+Тршић+ ручак

II    РАЗРЕД  

1. Јабучје-Бранковина-Ваљево-Дивчибаре-Јабучје

Посете:  Бранковина+Народни  музеј  Ваљево+Дивчибаре  (слободно  време  а  могу  се  и

возити возићем)  + ручак 

(могућност факултативне посете Муселимовог конака)

3. Јабучје-Струганик-Рибничка пећина-Бања Врујци-Јабучје
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Посете:  родна кућа војводе Живојина Мишић у Струганику+ Црква у селу Рибница  и
Рибничка пећина+Бања Врујци и Чаробно село у бањи + ручак 
III    РАЗРЕД   
2. Јабучје-Таково-Жича-Врњачка Бања-Јабучје
Посете: музеј у Такову и Кнежеве ливаде+манастир Жича+Врњачка Бања + ручак 
3. Јабучје – Шабац – Обедска Бара - Купиново – Јабучје
Посете: парк науке у Шапцу+град, Обедска бара, етно-кућа у Купинову + ручак 
IV    РАЗРЕД   
1. Јабучје-Пећинци-Засавица-Јабучје
Посете: музеј хлеба у Пећинцима+Засавица, резерват и вожња бродићем + ручак 
2. Јабучје-Аранђеловац-Орашац-Топола-Јабучје
Посете:  Рисовачка  пећина+Марићевића  јаруга  у  Орашцу+Опленац+Буковичка
Бања+ручак 
V    РАЗРЕД  
1. Јабучје – Манасија-Деспотовац-Ресавска пећина-Јабучје
Посете:  манастир  Манасија+Парк  минијатура  +  Ресавска  пећина  +  водопад  Лисине  +
ручак 
2. Јабучје-Крагујевац-Крушевац-Јабучје
Посете: Шумарице у Крагујевцу, црква Лазарица и Лазрев град у Крушевцу, Кућа Симића
у Крушевцу + ручак 
VI    РАЗРЕД  
1. Јабучје- Пожаревац- Виминацијум- Голубац-Јабучје
Посете: ергела Љубичево к+Виминацијум+Голубачка тврђава + ручак
2. Јабучје –Јагодина – Јабучје 
Посете: Музеј воштаних фигура, Аква парк, Зоо-врт + ручак 
VII     РАЗРЕД  
1. Јабучје- Нови Пазар-Јабучје 
Први  дан: Таково-Краљево  –  народни  музеј  или  само  посета  граду,  манастир  Жича,
манастир Студеница, Јошаничка Бања (смештај  на Копаонику, полупансион)
Други дан: Нови Пазар са локалним водичем и обиласком знаменитости (  Стари Рас,
Сопоћани, Ђурђеви Ступови, Петрова црква, град...) 
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(Ручак првог дана у Краљеву, другог дана у Новом Пазару)

2. Јабучје-Горњи Милановац-Крагујевац-Соко Бања-Ниш-Јабучје

Први дан: манастир Враћевшница, Шумарице у Крагујевцу, Соко Бања

Други дан: Медијана, Ћеле-кула, Логор Црвени крст, споменик на Чегру, слободно време

у граду

Смештај: хотел ''Видиковац'' Ниш - пун пансион 

VIII   РАЗРЕД  

1.Јабучје-Смедерево-Голубац-Доњи Милановац- Кладово-Неготин-Зајечар-Јабучје

Први дан: Смедеревска тврђава, Голубачка тврђава, Лепенски Вир, ХЕ Ђердап

 Други дан: Мокрањчева кућа, музеј Хајдук Вељка и музеј Крајине у Неготину, Феликс

Ромулијана 

Смештај у Кладову(полупансион) + ручак првог и другог дана према договору

2. Јабучје-Нови Сад-Суботица-Јабучје

Први  дан: Гимназија  и  Завичајни  музеј  у  Сремским   Карловцима,  Петроварадинска

тврђава у Новом саду

Други дан: Градска кућа у Суботици,  ергела на Келебији, Палић (слободно време или

посета зоо-врту) 

Смештај: хотел ''Патриа'' Суботица – пун пансион

ПРЕДЛОЗИ ЈЕДНОДНЕВНИХ ИЗЛЕТА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ :

1) Јабучје – Мачков камен - Манастир Соко град – Етно село Врхпоље – Јабучје

2) Јабучје – Палић (Зоо врт) - Суботица (центар, бувљак) – Јабучје

4) Јабучје – Вршачки брег – Манастир Месић – Белоцркванска језера  - Јабучје

5) Јабучје - Петрова црква – Ђурђеви Ступови – Нови Пазар - Сопоћани – Рас - Јабучје

6) Јабучје – Овчарско кабларска клисура (манастири Успење, Ваведење..., Овчар бања) –

Јабучје

7)  Јабучје  –  Манастир  Покајница  -  Ресавска  пећина  -  Ресавски  манастири  (Миљков

манастир, Томић, Јаковић, Радошин...Манасија)  - Јабучје

8) Јабучје – Водопад Рипаљка код Сокобање - Соко град – Сокобања – Јабучје 
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9) Јабучје – Врело на Дрини (река 365 дана и водопад) - Митровац на Тари – Манастир

Рача - Јабучје

10) Јабучје – Фрушка гора (манстири Гргетег, Крушедол, Велика Ремета) – Врдничка бања

– (манастири Врдник и Јазак) - Јабучје

11) Јабучје – Рожанство (Стопића пећина) - Гостиље (родна кућа Димитрија Туцовића) -

Сирогојно (етно село, црква) –-  Јабучје

12) Јабучје – Копаоник (центар, жичаром на Суво рудиште) – Јошаничка бања – Манастир

Павлица - Јабучје

13) Јабучје – Златибор (језеро, пијаца, црква) – Јабучје

14) Јабучје – Сремска Митровица (Сирмијум) – Засавица (резерват, црква) - Јабучје

15) Јабучје – Матарушка бања - Манастир Жича – Манастир Љубостиња – Врњачка бања -

Јабучје

16) Јабучје – Сомбор (Градска кућа) – Бања Јунаковић - Јабучје

17) Јабучје – Текериш – Манастир Чокешина - Бања Бадања - Јабучје

20) Јабучје – Манастир Крепичевац - Злотска пећина - Брестовачка Бања – Борско језеро -

Јабучје

21) Јабучје – Рајкова пећина – Манастир Туман - Сребрно језеро – Јабучје

ПРЕДЛОЗИ ДВОДНЕВНИХ ИЗЛЕТА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ :

1) ЈУГ СРБИЈЕ

Први дан Јабучје – Власинско језеро (ручак) – Врање (ноћење)

други дан  Врање - Манастир Прохор Пчињски – Парк природе Вражја стена (црква) –

Врањска бања - Јабучје

2) САРАЈЕВО

Први дан Јабучје – Сарајево (Врело босне , Илиџа, ноћење) 

Други дан Сарајево (Земаљски музеј БиХ, Принципов мост, Вјечна ватра, Градска кућа,

Саборна црква, Башчаршија ручак) - Јабучје

3) ЈУГОЗАПАДНА СРБИЈА

Први дан Јабучје – Потпећка пећина (код Ужица) – Златарско језеро (ручак)  - Сјеница

(ноћење)

Други дан  Сјеница – Пештер – Сјеница (ручак) - Манастир Милешево – Јабучје
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4) ЂАВОЉА ВАРОШ

 Први дан  Јабучје – Манастир Наупара  – Куршумлијска бања - Куршумлија (ноћење)

Други дан Куршумлија – Ђавоља варош – Пролом бања - Јабучје

5) ВИШЕГРАД

Први дан Јабучје – Шарганска осмица (возом) – Манастир Добрун – Вишеград (ноћење) 

Други дан Вишеград (ћуприја, Каменград) – Мећавник (ручак) - Јабучје

ИЗЛЕТИ ЗА ЂАКЕ:

1) Враче брдо (споменик Димитрију Туцовићу, Извиђачка кућа) – Манастир у Ћелијама –

Боговађа центар (део пруге уског колосека) - Манастир Боговађа – Игралиште школе у

Боговађи (слободне активности) - Јабучје

2)  Јабучје  – Језеро Виш (Паљуви)  – Степање -  Игралиште школе у Бајевцу (слободне

активности) - Јабучје

3)  Јабучје  –  Јолића  воденица  –  Манастирски  забран  –  Боговађска  шума  –  Манастир

Боговађа - Јабучје

4)  Јабучје  –  Маркова  црква  (Сретеновића  воденица,  храм  Светог  Димитрија,  Кумова

воденица) - Јабучје

5) Јабучје – Петничка пећина – Истраживачка станица Петница – Јабучје

6) Стручна екскурзија за ученике историјске секције“Стазама Другог Српског устанка“

Јабучје-Горњи Милановац -Таково

7) Излет за ученике четвртог разреда Јабучје-Нови Сад

8) Излет ученика који похађају верску наставу обилазак ваљевских манастира ( Лелић,

Ћелије, Јовања)

9)  Излет  ученика  који  похађају  верску  наставу  обилазак  ваљевских  манастира,  посета

манастиру Докмир

10) Излет ученика који похађају верску наставу обилазак ваљевских манастира,  посета

манастиру Боговађа
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ПОСЕТА МАНИФЕСТАЦИЈА

1) Међународни београдски сајам књига (октобар)

2) Сајам науке (децембар)

3)Дечији сајам (октобар или мај)

4) Ноћ музеја – Ваљево (мај)

Рад школске библиотеке

Дан Време
Понедељак 07-11h
Уторак  07-11h
Среда 07-11h/ 09-13h
Четвртак 09-13h
Петак 1030-13h
Распоред рада секретара, административне, рачуноводствене службе

Радно време секретара: 700-1500

                                        рачуновође: 700-1500

административно-финан.радник:800-1200

5.3.5. Распред пријема родитеља

                   Месец                        Дан                    Датум

              Септембар               Понедељак                30. 09. 2019.

                Октобар                 Уторак                31.10.2019.

             Новембар                 Среда                29.11.2019.

             Децембар              Четвртак                28.12.2019.

               Јануар                Петак                25.01.2020.

            Фебруар             Понедељак                26.02.2020.

             Март               Уторак                27.03.2020.

             Април             Среда                25.04.2020.

              Мај              Четвртак                31.05.2020.



ПЛАНИРАНО  ВРЕМЕ  У ТАБЕЛИ, ОЗНАЧАВА ПРИСУСТВО  РОДИТЕЉА  

ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ РАДУ  НАСТАВНИКА/УЧИТЕЉА                  

Руководилац  Тима за сарадњу са породицом:Наташа Бајић Миливојевић

Руководилац  Одељенског  већа  првог циклуса: Сузана Тасић

Руководилац  Одељенског  већа  другог  циклуса:Живан Радић

5.3.6. Рад школске кухиње

У школи постоји  савремено  опремљена  школска  кухиња,  а  општина  финансира

исхрану за сто угрожених ученика који се бесплатно хране (100 ученика). Ако општина

омогући више финансијских средстава кухиња може да ради и са већим бројем ученика.

Пружена је могућност да се остали ученици хране по цени коштања на бази одобрених

средстава од општине . Током недеље у кухињи се сервира ученицима пецива.

Списак ученика који се бесплатно хране дефинишу одељенске старешине на бази увида у

социјално стање ученика а одобрава га Школски одбор својом одлуком. У кухињи ради

сервирка Биљана Живановић.

Прва смена од 730 - 1005 друга смена од 1300- 1535 .
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5.4.Организација наставе у школској 2019/2020.Години

5.4.1 Годишњи фонд обавезне, изборне, допунске и додатне наставе



НАСТАВНИ ПЛАН 

 
Ред.
број

А. ОБАВЕЗНИ
НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год.

1. Српски језик 5 180 5 180 5 180 5 180

2. Енглески језик 2 72 2 72 2 72 2 72

3. Математика 5 180 5 180 5 180 5 180

4. Свет око нас 2 72 2 72 - - - -

5.
Природа и 
друштво

- - - - 2 72 2 72

6. Ликовна култура 1 36 2 72 2 72 2 72

7. Музичка култура 1 36 1 36 1 36 1 36

8.
Физичко 
васпитање

3 108 3 108 3 108 3 108

9.
Пројектна 
настава

1 36 1 36

УКУПНО: А 20 720 21 756 20 720 20 720

Број одељења 3 4 3          3

Укупан фонд часова 60 2160 84 3024 60 2160 60 2160

Ред.
број

Б. ИЗБОРНИ
НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ3

                

1.
Верска настава/
Грађанско 
васпитање

1 36 1 36 1 36 1 36

2.
Народна 
традиција

- - 1 36 1 36

3. Лепо писање



УКУПНО: Б 1     36   1     36 2 72 2 72 

Број одељња 3                         4 3                          3

Укупан фонд часова 3 108 4 144 6 216 6 216
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Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни наставни 
предмети

Ред
.

бро
ј

ОБЛИК
ОБРАЗОВН

О-
ВАСПИТНОГ

РАДА

ПРВИ
РАЗРЕД

ДРУГИ
РАЗРЕД

ТРЕЋИ
РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ
РАЗРЕД

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год.

2.
Допунска 
настава

1 36 1 36 1 36 1 36

3. Додатни рад - - - - - - 1 36

Ред
.

бро
ј

ОСТАЛИ
ОБЛИЦИ 

ОБРАЗОВН
О-

ВАСПИТНОГ
РАДА

ПРВИ
РАЗРЕД

ДРУГИ
РАЗРЕД

ТРЕЋИ
РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ
РАЗРЕД

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год.

1. Час 1 36 1 36 1 36 1 36



одељењског 
старешине

2.

Друштвене, 
техничке, 
хуманитарне,
спортске и 
културне 
активности

1 36 1 36 1 36 1 36

3. Екскурзија
1 дан

годишње
1 дан годишње 1 дан годишње 1 дан годишње

24 h 25h 25h 26h
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НАСТАВНИ ПЛАН
ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И

ВАСПИТАЊА

Ред.
број

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТИ

ПЕТИ 
РАЗРЕД

ШЕСТИ 
РАЗРЕД

СЕДМИ 
РАЗРЕД

ОСМИ 
РАЗРЕД

нед.           год. нед. год. нед. год. нед. год.

1. Српски језик 5                360 4 288 4 288 4 272

2. Енглески језик 2               144 2 144 2 144 2 136

3. Ликовна култура 2               144 1 72 1 72 1 68

4. Музичка култура 2               144 1 72 1 72 1 68



5. Историја 1                 72  2 144 2 144 2 136

6. Географија 1                  72 2 144 2 144 2 136

7. Физика 2 144 2 144 2 136

8. Математика 4                298 4 288 4 288 4 272

9. Биологија 2                144 2 144 2 144 2 136

10. Хемија - - 2 144 2 136

11. Техничко и информатичко 
образ.

2 144 2 136

12. Физичко васпитање 2       144+108 2 144+108 2 144 2 136

13. Техника и технологија 2                144 2 144

14. Информатика и рачунарство 1                 72 1 72

УКУПНО: А 24           1846 24 1728 26 1872 26 1768

Ред.
број

Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ 
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

  
          

1. Верска настава/ Грађанско 
васпитање

1               72 1 72 1 72 1 68

2. Руски језик 2              144 2 144 2 144 2 136

3. Физичко васпитање - 
изабрани спорт

1 72 1 68

УКУПНО: Б 3              216 4 288 4 288 4 272

УКУПНО: А + Б 27          2062 28 2016 30 2160 30 2040

Ред. В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ             



број ПРЕДМЕТИ

1. Информатика и рачунарство 1 68

  УКУПНО: В 1 68
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Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни
наставни предмети

Ред.
број

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОГ РАДА

ПЕТИ 
Разред ШЕСТИ 

РАЗРЕД
СЕДМИ 
РАЗРЕД

ОСМ
И 
РАЗР
ЕД

нед.        год. нед. год. нед. год. нед. год.

1. Редовна настава 27          2062 29 1044 31 1116 31 1054

2. Допунска настава 1              72 1 36 1 36 1 34

3. Додатни рад 1              72 1 36 1 36 1 34

Ред.
број

ОСТАЛИ 
ОБЛИЦИ 
ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОГ 
РАДА

ПЕТИ

РАЗРЕД
ШЕСТИ 
РАЗРЕД

СЕДМИ РАЗРЕД ОСМИ РАЗРЕД

нед.         год. нед. год. нед. год. нед. год.

1. Обавезне 
ваннаставне 
активности

1             72 1   72  1  72 1   72 



  Час одељењског 
старешине

1             72 1 72 1 72 1 68

2. Слободне 
активности

1             72 1  72    1   72     

  Екскурзија До 2 дана 
годишње

До 2 дана 
годишње

До 2 дана 
годишње

До 3 дана 
годишње

РАЗРЕД САДРЖАЈ ВРЕМЕ НОС. ПОСЛА БРОЈ ЧАСОВА

VIII Припреме за полагање завршног
испита

Јануар-
јуни

Предметни
наставници

Током другог
полугодишта и 10
дана пре испита
најмање два часа

дневно

V-VIII Припремна настава за ученике 
који полажу поправне испите 13-17. август

Предметни
наставници

5 дана, 2 часа дневно
за сваки предмет

V-VIII Поправни испити: усмени и 
писмени

август Предметни 
наставници и раз. 
старешине

Два часа из сваког
предмета

V-VIII Поправни испити: усмени и 
писмени

јун Предметни 
наставници и раз. 
старешине

VIII Припремна настава за ученике 8.
раз. јун

Предметни
наставници

Два часа из сваког 
предмета.

5.4.2. Страни језици

У школи се уче енглески  обавезни и руски језик – други страни језик

5.4.3. Понуда изборних предмета у овој школској години 

I, II, III и IV разред:                                                 
                                   -  грађанско васпитање
                                   -  верска настава



                                   -  чувари природе
                                   -  лепо писање
                                   -  народна традиција 
                                   
                                   
                                    
V, VI, VII и VIII разред:
                                   - грађанско васпитање
                                   - верска настава

                                   - информатика и рачунарство
                                   - цртање, сликање и вајање
                                   - свакодневни живот у прошлости
                                   - хор и оркестар
                                                                                                                                                       
Обавезни изборни предмети: 
                                    - изабрани спорт за VIII разред
                                    - руски језик
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5.5. Распоред задужења запослених

5.5.1. Подела предмета на наставнике

Предмет Наставник
Српски језик Марија Манић
Српски језик Бојана Симић Туфегџић

Српски језик Јелена Рафаиловић
Руски језик Радмила Смиљанић
Енглески језик Марија Милић
Енглески језик Настасија Перић
Ликовна култура Радмила Станимировић
Ликовна култура Маја Вујисић



Музичка култура Невена Добросављевић
Историја Ненад Игњатовић
Географија Милица Живојиновић
Географија Живан Радић
Физика Тамара Живановић
Хемија Анђела Радовановић

Математика Светлана Миливојевић
Математика Марија Марић
Биологија Валентина Милутиновић
Техничко образовање Александар Гавриловић
Техничко образовање Светлана Миливојевић
Физичко васпитање и спорт Драган Радовановић
Иѕборни спорт Небојша Миловановић
Изборни предмет – информатика и 
рачунарство 

Александар Гавриловић

Цртање, сликање и вајање Радмила Станимировић
Верска настава Стефан Ђурић
Грађанско васпитање Рада Смиљанић
Домаћинство Тамара Живановић
Свакодневни живот у прошлости Ненад Игњатовић
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СТРУКТУРА 40 – ЧАСОВНЕ 
РАДНЕ НЕДЕЉЕ
 (ГОДИШЊЕ ЗАДУЖЕЊЕ)

ШК. 2018– 2019. ГОДИНА

НЕПОСРЕДНИ РАД СА УЧЕНИЦИМА ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ
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НАСТАВНИК ПРЕДМЕТ

Марија Манић
Српски језик

18+
2

720 - 36 36 36 36 20 30 30 12 960 432 1392 36 36

Бојана Симић Српски језик
12+
1

468 - - 36 36 - 20 30 40 - 630 315 - 945 30 20

Јелена 
Рафаиловић Српски језик 4 144 36 - 10 10 - 200 100 300 14 14

Марија Милић Енглески језик 20 712 - 36 36 - 36 12 20 20 - 872 436 1308 36 36
Настасија Перић Енглески језик 12 432 - 36 36 36 20 10 10 580 285 - 865 25 25
Рада Смиљанић Руски језик 16+

1
604 - 36 36 - - 20 30 30 - 756 380 195 1331 40 40

Ненад 
Игњатовић

Историја 14 504 - 36 36 - 36 14 21 21 12 680 340 1020 17 17

Милица 
Живојиновић Географија 5 180 - - 10 10 10 210 105 - 315 10 10

Живан Радић
Географија 9 324 - 36 36 10 10 10 426 213 639 13 13

Валентина 
Милутиновић

Биологија
16 568 - - 36 36 10 20 20 12 702 351 - 1053 25 25

Драган 
Радовановић

Физичко васпи.
20 568 144 - - 108 20 30 20 890 445 - 1335 36 36

Радмила 
Станимировић

Ликовна култу.
6 214 7- - - 36 - - 10 20 - 280 140 - 420 13 13

Невена 
Добросављевић

Музичка култу.
10 356 - - - 72 - 10 10 10 - 458 229 - 687 21 21

Марија Марић Математика 20+
2

792 - 36 36 36 36 20 20 30 12 1018 508 - 1526 36 36

Александар 
Гавриловић

Т и О
Информат.

20 432 288 36 36 36 36 10 20 30 12 936 468 - 1404 36 36

Стефан Ђурић Верска настава 15 - 536 - - 36 - 30 30 30 - 662 331 - 993 30 30

Мирјана радеч Педагог 

Тања Протић Библиотекар

Јелена Костић Педагошки 
асистент

Светлана 
Миливојевић

математика и 
техничко 
образовање

16 576 - 36 36 - 36 10 10 10 12 726 370 - 1096 36 40

Тамара 
Живановић

Физика 12 424 18 18 72 36 - 10 20 12 610 305 915 20 20

Р.Милена Хемија +2 72 18 18 1 - - 10 20 - 105 26 79 1 1

Н. Миловановић Изабрани спорт 4,5 142 18 5 10 10 190 95 285 5 5



Маја Вујисић Ликовна 
култура

4 144 36 - - - 180 90 270 9 9

А.Радова Хемија 6 208 34 34 - - - 10 20 306 153 459 13 13
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СТРУКТУРА 40 – 
ЧАСОВНЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ
 (ГОДИШЊЕ ЗАДУЖЕЊЕ)

ШК. 2018 – 2019. ГОДИНА

НЕПОСРЕДНИ РАД СА УЧЕНИЦИМА
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НАСТАВНИК
ПРЕДМЕТ

Наташа Бајић
-Миливојевић
IV-1- разред

РАЗРЕДНА
НАСТАВА

18 648 36
36
K

36 36 36 20 10 10 12 10 890 445

Биљана Бајић
I-III- разред РАЗРЕДНА

НАСТАВА
19 648 72 36 36 36 20 10 10 12 10 890 445

Сузана Тасић
II- разред

РАЗРЕДНА
НАСТАВА 19 684 - - 36 36 36 20 10 10 12 56 890 445

Снежана Којовић
II-2- разред

РАЗРЕДНА
НАСТАВА

19 684 - - 36 36 36 20 10 10 12 56 890 445

Миланка Лукић
III-1- разред

РАЗРЕДНА
НАСТАВА 18 648 36 36 36 36 20 10 10 12 46 890 445

Даринка Мирић

I-1- разред

РАЗРЕДНА
НАСТАВА 19 684 36 36 36 36 36 - 7 7 12 - 890 445

Славојка Туфегџић
Доње Јабучје

II/IV

РАЗРЕДНА
НАСТАВА 19 684 36 36 36 36 36 - 7 7 12 - 890 445

Биљана Грчић
               I, III
        Скобаљ

РАЗРЕДНА
НАСТАВА 18 648 36 36 36 36 36 20 10 10 12 10 890 445



 

КВАЛИФИКАЦИЈА СТРУКТУРА НАСТВНИКА

Редни
број

Радно место Основна
школа

КВ
радник

ССС
спрема

Виша
спрема

Висока
спрема

Укупно

1. Директор 1 1
2. Наставник 

раз. наставе
3 6 9

3. Наставник 
пред. наставе

0, 75 13, 74 14,49

4. Библиотекар 0, 50 0,50
5. Педагог 1 1
6. Педагошки 

асистент
1 1

Укупно 1,75 3 21,24 25,99
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Радна недеља (40-часовна радна недеља)

Име и
презиме

Редовна
настава

2.
пред. Изборн

и
пред.

ЧОС допунски
рад

.додатни
рад 

Друш, хуман, тех,
спртскеи

култ.акив.

Непосредан
рад са учен. часови

припреме

рад у 
струч. 
већу и 
тиму

стр.
усаврш

дежурство рад са
родит.

Марија Манић 18 2 1 1 1 1 24 12 0.5 0,5 1 0,5
Бојана Симић 12 1 1 1 1 16 8 0,3 0,3 1 1
Рада Смиљанић 16 2 0,5 1 1 2 24 10 1,5 0,5 1 0,5
Марија Марић 20 2 1 1 1 1 26 13 0,6 0,6 1 0,6
Аександар 
Гавриловић

12 8 1 1 1 1 24 10 1,5 0,5 1 0,5

Валентина 
Милутиновић

16 1 1 18 8 0,5 0,5 1 0,5

Драган 
Радовановић

16 4 4 24 10 1,5 0,5 1 0,5

Ненад Игњатовић 14 1 1 1 17 8 0,4 0,4 1 0,4
Радмила 
Станимировић

6 1 7 3 0,2 0,2 1 0,2

Настасија Перић 12 1 2 15 7 0,4 0,4 1 0,4
Марија Милић 20 1 1 1 1 24 10 0,5 0,5 2 0,5
Стефан Ђурић 15 3 18 8 0,4 0,4 2 0,4
Невена 
Добросављевић

10 2 12 6 0,2 0,2 1 0,2

Славица 
Милисављевић
Бојана Алмеровић

Јелена Костић

Светлана 
Миливојевић

16 1 1 1 1 1 21 10 0,4 0,4 1 0,4

Јелена 
Рафаиловић

4 0,5 1 5,5 2,5 0,1 0,1 - 0,1

МилицЖивојинов
ић

5 1 6 3 0,1 0,1 - 0,1

Живан Радић 9 1 1 11 5 0,2 0,2 1 0,2

Р. Миленковћ
2 0,5 2,5 0,1 0,1 0,1 - 0,1

Маја Вујисић 4 2 1 1 7 3 0,2 0,2 1 0,2
Тамара 
Живановић

12 2 1 1 1 1 15 7 0,2 0,2 1 0,2

Н.Миловановић 4 1 5 2 0,2 0,2 0,5 0,2
Драган 
Радовановић

6 - - - 1 7 3,5 0,3 0,3 0 0,3

Миланка Лукић 18 1 1 1 3 24 10 1,5 0,5 2 0,5
Наташа Бајић-
Миливојевић

18 1 1 1 2 24 10 1,5 0,5 2 0,5

Биљана Бајић 19 1 1 1 3 24 10 1,5 0,5 2 0,5
Даринка Мирић 18 1 1 1 3 24 10 1,5 0,5 2 0,5
Сузана Тасић 19 1 1 1 2 24 10 1,5 0,5 2 0,5
Снежана Којовић 19 1 1 1 3 24 10 1,5 0,5 2 0,5
Славојка 
Туфегџић

19 1 1 1 1 1 24 10 1,5 0,5 2 0,5

Биљана Симић-
Грчић

18 1 1 1 - 24 10 1,5 0,5 2 0,5
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На основу чл.138 Закона и члана 15 Посебног колективног уговора за запослене у 

основним школама, школа утврђује Распоред – план коришћења годишњих одмора:

Р.бр. Радници Број 

радника

Предвиђени временски рок Напомена   

1. Наставници По 

списку 

запос.

Школски распуст               

01.07 - 15.08.2020.

2. Стручни сарадници 2 Школски распуст               

01.07 - 15.08.2020.
3. Директор 1 I део 16.07- 10.08.2020.

II део до 30.06.2020.    
4. Секретар 1 1.08-20.08.2020.

5. Шеф рачуноводства 1 I део 24.08 -14.09.2020.             

II део до 30.06.2020.   
6. Обрачунско – 

фин.радник

1 01.07- 24.08.2020.

7. Домар – ложач 1 02.07- 20.08.2020.

8. Сервирка 1 02.07- 20.08.2020.

9. Помоћни радници:

9.1. Анка Петровић 

9.2. Нада Тодоровић 

9.3. Душанка Бркић 

9.4. Слађана Савић

4

18.06  -  23.07.2020.                  

24.07  -  24.08.2020.                  

02.07  -  20.08.2020.                 

02.07  -  20.08.2020.     

НАПОМЕНА: План је подложан променама  услед потреба исказаних током  године.          

62.



5.5.2. Конкретна ваннаставна задужења наставника- листа/секције, 
култура, спорт, сајт

Заједница ученика школе

Сви ученици школе, односно одељенске заједнице чине заједницу ученика школе. 
Изабрани представници одељенских заједница конституишу одбор  зајднице ученика 
школе као руководећи и координирајући орган. Одбор се конституише почетком школске 
године ( до краја септембра).

Одбор заједнице  ученика  школе доноси орјентациони годишњи програм који  је

саставни део овог програма. Задужен наставник организатор, координатор  и саветник у

школској заједници ученика је Даринка Мирић.

Слободне активности

Слободне активности  и  подмладак друштвених организација  у основној  школи

представљају све облике васпитно - образовног и друштвеног рада којима се омогућује

ученику  да открије,  задовољи даље развија  интересовања,  склоности  и способности за

поједине области живота, рада и стваралаштва. Својим садржајем и облицима слободне

активности и друштвене организације обогаћују програмску структуру школе и пвезују је

са друштвеном средином. У слободне активности се укључују ученици од првог до осмог

разреда.

Сви  наставници  задужени  су  за  организацију  рада  у  слободним  активностима

обавезни  су  да  доставе  планове  и  програме  ради  и  они  ће  чинити  саставни  део  овог

програма.                                             II -циклус

Назив секције Наставник Број часова
Драмска секција Бојана Симић Туфегџић 36

Ликовна секција Радмила Станимировић 36

Хор Невена Добросављевић 36

Спортска секција- фудбал Радовановић Драган 36
Сајт школе мул.медијална Александар Гавриловић 36

Литерално рецитаторска Марија Манић 36

Музичка Н. Добросављевић 36

Страног језика -ЕЈ Марија Милић 36

Верска настава Стефан Ђурић 36

Математика Марија Марић 36



Спортска- кошарка Небојша Миловановић 36

I Циклус

Назив секције Наставник Број часова
Креативне  рукотворине- ликовна Миланка Лукић 36
Музичка Наташа Бајић Миливојевић 36
Драмско- рецитаторска Даринка Мирић 36
Музичка Славојка Туфегџић ИО.ДЈ. 36
Драмско -рецитаторска Биљана Бајић ИО.ДЈ. 36
Драмско- рецитаторска Биљана Симић Грчић 

ИО.Скобаљ
36

Друштвене организације

Од ученичких организација у школи су основане:

1. Дечји савез - организатор Мирић Даринка

2. Подмладак црвеног крста - организатор Тамара Живковић

3. Покрет горана (планинари) - организатор Радовановић Драган

Руководиоци су урадили планове рада који су саставни део Годишњег плана.

Друштвено корисни рад

Производни и други друштвено - корисни рад као област васпитно - образовног

програма  основне  школе  обухвата  посебно  радно  -  производне  и  друге  друштвене

активности које обављају ученици чиме доприносе побољшању и унапређивању услова

живота и развоју школе и средине.

Задаци:

Производни и други друштвено - корисни рад организује се за све ученике школе.

Овај програм повезује се са практичним радовима ученика у оквиру изборног програма,

али се посебно планира, изводи и евидентира.  Организује се и непосредно реализује у

ученичкој заједници, Покрету горана и организацији Црвеног крст

64.

Програм производног и другог друштвено корисног рада



Садржај рада Објекти у којима се

изводи

Време

извођења

Разреди

који

изводе

Број

Уређење и одржавање 

школских просторија, 

школске зграде и 

игралишта

школске зграде,

двориште, врт и

игралиште

стално

IV - VIII

I - III

2

5

Уређење спомен - парка и

одржавање споменика спомен - парк

9,10,11,и

3,4,6 м.

VIII 1

1
Активности на заштити 

човекове средине у селу

повремено IV - VIII

2
Брига и помоћ деци 

старијим и болесним 

особама

у Месној заједници по потреби I - VIII

1

Учешће у акцијама 

солидарности 

(прикупљање одеће и 

обуће)

на територији Месне

заједнице

стална акција IV - V

1

Израда дидаткичког 

материјала наставних 

средстава и других 

предмета за потребе 

школе

школска радионица повремено

IV - VIII

1

65.

5.5.3. Одељенска старешинства 

Подела разреда наставницима 



Матична школа –   I     циклус   

Издвојена одељења   I   циклус  
Место Наставник Комбинација 

разреда
Доње Јабучје Славојка Туфегџић

Биљана Бајић

II- IV

I- III
Скобаљ

Биљана Симић-Грчић
I- II- III- IV

II циклус образовања

66.

5.5.4. Стручни активи

У школи постоје следећи активи:

 стручно веће наставника разредне наставе – руководилац Миланка Лукић

 стручно веће наставника друш. наука – руководилац Марија Манић

Наставник Разред Одељење

Даринка Мирић I 1
Сузана Тасић II 1
Снежана Којовић II 2
Миланка Лукић III 1
Наташа Б.Миливојевић IV 1

Наставник Разред Одељење

Александар Гавриловић V-1 1
Марија Манић V-2 2
Марија Марић VI-1 1

Валентина Милутиновић VI-2 2
Тамара Живановић VII-1 1
Ненад Игњатовић VII-2 2
Марија Милић VIII-1 1
Светлана Миливојевић VIII-2 2



 стручно веће наставника природних наука – руководилац Марија Марић

 стручно веће наставнка уметности и вештина- руководилац Радовановић Даган

 стручни актив за  развој школског програма координатор Мирјана Радеч- педагог

 Чланови:  Тасић Сузана,  Мирић Даринка, Наташа Бајић- Миливојевић, Бајић

Биљана,  Александар  Гавриловић,  Рада  Смиљанић,  Драган  Радовановић,

Радмила Станимировић

 стручни актив за развојно планирање- руководилац- Ненад Игњатовић.

 Тим за самовредновање- руководилац Валентина Милутиновић

 Руководилац  Одељенског  већа  првог циклуса: Сузана Тасић

 Руководилац  Одељенског  већа  другог  циклуса:Живан Радић

Стручна већа и активи ће одржати најмање пет седница на којима ће се, радити на

снову годишњег плана рада који ће обухватити:

 усвајање плана рада актива

 утврђивање методологије планирања (глобални,оперативни планови)

 договор о методологији припремне наставе за ученике

 унапређење васпитно - образованог рада

 утвђивање критеријума знања ученика

 анализа искуства о организовању самосталног рада ученика

 примена мале технике и аудио - визуелних средства у настави

 планирање набавке потребних учила и потрошног материјала

 држање практичних предавања

 организација самосталног рада ученика

 методски приступ организовању допунске и додатне наставе као и начина рада са

талентованим ученицима

 праћење педагошке праксе

 анализа успеха ученика из предмета стручних актива

 процена резултата рада актива

 извештај о раду и програм за следећу годину



5.5.5. Тимови

    

На основу Закона о основном образовању и вас и Закона о основама система и образовања

а сходно чл. 126 Став. 4 тачка 15. ЗОСОВ- а директор школе формира тимове за шк. 2019-

20. годину

Назив Тима Чланови Тима Правни основ Напомена
Тим за културну и 
јавну делатност 
( приредбе...) 

1. Тања Протић
2. Невена Добросављевић
3. Марија Манић
4. Наташа Бајић 
Миливојевић
5. Бојана Симић

ЗООВ чл. 39

Тим за школски 
спорт и спортске 
активности 

1. Драган Радовановић
2. Небојша Миловановић
3. Даринка Мирић

ЗООВ чл. 

Тим за слободне 
активности 

1. Биљана Бајић
2. Невена Добросављевић
3. Небојша Миловановић
4. Славојка Туфегџић

ЗООВ- Чл. 

Тим за заштиту 
ученика од насиља
злостављања и 
занемаривања

1. Миланка Лукић
2.  Тања Протић
3. Јелена Костић
4. Мирјана Радеч
5. Стефан Ђурић
6. Тамара Живановић

ЗООВ Чл. 41

Тим за 
здравствену и 
социјалну заштиту

1. Валентина Милутиновић
2. Драган Радовановић 
3. Јелена Костић
4. Биљана Симић –Грчић
5.Тања Протић
6. Мирјана Радеч
7.Јелена Костић
8.Тања Протић

ЗООВ Чл. 44, 45



Тим за заштиту 
животне средине

1. Живан Радић
2. Милица Живојиновић
3. Наташа Бајић-
Миливојевић

ЗООВ- Чл. 46

Тим за сарадњу са 
породицом

1. Наташа Бајић
Миливојевић
2. Светлана Миливојевић
3. Стефан Ђурић

ЗООВ- 48

Тим за сарадњу са 
локалном 
заједницом

1.Тања Протић
2. Александар Гавриловић
3. Светлана Миливојевић

ЗООВ Чл. 47

Тим за излете, 
екскурзије и 
наставу у природи

1.Милица Живојиновић
2.Ненад Игњатовић
3. Сузана Тасић
4. Живан Радић

ЗООВ, Чл.49

Тим за инклузивно
образовање

1. Марија Милић
2. Сузана Тасић
3. Мирјана Радеч
4. Александар Лукић
5. Јелена Костић
6. Тања Протић
7. Биљана Симић-Грчић

ЗОСОВ Чл. 130
Став 14

Тим за школски 
маркетинг

1. Тања Протић
2. Драган Радовановић
3. Александар Гавриловић

ЗООВ- Чл. 52

Тим за стручно 
усавршавање 

1. Мирјана Радеч
2. Марија Милић
3. Биљана Бајић
4.Дара Мирић

ЗОСОВ  Чл. 66
Став 12

Тим за прославе – 
техничка подршка 

1.Марко Пауновић
2.Љиљана Смиљанић
3.Милоје Марковић
4. Биљана Живановић

ЗОСОВ Чл. 66
Став 12

Тим за унапређење
наставе – развој 

1. Сузана Тасић
2.Марија Милић
3.Тања Протић
4.Мирјана Радеч

ЗОСОВ Чл. 130
Став 14

Тим за 
професионалну 
орјентацију

1. Мирјана Радеч 
2. Тамара Живановић
3. Александар Гавриловић
4. Дара Мирић

ЗООВ Чл. 130
став. 14



5. Биљана Бајић
Тим за медијацију 1. Стефан Ђурић

2. Славојка Туфегџић
3. Радмила Станимировић

ЗОСОВ Чл. 66
Став 12

Тим за 
самовредновање

1. Марија Марић
2. Валентина Милутиновић
3. Даринка Мирић
4.Биљана Симић-Грчић
5.Тања Протић
6.Мирјана Радеч

ЗОСОВ Чл. 130
Став 14

Тим за Школски 
програм и 
Годишњи план 
рада

1. Сузана Тасић
2. Ненад Игњатовић
3. Мирјана Радеч

ЗОСОВ чл. 130
Став 14

Именује 
Наставничко
веће

Тим за Развојно и 
пројектно 
ланирање
Тим за 
обезбеђивање 
квалитета и развој 
установе

1. Ненад Игњатовић
2. Тања Протић
3. Миланка Лукић
4. Александар Гавриловић
5. Мирјана Радеч
6. Сузана Тасић 
7.  Представник локалне 
заједнице
8. Савет родитеља
9. Ученички парламент

ЗОСОВ- чл. 130
Став 14

Именује 
Школски 
одбор.

Тим за мигранте 1.Мирјана Радеч
2.Миланка Лукић
3.Сузана Тасић
4.Јасмина Смиљанић
5. Ненад Игњатовић
6. Александар Лукић
7. Марија Манић

ЗОСОВ- чл. 130
Став 14

Предложени руководиоци Тимова ( редни бр. 1) заказују први састанак ( август) на ком 
бирају руководиоца и усвајају план рада за шк. 2018- 19. годину.
Тимови руководиоци школске 2018- 19. год. обавезни су да педагогу школе предају 
извештај о раду за шк. 2018- 19. годину до 29. 08. 2019. године
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VI  

ПЛАНИРАЊЕ АКТИВНОСТИ ЗА ШКОЛСКУ

2019/2020. ГОДИНУ

71.

6.1. Планови стручних, руководећих, управних и 

саветодавних органа школе

6.1.1. План рада стручних органа

План рада наставничког већа



Садржај Носилац посла Месец
- Организација рада школе
- Предлог годишњег програма рада школе за шк. 
2019/2020. годину
-Утврђивање структуре радног времена наставника
- Кадровска питања
-Остала питања

Директор
Директор

Директор
Директор

8 - 9 

- Анализа реализације васпитно - образовних 
задатака у првом класификационом периоду
- Изостајање ученика
- Рад на професионалној орјентацији
-Остала питања

Разредно веће

Разредно веће
комисија

 

11

- Анализа реализације васпитно - образовних 
задатака у првом полугодишту
- Реализација програма васпитно-образовног рада
- Помоћ ученицима који теже напредују у 
школском раду и учењу
-Остала питања

Разредно веће
Директор

Одељењски старешина
Одељењски старешина

1

- Организација рада у другом полугодишту
- Допунска и додатна настава
- Прослава Светог Саве
-Остала питања

Директор
Разредно веће
Комисија за културну и
јавну делатност

1-2

- Анализа реализације васпитно - образовних 
задатака на крају трећег класификационог периода
- Реализација програма рада стручних актива
- Припрема за извођење екскурзија
- Припрема за прославу Дана школе 
-Остала питања

Разредно веће

Стручни актив
Директор
Комисија за 
кул.делатност и 
екскурзије

4

- Организација припремне наставе и полагање 
поправних испита
- Анализа реализације васпитно - образовних 
задатака на крају другог полугодишта
- Доношење одлуке о превођењу ученика
- Предлог програма рада за шк.2020/2021. годину
-Остала питања

Разредно веће

Одељењске старешине
Директор 6

- Усвајање програма рада школе
- Анализа кретања успеха током школске године
- Организација рада школе 
- Кадровска питања 
-Остала питања

Директор
Директор
Директор
Директор 8



Напомена: Током целе године Наставничко веће ће се бавити проблематиком примене

образовних стандарда у раду и на основу доступних информација настојати да оснажи

колектив у примени образовних стандарда с циљем што квалитетнијег рада и постизање

бољих резултата – успеха ученика.

Чланови Наставничког већа ће посећивати стручне семинаре у вези образовних стандарда,

припремати предавања и истраживања.

Комисија  за  унапређење  наставе  под  координацијом  педагога  школе,  као  стручно  и

оперативно  тело  водиће  активности  у  примени  образовних  стандарда.  Комисија  ће

направити акциони план којим ће предвидети активности током године и циљеве којима

тежи. Нарочити акценат ставити на полугодишња и годишња тестирања  с намером да се

фазно утврђују ефекти у постизању образовних стандарда како би се планирале наредне

активности ка побољшању.

73.

         

Програм Одељењских већа млађих и старијих разреда

Одељенска већа су стручни органи који врше наставници и стручни сарадници који

обављају васпитно-образовни рад у одређеном одељењу. 

Послови у надлежности ових органа су:



- доношење плана и програма одељења

- праћење активности и унапређивање васпитно-образовног рада у одељењу,

- спровођење активности везаних за реализацију приоритетног васпитног задатка,

- сагледавање  рада  и  резултата  у  учењу  и  владању  и  систематско  пружање

помоћи ученицима, као и примена педагошких мера,

- помоћ ученичким организацијама у раду,

- координација рада свих наставника и стручног сарадника који рада у одељењу и

обезбеђивање јединственог приступа и акција свих чланова већа,

- сарадња са родитељима ученика, посебно оних који имају проблеме у школи,

учењу и породици,

- анализа извештаја одељењских старешина који се подноси Наставничком већу,

- учешће чланова Стручног већа у процесу самовредновања школе и у изради

Акционог плана.

Основни  задатак  одељењског  већа је  да  прати,  организује  и  анализира

реализацију планова и програма рада у одељењу, да прати развој и напредовање ученика

тог одељења (посебно и у целини) и да преузима мере за унапређење образовно-васпитног

рада. Посебну улогу одељењска већа имају у анализирању проблема учења и напредовања

сваког ученика и у координацији васпитног рада свих фактора у одељењу.

74.
ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА МЛАЂИХ РАЗРЕДА

СЕПТЕМБАР
1. Усвајање Годишњег плана рада Већа
2. Организација ваннаставних активности
3. Утврђивање распореда писмених задатака у III и IV разреду
4. Дечја штампа
5. Договор и подела задужења у обележавању Дечје недеље



6. Нека карактеристична запажања о ученицима битна за организацију наставе
7. Разно 

НОВЕМБАР
1. Реализација планова васпитно-образовног рада
2. Анализа успеха и дисциплине на крају првог тромесечја
3. Разно 

ЈАНУАР
1. Анализа реализације планова васпитно-образовног рада
2. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог полугодишта
3. Разно 

АПРИЛ
1. Анализа реализације планова васпитно-образовног рада
2. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају трећег тромесечја
3. Утврђивање списка уџбеника за наредну школску годину
4. Екскурзије 
5. Разно 

ЈУН
1. Анализа реализације планова васпитно-образовног рада
2. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају другог полугодишта
3. Похвале, награде, казне
4. Договор око израде планова за наредну школску годину
5. Анализа стручног усавршавања и предлози за наредну школску годину
6. Разно 

АВГУСТ
1. Утврђивање успеха и дисциплине ученика на крају школске године
2. Договор око израде програма за наредну школску годину
3. Избор руководиоца Већа за наредну школску годину
4. Разно 

Напомена: У зависности од потреба, седнице Одељењског већа ће бити заказиване
и ванредно са темама које изнедри организација васпитно-образовног рада.

План Одељењског већа старијих разреда

Врема Активности/ теме Начин Носиоци



Реализације реализације реализације

август/
септембар

-Усвајање плана Одељењског већа
-Усвајање плана одељењског старешине
-Усвајање плана и договор о распореду 
писмених задатака
- Анализа успеха ученика након поправних и
разредних испита
-Текућа питања

усмени
договор,

пис. планови
ОВ

новембар

-Анализа успеха и владања ученика на првом
класификационог периоду
-Угледни часови
-Текућа питања

усмени
договор,

пис. планови

ОВ

Јануар 

-Утврђивање успеха и владања ученика на 
крају првог полугодишта
- Учешће у прослави Савиндана
- Договор о ангажовању ученика за 
такмичења
-Текућа питања

усмени
договор,

пис. планови

ОВ

  

Април

-Утврђивање успеха и владања ученика на 
трећем класификационог периоду
-Екскурзије ученика
-Текућа питања

усмени
договор,

пис. планови
Одељењско

веће

Јун

-Утврђивање успеха и владања ученика на 
крају наставне године
-Похвале и награде за ученике
-Анализа реализација екскурзија
-Реализација плана и програма
-Текућа питања.

усмени
договор,

пис. планови

Одељењско
веће

76.
6.1.2. План рада стручних већа

СТРУЧНО ВЕЋЕ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

СЕПТЕМБАР

1.   Усвајање Годишњег плана рада Већа



2.   Организација допунске и додатне наставе

3.   Утврђивање распореда писмених задатака у III и IV разреду

4.   Потребна учила и наставна средства за текућу годину

5.    Дечја штампа

6.    Дечја недеља

7.   Нека карактеристична запажања о ученицима битна за организацију  наставе

8.    Разно

НОВЕМБАР

1.   Реализација планова васпитно - образовног рада

2.   Анализа успеха и дисциплине на крају првог класификационог периода

3.   Питања и предлози

ДЕЦЕМБАР

1.   Анализа реализације планова васпитно - образовног рада

2.   Анализа успеха и дисциплине на крају првог полугодишта

3.   Зимски семинари

4.   Информација о такмичењима за ову школску годину

5.   Разно

АПРИЛ

1.   Анализа реализације планова васпитно - образовног рада

2.   Анализа успеха и дисциплине на крају трећег класификационог периода

3.   Утврђивање списка уџбеника за наредну школску годину

4.   Ново у стручној литератури

5.   Информација о раду слободних активности



4.   Екскурзије

5.   Разно

ЈУН

1.   Анализа реализације планова васпитно - образовног рада

2.   Утврђивање успеха и дисциплине на крају школске године

3.   Похвале, награде, казне

4.   Договор око израде планова за наредну школску годину

5.   Предлог стручног усавршавања за наредну школску годину

6.   План екскурзија за наредну школску годину

7.   Разно

 АВГУСТ

1.     Доношење одлуке о изборним предметима за школску 2019/2020.год у првом
циклусу образовања

2.     Договор око израде програма за нареду  школску годину

3.     Предлози за стручно усавршавање у 2019/2020.год

4.     Анализа уџбеничке и приручне литературе

5.     Предлог чланова испитне комисије

6.     Разно

78.
СТРУЧНО ВЕЋЕ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

Септембар
1. Упознавање са Законом о основама система образовања и васпитања
2. Припремање и усвајање годишњих и месечних планова
3. Усвајање плана и програма актива за школску 2018/2019. годину 



Октобар
1. Планирање писмених и контролних задатака
2. Договор о организацији додатне и допунске наставе из друштвених предмета

Новембар
1. Анализа успеха ученика на крају првог тромесечја
2. Извештај о талентованим ученицима и њихово активирање ка додатној настави 

Децембар
1. Организовање и припремање такмичења ученика
2. Планирање  стручног  усавршавања  на  семинарима  (наставници  друштвених

предмета)
3. Предавање педагога школе (тема у складу са актуелним процесом рада школе) 

Јануар
1. Извештај са посећених семинара
2. Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта
3. Договор о писменим и контролним задацима (око термина) за друго полугодиште

Фебруар
1. Организација општинских, окружних и републичких такмичења
2. Мере за побољшање успеха у другом полугодишту

Март
1. Оглашавање резултата постигнутих на такмичењима
2. Уџбеници за наредну школску годину
3. Предавање педагога школе (тема у складу са актуелним процесом рада школе)

Април
1. Анализа успеха на крају трећег тромесечја
2. Анкета о професионалним интересовањима ученика 7. и 8. разреда

Мај
79.

1. Предлог  Наставничког  већа  за  избор  ђака  генерације  и  доделу  специјалних
диплома

2. Припреме за реализацију матурских испита

Јун
1. Анализа успеха ученика на крају школске године
2. Предлог поделе одељења на наставнике друштвених наука



Август
1. Резултати поправних испита
2. Анализа рада Стручног већа друштвених наука

80.

СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРИРОДНИХ НАУКА ШКОЛСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ

Септембар:
1. Предлог набавке наставних средстава,
2. Предлог стручног усавршавања у установи,
3. Предлог стручног усавршавања ван установе,
4. Разно



Октобар:
1. План додатних облика образовно-васпитног рада,
2. Планирање и реализација припремне наставе за завршни испит у осмим разредима,
3. Разно

Новембар:
1. Препознавање ученика којима је потребна посебна подршка у раду,
2. Анализа успеха ученика после првог тромесечја,
3. Разно

Децембар:
1. Планирање школских такмичења,
2. Разно

Јануар:
1. Анализа и сагледавање наставног процеса и напредовање ученика у току првог 

полугодишта. Мере за побољшање постигнућа ученика,
2. Разно

Април:
1. Анализа успеха ученика после трећег тромесечја,
2. Разно

Мај:
1. Дискусија о постигнућима ученика на такмичењима,
2. Разно

Јун:
1. Дискусија о одржаним огледним, угледним, јавним часовима и посетама,
2. Размена стручне литературе, искустава са реализованих семинара,
3. Постигнуће ученика на крају другог полугодишта

Август:
1. Дискусија о постигнућима ученика осмог разреда на завршном испиту,
2. Анализа поправних испита,
3. Предлог поделе предмета – одељења на наставнике,
4. Предлог глобалних и оперативних планова за школску 2019/2020.
5. Разно

Руководилац: Марија Марић                                81.
6.1.3. План рада стручних актива

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

Садржај рада Орјентационо време
реализације или 
учесталост

Носиоци посла



                                            
Планиране активности
1. Усвајање плана рада за шк.
2018- 2019. год.

Септембар Актив за Развојно 
планирање

2.Предлог Акционог плана за
шк. 2019- 2020. Год.

Септембар – Актив

3. Избор новог члана Септембар Актив
4. Израда акционих планова 
за шк. 2018/19. Год.

Септембар Актив

6.Представљање коначне 
верзије школског развојног 
плана за период 2014- 2019
а) Наставничко веће
б) Савет родитеља
г) Локална заједница

Септембар- октобар Руководилац актива

7. Усвајање Школског 
развојног плана за шк. 2014/ 
19. Год.

октобар Школски одбор

8. Изналажење средстава за 
реализацију новог пројекта 
проистеклог из новог  
развојног плана.

током године Локална заједница

9.Рад на реализацији 
планираних активности из 
Акционог плана за шк. 2019/ 
20. Год.

Октобар - август Актив за Развојно 
планирање

10. Анализа , реализација 
акционог плана за шк. 
2019/20. Год.

Свака три месеца Акти за Развојно 
планирање

11. Предлог плана рада за 
наредну школску годину 
2020- 2021. год.

Август Актив за Развојно 
планирање



83.

ПЛАН РАДА АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

Септембар 
 Усвајање и анализа школских програма за текућу школску годину

Октобар
 Утврђивање  и  уједначавање  критеријума  оцењивања  ученика  и  компоненти

оцењивања
 Договор о стручном усавршавању



Новембар
 Пружање  стручне  помоћи  наставницима  у  савладавању  стручних  садржаја

( педагог)
 Стручна предавања 

Децембар
 Анализа успеха и понашања ученика на крају првог полугодишта 
 Договор о посети семинарима

Фебруар
 Разматрање примене нових метода рада у васпитно- образовном процесу
 Разматрање методологије припремања наставника за час

Март
 Стручно предавање
 Пружање стручне помоћи наставницима  у савладавању садржаја 

Април 
 Анализа успеха и понашања ученика на крају трећег класификационог периода 
 Подношење извештаја са стручног усавршавања учитеља

Јун
 Анализа рада стручних актива
 Предлагање наставника и ученика за похавалу и награду

Август
 Задужења наставника за израду Годишњег плана рада
 Утврђивање методологије припремања настаника за час
 Усаглашавање захтева  и критеријума оцењивања писмених вежби и контролних

задатака

84.

6.1.4. План рада педагошког колегијума

Циљеви и задаци:
- Остваривање програмских, педагошко-организационих и дидактичко -методичких
услова за остваривање свих облика рада у школи;
- унапређивање постојеће васпитно-образовне праксе;
- праћење и вредновање остварених резултата;
- подстицање свих аспеката развоја личности;
- рад на стручном усавршавању;
- сарадња са стручним институцијама.



Подручја рада:
- Планирање, програмирање, организација васпитно-образовног рада;
- педагошко- инструктивни рад са наставницима;
- рад са ученицима;
- рад са родитељим;.
- истраживање образовно-васпитне праксе;
- рад у стручним органима;
- сарадња са стручним институцијама;
- вођење документације;
- припреме за рад.

САДРЖАЈ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИЛАЦ ПОСЛОВА

- Конституисање педагошког 
колегијума
План рада Педагошког колегијума 
за шк. 2019- 20.год.
- Разматрање предлога Стручног 
тима за инклузивно образовање и 
реализацији инклузивног 
образовања у шк.2019-20. год.
- Разматрање извештаја директора 
школе о активносима планирања, 
организовања и реализовања свих 
активности школе на почетку 
школске 2019-2020. год.
- Остала питања

IX

85.
САДРЖАЈ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИЛАЦ ПОСЛОВА



- План рада- коначни текст
- Праћење остваривања програма 
образовања и васпитања током I 
тромесечја 
- праћење и анализа резултата рада 
ученика на крају I тромесечја 
- Анализа предлога мера за 
побољшање рада с децом како би се
процес образовања побољшао ( рад 
педагошког асистента- велика 
помоћ)
- Праћење педагошко- 
инструктивног рада ( увида и 
надзора) – извештај и планови
- Реализација Плана стручног 
усавршавања наставног особља и 
утврђивање распореда 
одсуствовање због стручног 
усавршавања
- Вредновање резултата рада 
наставника и стручних сарадника- 
како ?! 

XI

Чланови педагошког колегијума

САДРЖАЈ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИЛАЦ ПОСЛОВА

- Праћење остваривања плана и 
програма образовања и васпитања 
на крају I полугодишта 
- Праћење, анализа и предлог мера 
за побољшање резултата рада 
ученика на крају I полугодишта 
- Договор око реализације 
предстојећих такмичења и смотри 
ученика- пружање конструктивне 
помоћи стручним органима
- Анализа рада – ИНКЛУЗИЈА- 
даљи кораци 
- Праћење остваривања развојног 
плана и договор о даљим задацима
- Остала питања

I

САДРЖАЈ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИЛАЦ ПОСЛОВА

- Праћење остваривања плана и 
програма образовања и васпитања 
на крају III тромесечја
- Праћење, анализа, мреже за 
побољшање резултата рада ученика
на крају крају III тромесечја
- Подизање квалитета наставе и 



мере за унапређивање васпитно- 
образовног рада
- Договор у вези израде Школског 
програма за шк. 2019- 20. годину
- Остала питања

IV

САДРЖАЈ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИЛАЦ ПОСЛОВА

- Остварености плана и програма 
образовања и васпитања на крају (II
полугодиште)
- Анализа резултата рада на крају 
наставне године 
А) успех
Б) дисциплина
В) реализација – мале матуре
- Договор у вези израде Годишњег 
плана рада за шк. 2019- 20. год.
- Анализа сарадње са органима 
локалне самоуправе, 
организацијама,...
- Вредновање резултата рада 
наставника и стручних сарадника- 
анализа спроведеног
- Остала питања

VI

САДРЖАЈ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИЛАЦ ПОСЛОВА

-Анализа остварености плана и 
програма, успеха, дисциплине на 
крају 2018- 19.
- Анализа педагошког увида и 
надзора од стране директора, 
педагога,... у рад наставника и 
стручних сарадника
- Анализа реализације Плана 
стручног усавршавања за протеклу 
годину и План стручног 
усавршавања за шк. 2019-20. 
годину
- Остваривање Развојног плана 
установе 
- Анализа спроведеног 
самовредновања
- План рада ПК за шк.
2019- 20. год.- нацрт
- Остала питања

VIII

6.1.5. План рада руководећих органа школе



План рада директора школе

Послови васпитно - образновног рада

Директор  ће  непосредно  руковати  и  организовати  образовно  -  васпитни  рада  и

пословање школе. Као организатор рада школе радиће на следећим пословима.

 образовно - васпитни рад и задаци

 рад у органима управљаљња школе

 организационо  - администрактивно - финансијски рад

 рад на контроли и извршење задатака

 друштвена улога директора

Сви послови су садржани у плану рада директора.

 Инструктивно - педагошки рад

Педагошко  руковођење  наставом  је  најважнији,  најсложенији  и  најодговорнији

задатак  директора  школе.  Функција  директора  школе  као  педагошко  -  инструктивног

руководиоца  долази  највиће  до  изражаја  у  раду  са  наставницима  појединачно  и

наставничким  већом.  Инидивидуални  рад  са  наставницима  се  врши  на  више  начина:

пружање  стручне  и  педагошке  помоћи;  нарочито  почетниоцима  и  млађима  а  размена

мишљења са старијим и искусним наставницима. Динамика овог рада садржана је у плану.

 Рад са стручним органима, стручним сарадницима и родитељима

Рад са стручним органима ће се огледати у побољшању квалитета рада стручних

органа и стручних сарадника.

Са  родитељима  успоставити  што  бољу  и  свеобухватнију  сарадњу.  Динамика  рада

садржана је у плану.

88.

Рад на праћењу и унапређивању образовно - васпитног рада



Током  године  пратити  образовано  -  васпитни  рад  и  предузимати  мере  за

унапређење  истог.  Подстицати  иницијативу  наставника  у  циљу  постизања  бољих

образовних - васпитних резултата рада. Инсистирати да наставници прате развитак науке

и техничка достигнућа у циљу осавремењавања наставе.

Финансијско - материјални послови

Директор  ће  организовати  и  контролисати  административно  -  финансијски  -

материјално пословање школе; располагати средствима у границама одређеним Статутом

и вршити наредбодавна права у вези са финансијским пословањем.

Програм рада директора

По нормативима  наша школа нема помоћника  директора.  Све наведене послове

директор ће вршити током године по плану рада који следи. Поред наведених послова

директор  ће  успоставити  сарадњу  са  месном  заједницом,  општином  и  школама  на

подручју  општине.  Посебну  пажњу  поклониће  стварању  здравог  језгра  колектива,  на

стварању  радне  атмосфере  на  бази  дисциплинованог  обављања  задатка,  међусобног

поштовања, разумевања, уважаважа, помагања и чувања угледа просветних радника.

Септембар

1. Упознавање са програмима и плановима рада наставног особља, ученичких    дружина,

секција, група и организације

2. Организација друштвеног - корисног рада

3. Превоз ученика, исхрана, снабдевеност ученика прибором за рад

4. Сређивање документације из претходне године

5. Организација рада Дечјег савеза Србије и заједнице ученика

Октобар

1. Организација пријема првака у Дечји савез Србије

2. Сагледавање материјално - финансијског пословања школе

3. Укључивање ученика у рад слободних активности

4. Сагледавање проблема у реализацији Програма рада

89.

5. Посета разним облицима васпитно - образовног рада



6. Сагледавање планова рада свих облика васпитно -  образовног рада у школи, увод у

организацију производног и друштвеног рада

7. Посета часовима

Новембар

1. Анализа успеха ученика у учењу и владању

2. Сагледавањем реализације фонда часова

3. Организација јавне делатности школе

4. Присуство родитељским састанцима

5. Преглед школске документације

6. Праћење објективних мерила у оцењивању ученика

7. Посета часовима

Децембар

1. Припрема за израду завршног рачуна

2. Формирање комисије за попис основних средстава и ситног инвентара

3. Припрема за израду финансијског плана за наредну годину

4. Полугодишњи извештај о раду школе

5. Посета часовима

Јануар

1. Полугодишњи извештај о раду школе

2. Утврђивање финансијског плана 

3. Организовање посета наставника зимским семинарима 

4. Анализа реализације Годишњег програма рада школе ( прво полугодиште)

5. Организација општег родитељског састанка на крају првог полугодишта и подношење

извештаја родитељима о успеху ученика на крају првог полугодишта

6. Посета часовима

Фебруар

1. Рад на завршном рачуну

2. Анализа рада одељенских заједница и школске заједнице ученика

3. Увид у коришћење наставних средстава

4. Преглед документације                                       90.

5. Посета часовима



Март

1. Организација летовања ученика, културне и јавне делатности школе

2. Организација екскурзије

3. Анализа рада ученичких организација

4. Посета часовима

Април

1. Анализа успеха ученика у учењу и владању

2. Материјално - финансијско пословање школе

3. Такмичење ученика - сагледавање постигнутих резултата

4. Пружање помоћи организацијама:  Дечји савез,  Млади горани,  и Подмладак Црвеног

крста

5. Посета часовима

Мај

1. Организација прославе Дана школе

2. Сагледавање реализације наставног програма

3. Организација уписа ученика у први разред

4. Посета часовима

5. Организација школских екскурзија, посета излета

Јун

1. Анализа реализације Годишњег програма рада школе за школску 2018/2019. год.

2. Израда нацрта Годишњег програма рада школе за школску 2018/2019. год.

3. Сагледавање потреба за новим радницима и радсписивање конкурса, огласа

4. Преглед школске документације

5. Планирање годишњег одмора радницима школе

6. Полугодишњи извештај о пословању

7. Посета часовима

Август

1. Израда извештаја о раду школе

2. Израда Годишњег програма рада школе

3. Формирање одељења                                                 91.

4. Послови на уређењу школских објеката и дворишта



5. Организовање и спровођење поправних испита

6. Рад у стручним и другим организацијама изван школе

7. Израда распореда часова за све облике рада у школи – комисија

8. Стручно усавршавања

Напомена: 

У сарадњи са стручним сарадником- педагогом координисаће рад стручних органа, већа,

актива  на  примени  образовних  стандарда  и  свих  других  важних  питања  васпитно-

образовног процеса.

У сфери материјалног пословања настајаће да у сарадњи са локалном заједницом обезбеди

адекватну материјалну подршку за ефикасну примену активности планираних акционим

плановима за примену образовних стандарда и стручног усавршавања.
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6.1.6. План рада управног органа школе

 Школски одбор

Школски одбор је  орган управљања у школи. Школски одбор именује и разрешава

оснивач и има девет чланова, од којих  три из редова наставника, стручних сарадника и

васпитача, три представника оснивача и три представника Савета родитеља.

Рад  Школског  одбора  одређен  је  Статутом  и  пословником  о  његовом  раду.  Школски

одбор  је  формиран  одлуком  Скупштине  општине  Лајаковац  бр.  06-128/16-II  од

26.12.2016.год који је своју прву конститутивну седницу одржао 18.1.2017.године, своје

активности обавља у саставу: 

1. Љиљана Смиљанић-председник

2. Ненад Игњатовић

3. Радмила Станимировић

4. Бранислав Јевросимовић

5. Милорад Андрић

6. Александар Станисављевић

7. Биљана Петровић

8. Ирена Марковић

9. Жељко Ранковић

Школски одбор је образовао сталне и повремене комисије: 

Школски одбор свој рад обавља на основу програма рада
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ПРОГРАМ РАД ШКОЛСКОГ ОДБОРА



ПРОГРАМ САДРЖАЈА   ДИНАМИКА САРАДНИЦИ
1. ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА ШКОЛЕ
1. Анализа и усвајање 

Годишњег извештаја о раду 

школе

септембар Директор школе

2. Анализа остваривања 

Годишњег програма рада 

школе

Квартално HB, директор

3. Усвајање годишњег 

програма рада школе

Септембар Директор

4. Усвајање извештаја о 

изведеним екскурзијама и 

реализованој школи у природи

По реализацији Директор, секретар

5. Доношење  одлука и давање 

мишљења из надлежности у 

складу са законом

Током године по потреби Директор, секретар

6. Анализа извештаја  комисије

за попис

Јануар Комисија попис , директор

7. Анализа извештаја о раду и 

успеху ученика на поједини 

класиф. периодима

Квартално HB, директор

8. Разматрање задатака 

образовања и васпитања

Новенбар Директор, педагог

9. Мере за побољшање услова 

рада

Током године Директор

2. ОРГАНИЗАЦИОНО – МАТЕРИЈАЛНА ПРОБЛЕМАТИКА
1. Анализа финансијског стања

школе

Септембар, децембар, 

март

Директор, шеф 

рачуноводства
2. Усвајање завршног рачуна 

школе

Фебруар Директор, шеф 

рачуноводства
3. Доношење финансијског 

плана школе за наредну 

годину

Мај Директор, шеф 

рачуноводства

4. Прикупљена средства за Током године Директор, шеф 



текуће одржавање и поправке 

на школскимобјектима 

рачуноводства

5. Прикупљање средстава за 

набавку савремене опреме за 

наставу 

Током године Донатори

6.Доношење школског 

програма образовања и 

васпитања

Јун Директор

3. САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОM  СРЕДИНОМ
1. Анализа сарадње са 

друштвеном средином 

Фебруар јануар Предс. Месне заједнице, 

представник општине 

96.

6.1.7. План рада Савета родитеља

Основни програмски задаци Савета родитеља:

- остваривање чвршће сарадње између породице и школе ради остваривања 

 јединства васпитно-образовних утицаја на ученике.

- ангажовање родитеља у реализацији програмских задатака школе и ефикаснијег    

васпитно-образовног рада са ученицима,

- организовање успешног повезивања школе са друштвеном средином,

- организовање и усмеравање рада савета одељења и родитељских састанака,



- педагошко психолошко образовање родитеља,

- предузимање потребних мера и акција за остваривање оптималних услова за рад 

школе.

Савет родитеља чини по један представник родитеља ученика сваког одељења у школи.

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује школском одбору, директору,

односно стручним органима школе.

На  почетку  школске  године  одељењске  старешине  спроводе  процедуру  избора

представника  родитеља  сваког  одељења   у  Савету  родитеља.  Савет  родитеља  сваког

одељења је на седници одржаној у септембру изабрао своје прдставнике.  Рад Савета се

одвија  на  основу  ЗОСОВ – члан  58 и  Статута  школе  по Пословнику  савета.  Чланови

Савета су:

I- Жељко Грчић

II 1- Ивановић Марина

II2-Трифуновић Марија

III - Тејић Марина

IV  Бајић Саша

ИО Д.Јабучје- Милица Мирковић (1. и 3. разред), 

                         Марија Мирковић (2. и 4.разред) 

ИО Скобаљ- Јована Станојевић

V-1- Јевросимовић Славица                      97.

V-2- Милић Зорица

VI-1 – Милован Јеленић

VI-2 – Милан Тејић

VII- 1- Марковић Ирена

VII- 2- Ивковић Радмила

VIII- 1- Светлана Ивановић

VIII- 2- Савић Слађана
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ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА
За шк. 2019/20. годину

                         САДРЖАЈ Време 
реализациј
е

Носилац 
посла



1.Записник и утврђивање дневног реда
2. Верификација чланова Савета родитеља за шк. 
2018/19.год.
3. План Савета родитеља за шк. 2019- 2020. год.
4. Информације о успеху на крају школске 2018.- 
2019. год. и почетак нове школске 2019- 2020- год.
5. Анализа и давање сагласности на плану и 
програму  ученичких путовања за шк. 2019- 2020. 
годину
6. Разматрање предлога стручних већа о изборним 
предметима у школској 2019- 20. год,
7. Разматрање коришћења средстава Савета 
родитеља
8. Остала питања

       
Септембар

Чланови 
Савета 
родитеља

1.Записник и утврђивање дневног реда
2. Информације о успеху и дисциплини ученика на 
крају I тромесечја – мере за унапређивање 
васпитно образовног рада
3. Разматрање коришћења средстава Савета 
родитеља
4. Остала питања

        

Новембар

1.Записник и утврђивање дневног реда
2. Информације о завршетку I полугодишта шк. 
2019. /20.год. са подацима о постигнутим 
резултатима- мере за унапређивање васпитно- 
образовног рада
3. Избор туристичке агенције за извођење екскурзија 
током маја 2020. год. и давање сагласности на висини
дневнице за наставнике
4. Мишљење о изборним предметима и избору 
уџбеника за шк. 2020/ 21. год.
5. Разматрање коришћења средстава Савета родитеља
6.Остала питања

        
Јануар

Чланови 
Савета 
родитеља



1.Записник и утврђивање дневног реда
2. Разматрање и давање сагласности на путовање 
представника Савета родитеља на ученичке 
екскурзије
3. Информације о успеху ученика на крају III 
тромесечја 
- предлог мера за осигурање и унапређивање 
образовно- васпитног рада
4. Давање мишљења о организовању прославе – 
завршетак основне школе за уч. 8. разреда.
5. Разматрање коришћења средстава Савета 
родитеља
6.Остала питања

        Март

Чланови 
Савета 
родитеља

1.Записник и утврђивање дневног реда
2. Информисање о успеху и дисциплини на 
крају наставне године
3. Информације о одржаном испиту за 8. разред 
( мала матура)
4. Разматрање извештаја о одржаним 
екскурзијама у шк. 2019/20.год.
5. Разматрање коришћења средстава Савета 
родитеља
6.Остала питања        Јун

Чланови 
Савета 
родитеља

100.

1.Записник и утврђивање дневног реда
2. Информисање о успеху на крају школске 
године
3. Анализа и давање сагласности на План и 
програм  ученичких путовања за шк. 2020/2021. 
год.
4. Разматрање и давање предлога Школском 
одбору о ученичком динару ( осигурање , 

Чланови 
Савета 
родитеља



црвени крст,...)
5. Разматрање предлога Стручних већа о 
изборним предметима у шк. 2020/ 2021. год.
6. Разматрање коришћења средстава Савета 
родитеља
7. Остала питања

      Август

101.

6.2. Планови стручних сарадника, одељенских старешина 

и свих тимова

6.2.1. План рада педагога

Циљ рада стручног сарадника – педагога:
Допринос  остваривању и унапређивању образовно – васпитног рада у установи, у

складу са циљевима и принципима образовања и васпитања који су дефинисани Законом о
основама система образовања и васпитања.



Задаци изведени из наведеног циља су:
-  Учешће  у  ставрању  оптималних  услова  за  развој  ученика  и  остваривање

образовно – васпитног рада,
- Праћење и подстицање целовитог развоја ученика,
- Пружање подршке наставницима на унапређивању и осавремењивању образовно

– васпитног рада,
-  Пружање  подршке  родитељима,  односно  старатељима  на  јачању  њихових

васпитних  компетенција  и  развијању  сарадње  породице  и  установе  по  питањима
значајним за образовање и васпитање ученика,

-   Учествовање у праћењу и вредновању образовно – васпитног рада,
-  Сарадња  са  институцијама,  локалном  самоуправом,  стручним  и  струковним

организацијама од значаја за успешан рад установе,
-  Самовредновање,  стално  стручно  усавршавање  и  праћење  развоја  педагошке

науке и праксе.

САДРЖАЈ РАДА ДИНАМИКА САРАДНИЦИ
МЕТОДЕ

РАДА

 ОБЛИК
НЕПОСРЕДНОГ

РАДА

I ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА

1.Учешће у изради Годишњег 
плана рада школе VIII, IX

Активи, Тимови
Директор

Разговори
Писање плана 8, 10

2. Учешће у изради Годишњег
извештаја о раду школе

VI, VII
Активи, Тимови

Директор

Разговори
Писање

извештаја
8, 10

3.Учешће у израду Акционог 
плана

VIII, IX
Тим за ШРП

Разговори
Писање реалног

плана
8, 10

4. Израда годишњег плана 
рада стручног сарадника 
педагога

VIII, IX
/ / /

5. Учешће у изради посебних 
програма образовно – 
васпитног рада

VIII, IX
Стручни активи,
органи и тимови

Разговор,
анализа, писање

програма

10

6. Рад на изради ИОП –а за 
ученике који не остварују 
очекивана постигнућа

VIII, током године Тим за
инклузивно
образовање

Анализа,
Разговор,

Писање плана
2, 5, 6, 8, 10

7. Учешће у планирању и Током године 2, 10, 11



реализацији културних 
манифестација, наступа 
ученика, акција, такмичења 

Чланови НВ
Директор

Презентација
идеја, разговор,

реализација
активности

8. Пружање помоћи 
наставница у планирању 
месечних и дневних 
припрема, углодно-огледних 
активности

Током године Директор
Давање савета и 
инструкција 8

II ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО -  ВАСПИТНОГ РАДА

1.Праћење и вредновање 
образовно – васпитног 
процеса, наставе и 
напредовања ученика

Током године
Наставици
Директор

Посматрање
Интервју

Анкетирање
1, 2, 3

2. Рад на развијању и 
примени инструмената за 
вредновање и 
самовредновање различитих 
области рада школе

Током године

Стручни тимови Конструкција
нових или

прилагођавање
постојећих

инструмната

4, 10

3. Континуиран увид у 
годишње и месечне планове 
рада наставника

Током године Наставници
Учитељи

Посматрање
Анализа
садржаја

8

4. Континуиран увид у 
постигнућа ученика, успех и 
дисциплина на 
класификационим периодима

Класификациони
периоди

(тромесечно)

Чланови НВ
Директор

Анкетирање
(извештаји
наставника) 2, 3

103.

5. Праћење успеха ученика на
такмичењима, пробним 
тестирањима, завршном 
испиту, упису у средње школе

II - VII

Разредне
старешине,
Школска

комисија за
уписне

активности,
Координатор за

уписне
активности за

ваљевски округ

Евиденциони
упитник,
Анализе,

Сатистичке
обраде података,

Архивирање
базе података

ученика 8.
разреда

2, 7, 8



6. Праћење примене 
иновација у настави и 
њихових ефеката

Током године Директор

Посматрање
Посматрање са
учествовањем

Интервју
Извештај

2, 5, 10

7. Праћење инклузивне 
праксе, сваког појединачног 
ИОП-а и њихова евалуација 
уз потребно прилагођавање

Током године
(посебно

тромесечно)

Тим за
инклузивно
образовање

Посматрање
Анализа

Инструктивно
саветодавни
разговори

5, 6, 8, 9, 10

III РАД СА НАСТАВНИЦИМА

1. Сарадња у изради 
годишњих и оперативних 
панова, дневних припрема

Током године
Наставници

Учитељи

Саветодавно –
инструктивни

разговори
7, 8, 10

2. Сарадња у реализацији 
угледних часова

Током године
Наставници

Учитељи

Саветодавно –
инструктивни

разговори
Припремне

активности –
обезбеђивање

адекватних
услова и

материјала

7, 8, 10

3.Рад са наставницима 
приправницима

Током године
Приправници и

њихови
Ментори

Саветодавно –
инструктивни

разговори
Учешће у

планирању рада

8, 10

4. Сарадња са одељенским 
старешинама у организацији 
и реализацији часова 
одељенске заједнице Током године

Одељенске
старешине
Директор

Планирање и
реализација

часова,
Разговори

1, 2, 7, 8, 12

5. Сарадња са наставницима у
прилагођавању рада 
ученицима којима је потребна
додатна подршка

Током године
Наставници

Тим за
инклузију

Радионице
Предавања
Разговори

Обуке- семинари

2, 5, 6, 8



IV РАД СА УЧЕНИЦИМА

1.Испитивање ученика 
уписаних у први разред IX

Учитељи првог 
разреда

Испитивање
Разговор

1, 2

2. Праћење напредовања 
ученика и евидентирање 
ученика који имају потешкоће
у праћењу наставе и рад са 
њима

Током године
Наставници
Учитељи
Директор

Посматрање
Евидентирање
Саветодавни рад
(индивидуални, 
групни)

1, 2, 3, 8, 9

3.Пружање подршке и помоћи
ученицима у раду Ученичког 
парламента

Током године
УП

Наставници

Саветодавно –
инструктивни

рад
10, 12

4. Рад на професионално 
информисању ученика

Током године

Разредни
старешина,

други
предметни
наставници
Директор
Родитељи

Друге установе
друштвене

средине

Саветодавни рад
(индивидуални,

групни)
Анкетирање
Радионице

Презентације
Уређивање

паноа
Контактирање
средњих школа

4, 8, 9, 11

5. Предлагање мера и учешће 
у активностима које имају за 
циљ превенцију насиља, 
повећање толеранције, 
популарисање здравих начина
живота

Током године

Разредне
старешине
Предметни
наставници
Директор

Одговарајуће
установе

друштвене
средине

Предавања
Примери

Планирање
активности и

акција

1, 2, 3, 8, 9, 10, 12

6.Учествовање у изради 
педагошког профила ученика 
којима је потребна додатна 
подршка и израда ИОП –а.

Прво
полугодиште

Чланови тима за
сваког

појединачног
ученика

Разговори
Анализа

Састављање
профила

2, 5, 6, 8, 10

V РАД СА РОДИТЕЉИМА ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА

1.Контактирање и упознавање
родитеља/старатеља са 
проблемима њихове деце

Током године Разредне
старешине

Саветодавни
рад/разговори

(информисање,
пружање

1, 9



подршке)
2. Рад са 
родитељима/старатељима у 
циљу прикупљања података о
ученицима

Током године Разредне 
старешина

Евидентирање и 
чување података
о ученицима

1, 9

3. Благовремено 
информисање и укључивање 
родитеља/старатеља у 
поједине облике рада 
установе (посебни програми, 
активности, акције)

Током године

Разредне
старешине

Савет родитеља
Директор

Припремање
штампаног
материјала

Израда
информативног

паноа,
Предавања,
разговори

1, 9, 10

4.Информисање и 
укључивање 
родитеља/старатеља ученика, 
који имају потешкоће у 
напредовању, са радом Тима 
за инклузију 

IX, X, XI
Тим за

инклузију

Разговори
Презентације

1, 9, 10

5.Рад са родитељима у 
програму професионалне 
орјентације

X - VI

Тим за ПО
Одељенски

старишина 7. и
8. разреда

Разговори
Радионице
Предавања
Презентације
Брошуре
Анкетирање

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

1.Сарадња са директором на 
истраживању и евалуацији 
постојеће образовно – 
васпитне праксе 
(самовредовање, успех и 
дисциплина ученика, настава)
и предлагање мера за 
унепређење

Током године
Стручни

тимови, активи,
комисије

Посматрање
Анкетирање
Разговори
Анализе

Извештавање

10, 13

2.Сарадња са директором 
школе у оквиру рада 
стручних тимова, актива и 
комисија

Током године
Стручни

тимови, активи,
комисије

Разговори 10, 13

3. Сарадња са директором у 
писању годишњих планова, 
програма и извештаја (ГПРШ,
ШРП, ГИРШ, АП, ШП)

VI, VIII, IX
Стручни

тимови, активи
Анализе

Извештавање
7, 10, 15

4. Сарадња са 
педагошким/персоналним 
асистентом  ученика у 
пружању подршке ученицима
за које се донесе ИОП

Током године
Тим за свако
појединачно

дете

Размена
информација,
помагање у
пружању
подршке

11



ученику

VII РАД У СТРУЧНИМ ОРАГНИМА И ТИМОВИМА

1.Учествовање у раду НВ, 
сручних тимова, актива и 
комисија

Током године
Чланови тимова,

актива и
комисија

Информисање
Анализа
Преглед

Истраживање
7, 8, 10

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

1.Сарадња са образовним, 
здравственим, социјалним, 
културним установама у 
циљу што квалитетнијег и 
успешнијег рада школе и 
реализације циљева и 
задатака које поставља

Током године Директор
Контактрање
Заједничке
активности,

посете

1, 4, 6, 11

2.Учествовање у 
истраживањима које спроводе
просветне установе и заводи, 
евалуативне студије 

Током године
Директор

Наставно и
ненаставно

особље

Активности
координатора
Попуњавање

упитника

11

3. Сарадња са националном 
службом за запошљавање V, VI Директор

Контактирање,
Заказивање

термина
11

IX ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

1.Вођење евиденције о 
сопственом раду

Током године Ментор
Редовно

планирање и
бележење

реализације

/

2. Припрема инструмената за 
праћење и истраживање 
образовно – васпитне праксе Током године

Чланови
стручних

тимова, актива

Претраживање
литературе и
интернета,
Заједнички
договори

10

3. Прикупљање и чување 
података о ученицима и 
њихова адекватна употреба

Током године

Посматрање
Разговори

Анкете
Прикупљање

продуката
ученичког рада

8, 9, 10

4.Индивидуално стручно 
усавршавање (праћење 
стручне литературе, 

Претраживање
интернета

Читање стручне

10, 11



претраживање интернета, 
похађање акредитованих 
семинара, учествовање на 
трибинама, конференцијама, 
стручних скупова, размена 
искустава са другим 
педагозима)

Током године

литературе
Разговори са
педагозима

Присуствовање
и активно
учешће у

семинарима
Менторски рад

5.Припрема за послове 
предвиђене програмом рада

Током године
Ментор

Директор

Читање стручне
литературе

Проучавање
докумената

школе
Саветодавни рад

са ментором и
другим колегама

/

* Облици непосредног рада односе се на непосредни рад стручог сарадника – педагога са ученицима, родитељима ученика,
наставницима и директором. Непосредни рад педагог обавља кроз следеће послове (унутар табеле уграђени су само редни
бројеви појединих облика рада који ће сад бити презентовани):

1. Превентивни рад са ученицима, родитељима или наставницима
2. Праћење и проучавање напредовања ученика у учењу и понашању,  у  остваривању утврђених

стандарда постигнућа
3. Саветодавни рад са ученицима, појачан васпитни рад
4. Професионална орјентација
5. Пружање подршке у изради, вредновању и даљем развијању ИОП-а
6. Сарадња са интерресорном комисијом за процену потребна за додатном образовном, здравственом и

социјалном подршком ученицима
7. Учествује у планирању и програмирању образовно – васпитнног рада школе
8. Педагошко – инструктивни рад и сарадња са наставницима и другим стручним сарадницима на

унапређивању обеазовно – наставног рада
9. Сарадња и саветодавни рад са родитељима
10. Учешће у раду стручнних органа и тимова
11. Сарадња са социјалним партнерима
12. Пружање подршке у конструктивном решавању сукоба и развијању вештина комуникације
13. Друге послове по налогу директора, а у складу са годишњим планом рада школе
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6.2.2. ПЛАН РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ 

Предлагач плана: библиотекар Тања Протић
Сарадници у реализацији плана: Сви наставници, стручни сарадници и управа школе
Делокруг рада(укратко): образовно-васпитна, библиотечко-информативна, културна и јавна делатност
Циљеви (укратко)  Подстицање и промовисање читања и самосталности ученика у учењу; развој информационе писмености, 
медијске и информатичке, сарадња и заједничко планирање активности наставника, библиотекара и локалне самоуправе

Садржај рада
Оријентационо
време 
реализације
или 
учесталост

Носиоци 
посла

Циљна група
(са киме се 
ради)

Очекивани ефекти 
плана
и  предлог
критеријума 
успешности за 
план

Особа или 
тим који 
врши 
евалуацију 
плана

Области рада Планиране 
активности

Планирање и 
програмирање 
васпитно-обр. 
рада

Планирање 
набавке 
литературе

септембар библиотекар Предметни 
наставници, 
учитељи, 
стручни 
сарадник

-План набавке  
литературе
-Списак књига
-Оперативни план 
рада библиотеке
- План културних 
активности школе
-ГПРШ и ШРП;

Комисија 
Наставничког
већа

Планирање рада 
школског 
библиотекара

септембар библиотекар

Учешће у 
планирању ГПРШ
и ШРП

Август/септ. Стручни 
органи и 
тимови школе

Учешће у 
планирању 
културних 
активности школе

Авг/септ. Школски тим 
за културне 
активности,
Тим за 
маркетинг 
школе



Праћење и 
вредновање 
образовно-
васпитног рада

Упис корисника 
септембар библиотекар Ученици,  

наставници, 
стр.сарадници, 
остали 
запослени, 
грађанство 

Број уписаних 
чланова 
библиотеке, 
-% повећања броја 
чланова у односу 
на претходну 
школску годину

издавање књига Током школске
године

библиотекар Ученици,  
наставници, 
стр.сарадници, 
остали 
запослени, 
грађанство

-Повећање броја 
издатих књига у 
односу на 
претходну 
школску годину

Одабирање и 
припремање 
литературе за 
разне обр-васп. 
активности

Током школске
године

библиотекар Ученици,  
наставници, 
стр.сарадници, 
остали 
запослени, 
грађанство

-списак литературе

Испитивање 
потреба 
запослених и 
ученика 
анкетирањем

новембар библиотекар Ученици,  
наставници, 
стр.сарадници, 
остали 
запослени

- анализом 
резултата анкете 
бити у могућности 
да се ефикасније 
помогне 

Рад са 
наставницима

Сарадња са 
наставницима у 
припреми 
ученика за 
коришћење 
библиотеке и 
самостално 

Током школске
године

библиотекар Ученици,  
наставници, 
стр.сарадници

Ученици 
оспособљени да 
самостално 
користе различите 
изворе знања



коришћење 
различитих 
извора знања

Сарадња са 
наставницима око
утврђивања 
годишњег плана 
обраде лектире

септембар библиотекар Ученици,  
наставници, 
стр.сарадници

-Сви ученици ће на
време бити у 
могућности да 
позајме потребну 
књигу;
-Побољшање 
успеха ученика у 
обради школске 
лектире;

Коришћење 
ресурса 
библиотеке у 
процесу наставе

Током школске
године

библиотекар Ученици,  
наставници, 
стр.сарадници

Занимљивија 
настава и 
ученицима и 
наставницима;
-Осамостаљивање 
ученика у учењу;
-Побољшање 
успеха ученика у 
%;

Информисање 
корисника 
школске 
библиотеке о 
новоиздатим 
књигама, 
стручним 
часописима и 
другој грађи

Током школске
године

библиотекар Ученици,  
наставници, 
стр.сарадници

Повећање 
занимања 
корисника 
библиотеке за нове
књиге;
_% повећања броја
издатих књига у 
односу на прошлу 
годину

Рад са 
ученицима

Припрема 
ученика за 

Током школске
године

библиотекар Ученици,  
наставници, 
стр.сарадници

-Ученици 
оспособљени да 
самостално 



самостално 
коришћење 
различитих 
извора знања и за 
лепо понашање у 
школској 
библиотеци

користе различите 
изворе знања;
- Ученици се лепо 
понашају у 
библиотеци,
- Повећање броја 
ученика који 
долазе у 
библиотеку у 
слободно време

Пружање помоћи 
ученицима у 
избору 
литературе  за 
појединачне 
задатке, теме и 
пројекте

Током школске
године

библиотекар Ученици,  
наставници, 
стр.сарадници

Повеђање 
интересовања 
ученика за 
истраживачки рад,
- % повећања 
урађених пројеката
и задатака уз 
помоћ 
библиотекара у 
односу на 
протеклу школску 
годину

Упознавање 
ученика са 
правилима 
библиографије

Током школске
године

библиотекар Ученици,  
наставници, 
стр.сарадници

Већина ученика 
уме да наведе 
библиографске 
податке;
- Кратак тест на 
часу српског језика

Развијање 
позитивног 
односа према 
читању и 

Током школске
године

библиотекар Ученици,  
наставници, 

Ученици умеју да 
извуку важне 
информације из 
прочитаног текста 
и да их презентују;



важности 
разумевања 
текста

стр.сарадници - Побољшање 
успеха ученика у%

Упућивање 
ученика на 
истраживачке 
методе у раду

Током школске
године

библиотекар Ученици,  
наставници, 
стр.сарадници

Ученици 
оспособљени да 
самостално 
користе лексиконе,
речнике, 
енциклопедије;
- број ученика који
се пријављују за 
рад на пројектима 
из разних области

Рад са 
родитељима/ 
старатељима

Остваривање 
сарадње са 
родитељима у 
вези са 
развијањем 
читалачких 
навика ученика 
/родитељски 
састанци, 
анкетирање 
родитеља

Током школске
године

библиотекар Родитељи 
ученика

Повећано 
интересовање 
ученика за читање;
-Повећан број 
издатих књига 
необавезне лектире
у односу на 
протеклу школску 
годину;

Уређење паноа за 
родитеље новембар библиотекар

ученици, 
родитељи 
ученика

Побољшано 
информисање 
родитеља ученика 
за активности 
школске 
библиотеке;
- Број родитеља 
који се интересују  
за рад библиотеке, 



дају предлоге и 
активно учествују 
у предлагању 
нових идеја;

Рад са 
директором 
школе, 
стручним 
сарадницима и 
педагошким 
асистентом

Учешће на 
стручним већима Током школске

године
библиотекар Директор 

стручни 
сарадници, 
Педагошки 
асистент

Побољшано 
информисање 
чланова већа о 
раду школске 
библиотеке;
Број седница на 
којима је 
библиотекар узео 
учешће у 
дискусији,
Број презентација, 
број донетих и 
спроведених 
одлука; 
Број поднетих 
извештаја о раду 
школске 
библиотеке; 

Припремање и 
учешће  у 
организовању 
културних 
активности школе

Током школске
године

библиотекар Школски 
тимови 

Допринето 
ефикаснијој и 
бољој 
организацији 
прослава и других 
културних 
манифестација у 
школи;
-број 
организованих 
манифестација;



-број поднетих 
извештаја о 
одржаним 
манифестацијама
број донетих 
закључака

Учешће у 
интерном и 
екстерном 
маркетингу школе
израдом паноа и 
радом на веб 
страници школе

Током школске
године

библиотекар Школски 
тимови

Побољшано 
промовисање 
школе;
-Број посета веб 
страници школе;
-Број остављених 
коментара

Сарадња са 
надлежним 
институцијама,
организацијама
и јединицом 
локалне 
самоуправе

Сарадња са 
матичном 
библиотеком 
града Ваљева и 
Градском 
библиотеком у 
Лајковцу

Током школске
године

библиотекар ученици
Ученици ће 
упознати рад 
великих 
библиотека;
Ученицима ће бити
омогућено 
позајмљивање 
нових издања које 
школска 
библиотека није у 
могућности да 
набави
-број ученика који 
су посетили 
Градску 
библиотеку у 
Лајковцу;
-Број књига 
позајмљених из 
библиотеке у 



Лајковцу;
Сарадња са 
локалном 
самоуправом

Током школске
године

библиотекар Директор 
школе

Боље финансирање
потреба школске 
библиотеке;
- Повећање броја 
књига у односу на 
претходну 
школску годину

Вођење 
документације 
и стручно 
усавршавање

Праћење и 
евидентирање 
коришћења 
литературе у 
школској 
библиотеци

Током школске
године

библиотекар
Благовремено 
информисање свих
корисника 
библиотеке о свим 
догађањима;
-Број чланова 
библиотеке;
- број издатих 
књига

Вођење 
документације о 
раду школске 
библиотеке и 
шк.библиотекара

Учешће на 
семинарима

Током школске
године

Током школске
године

библиотекар

библиотекар

Ефикаснији рад 
библиотекара, 
лакше сналажење у
документацији, 
лакше 
информисање свих
корисника 
библиотеке;
Праћење нових 
трендова у раду 
школске 
библиотеке; 
- број семинара и 
саветовања;
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6.2.3. План рада педагошког асистента

Активности педагошког асистента Термин
I-Активности у локалној заједници
1.Рад на прикупљању података о деци:
а) која треба да пођу у школу
помоћ при тестирањњу при поласку у 
школу/присуствовању тестирању,по 
потреби превођење на ромски језик
б )која су прекинула школовање из било 
ког разлога и желе да га наставе
ц) која не могу да наставе школовање због 
језичке баријере(депортована из западне 
Европе,избегла са Косова)
Напомена:база података о деци  може да 
се добије из општине, Дома здравља,НВО

IX
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
VI
VIII

2.Посете породицама и рад са 
родитељима:
а) успостављање контакта са породицама 
како би се развила и подржала мотивација 
за школовање детета
б) извештавање о резултатима које је дете 
постигло у школовању и упућивање на 
сарадњу са представницима школе
ц) прикупљање основних 
социоекономских података о породицама
д) снимање педагошких компентенција 
родитеља и потреба за стицањем знања и 
вештина у вези са васпитањем 
деце,развојем деце,здрављем,негом и сл.

IX
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
VI
VIII

3.Сарадња са ромском НВО
А) сарадња са матичном ромском 
НВО:присуствовање тренинзима, 
укључивање у њихове активности које су 
у корелацијиса задацима асистента 
везаним за школовање ромске деце,
б)сарадња са локалним заступником за 
ромска питања (координатором за ромска 
питања)

IX
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
VI
VIII

Активности у школи



У настави:
Учешће на часовима
Праћење и подршка деци: у формирању 
позитивног односа према школи, изградњи
мотивације за школовање, праћење 
потреба и планирање разних активности у 
складу са тим потребама, у сарадњи са 
учитељима и стручним сарадницима.
Асистирање  наставницима  у  реализацији
планираних  садржаја,  пружање
непосредне  помоћи  у  усвајању  градива,
активно  учествовање  у  осмишљаавању  и
избору  најадекватнијих  садржаја  и
материјала за рад.
Пружање помоћи деци у усвајању српског 
језика и овладавању вештина потребних за
успешно школовање,
б) учешће у планирању наставе у сарадњи 
са учитељима и стручним сарадницима
ц) учешће у допунској настави 
(асистенција наставницима у реализацији 
планираних садржаја,утиче на одабир деце
и води рачуна о редовном похађању 
наставе)
д)пружање помоћи и израђивању домаћих 
задатака
е)пружање потребних информација 
учитељима и стручних 
сарадника(извештава о 
постигнућима,уоченим 
проблемима,породичној ситуацији) 

IX
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
VI
VIII

2.У школским активностима:
а)неопходне интервенције у школи и 
локалној заједници како би се у што већој 
мери обезбедила редовност похађања 
наставе/подстицање сарадње породице и 
школе,укључивање ромских родитеља у 
школске активности
б)присуствовање Наставничком већу и 
одељенским већима 
ц)покретање рада секције/а које би 
афирмисале ромску културу и традицију
д)подстицање ромских за укључивање у 
школске активности:савети 
родитеља,предавања за 



родитеље,родитељска акција за школу
е)прикупљање података о броју ,стању и 
потребама ромске децекоја похађају 
школу од 1-8 раз.за које ће бити неопходна
сарадња педаг.асистента,учитеља и 
стручног сарадника:
-редовност доласка у школу
-здраствено хигијенски статус
-социјални статис детета у оквиру 
одељења
-потребе у вези са наставом,знањем и 
вештинама
-посебним интересовањима и склоностима

Радно време педагошког асистента у једној радној недељи руководилац школе или 
задужена особа –педагог школе ће дефинисати у сарадњи са педагошким асистентом,на 
основу увида у потребе школе,планирати рад педагошког асистента за наредну недељу по 
моделу

Активности у локалној заједници
1.рад са локалном заједницом на 
потрбама везаним за школовање ромске 
деце свих узраста /база података

3 сата

2.посете породицама и рад са 
родитељима

4 сата

3.сарадња са ромском НВО 1 сат

Активности у школи
Рад у настави 17 сати

4. Учешће на редовним часовима 6 сати

5. учешће у планирању 3 сата

6.учешће у допунској настави 3 сата

7.помоћ у изради домаћих задатака 3 сата



8.пружање потребних информација 
учитељима и стручним сарадницима

2 сата

Школске активности 5 сати
Укупно     30 сати
Стручно усавршавање асистента у 
складу са исказаним 
потребама(припрема за рад) 
 

10 сати

Напомена:Наведени временски распоред активности по потреби може и треба се 
мењати у зависности од исказаних потреба.

120.



6.2.4. План рада одељенских старешина

Одељенски  старешина  је  индивидуални  стручни  орган  који  руководи  радом

одељења у одељењу,  са  наглашеном организацијом,  администарктивном и педагошком

улогом.

Одељенски старешина је у школи задужен за спровођење плана и програма васпитно -

образованог рада и остваривање циљева и задатака васпитања ученика једног одељења.

Одељењски старешина самостално сачињава следеће предлоге програма у одељењу:

 програм рада одељењског старешине, програм рада одељенске заједнице

 програм рада обаразовања родитеља

Поред  глобалног  и  оперативних  планова  рада  одељењски  старешина  је  дужан  да  се

припреми  за  облике  рада,  посебно  за  час  одељењског  старешине  и  да  о  томе  пише

припреме и води евиденцију.

Напомена: Одељенска, стручна већа, активи и разредне старешине као и сви просветни

радници свако у свом домену рада ће учествовати у примени образовних стандарда у раду.

Сваки стручни орган као и просветни радник ће у својој педагошкој документацији имати

своје акционе планове у којима ће предвидети активности помоћу којих ће настојати да

што боље примени образовне стандарде.

Своје акцоне планове планирати у кординацији са Комисијом за унапређење наставе као

стручним и оперативним телом.

Координацију свих активности врши ће педагог школе.

Појединачни планови налазе се у прилогу документа.
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6.3. Остали планови 

6.3.1. План рада ученичког парламента

На основу члана 105. Закона о основама система образовања и васпитања у школи

је  оформљен  Ученички  парламент.  Ученички  парламент  сачињен  је  од  по  два

представника ученика VII и VIII разреда по одељењима. Чланови Ученичког парламента

састају се једном месечно или по указаној потреби.

Активности  Ученичког  парламента:  присуство  седницама  Наставничког  већа  и

Школског одбора, учешће у изради Годишњег програма рада школе, Правилника, изради

и реализацији Школског развојног плана, процесу самовредновања рада школе.

Координатор Ученичког парламента је педагог школе  Мирјана Радеч

САСТАВ ПАРЛАМЕНТА И НАЧИН ИЗБОРА

1. Чланове Ђачког парламента сачињавају представници из одељења VII и VIII       

разреда.

2. Мандат посланика траје једну школску годину.

3. Посланике бира одељење тајним гласањем.

4. Парламент бира председника, подпредседника и записничара.

5. Председник и потпредседник се бирају тајним гласањем између пројављених 

кандидата.

6. Записничара именује председник.

НАЧИН РАДА ПАРЛАМЕНТА

1. Парламент се састаје два пута месечно.
2. Радом парламента руководи председник у складу са статутом.

3. Парламент расправља по одређеним темама.

4. Члан парламента говори када добије реч од председника.

5. Члан парламента има право да о одређеној теми говори до пет минута.

6. Члан парламента има право на приговор у трајању од два минута.

7. Члан парламента има право да даје предлоге по појединим темама.
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ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА

1. Парламент одлучује о предлозима парламента.

2. Одлуке парламента се доносе већином гласова.

3. Парламент може да формира групе са циљем да се спроведу одлуке парламента.

ПРОБЛЕМИ КОЈИМА ЋЕ СЕ БАВИТИ ПАРЛАМЕНТ

1. Организација културног и забавног живота у школи.

2. Односи ученик – ученик.

3. Односи ученик – наставник.

4. Понашање ученика у школи.

5. Слободне активности школе.

6. Хигијена школе.

7. Учење

Програм рада УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

Врема 
Реализације

Активности/ теме Начин
реализације

Носиоци
Реализације

Септембар 
1. Упознавање чланова ученичког 
парламента о постојећим правилницима 
школе, посебним програмима...
2. Уређење учионица и школског дворишта-
предлози
3. Припрема програма за Дечју недељу
4. Усвајање основних докумената и 
програма рада

састанка,
дискусија,
писање
извештаја,
анализа,
договор

педагог
представници

парламента

Октобар 
1. Уређење учионица и школског дворишта -
акција
2. Секције и ваннаставне активности-давање 
мишљења и предлози
3. Посета појединим институцијама у току 
Дечје недеље уз давање актуелних
мишљења, предлога, питања

састанка,
дискусија,
писање
извештаја,
анализа,
договор

педагог
представници

парламента

Новембар 
децембар

1. Анализа успеха на крају првог 
класификационог периода
2. Предлози мера за побољшање успеха
3. Однос ученика према домаћим задацима

одржавање
састанка,
дискусија,
писање

педагог
представници



4. Припреме за новогодишње и божићне 
празнике и прославу школске славе 

извештаја,
анализа,
договор

парламента

Јануар 
1. Анализа успеха и владања на крају I 
полугодишта
2. Предлози мера за побољшање успеха
3. Припремне активности и обележавање 
школске славе Светог Саве

одржавање
састанка,
дискусија,
писање
извештаја,
анализа,
договор

педагог
представници

парламента

Фебруар
1. Давање мишљења о односу наставник-
ученик
2. Давање мишљења о односима међу 
ученицима у школи
3. Припреме за такмичења

одржавање
састанка,
дискусија,
писање
извештаја,
анализа,
договор

педагог
представници

парламента

Март 1. Учешће на општинским такмичењима
2. Обавештавање ученика о питањима од 
посебног значаја за њихово школовање, 
нарочито
ученике осмог разреда
3. Давање мишљења о унапређењу васпитно-
образовног рада

одржавање
састанка,
дискусија,
писање
извештаја,
анализа,
договор

педагог
представници

парламента

Април 
1. Анализа успеха на крају трећег 
класификационог периода
2. Анализа успеха на општинским и 
окружним такмичењима
3. Анализа резултата рада слободних 
активности

-II- -II-

Mладен Шарчевићaj 
1. Договор око организовања екскурзије 
2. Давање мишљења о припремној настави 
за пријемни испит за даље школовање
3. Обавештавање ученика осмог разреда о 
календару уписа у средње школе

одржавање
састанка,
дискусија,
писање
извештаја,
анализа,
договор

-II-

Jун ун 
1.Ученик генерације-предлози у вези 
прославаљања матурске вечери
2. Давање мишљења о раду школе у 
протеклој школској години и предлози за 
унапређење
3. Анализа рада ученичког парламента и 
предлози програма за следећу школску 

-II-
-II-



годину
* Начин праћења реализације програма и носиоци праћења: увид у записнике 
(извештаји по обрасцу) са састанака Ученичког парламента. Носиоци праћења: педагог.

ДЕЧИЈИ САВЕЗ ШКОЛЕ

Делатности рада Дечијег савеза биће усмерен на допринос у складном развоју личности 

деце, њиховом срећнијем детињству и припреми за самосталан креативан живот и рад у 

друштву на узграђивању лепшег, богатијег и праведнијег света у духу мира, слободе, 

једнакости  и солидарности. Руководилац: Даринка Мирић

Програмске активности у овој години су:

САДРЖАЈИ 
АКТИВНОСТИ ДИНАМИКА САРАДНИЦИ

Упознавање са програмским 
задацима ДЦШ и усвајање 
плана
Облици деловања; активи, 
одобори, савети, комисије
Дечија недеља
Јесењи крос

септембар - октобар
Одељенске старешине, 
Педагог и наставник Физичког

Обележавање краја првог 
полугодишта
Обележавање Дана Светог 
Саве

децембар-јануар

Комисија за КЈД и одељенске 
старешине

Зимске радости на снегу
Уређење паноа у учионицама 
и холу

фебруар - март
Наставник физичког и
одељенске старешине

Изложба радова за родитеље и
ученике
Уређење паноа
Наша екскурзија"

агтрил - мај
одељенске старешине, 
наставникфизичког и 
ликовног



Акција прикупљања 
старихуџбеника
Свечаност поводом завршетка
наставне године

јун Одељенске старешине
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ЦРВЕНИ КРСТ

Основни задатак подмлатка црвеног крста је да својим чланством обухвати сву децу и

Омладину  и  да  својим  програмом  рада  планира  социјално  морално  и  здравствено

васпитање, као и међусобно пријатељство и сарадњу. Циљ и задаци подмлатка Црвеног

крста су:

- Подизање нивоа здравствене културе и оспособљавање омладине да чувају и негују

своје здравље и здравље сбвоје околине ;

- Неговање смисла за међусобну помоћ у духу хуманизма и солидарности и пружање

помоћи онима којима је неопходна;

- Упознавање  задатака  Црвеног  крста  на  ублажавању  последица  оружаних  сукоба,

елементарних и других непогода и масовних несрећа;

- Развијање  пријатељства,  сарадње,  солидарности  и  разумевања  међу  људима  свих

народа света. Задужени наставник Тамара Живановић

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ ДИНАМИКА САРАДНИЦИ

1. Лична хигијена- предавање Октобар Одељењски

старешина
2.  Хигијена  школске  средине  –

акцијде уређења

Новембар, фебруар, мај Одељењски

старешина
3.  Формирање  и  рад  екипе  прве

медицинске помоћи

Новембар, по потреби Медицински

радник  Дома

здравља
4.  Здравствене  трибине  са  разном

актуелном проблематиком

Квартално Одљењски

старешина  лекар.

Стоматолог
5.  Акције  солидарности:  помоћ

старима,  инвалидима,  болесним

особама

Током године Одељењски

старешина

6.  Учешће  у  акцијама  општинске

организације Црвеног крста

Током године Одељењски

старешина
7. Успостављање контакта и сарадње

са  организацијама  ЦК  из  других

Током године Одељењски

старешина



школа  (дописивање,  размена

искустава, посете, заједничке акције)
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6.4. Планови непосредног образовно- васпитног рада



6.4.1. Табеларни модел непопуњеног годишњег, оперативног плана 
плана п припреме за час 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА

Наставне теме

Број часова
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СВЕГА
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ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА МЕСЕЦ 



Назив предмета:                                  Разред:                                     Недељни фонд часова: 

                   Оцена остварености плана и разлози одступања за протекли месец: 

Редни 
број 
наставн
е теме

Редни 
број 
часа

Наставна 
јединица

Тип 
часа

Облици
рада

Наставне
методе

Наставна
средства

Образовни
стандарди

Корелација

 

Датум предаје оперативног плана___________             Наставник____________________________

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА МЕСЕЦ 

Назив предмета:                                  Разред:                                     Недељни фонд часова: 

                   Оцена остварености плана и разлози одступања за протекли месец: 

 

Редни
број
наставне
теме

Редн
и
број
часа

Исходи

Наставна
јединица

Тип часа
Облици
рада

Настав
не
методе

Наставна
средства

Образовн
и
стандарди

Корел
ација

Датум предаје оперативног плана___________             Наставник:_____________________
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ПРИМЕР ПИСАНЕ ПРИПРЕМЕ ЗА ЧАС:



Редни 
број:  

Наставна јединица: Тип часа: 

Циљ часа:  
Образовни задаци: 
Функционални задаци
Васпитни задаци: 
Стандарди постигнућа:   
Наставне методе: Облици рада: 

Наставна средства

                                                                               ТОК ЧАСА

         У
водни (8 м

ин)                
Г

лавни(30 м
ин)

За

Литература: 
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6.4.2. Планови допунске наставе



Потребно  је  извршити  дијагностицирање  ученика  код  којих  се  може  појавити

неуспех, (диселекција, муцавост, емоцијални поремећаји) и предузети првентивне стручне

мере како не би дошло до неуспеха. Наставу изводити применом одговарајућих метода

(индивидуализацуија наставе, очигледности итд.).

Разред

одељење

I- 3 II- 4 III - 3 IV- 3 V- 2 VI- 2 VII- 2 VIII- 2

Фонд час 36 108 144 108 108 72 72 72 68

6.4.3. Планови додатне наставе

Овом наставом обухватити оне ученике који имају смисла за развијање изразитих

способности и смисла за поједине наставне области, који испољавају посебан смисао за

учење и продубљивање садржаја коришћењем различитих извора сазнања. Отуда се у овој

настави може применити рефомска настава, самостална истраживања и сл.

Разред-

одељење

IV- 3 V- 2 VI- 2 VII- 2 VIII-2

Фонд час 36 108 72 72 72 68
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6.4.4. План израде ИОП-а



                    
Општи циљ: унапређивање квалитета живота деце/ученика са потешкоћама, талентоване 

деце, као и деце из социјално маргинализованих група, подстицање развоја све деце уз 

мото: „Школа по мери детета″.

Специфични циљеви:

1.Примена, развој и праћење модела добре инлкузивне праксе у школи.

2.Обезбеђивање и унапређење квалитета наставе у образовању ученика са потешкоћама у 

развоју, талентоване и маргинализоване деце.

132.
 Задаци Тима за инклузивно образовање

1. Доношење плана и програма рада

2. Организовање активности на основу програма

3. Сарадња са интерресорном комисијом

4. Анализа актуелне школске ситуације, идентификација деце са потешкоћама, и 
потреба за додатном подршком

5. Помоћ у изради и примени ИОП планова, праћење реализације ИОП-а, и 
евалуација

6. Вредновање остварености и квалитета програма рада

7. Вођење евиденције-педагошког досијеа ученика

8. Пружање додатне подршке ученицима са сметњом у развоју

9. Пружање додатне подршке  родитељима ученика са сметњом у развоју

10. Пружање додатне подршке наставницима-планирање и реализација стручног 
усавршавања наставника

       АКТИВНОСТ           НОСИОЦИ     НАЧИН 
ПРАЋЕЊА

         ВРЕМЕ

Анализа 
реализације 
програма за 
инклузивно 
образовање и рада 
Тима за претходну 
школску годину

    Тим за ИО Евиденција Тима, 
извештаји

 
            VIII

Израда плана и       Тим за ИО Евиденција Тима,             VIII



програма рада план рада

Упознавање Н.В. 
Савета родитеља и 
Ђачког парламента 
са програмом рада 
за текућу школску 
годину

 Руководилац Тима 
за ИО

Записник са Н.В. 
Савета родитеља, 
Ђ.П.

              IX

Анализа актуелне 
школске ситуације 
на почетку и на 
крају школске 
године:
-број ученика 
којима је потребна 
додатна подршка и 
врста додатне 
подршке
-броју и профилу 
кадра стучним за 
спровођење ИОП-а

 Тим за ИО, Тим за 
самовредновање

Чек листе, база 
података, 
евиденције

            

             IX,VI

Анализа стања:
-Број ученика који 
понављају разред, 
долазе из друге 
средине, 
маргинализоване, 
запуштене, 
злостављане деце

ППС, Одељењске 
старешине

Евиденције    IX, током године

Формирање базе 
података:
-Број деце са 
сметњама у развоју
-Број надарене деце
-Број 
маргинализоване 
деце
-Редовно 
ажурирање базе

Тим за ИО, ППС    IX, током године

Сагледавање 
потреба за израдом 
и применом ИО у 
првом и по потреби
у осталим 
разредима

Тим за ИО, 
Одељењске 
старешине

Опсервација 
ученика, процена 
наставника

   IX, током године

Унапређивање 



програма-
планирање наставе 
у складу са 
могућностима 
ученика(надарених 
ученика и ученика 
са сметњама у 
развоју)

Тим за ШРП, Тим 
за самовредновање,
Тим за ИО        

Планови, 
евиденције, 
извештаји, 
продукти

     Током године

Пружање додатне 
подршке 
ученицима

Тим за ИО,        
наставници

Евиденције, 
извештаји, 
педагошки досије

Током године

Праћење 
напредовања 
ученика

Наставници, ППС
Евиденције, 
извештаји, 
педагошки досије

Током године

Сарадња са 
наставницима при 
конципирању ИОП-
а, праћење, 
реализација, 
евалуација

Тим за ИО,        
наставници

Евиденције, 
извештаји, 
педагошки досије

Током године

Ученичка акција у 
вези прихватања 
различитости, 
израда паноа, ппт

ВТ, Парламент, 
Тим за заштиту

Продукти, 
фотографије, 
извештаји

Током године

Истраживање на 
нивоу школе: 
„индекс инклузивне
праксе″
-Припрема и 
дистрибуирање 
упитника за 
наставнике, 
родитеље и ученике
-Анализа података, 
подношење 
извештаја
-Упознавање свих 
актера са 
резултатима 
истраживања

ППС, ШРП, 
Руководилац Тима 
за ИО

Упитник, 
квантитативно-
квалитативна 
анализа, извештај

Током године, по 
могућству

Сензибилизација 
родитеља-
предавање за 
родитеље на тему: 
„Инклузија у школи
″

Руководилац Тима, 
Одељењске 
старешине

Извештаји, 
евиденција 
присутних, 
коментари 
родитеља

Током године



Организовање и 
реализација 
активности о 
инклузивном 
образовању

 Тим за ИО Продукти, 
фотографије, 
извештаји

Током године

Информисање 
јавности путем 
школског сајта-
постављање 
значајних 
докумената, 
активности
-редовно 
ажурирање сајта
-организовање 
школских акција: 
Вршњачки тим, 
Ученички 
парламент(нпр. 
Дечија права, 
толеранција...)
-организовање 
тематских 
родитељских 
састанака
-информисање 
јавности медијским 
путем

Информатичар, 
ППС

Информатичар

ВТ, Ученички 
парламент, 
Одељењске 
старешине

Руководилац

Руководилац

Продукти, 
фотографије, 
извештаји

Током године

Евиденција ученика
из редовне 
популације о 
сузбијању 
предрасуда о 
корисницима ИОП 
кроз обавезне 
изборне предмете
-кроз ваннаставне 
активности
-путем пројектних 
школских 
активности
-реализацијом 
радионица
-кроз ангажовање 
Ученичког 

Одељењске 
старешине

Ђачки парламент

Информатичарска и
новинарска секција

Продукти, 
фотографије, 
извештаји, 
педагошка 
документација

     Током године



парламента
Јачање 
међуресорске 
сарадње
-унапредити 
сарадњу са другим 
ОВ институцијама 
по питању 
инклузивног 
образовања
-унапредити 
сарадњу са други 
значајним 
институцијама и 
НВ сектором

Тим за ИО, 
директор

Извештаји, 
евиденције

Током године

Јачање 
професионалних 
компетенција 
наставника путем:
-предавања
-саветодавно
-упућивањем на 
стручну литературу
-организовањем 
семинара

       Тим за ИО Извештаји, 
евиденције

Током године

Анализа рада Тима 
и реализација 
програма, 
вредновање 
резултата рада

    Тим за ИО  Извештаји,     
евиденције

   XII, VI

Eвалуација 
програма и предлог
за израду за 
наредну школску 
годину

    Тим за ИО Извештаји,     
евиденције

  VIII

Чланови ИОП Тима: руководилац Тима је Марија Милић-професор енглеског језика и 
књижевности замена, Александар Лукић-директор, Мирјана Радеч-педагог, Јелена 
Костић-педагошки асистент, Сузана Тасић-професор разредне наставе, Тања Протић-
професор разредне наставе,Биљана Симић-Грчић-професор разредне наставе.

На основу извештаја тима за инклузију у шк. 2018- 19. год. наставиће се рад са ученицима 
по ИОП- 1: 

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ ИМЕ  УЧЕНИКА ЗАДУЖЕНИ НАСТАВНИК
IV-1 Иван Бајић Наташа Бајић Миливојевић



Света Јовановић

V-  Доње Јабучје Марија Миловановић Предметни наставници
VI Данијел Станковић

Живодарка Димић
Предметни наставници

VIII Тамара Максимовић Предметни наставници
По ИОП- 2 наставиће се са следећим ученицима:

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ ИМЕ  УЧЕНИКА ЗАДУЖЕНИ НАСТАВНИК
V Коса  Лекић

Душан Лекић
Предметни наставници

VI Лазар Јовановић Предметни наставници
VII Драган Малићевић Предметни наставници
VIII Милан Тришевић

Никола Јаковљевић
Предметни наставници

На основу указаних потреба током године за инклузивним приступом поступаће се и 
применити индивидуализација, ИОП- 1, ИОП-2  ,ИОП- 3
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6.4.5. План подршке- припреме ученика за Завршни испит 
У  циљу  што  веће  подршке-  припреме  ученика  за  Завршни  испит
наставнички  колектив  ће  кроз  обавезне  активности  уложити  и
додатни напор како би се ученици што боље припремили за Завршни
испит.
АКТИВНОСТИ КАДА? КО? КАКО? АНАЛИЗА
1. Припремање 
ученика током 
редовних часова

Током редовних 
часова-распоред 
редовне наставе

Наставници 
српског 
језика, 
математике,
историје, 
биологије, 
хемије, 
физике

Применом 
различитих 
наставних метода у
циљу што боље 
припреме

Периодично 
наставници 
са стручним 
сарадником и
одељењским 
старешинама 
VIII разреда 
врше анализу
постигнутог 
и на основу 
исте 
планирају 
акционим 
плановима 
шта даље...

2. Припремање 
ученика током 
допунске- 
додатне наставе

Током часова 
допунске-
додатне(7.час) по 
истакнутом 
распореду

Наставници 
српског 
језика, 
математике,
историје, 
биологије, 
хемије, 
физике

Циљаним 
обухватом и пуним 
ангажовањем 
наставника и 
ученика на часу

3. Индивидуални
рад с ученицима

Примена
индивидуализације
на  свим  часовима
и  додатни  рад  са
ученицима

-║- Већа примена 
индивидуализације;
Посебан рад са 
појединим 
ученицима

4.Обавезна 
припрема 
ученика за 
Завршни испит

3.06.-
15.06.2019.год.

-║- Обавезна настава у 
предвиђеном 
фонду

5. Пробни 
завршни испит

________.2019.
год.

Комисија за 
спровођење 
пробног 
завршног 
испита

У школи, 
симулирајући што 
вернију слику 
завршног испита

6. Детаљна 
анлиза резултата
пробног 
завршног испита
и планирање 
Акционог плана 
за подршку 
ученицима 

После пробног 
завршног испита...

Стручни 
сарадници, 
наставници 
и 
одељењске 
стрешине

Применом  методе
анализе  користећи
податке  Завода  за
вредновање

Очекивани циљ је задовољавајући резултати на Завршном испиту 17/18/19. 06.2020.год. и
достизање републичког просека ЗИ
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6.4.6. Плана подршке укључивања ученика избеглица/тражилаца азила

АКТИВНОСТИ КАДА? КО? КАКО? НАПОМЕНА
1. Семинар- „Обука

наставника,
васпитача и

стручних сардника
за васпитно-

образовни рад са
децом тражиоцима

азила“

Током
школске
године

Наставници и стручни
сардници

Кроз семинар
наставнички

колектив ће се
обучити за

могуће
прихватање
миграната

Семинар ће се
одржати у ОШ

„Димитрије
Туцовић“ у

Јабучју

2. Семинари и
стручне

консултације за
чланве Тима за

прихватање
миграната

Током
школске

2019-
2020.год.

Тим за припремање
школе за прихватање

миграната

Учешће на
семинарима,

обукама и
сталне

консултације са
координатором

Центра за
образовне
политике

Активности ће
се одвијати у

Јабучју,
Београду,
Лајковцу

3. Обука наставног
кадра за примену

наученог

Током год. Наставници, стручни
сарадници

Похађање
обука

4. Адаптација и
превладавање страха

код ученика

Приликом
уписа и у

току
наставног
процеса

Тим за претходну
провру

знања(одељ.старешина,
падагог, психолог,

пед.асистент...,
преводилац)

Дијалогом

5. Интензивно учење
српског језик

На допунским
и редовним
часовима,

ваннаставнм
активностима

Наставник српског
језика

Уз помоћ
разног

дидактичког
материјала

6.Индивидуализација
наставних
активности

Током
наставног
процеса

Предметни
наставници, педагог,

пед.асистент

прилагођавање
распореда
похађања
наставе,

дидактичког
материјала,

метода и
начина рада

7.Укључивање у
ваннаставне

активности уз
вршњачку подршку

Током
наставног
процеса

Тим за инклузивно
образовање, ученици,

одељ.старешине

На ЧОС-у,
приредбама
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6.5. Посебни планови васпитног рада

6.5.1. Заштита и превенција насиља

Програм за заштиту деце од насиља се базира на стрктном поштовању Правилника

о заштити и безбедности ученика и др. позитивних прописа из ове области.

Циљ програма је да се заштити и безбедност остварује као:

1. Физичка заштита и безбедност

2. Здравствена заштита и безбедност

3. Ментална заштита и безбедност 

Циљ програма ће  се  остваривати  ангажовањем свих актера  школског  живота-  локалне

заједнице, ученика родитеља, наставника и др. особља школе

- Детаљније активности су предвиђене кроз програме рада педагога, директора, разредних

старешина, наставника 

Програм рада садржи:

1. Информисање

Особа одговорна за 

информисање

Циљне групе Начин прикупљања 

информација и 

начин информисања

Динамика 

информисања

Директор стручна 

служба

Школски одбор, 

Савет родитеља, 

локална заједница

Анкете, дебате, 

извештаји, 

разговори,..

Током године

Разредне старешине,

наставници

Ученици родитељи Разговори, 

предавања, 

радионице

Током године
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2. Активности на спречавању насиља- предавање



Активности КО Динамика
Стално стручно 

усавршавање

Особље школе, родиитељи Током године

Активност кроз наставу наставници Током године
Поштовање правила 

понашања

Особље школе, родитељи Током године

Различити програми 

помоћи ученицима у 

развијању просоцијалних 

животних вештина

Стручна служба, разредне 

старешине, наставници, 

стручњаци ван школе

Током годионе

Сарадња са другим 

институцијама, 

родитељима, локалном 

заједницом

Стучна служба, разредне 

старешине, директор

Током године

Развијање школског и 

рекреативног спорта

Професор физичке културе, 

наставници

Током године

2. Интервенција

Формира се:

А) унутрашња заштитна мрежа

- дежурни наставник, наставници, одељенске старешина, Тим за заштиту насиља, стручна 

служба, помоћно- техничко особље, ученици

Б) Спољашња заштитна мрежа ( МУП, центар за социјални рад, здравствене службе,...)
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Кораци у интервенцији

1. откривање Реагују сви у школи
2. прекидање Реагују сви у школи



3. смиривање Реагују сви у школи
4.консултације Узависности да ли је први , други или 

трећи ниво
5. реализација договорених активности Узависности да ли је први , други или 

трећи ниво
 

4. Документација и евиденција

Сви подаци о случајевима насиља се налазе код:

1. наставник – разредни старешина

2. тим за заштиту од насиља

Документација се прослеђује стручној служби директору, поштујући принцип 

поверљивости података.

Програм заштите предавања кроз активности:

Активности Задужене особе Време термин
1.Физичка заштита и 

безбедност 

2. Контрола дворишта

3. Контрола уласка и 

изласка из школе

Донмар; дежурни

Домар; дежурни

Техничко особље школе, 

дежурни ученици и 

наставници; полициска 

патрола

Током школске

2019 /2020. год.

4. Контрола исправности 

електро, водоводних и 

других уређаја

Домар, техничар особље Током школске

2019-  2020. год.

5. Заштита у случају 

пожара, поплаве и других 

елементарних непогода

Домар, секретар педагог Током школске

2019/ 2020. год.

6. Прва помоћ Директор, секретар, педагог Током школске

2019/ 2020. год
7.Заштита за време других 

јавних окупљањеа

Секретар, разредне 

старешине

Током школске

2020/ 2020. год
8. За време ученичких 

путовања

Директор разредне 

старешине

Током школске

2020/ 2020. год
9. Заштита за време Директор разредне Током школске



организовања активности 

ван школе

старешине 2019/ 2020. год

10. Заштита ученика у 

саобраћају

Директор Током школске

2019/ 2020. год
11. Друге мере у циљу 

заштите – бризи ученика

Директор, савет родитеља Током школске

2019/ 2020. год

И Здраствена заштита и 

безбедност ученика

1. одржавање хигијене у 

школи и школском 

дворишту 

Секретар школе

Током школске

2019/ 2020. год

2. Хигијена исхране Секретар куварица Током школске

2019/ 2020. год
3.Редовне систематске и 

санитарне прегледе

Секретар Током школске

2019/ 2020. год
4. Едукација ученика и 

наставника о очувању 

здравља препознавања 

заразне болести

Педагог директор Током школске

2019/ 2020. год

5. Друге активности у циљу 

обезбеђивања здравља 

ученика

Директор, педагог 

наставници 

Током школске

2019/ 2020. год

III Ментална заштита и 

безбедност ученика 

1. Уважавање личности

Директор педагог

6.Организовање 

заједничких акција у школи 

за промоцију установе као 

безбедног места трибине за 

ученике на тему Дечија 

права заштита деце

Педагог, Руководилац 

Дечијег савеза

Током школске

2019/ 2020. год
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Септембар
1. Анализа рада Тима за заштиту деце од насиља и договор око активности
2. Извештај о остваривању програма заштите деце у нашој школи акт бр. __________-

Анализа
3. Остала питања

Октобар
1. Предлог плана рада за шк. 2020- 2020. год.
2. Активности Тима за заштиту деце од насиља проистекли из процеса рада 
3. Остала питања

Новембар
1. Злостављање ученика – предавање на часу разредног старешине
2. Сарадња Центра за социјални рад у Лајковцу



3. Анализа рада Тима за заштиту деце од насиља
4. Остала питања

Децембар
1. Анализа рада Тима за спречавање насиља
2. Остала питања

Јануар
1. Едукација колектива и ученика у откривању и спречавању насиља
2. Анализа рада Тима за спречавање насиља
3. Остала питања

Фебруар
1. Активности око побољшања безбедности у школској згради и дворишту
2. Увежбавање плана евакуације у случају земљотреса
3. Анализа рада Тима за спречавање насиља
4. Остала питања

Март
1. Сарадња са Домом здравља у Лајковцу
2. Анализа рада Тима за спречавање насиља
3. Остала питања

Април
1. Шта значи безбедност деце у школи:
2. Предавање за ученике – наставнике у оквиру ( Наставничког већа)
3. Анализа рада Тима за спречавање насиља
4. Остала питања

Мај 
1. Сарадња са МУП- Лајковац
2. Предавање за локалну заједницу
3. Анализа  рада Тима за спречавање насиља
4. Остала питања

Јун
   1.Анализа рада са стручним службама у оквиру локалне заједнице Едукација
   2. Анализа спречавања насиља
   3. Остала питања



148.

6.5.2. Професионална оријентација

Професионална  оријентација  ученика  је  организован  систем  пружања  континуиране
помоћи појединцу у слободном и самосталном избору занимања.

Циљеви и задаци професионалне оријентације у основној школи:
- Упознати ученике са што већим бројем занимања, указати на њихове захтеве и

развијати способности и интересовања за поједине делатности.
- Створити код ученика реалан став према сопственим способностима и у складу

са способностима усмеравати њихово интересовање.
- Откривање ученика који заостају у развоју ( физиолошком и психолошком) и

рад на њиховом професионалном усмеравању.
- Сарадња са средњим школама и радним организацијама у циљу прикупљања

података о занимањима различитог профила.
- Деловање  на  усклађивању  жеља  и  захтева  родитеља  са  способностима,

могућностима и жељама детета.



Програм професионалне оријентације

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ИЗВОРИ
ДОКАЗА

1. Мотивисање ученика за 
самосталан рад у секцијама, 
развијање активног става 
према избору будућег позива 
и реализација одговарајућих 
тема у оквиру ОЗ и ОС.

Септембар 
Разредне

старешине

Евиденција у
дневнику

рада

2. Сарадња са родитељима, 
размена информација о 
способностима деце; 
упућивање родитеља на 
неопходност њихове помоћи 
својој деци у избору будућег 
занимања и предвиђање више
могућих избора у складу са
способностима и 
интересовањима деце.

Током школске
године

Записници са
одржаних
састанака

3.Оспособљавање наставника 
за пружање адекватне помоћи
ученицима
при избору будућег занимања
-Реализовање радионица ПО 
са ученицима 7.и 8. разреда- 
кроз петофазни модел

Новембар 
тим , Завод за
запошљавање;

одељење
завода за

статистику,
педагог,

Одељенске
старешине

Записници са
састанака

Тима, 
Продукти са
радионица,
портфолији

ученика

4. Упознавање ученике са 
појединим занимањима кроз 
адекватне
наставне јединице; указивање
на неопходност знања из 
појединих
предмета за одређена 
занимања
-Спровођење програма ПО 

Прво полугодиште Тим и предметни
наставници

Продукти
радионица,

Записници са
састанака

5. Посета изложбама (или 
израда истих) о занимањима, 
филмови и књиге са 
тематиком конкретних 
занимања; презентовање 
радио и ТВ Емисија

Током школске
године

Тим у сарадњи са
релевантним
установама

Фотографије,
видео записи,

извештаји

6. Сарадња са локалном 
заједницом кроз посете Током школске

Тим и разредне
старешине

Извештаји о
реализованим



одређеним радним организ. ; 
разговор о занимањима са 
којима су се срели и о којима 
су информисани.

године посетама,
Фотографије

7. Вођење разговора са 
ученицима који су неодлучни 
у избору занимања
(давање адекватних савета, 
разрешавање дилема).

Током школске
године

Педагог

Записници о
реализованим
разговорима

8. Тестирање ученика Друго полугодиште Евиденција

9. Прегледање тестовног 
материјала

Друго полугодиште Евиденција

10. Презентовање добијених 
резултата

Друго полугодиште Извештај

11. Индивидуални разговор Друго полугодиште Записници

Програм професионалне оријентације спроводе: Директор, педагог, 
одељенске старешине, као и чланови Тима за професионалну 
оријентацију
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6.5.3. Културне и јавне активности школе

Време Делатност Задужена особа
Септембар Свечани полазак I   разреда Учитељи I   разреда

Октобар 

Свечани пријем I разреда Дечији савез

Руководилац Дечијег савеза

Новембар

Подсећање на Димитрија Туцовић

Комисија за културну делатност

Децембар

Одељенске свечаности за Нову годину

Задужена  особа  одељенски

старешина
Јануар

Светосавска свечаност

Комисија за културну делатност



Март 

Одељенска свечаност за 8. март

Одељенски старешина

Мај 

Свечаност за Дан школе

Комисија за културну делатност

Јун Мала матура Одељенске старешине

Јун Свечаност за Видовдан Комисија за културну делатност
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6.5.4. Школски спорт

САДРЖАЈ ВРЕМЕ ЦИЉ И
ЗАДАЦИ

ПРОГРАМА

НОСИОЦИ ПОСЛА

Крос РТС-а У току првог
полугодишта

Развијање љубави
деце према

базичној
физичкој

вештини-трчању
ПРЕДМЕТНИ

НАСТАВНИЦИ
ОРГАНИЗАЦИОНОГ

ОДБОРА 

Пролећни крос април
Развијање
физичких

способности
Турнир у разним 
спортовима 

Мај (Дан школе)
Прва недеља

октобра (Дечија
недеља)

Развијање осећаја
за фер плеј и
целокупног
организма

Маратон Април Развијање љубави
деце према

базичној
физичкој

вештини-трчању



Систем такмичења 
школског спорта

током године
Развијање осећаја

за фер плеј и
целокупног
организма
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6.5.5.План рада Тима за здравствену и социјалну заштиту
 

СЕПТЕМБАР – Дефинисање правила понашања о безбедности и заштити ученика. (Тим у

сарадњи са одељењским старешинама)

ОКТОБАР  –  Упознавање  и  праћење  социјалних  прилика  ученика.  (Тим  у  сарадњи са

разредним старешинама и педагогом)

НОВЕМБАР  –  Развијање  свести  о  здравим  стиловима  живота,  важности  превенције,

здраве исхране. (Тим у сарадњи са Црвеним крстом)

ДЕЦЕМБАР  –  Едукација,  обележавање  значајних  датума.  (Тим  у  сарадњи  са

наставницима и ученичким парламентом)

ЈАНУАР – Промоција људских права. (Тим у сарадњи са одељењским старешинама)

ФЕБРУАР – Умрежавање свих кључних носилаца превенције насиља. (Тим у сарадњи са

ученичким парламентом и наставницима)



МАРТ – Безбедно  понашање  у  саобраћају.  (Тим у  сарадњи са  наставником техничког

образовања)

АПРИЛ – Превенција и отклањање поремећаја неправилне исхране. (Тим у сарадњи са

родитељима и наставницима)

МАЈ – Превенција болести зависности. (Тим у сарадњи са патронажном службом)

ЈУН  –  Хуманитарне  акције.  (Школа  организује  прикупљање  средстава  путем  акција

школског спорта и продајних изложби)
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6.5.6. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број 
часова- 
време 
реализац
ије 
(месеци)

Саджај 
програма

Активности 
ученика у 
образовно-
васпитном раду

Активности 
наставника у 
образовно-
васпитном 
раду

Облици 
остварив
ања 
програма

Оперативни 
задаци извођења 
програма

10.
IX
X
XI

Примарна 
селекција 
отпада.
Посета 
регионалној 
санитарној 
депонији
(ако се укаже 
прилика) 

-слушају
-повезују
-схватају
-развијај у 
еколошку свест
-истражују
-учествују у 
радионицама и еко-
патролама
-учествују 
увршњачкој 

-презентују 
наставни 
садржај
-подстичу на 
размишљање, 
повезивање, 
закључивање
и примену 
знања
-прате и 
усмеравају рад 

фронталн
и, 
индивиду
ални, 
-групни
рад у 
пару
-теренски 
рад

Ученици треба да:
-упознају значај 
примарне и 
секундарне 
селекције отпада 
и рециклаже 
папира, пластике, 
метала, стакла и 
органског отпада
-развију 
способност 



едукацији и 
едукацији грађана
-представљају 
резултате и 
продукте свога 
рада на сајту школе
и школском 
чассопису
-сарађују са другим
секцијама у школи

-сарађују са 
другим 
школама у 
граду

ученика
-подстичу 
свест о значају 
примарне 
селекције
-организују 
радионице и 
практичан рад 
ученика
-организују 
сарадњу са 
осталим 
школама

преношења знања 
на остале ученике 
и чланове своје 
породице
-развијају 
креативност, 
еколошки 
пожељно 
понашање и 
способност 
лобирања и 
презентовања 
резултата рада 
-развију 
способност 
преношења знања 
на остале ученике 
и чланове своје 
породице

6.
XI
XI
I

Екологија и 
инклузија

-слушају
-повезују
-схватају
-учествују у 
радионицама 
-представљају 
резултате и 
продукте свога 
рада на сајту школе
и школском 
часопису

-презентују 
наставни 
садржај
-подстичу на 
размишљање, 
повезивање, 
закључивање
и примену 
знања
-прате и 
усмеравају рад 
ученика
-организују 
радионице и 
практичан рад 
ученик

-
фронталн
и, 
индивиду
ални, 
-групни
рад у 
пару

-укључивање деце
којима је потребна
додатна подршка 
а показују 
интересовање за 
заштиту животне 
средине

10.
XI
I
I
II

Наставак 
пројектних 
активности  које 
се односе на 
одрживост 
пројекта:
Корак покорак 
ка школи 
одрживог 

-слушају
-повезују
-схватају
-сарађују са другим

-презентују 
наставни 
садржај
подстичу на 
размишљање, 
повезивање, 
закључивање
примену знања
-прате и 

-
фронталн
и, 
-
ндивидуа
лни, 
-групни
-рад у 
пару

Ученици треба да:
- да ученици 
разумеју зашто се 
неограничен 
развој 
човечанства не 
може одржати у 
ограниченим 
условима целе 



развоја 
(енергија, вода, 
загађивање 
животне средине
и одрживи 
развој)

Обележавање 
значајних 
еколошких 
датума

школама у граду
-упознају
-усвајају
-представљају 
резултате и 
продукте свога 
рада на сајту школе
и школском 
чассопису

усмеравају рад 
ученика
-подстичу 
свест о значају 
озонског 
омотача и 
његовом 
уништавању

планете 
- да ученици 
схвате значај 
коришћења 
алетернативниих 
извора енергије 
због самњивања 
загађености 
животне средине 
и ограничене 
количне 
необновљивих 
извора енерије 
- да ученици 
схвате основне 
принципе 
одрживог развоја: 
користити природ 
у, а не 
искоришћавати 
- да ученици 
повезују сродна 
знања из 
различитих 
наставних 
предмета и 
примењују их у 
свакодневном 
животу 
- да ученици 
схвате да су 
количине воде за 
пиће ограничене и
да ће дефицит у 
будућности бити 
још већи 
-да ученици 
схвате значај воде
као услова живота
и животне 
средине за многа 
жива бића 
- да ученици 
схвате да је 
неопходна 
промена 



човековог односа 
према природи 

10.
III
IV
V
VI

Зелени талас

-слушају
-повезују
-схватају
-истражују
-учествују у 
радионицама 
-представљају 
резултате и 
продукте свога 
рада на сајту школе
и школском 
чассопису
-сарађују са другим
школама у граду

презентују 
наставни 
садржај
подстичу на 
размишљање, 
повезивање, 
закључивање
и примену 
знања
-прате и 
усмеравају рад 
ученика
-организују 
радионице и 
практичан рад 
ученика

фронталн
и, 
индивиду
ални, 
групни
рад у 
пару
теренски 
рад

Ученици треба да:
-упознају 
еколошке факторе
и њихов значај за 
живи свет
-схвате  
повезаност 
загађивања и 
климатских 
промена
-схвате узајамне 
односе живих 
бића и животне 
средине 
-схвате значај 
еколошке 
равнотеже за 
одржавање 
екосистема
-остваре сарадњу 
са ученицима из 
других школа и 
презентују 
добијене 

6.5.7. Сарадња са породицом

Циљ: Успостављање успешне сарадње родитеља у школе, међусобно уважавање и 

поверење како би заједнички што боље деловало на развој ученика.

Сарадња ће се остваривати:

- индивидуално - индивидуалним разговорима наставника, сртучних сарадника 

и директора о напредовању ученика, њиховом понашању у породици и у школи 

и проблемима у учењу. У контакту са родитељима поштоваће се личност 

родитеља, пружаће се потребне иформације уз коректно понашање и очување 

угледа школе; Сваки наставник ће према својим могућностима које су 

објективне природе (рад у две школе) предложити дан „отворених врата“, а на 



огласним таблама сваке школе биће истакнуто време (час) када одељењске 

старешине и други наставници примају родитеље.

- писмено – контакти са родитељима- за правдање изостанака; молбе; поруке;

- групно – групни разговори биће организовани за родитеље ученика код којих 

се јављају тешкоће у напредовању ( учењу и понашању) како би се заједнички 

пронашла што боље решења. Разговор ће организовати одељењски старешина у 

сарадњи са директором и школским педагогом и психологом, односно 

специјалним педагогом.

- класичним родитељским састанцима – сазиваће их, припремати и водити 

одељењски старешина. Одржаваће се према плану одељењског старешине, а 

обавеза је најмање четири родитељска састанка у току године. Евиденција о 

одржаним састанцима водиће се у дневницима рада

ОБЛАСТ АКТИВНОСТИ
НОСИОЦИ

АКТИВНОСТИ
ВРЕМЕН -
СКИ ПЛАН

ОЧЕКИВАНИ
РЕЗУЛТАТИ

1. 
Информисање 
родитеља и 
старатеља

Дефинисање термина
за ,,Oтворена врата“ за сваког

наставника у школи

Тим за сарадњу   са
породицом

Септембар,
2019.

У распореду часова
дефинисани су термини
Отворених врата за све

наставнике

Дефинисање термина за Отворени
дан  у току наставног периода

школске 2019/2020. године

 Тим за сарадњу    
са   породицом       
Директор 

На крају
сваког месеца
током првог и

другог
полугодишта

У оквиру Годишњег плана
рада за школску 2018/2019.

годину дефинисани су
термини Отворених дана

Уређивање садржаја огласне табле
за родитеље

Тим за сарадњу   са
породицом

континуирано
током

школске
године

Огласна табла за родитеље
садржи актуелне

информације о облицима и
садржајима сарадње и
активностима у школи

Упознавање родитеља са
правилима понашања у новој

школи 
Тим за сарадњу   са

породицом
Септембар,     
2019.

Родитељи су упознати са
новим правилима

понашања

Ажурирање стране,,Кутак за
родитеље”,на сајту школе

Тим за сарадњу   са
породицом и Тим за

Континуирано
током

На сајту школе налази се
страна намењена



маркетинг 
школске
године

родитељима ,,Кутак за
родитеље“ која садржи

актуелне информације о
садржајима и активностима

у школи 

Увођење школских униформи

Тим за сарадњу са
породицом,

ддиректор,педагог,
родитељи 

Прво
полугодиште

Током првог полугодишта
уведене су униформе за
ученике и наставнике

Реализација најмање 5
родитељских састанака

Одељењске
старешине

континуирано
током

школске
године

Реализовано је најмање 5
родитељских састанака у

сваком одељењу

2. Укључивање
родитеља и 
старатеља у 
процес 
одлучивања

Укључивање родитеља у тимове и
пројекте који се у школи реализују 

Директор 

Координатори
тимова

континуирано
током

школске
године

У скоро сваком тиму на
нивоу школе бар један члан

је родитељ/старатељ

Укључивање родитеља у
организовање посета, екскурзија,

излета.

Тим за сарадњу са
породицом

наставници и
стручни

сарадници,
родитељи

континуирано
током

школске
године

У реализацији  наведених
активности учествовали су

родитељи

Укључивање родитеља у тимове
подршке у циљу израде и

реализације индивидуалних
образовних планова за ученике

којима је потребна додатна
подршка

Тим за подршку
инклузивном
образовању

континуирано
током

школске
године

У тиму за подршку активно
партиципира родитељ

ученика коме је додатна
подршка потребна

Избор представника родитеља
сваког одељења за Савет родитеља

школе
Одељењске
старешине

Септембар
2019.

Формиран је Савет
родитеља школе

Испитивање потреба и очекивања
родитеља и ученика анкетирањем

Тим за сарадњу са
породицом

Наставници

Остали запослени
у школи

Јун ,2020.

Извршена је анализа
потреба и очекивања

родитеља/сарадника и
ученика



3. Едукација и 
саветодавни 
рад

 

4.Кроз друге 
облике 
заједничких 
активности

Индивидуални разговори са
родитељима

Наставници,
стручни

сарадници, управа
Школе

континуирано
током

школске
године

Интензивиран
индивидуални рад са

родитељима/старатељима
ученика

Обезбеђивање коришћења
школске библиотеке за

заинтересовање
родитеље/старатеље

Данијела Негић

континуирано
током

школске
године

Родитељима је омогућено
коришћење школске

библиотеке

Трибина,,Унапређивање квалитета
образовања јачањем сарадње
између породице и школе“

Директор, Чланови
Тима за сарадњу са

породицом,
предавачи,

педагог, родитељи

Друго 
полугодиште, 
2019/2020.

Реализована трибина за
родитеље и наставнике

Организовање радионица за
родитеље/старатеље Одељенске

старешине

континуирано
током

школске
године

Реализовање су  радионице
за родитеље/старатеље

Ангажовање родитеља  у
организацији

изложби,спортских,хуманитарних
и других активности

Наставници и
други запослени у

школи,тим за
сарадњу са

породицом ,директ
ор

Континуирано
током шклске

године

У ваннаставне активности
су укључени родитељи-

организоване су спортске и
друге заједничке

активности

Рад на пројекту ,,Школски
воћњак. 

Тим за сарадњу са
породицом,
родитељи,
директор,
одељенске
старешине
ученици

Октобар-
новембар,

2019.

Реализован пројекат -
засађен воћњак  у сарадњи

са родитељима,
директором,одељенским
старешинама,ученицима

Обележавање светског Дана 
породице

Тим за сарадњу са
породицом,
родитељи,
наставници

ученици

Мај,2020.

Обележен Светски дан
породице у сарадњи са

родитељима ,наствницима,у
ченицима кроз различите

активности

Родитељи као промотери одеђених
професија/занимања

    

Представници
родитеља

Одељењске
старешине 7. и 8.

Током другог
полугодишта

Реализовани су часови
одељењског старешине у

7.и 8.разреду на тему
професионална



разреда оријентација

160.

6.5.8. Сарадња са локалном заједницом

Институција
са

којом се
сарађује

Садржај
сарадње

Облик
сарадње

Време
реализације

Реализатори

Општина
Лајковац

Обезбеђивање 
матер.
средстава за 
стварање бољих
услова за рад 
школе, као и на 

Посте,
предавања,
културна
дешавања

Током
године

Директор школе,
струч.

сарадник,представници
Општине



потпуном 
обухвату 
школских 
обвезника 
основним 
образовањем
и друга питања.

Месна
заједница

Заједничка 
питања

Организовање
различитих

манифестација

Током
године

Директор школе,
струч.

сарадник,представници
месних заједница

Школска 
управа 
Ваљево

Примена и 
праћење 
нормативних 
захтева датих у 
законским 
прописима за 
основно 
образовање и 
васпитање и 
реализацију
наставног 
процеса

Надзор,посете,
предавања,
семинари

Током
године

Директор школе,
струч.

сарадник,наставници,
представници Школске

управе

Центар за
социјални 
рад

Праћење и 
превентивно 
деловање ка 
појединим 
ученицима и 
њиховим 
породицама

Посте,
предавања

Током
године

Директор школе,
струч.

сарадник,представници
центра

Дечији 
вртић 
„Лептирић“ 
Лајковац

Рад 
предшколских 
одељења

Активна 
сарадња са
васпитачима 
који држе 
припр. наставу
просторија 
наше школе

Током
године

Директор, наставници,
родитељи, васпитачи

Дом здравља
Лајковац

Здравствена 
превентива

Редовни 
систем.
прегледи, 
пред. о
штетности 
наркот.,
дувана и 
алхохола

Током
године

Директор школе, 
стручни сарадник, 
радници Дома здравља

СУП Откривање и Предавања и Током Директор школе, 



Лајковац сузбијање
малолетничке 
деликвенције и
прекршаја

радионице године стручни сарадник, 
радници СУП- 
Лајковац

Градска 
библиотека 
Лајковац

Заједнички 
уметнички 
садржаји

Посете 
изложбама,
приреживање 
изложби, 
организ. 
сусрета са 
писцима и 
песницима за
децу

Током
године

Предметни 
наставници,
директор школе,
радници Градске 
библиотека Лајковац

161.

6.5.9. План рада на текућим пројектима и укључивање у нове пројекте

АКТИВНОСТИ НАЧИН
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

РЕАЛИЗАТОРИ
ПРОЈЕКТА

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

Проналажење
сајтова на којима се
објављују конкурси

за финансирање
пројеката

Посета сајтовима 
Министарства 
просветеи науке, 
амбасада, конзулата,
невладиних 
организација  и свих 
субјеката који се 
баве било каквим 

Чланови Тима Током школске 
године



пројектима и 
донаторством

Одабир пројеката  за
које школа жели да

конкурише

Слање израђеног 
пројекта и остале 
потребне 
документације

Директор школе У току школске године

Прикупљање
документације и

конкурисање

Слање израђеног 
пројекта и остале 
потребне 
документације

Директор школе

162.

6.6. Планови развоја и унапређења квалитета рада школе и 
запослених

6.6.1. План унапређења додатних дидактичких средстава

На основу Статута школе чл.17 у складу са чланом 8 Закона о уџбеницима  став 2  

Наставничко веће доноси  План набавке додатних наставних средстава уважавајући 

образложени предлог Стручних већа: 

 Р.б Додатно наставно
средство

Када Колико Где се 
налази

Финансирање Напомена



1. Приручник  за   
наставнике

Током 
године

По потр. 
и мог.

Библиотека Финанс.план 
2019.-2020

2. Реч. за стр.језик    
а) енглески ј.    б) 
руски ј.

Током 
године

По потр. 
и мог.

Библиотека Финанс.план 
2019.2020

3 Збирке зад. за 
дод.наставу

Током 
године

По потр. 
и мог.

Библиотека Финанс.план 
2019- 2020

4. Аудио записи Током 
године

По потр. 
и мог.

Библиотека Финанс.план 
2019- 2020

5 Аудио 
визуел.записи

Током 
године

По потр. 
и мог.

Библиотека Финанс.план 
2019-2020

6. Дигит.записи Током 
године

По потр. 
и мог.

Библиотека Финанс.план 
2019- 2020

7. Тестови за 
проверу знања

Током 
године

По потр. 
и мог.

Библиотека Финанс.план 
2019- 2020.

8. Атласи Током 
године

По потр. 
и мог.

Библиотека Финанс.план 
2019- 2020

9. Зидне карте Током 
године

По потр. 
и мог.

Библиотека Финанс.план 
2019- 2020

10. Матер. за 
конструкт. облик

Током 
године

По потр. 
и мог.

Библиотека Финанс.план 
2019- 2020

11. Часописи Током 
године

По потр. 
и мог.

Библиотека Финанс.план 
2019- 2020

12. Остала 
дод.наст.средс.

Током 
године

По потр. 
и мог.

Библиотека Финанс.план 
2019- 2020

                                                                

На основу Статута школе чл.17 у складу са чланом 8 Закона о уџбеницима члан 8 став2 

Стручно веће за област предмета разредна настава предлаже Наставничком већу план 

потребе додатних наставних средстава која ће се користити у образовно-васпитном раду 

школске 2019-20.

Р.

бр

Назив додатног  наставног 

средства            

Када Колико Где се налази Финансирање

1. Приручник  за  наставнике Током 

године

1 по 

предмету

Библиотека Финансијски 

план 2019- 

2020.г.
2. Речник за страни језик Током 1 е.језик Библиотека Финансијски 



године приручник план 2019- 

2020.г.
3. Збирка задатака за додатну 

наставу – математика

Током 

године

1 

приручник

Библиотека Финансијски 

план 2019- 

2020.г.
4. Аудио записи По 

потреби

Библиотека Финансијски 

план 2019- 

2020.г.
5. Аудио визуелни записи По 

потреби

Библиотека Финансијски 

план 2019- 

2020.г.
6. Дигитални записи По 

потреби

Библиотека Финансијски 

план 2019- 

2020.г.
7. Часописи:                   

1.1.Школарац – Школарка 

1.2. Мали забавник           

1.3. Витез   

Током 

године

1 

приручник

Библиотека Финансијски 

план 2019- 

2020.г
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6.6.2. План унапређења материјално- техничких ресурса

Област квалитета: 

Ресурси
Наставници  имају  одговарајући  степен  и  врсту  стручне  спреме  прописане
Правилником.Број и структура запослених усклађени су са законом и одговарају процесу
рада школе.Просторни услови (учионице,кабинети,библиотека) не одговарају у потпуности
потребама школе ( недостатак сале за физичко васпитање, свечане сале,простора за пријем
родитеља  и  ученика.  ) Финансијска  средства  се  користе  плански  и  наменски.  Ресурси
локалне средине се користе плански. 

Развојни циљ бр.1 Планским коришћењем 
ресурса школе и локалне средине се 
доприноси повећању квалитета рада школе

Критеријум успеха: (очекивана промена,резултат, 
исход)-описно

Показатељ горе наведене промене: (квантитативни
мерни показатељи):

задаци Критеријум 
успеха за 
задатак

Активност(мож
е их бити више 
за сваки 

Време 
реализа
ције 

Носилац 
аактивности

Ниво 
одговорност
и

Извор 
верифика
ције,инст



задатак)
активно
сти

За 
реализацију 
активности

рументи 
еваалуац
ије, где 
су докази
да је 
задатак 
реализова
н

7. 1 
Унапредит
и 
материјалн
о техничке 
услова рада

Добијена 
сагласност; 
Спроведена 
јавна 
набавка 
Опремање 
кабинета 
намештајем 
и 
средствима

7. 1. 1 
Стварање 
услова за 
реализацију 
наставе 
физичког 
васпитања

током 
године.

Директор, 
секретар 

Директор, 
секретар, 
шеф 
рачуноводст
ва

Захтев 
конкурс 
за 
средства, 
јавне 
набавке

7. 1. 
2Унапређивање
квалитета 
савременим 
опремањем 
кабинета 

Контину
ирано, у 
току 
школске
године

Директор,

Директор,ру
ководилац 
актива наст. 
математике

план 
набавке, 
рачуни 

7. 1. 3На 
основу 
утврђеног 
стања наст. 
Средстава 
дефинисати 
дугорочни план
набавке

у току 
школске
године

Директор, 
руководиоц
и већа

Директор, 
руководиоц
и већа, 
организатор
и практичне 
наставе

планови 
набавке 

7. 2Развој 
људских 
ресурса је у
функцији 
побољшањ
а квалитета
рада школе

Број и 
структура 
запослених 
усклађени су
са 
законом,одг
оварају 
процесу рада
школе и 
доприносе 
квалитету

7. 2. 
1Обезбедити 
средства за 
стручно 
усавршавање 
наставника

стално

Тим за 
стручно 
усавршавањ
е

Директор

Решења о
четрдесет
очасовној
радној 
недељи
Извештај 
о 
реализац
ији 

7. 3.
.Унапредит
и 
стандарде 
коришћења
ресурса 

Повећање 
коришћења 
ресурса 
средине за 
30%

7. 3. 1. 
Коришћење 
ресурса за 
културне и 

стално

Тим за 
културн уи 
јавну 
делатност 

Руководила
ц тима

уговори о
сарадњи



локалне 
спортске 
активности
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6.6.3. Стручно усавршавање

Стручно усавршавање организује се кроз:

 усавршавање у школи 

 усавршавање ван школе 

1. Стручно усавршавање наставника и сарадника

2. Осавремењавање  васпитно  –  образовног  рада  и  увођење  иновација  (  програм

модернизације)

1. Стручно усавршавање наставника и сарадника  

Уовој  школској  години  поклониће  се  велика  пажња  стручном  усавршавању  наставног

особља које ће се реализовати кроз:

- стручне семинаре

- наставничко веће



- разредно веће

- активе

- индивидуално стручно усавршавање

У школи  је  формирана  комисија  за  стручно  усавршавање.  Ову  комисију  водиће  Рада

Смиљанић и комисија ће урадити разрађен план стручног усавршавања, на основу плана

комисије  за  унапређивање  наставе  и  плана  актива.  Сви  наставници   за  које  буду

организовани семинари присуствоваће истим. Наставници поред горе наведених облика

стручног усавршавања имају обавезу за индивидуалним стручним усавршавањем.

Сваки наставник у оквиру сопствене струке процењује у којим областима осећа

потребу  за  усавршавањем,  проналази  литературу  и  на  основу  тога  прави  план

индивидуалног стручног усавршавања.
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Прилог: План стручног усавршавања

Стручно  усавршавање  наставника  је  сталан  процес.  Према  важећим  прописима  то  је

обавеза  сваког  наставника.  Облик  и  вид  стручног  усавршавања  може  бити  различит.

Ппжељно  је  токо  свог  радног  века  да  наставници  учествују  у  различити  облицима  и

видовима  усавршавања.Облици  стручног  усавршавања  у  организацији  Министарства

просвете и других стручних институција нису увек доступни свим наставницима, обукама,

саветовањима из економских разлога. Обавеза сваке школе је да организује и реализује

облике стручног усавршавања на нивоу школе.

Циљ: Планирање  садржаја  и  облика  стручног  усавршавања  наставника  предметне  и

разредне наставе, у складу са потребама и интересовањима стручних актива наставника.

Унапређивање  васпитно-  образовне  праксе  Демократизација  васпитно  образовниг

процеса. Унапређивање стручних компетенција наставнок кадра ( знања, облици и методе

рада).

Задаци: Утврђивање  садржаја  стручног  усавршавања  наставника  на  нивоу  школе.

Стручног акива наставника разредне и предметне наставе.



Утврђивање облика стручног усавршавања наставника.

Утврђивање  нивоа  и  времена  реализације  изабраних  садржаја  стручног  усавршавања.

Утврђивање носиоца реализације појединих активности.
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ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА

Одељенско веће по чл. 129 Став 1 Тачка 17 предложило НВ

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2019.

ГОДИНУ (РЕАЛИЗУЈЕ ШКОЛА)

Ред

бр

Назив семинара Организатор Учесници Време

пер.
1. „ Како унапредити процес 

самоевалуације у настави“ 

К 3 П 1 (8 бодова)

ОШ“  Димитрије

Туцовић“ Јабучје

30 Током шк.

2019/  20.

год.
2. „Претпоставке успешне наставе“

К3 П4 (8 бодова)

30 Током шк.

2019/  20.

год.
3. „Курс прве помоћи-теорија кроз 

праксу“ К1 П5 (16 бодова)

30 Током шк.

2019/  20.



год.
4. „Како решавати проблеме са 

дисциплином и управљати 

разредом“  К3 П4 (16 бодова)

30 Током шк.

2019/  20

год.

Напомена: Семинари ће се реализовати у складу са финансијским планом школе који је

усвојио  Школски  одбор и  скупштина  општина  Лајковац.  за  2019 год.  и  финансијским

плном  за  2019.  годину  који  ће  се  усвојити  у  децембру  2019.  год.  На  основу  обима

реализације  планираних  средстава  реализоваће  се  и  обим  планираног  стручног

усавршавања.
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6.6.4. Самовредновање

ПЛАН   РАДА   ТИМА   ЗА   САМОВРЕДНОВАЊЕ 

Садржај рада
Време

реализације
Носиоци посла и
други учесници

Очекивани исходи 

Област квалитета

Планиране
активности,

инструменти и
технике

Организациј
а рад
школе,

управљање
људским  и
материјални
м ресурсима

Подела задужења
међу члановима

тима
IX

Чланови тима за
самовредновање

Запослени у
установи
Родитељи
Ученици

Састављен извештај
тима за

самовредновање за
шк. 2019-20. год. са
описом  и проценом

остварености
стандарда,

предложеним
мерама за

унапређење
квалитета рада

установе и начинима
праћења

остваривања
предложених мера

Припрема
материјала за процес

самовредновања
X

Подела чек листе и
анкета

II

Прикупљање и
анализа добијених

података
III

Презентација
резултата добијених

процесом
самовредновања

IV

Опис и процена
остварености

стандарда,
V



предлагање мера за
унапређење

квалитета рада
установе и начина

праћења
остваривања

предложених мера
Израда и усвајање
извештаја о раду

тима за
самовредновање

VI

Израда плана
активности тима за
самовредновање за

шк. 2020/2021.

VIII
Чланови тима за
самовредновање

Састављен  план
активности тима за
самовредновање за

шк. 2020/2021.

                                                              171 .                                          Валентина Милутиновић
6.6.5. Развојно планирање

Акциони план  за  школску  2018-2019.  годину  је  урађен  на  основу  извештаја  о

спољашњем  вредновању  школе  и  сопственог  увида  у  стање.  Сачињена  је  листа

недостатака и кренули смо у сарадњи са ученицима и родитељима да тражимо одговоре и

решења за уочене проблем. Акциони  план се заснива на анализи тренутног стања у коме

се школа налази,као и на искуствима и препорукама тима за спољашње вредновање рада

школе, који је био у нашој школи 5.новембра 2015.године. 

ОШ ,,Димитрије Туцовић“ Јабучје
  

ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН
2019-2024.

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА 

http://www.osdtucovicjabucje.edu.rs/dimitrije_tucovic.html


ШКОЛСКУ
2019/2020. ГОДИНУ
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Јабучје 2018.
Акциони план  за  школску  2019-2020.годину  је  урађен  на  основу  извештаја  о

спољашњем  вредновању  школе  и  сопственог  увида  у  стање.  Сачињена  је  листа
недостатака и кренули смо у сарадњи са ученицима и родитељима да тражимо одговоре и
решења за уочене проблем. Акциони  план се заснива на анализи тренутног стања у коме
се школа налази,као и на искуствима и препорукама тима за спољашње вредновање рада
школе, који је био у нашој школи 5.новембра 2015.године. 

Чланови Тима за развојно планирање:
1. Ненад Игњатовић, наставник- руководилац тима

2. Мирјана Радеч, педагог

3. Александар Гавриловић, наставник

4. Тања Протић, библиотекар

5. Миланка Лукић, учитељица

6. Слободанка Богојевић, Савет родитеља

7. Зоран Станисављевић, локална заједница

Садржај:
1. Школски програм и годишњи план 

рада.................................2
2. Настава и 

учење.............................................................................5



3. Подршка 
ученицима....................................................................10

4. Образовна 
постигнућа.................................................................13

5. Етос..................................................................................................
18

6. Организација рада школе и 
руковођење..................................21

7. Ресурси............................................................................................
24
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Задаци:
Област квалитета: 

1. Школски програм и годишњи план рада
Школски програм не садржи све прописане садржаје и активности па је неопходно
урадити нови. 

Развојни циљ 
бр.1.Побољшањеквалитета рада 
међусобним усклађивањем планова и 
програма у школи

Критеријум успеха: 
Школски  програм je  састављен  у  складу  са
Законом  и  садржи  све  прописане
садржаје.Свим  елементима  је  дат
одговарајући  значај  и  извршено  је
усклађивање  међу  плановима.Унапређено
годишње  и  оперативно  планирање  уз
усклађивање  између  планова  и  програма  у
школи  у  односу  на  2017  годину.  Обучени
наставници  примењују  стечена  знања  код
планирања.  Тимско  планирање  и  размена
примера добре праксе. 
Показатељ  :Побољшање  према  стандардима
квалитета  и  додатим  стандардима  веће  за
20%.Код70%  наставника  унапређени
планови.
Већа  ангажованост  представника
ученика,родитеља  и  социјалних  партнера  у
планирању  за  40%.Код  30%  наставника
тимско планирање и размена планова. 



задаци
Критерију
м успеха за
задатак

Активност 
(може их бити
више за сваки 
задатак)

Време 
реализа
ције 
активн
ости

Носилац 
аактивнос
ти

Ниво 
одговорно
сти
за 
реализациј
у 
активност
и

Извор 
верифика
ције,инстр
ументи 

1. 1 
Садржајн
о и 
временск
о 
усклађива
ње у свим
релевантн
им 
плановим
а и 
програми
ма школе 
допринос
и 
побољша
њу 
квалитета

Унапређен
о 
планирање 
и 
програмир
ање уз 
међусобно 
усклађива
ње свих 
релевантни
х 
докумената
, садржајно
и 
временско 
усклађива
ње.Осмиш
љени,садр
жајни,прим
енљиви 
планови. 
Већа 
ангажован
ост 
представни
ка 
ученика,ро
дитеља и 
социјалних
партнера у 
планирању.

1. 1. 
3.Укључивањ
е 
представника 
ученика,родит
еља и 
социјалних 
партнера у 
планирање и 
програм. 

школск
а 
2019/20
20- 

Парламен
т,Савет 
родитеља,
ШО

Председн
ик 
Парламен
та,Предсе
дник 
Савета 
родитеља 
Председн
ик ШО

Евиденциј
а о 
учешћу, 
записници
са 
састанака 
тимова, 
делови 
плана који
су 
продукт 
заједничк
ог рада

1. 1. 4.Израда 
базе података 
планова, у 
електронској 
форми

школск
а 
2019/20
20-
Допуњ
авање 
стално

Директор,
,Актив за 
разв. 
планирањ
е

Директор

Урађена 
база 
планова,г
лобалних 
и 
оперативн
их 
планова у 
електронс
кој 
форми-

1. 2 
Задатак: 
Јачање 
компетен
ција 
наставник

Код70% 
наставника
унапређени
планови. 1. 2. 

2Усклађивање
, тимски рад и
размена 

стално Директор,
педагог 
стручна 
већа 

Директор, 
Руководио
ци 
стручних 

Портфоли
о 
наставник
а, база 



а у 
области 
планирањ
а,програм
ирања и 
припрема
ња 

примера 
добре праксе

већа
примера 
добре 
праксе

Област квалитета:

2. Настава и учење
Настава се највећим делом одвија традиционалним методама рада, нема тимског

планирања и сарадње. 
Оцењивање у складу са законом. 

Развојни циљ бр.1 Унапређење квалитета 
наставе и учења увођењем иновативних 
метода наставе,учења и оцењивања 
Унапређење наставе и учења кроз примену 
стандарда квалитета рада.

Критеријум  успеха:  Настава  у  значајној  мери
унапређена  увођењем иновативних  метода
наставе,учења и оцењивања (тимског рада,активна
настава,корелација,пројекти,интегративна
настава,интернет  у  настави,
презентације).Ванаставне  активности  унапређене
повећаним  обимом  и  садржајима.У  поређењу  са
2017.  годином  код  већег  броја  наставника
присутни нови облици рада. 
Показатељ: Око  40  %  наставника  реализује
наставне  и  ваннаставне  активности  на
квалитетнији  начин:примењујући  одговарајућа
дидактичко-методичка  решења  на  часу,/активно
учење,мултимедијална  настава,групни  рад,
искуствено/ учећи ученике различитим техникама
учења,примењујући мере индивидуализације.

задаци
Критеријум 
успеха за 
задатак

Активност

Време 
реализа
ције 
активно
сти

Носилац 
аактивнос
ти

Ниво 
одговорнос
ти

Извор 
верификације
,инструменти
еваалуације, 

1. Материјално- 2. 1. 1. сваке директор, директор,р Докази о 



Унапређе
ње 
квалитета 
наставе и 
учење 
кроз 
примену 
стандарда 
квалитета 
рада 

техничка 
опремљеност 
школе 
побољшана за
40%. Број 
обука у 
школи на 
годишњем 
нивоу 
повећан 40% 
у односу на 
2017. годину. 
Број 
одржаних 
угледних 
часова 
повећан за 
40% у односу 
на 
2017.Обучени
наставници 
примењују 
стечена знања
у раду. 

Побољшање 
материјално-
техничке 
основе наставе 

године

руководио
ци 
већа,рачу
новодство

уководиоц
и 
већа,рачун
оводство

набавци, 
Рачуни 

2. 1. 
2.Организовањ
е обука за 
примену 
иновативних 
метода 
наставе,учења 
и оцењивања 
( НТЦ систем 
учења-развој 
креативног и 
функционално
г размишљања)

Фебруар
2020.

директор,
педагог, 
Тим за 
стручно 
усавршава
ње

директор,п
едагог, 
Руководила
ц Тима за 
стручно 
усавршава
ње

Евиденциони 
лист о 
стручном 
усавршању
Документациј
а о одржаним
семинар.и 
обукама

2. 1. 3. 
Наставници 
примењују 
иновативне 
методе 
наставе, учења 
и оцењивања- 
сазнали на 
семинару –
применили у 
пракси

Од 
јануара 
2020.год
ине 
контину
ирано 

директор,
педагог,ст
ручна 
већа, тим 
за 
самовредн
овање

Руководио
ци 
стручних 
већа

Припрема за 
час
Оперативни 
план
Дневник рада

2. 1. 
4.Одржавање 
угледних и 
огледних 
часова у обиму
већем за 30 % 
у односу на 
2017.годину

.септем
бар 
2019. - 
јун 
2020.

Стручна 
већа и 
активи, 
педагог, 
Тим за 
самовредн
овање

Руководио
ци 
стручних 
већа, 
руководила
ц тима за 
самовредно
вање и 
руководила
ц тима за 
СУ

Извештаји о 
педагошко-
инструктивно
м раду 
ипосматрању 
часова, 
угледних 
часова
Протоколи,ев
иденција,разг
овор

2. 2. 
Прилагођа
вање рада 

50 % 
наставника 
обучено за 2. 2. 2. 

Прилагођавање
стално Наставни

ци,тим за 
Руоводила
ц Тима за 

педагошки 
профил



на часу 
образовно
-
васпитним
потребама
ученика

примену 
инклузивних 
принципа у 
раду. Код 
30% 
наставника у 
планове и 
припреме 
уграђени 
елементи 
индивидуализ
ације-

наставних 
облика,метода 
и средстава 
појединачним 
потребама и 
способностима
ученика

ИО,педаг
ог, 
тимови за 
додатну 
подршку

ИО

Мере 
индивидуали
зације
ИОП1, 
ИОП2, ИОП3

2. 2. 3.Праћење
реализације 
мера 
прилагођавања
кроз праћење 
наставе и 
педагошко-
инструктивни 
рад

контину
ирано

директор,
педагог

директор

Припрема за 
час
Оперативни 
план, 
педагошки 
профил
Мере 
индивидуали
зације
ИОП1, 
ИОП2, ИОП3

2. 2. 4Сарадња 
са Мрежом 
ИО, 
Интересорном 
комисијом

стално
Тим за 
ИО

Руководила
ц Тима за 
ИО

евиденција о 
сарадњи

2. 3 
Унапређе
ње 
праћења 
постигнућ
а и 
оцењивањ
а ученика 

Примена 
критеријума и
стандарда.Ун
апређени су 
оцене и успех
по 
одељењима и 
разредима на 
класификацио
ним 
периодима. 
Унапређене 
су оцене и 
успех на 
завршном 
испиту. 

2. 3. 1. Обука 
наставника о 
оцењивању

У току 
школске
године

Тим за 
стручно 
усавршава
ње, 
педагог

Директор, 
Руководила
ц Тима за 
стручно 
усавршава
ње

Евиденциони 
лист о 
хоризонтално
м стручном 
усавршању
Документациј
а потврђује 
да је већи 
број 
наставника 
похађао 
семинаре и 
обуку

2. 3. 
2.Уједначавањ
е критеријума 
оцењивања на 
нивоу 
стручних већа

Септемб
ар 2019.

Стручна 
већа и 
активи 

Руководио
ци већа и 
руководио
ци актива

Планови 
наставника, 
записници
већа и актива

2. 3. 
3.Уједначавањ
е критеријума 
током 

контину
ирано

ОВ и 
стручна 
већа 

Руководио
ци већа

Анализе,Евид
енција о 
оцењивању,а
нкете



класификацио
них периода 
2. 3. 5. 
Уједначавање 
школских 
оцена и оцена 
на завршном 
испиту

Контин
уирано

ОВ и 
стручна 
већа

Руководио
ци већа

Анализе 
Евиденција о 
оцењивању,а
нкете

2. 4 
Побољша
ње 
квалитета 
и обима 
рада са 
талентова
ним и 
даровитим
ученицим
а и 
квалитет 
ваннастав
них 
активност
и

Број 
укљученихуч
еника расте за
30%. 
Број 
укључених 
наставника 
расте за 30 %.
Излагање 
ликовних 
радова, 
фотографија, 
паноа. 

2. 4. 2 
Излагање 
ученичких 
радова и 
њихова 
презентација и 
промоција

контину
ирано

Задужени 
наставниц
и,педагог

Руководио
ци 
стручних 
већа

изложбе, 
сајт,промоциј
а у медијима

Област квалитета: 

3. Подршка ученицима
Подршка ученицима садржи бригу о безбедности, подршку у учењу,додатну подршку

ученицима из друштвено осетљивих група. 
Развојни циљ бр. 3.1 Проширивање 
програма и активности школе којима се 
подстиче лични,социјалнии професионални 
развој ученика

Критеријум успеха: 
Унапређени су и успостављени стандарди 
квалитета подршке ученицима у учењу и њиховом
личном и социјалном развоју и професионалном 
развоју. 
Показатељ:
Унапређени су стандарди безбедности ученика са 
јасно дефинисаним процедурама заштите ученика 
уз јасну и прецизну дефиницију задужења,обавеза 
и одговорности свих актера. 



задаци
Критеријум 
успеха за 
задатак

Активност(мо
же их бити 
више за сваки 
задатак)

Време 
реализа
ције 
активно
сти

Носилац 
аактивност
и

Ниво 
одговорн
ости
За 
реализац
ију 
активнос
ти

Извор 
верификације,
инструменти 
еваалуације, 
где су докази 
да је задатак 
реализован

3. 1 
Повећање 
безбедност
и и 
сигурности
ученика 
унапређењ
е 
стандарда 
безбедност
и и 
повећање 
сарадње 
свих 
актера

Ниво 
безбедности 
се сваке 
године 
повећава. 
Број 
одржаних 
часова 
ОЗ,акција,пр
ојекти је 
повећан за 
30%. 
Размена 
информација,
хоризонтална
и вертикална 
комуникациј
а. 

3. 1. 
23Реализација 
посебних 
програма 
превентивних 
активности
Буди мушко – 
не буди 
насилник
Учионица без 
насилништва

У току 
школске
године

Директор 
Тим за 
заштиту,Па
рламент,Са
вет 
родитеља

Директор
,Координ
аторТима
за 
заштиту

Записници 
одржаних 
часова 
ОЗ,акција,про
јекти

3. 1. 3Бољи 
проток 
информација 
међу актерима,
координисање 
активности,ум
режавање

У току 
школске
године

Директор,Т
им за 
заштиту,пе
дагог

Директор
,Руковод
илац 
Тима за 
заштиту,
педагог

ресурси 
школе,МУП,
Центар за 
социјални рад

3. 
2.Побољш
ати мере и 
активности
школе који
превазилаз
е садржај 
појединих 
наставних 
предмета,п
лански 
кроз низ 
повезаних 
програма

Број 
укључених 
ученика 
повећан за 
30%. 
Број акција 
повећан 30%
Број 
медијских 
натписа 
повећан за 
20%.Учешће 
ученика се 
похваљује 
ипромовише

3. 2. 
1Мотивисати 
ученике,настав
нике и 
родитеље за 
укључење у 
активности и 
програме 
школе

У току 
школске
године

Директор 
Тим за 
заштиту,Па
рламент,Са
вет 
родитеља

Директор
,Руковод
илац 
тима, 
председн
ик 
парламен
та

Записници 
одржаних 
часова 
ОЗ,акција,про
јекти

3. 2. 
2.Акције,проје
кти и јавне 
акције у школи
и локалној 
средини из 
области 
заштите 

У току 
школске
године

Стручна 
већа и 
активи

Руководи
оци већа 
и активи

Извештаји о 
учешћу у 
пројектима, 



здравља,одржи
вог развоја, 
безбедности 
ученика, 
посете 
сајмовима, 
професионална
оријентација
3. 2. 3. 
Промоција 
акцијау 
локалној 
средини

У току 
школске
године

Тим за 
маркетинг

Директор
школе

Документациј
а,фотографије
,сајт

3. 2. 4 ,,Кутија 
жеља“ као 
израз 
ученичких 
потреба и 
повратна 
информација

Септем
бар 
2018.

педагог педагог

Вођење 
евиденције и 
реализација у 
складу са 
могућностима
.

3. 3. 
Побољшат
и мере за 
унапређив
ање 
доступност
и 
образовањ
а 

Рампа за 
колица, 
Примери 
пракси Број и
врста помоћи
увећан за 
20%

3. 3. 1-
Отклањање 
физичких и 
комуникацијск
их препрека

У току 
школске
године

тим за 
инклузивно
образовање
Тим за 
пружање 
додатне 
подршке

Руководи
лац тима 
за ИО

евиденција о 
реализацији

Област квалитета:

4. Образовна постигнућа
Висок проценат пролазности на крају године,осцилације на класификационим периодима,

слаби резултати на завшном испиту. Скромни резултати на такмичењима. Велики број
изостанака

Развојни циљ бр.4. 1. Континуирано 
побољшање образовних постигнућа ученика

Критеријум успеха: Просечни резултати ученика
и  постигнућа  побољшани  су  сваке
године.Уједначенији успех ученика у току године
на  класификационим  периодима  и  уједначеније
оцене  на  завршним  испитима.  Ученик  исказује
задовољство понудом и квалитетом ваннаставних
активности и повећано је интересовање за учешће



на такмичењима. Смањено изостајање и осипање
ученика у односу на 2017. годину. 
Показатељ:Око  20%  ученика  остварило  бољи
општи успех и постигнућа као и ученици којима
је пружена додатна подршка. 
30  %ученика  школе  укључено у  рад
секција,додатне  наставе,  различите
пројекте,хуманитарне и  културне
активности.Смањен  број  оправданих  и
неоправданих изостанака за 10%. 

задаци
Критеријум 
успеха за 
задатак

Активности 

Време 
реализац
ије 
активно
сти

Носилац
аактивн
ости

Ниво 
одговорност
и

Извор 
верификациј
е,инструмен
ти 
еваалуације,
где су 

4. 
1.Просечн
и 
резултати 
и 
постигнућ
а ученика 
бележе 
побољша
ње сваке 
године

Побољшан 
општи успех
ученика за 
20%. 
Ученици 
којима је 
пружена 
додатна 
подршка 
побољшали 
успех за 
20%. 

4. 1. 1Евиденција
и документација 
о постигнућу 
ученика

У току 
школске
године

стручна 
већа

директор, 
руководиоци
СВ

Документац
ија,евиденц
ија,статисти
ка

4. 1. 2Побољшан 
општи успех 
ученика

У току 
школске
године

стручна 
већа 

Руководиоци
стручних 
већа 

Документац
ија,евиденц
ија,статисти
ка

4. 1. 
3Побољшање 
постигнућа 
ученика којима 
је потребна 
додатна подршка
у учењу

У току 
школске
године

стручна 
већа 

Руководиоци
стручних 
већа

Документац
ија,евиденц
ија,статисти
ка

4. 2 
Подизање 
мотивациј
е и 
интересов
ања 
ученика за
учешће на 
такмичењ
има и 
ангажовањ
е у 

Повећање 
броја и 
обима 
такмичења 
на којима 
ученици 
школе 
учествују.за 
30%. 
Повећано је 
интересовањ
е и учешће 

4. 2. 1Повећање 
броја и обима 
такмичења на 
којима ученици 
школе учествују

Јануар 
2020-јун
2020.

стручна 
већа 

Руководиоци
стручних 
већа

Документац
ија,евиденц
ија,статисти
ка

4. 2. 2Педагошко
стимулисање 
ученика

У току 
школске
године

стручна 
већа 

Руководиоци
стручних 
већа 
Руководилац
комисије за 
похвале и 
награде

Документац
ија,евиденц
ија,статисти
ка



наставним
и 
вананстав

на 
такмичењим
а за 30%, 

4. 2. 3Промоција 
резултата и 
постигнућа

У току 
школске
године

Тим за 
маркетин
г стручна
већа

Тим за 
маркетинг 
Руководиоци
стручних 
већа

Документац
ија,евиденц
ија,статисти
ка књига 
обавештења
,сајт,медији

4. 
3.Повећањ
е 
квалитета 
припреме 
за 
матурске и
завршне 
испите и 
повећање 
постигнућ
а ученика

80% 
наставника 
укључено у 
обуку. 
Повећан 
квалитет 
припреме за 
матурске и 
завршне 
испите.Пове
ћање 
постигнућа 
ученика 
којима је 
пружена 
додатна 
подршка на 
матурским и
завршним 
испитима. 

4. 3. 1Обука 
наставника за 
праћење и 
проверавање 
знања, вештина и
компетенција, 
ученика

Друго 
полугод
иште 
2019-
2020.

Тим за 
стручно 
усавршав
ање

Тим за 
стручно 
усавршавање

Обука,евид
енција,

4. 4. 
Усмерени
м 
деловањем
школе 
смањити 
број 
изостанака
ученика

- смањен 

4. 4. 1Ускладити 
и доследно 
спроводити 
дефинисане 
критеријуме при 
оправдавању 
изостанака са 
наставе. 

Контин
уирано 
септемб
ар 
2019.– 
јун 
2020. 
год

ученици, 
родитељ
и
 
наставни
ци 
директор
Одељењс
ке 
стареши
не 
педагог

Руководиоци
ОВ

Евиденција 
о броју 
родитеља 
присутних 
на 
родитељски
м 
састанцима 
и
- Број 
родитеља 
који 
учествовао 
у појачаном
васп. раду



4. 4. 2Програм 
превентивних 
активности- 
недеља борбе 
против 
изостанака

септемб
ар 
2019.– 
јун 
2020. 
год

Парламе
нт,Одеље
њске 
стареши
не 
педагог

Председник 
парламента, 
Председник 
Савета 
родитеља

Анализа о 
узроцима 
изостајања, 
упитник за 
ученике

4. 4. 
3Промовисање 
ученика без 
изостанака

септемб
ар 
2019.– 
јун 
2020. 
год

Парламе
нт,Одеље
њске 
стареши
не 
педагог

Директор, 
Руководилац
комисије за 
похвале и 
награде

на 
класификац
ионим 
периодима

4. 4. 4Анализа 
података о 
социоекономско
м пореклу 
ученика,изостан
цима 

Септем
бар-
октобар 
2019.

Педагог 
Одељењс
ке 
стареши
не

Одељењске 
старешине, 
педагог

Анализа – 
снимање 
стања 
упоследњих
5 година

4. 4. 5. 
Превентивне 
мере и 
укључивање 
ученика у 
ваннаставне 
активности

септемб
ар 
2019.– 
јун 
2020. 
год

Педагог 
Одељењс
ке 
стареши
не

Одељењске 
старешине, 
педагог, 
Руководиоци
секција

евиденција 
о раду 
секција

4. 4. 6. Сарадња 
са родитељима

септемб
ар 
2019.– 
јун 
2020. 
год

Педагог 
Одељењс
ке 
стареши
не

Одељењске 
старешине, 
Педагог

евиденција 
о сарадњи 

Област квалитета: 

5. Етос
Безбедност ученика добра, комуникација између ученика и наставника добра, недовољна

укљученост родитеља у рад школе.Простор оплемењен ученичким радовима. 
Развојни циљ бр.1 Побољшан и унапређен рад 
школе кроз јачање осећања припадностишколи 
код свих актера. 

Критеријум успеха: 
Побољшање угледа школе и осећање 
припадности школи код свих актера. 
Промоција школе.Повећан степен сарадње 
међу ученицима,наставницима и родитељимаи 
побољшана комуникацијау односу на 2017 
годину. 
Показатељ :
Повећање угледа и атрактивности школе 



доводи до повећања броја ученика за 5%. 
Повећање сарадње са родитељима кроз 
присуство родитељским састанцима, и 
укљученост у рад школе за 20%. Повећање 
укључености школе у пројекте 20%. 

задаци
Критеријум 
успеха за 
задатак

Активност(може
их бити више за 
сваки задатак)

Време 
реализаци
је 
активност
и

Носилац 
аактивнос
ти

Ниво 
одговор
ности
За 
реализа
цију 
активно
сти

Извор 
верификац
ије,инстру
менти 
еваалуациј
е, где су 
докази да 
је задатак 
реализован

5. 1 
Јачање 
сарадње и
комуника
ција на 
свим 
нивоима 
у циљу 
унапређе
ња угледа
и 
атмосфер
е у школи

Ученици 
овладали 
комуникацијски
м вештинама, 
наставници 
овладали 
комуникацијски
м вештинама

5.1.1Обучавање 
ученика и 
наставника у 
развијању 
комуникацијски
х вештина

септембар
2019.– јун 
2020. год

вршњачке
едукације
Педагог

вршњач
ке 
едукаци
је
Педагог

Вршњачка 
обука
,евиденциј
а

5. 1. 2Школски 
амбијент и 
атмосфера 
пријатна за све

септембар
2019.– јун 
2020. год

Директор,
педагог

Директо
р,педаго
г

радови 
ученика

5. 2. 
Унапређе
на 
комуника
ција и 
сарадња 
са 
родитељи
ма 
укључива
њем 
родитеља
/старатељ
а у рад 

Већи ниво 
сарадње са 
родитељима у 
односу на 
досадашњи, 
већа 
мотивисаност 
родите ља за 
учешћем у 
животу школе

5. 2. 1Планирање
систематске 
сарадње са 
родитељима/ста
ратељима и 
другим 
партнерима- 
водич за 
сарадњу

септембар
2019.– јун 
2020. год

Директор 
Савет 
родитеља

Директо
р, 
Председ
ник 
Савета 
родитељ
а

План.Анал
иаза 
присуства 
родит. 
саст. 

5. 2. 
2Укључивање 
родитеља у 
ваннаставне 
активности 

Континуи
рано 
септембар
2019.– јун 
2020. год

Тим за 
сарадњу 
са 
родитељи
ма,  Савет

Пред. 
Савет 
родитељ
а

документа
ција о 
учешћу



школе
родитеља

5. 3 Даље 
развијати 
рад 
школе 
сарадњом
и 
умрежава
њем са 
другим 
школама 
и 
установа
ма

Обим и број 
акција увећан за
30%.
Протокол о 
сарадњи 
потписани. 

5.3.1Укључивањ
е ученика и 
наставника у 
различите 
иницијативе у 
локалној 
заједници и 
установама

септембар
2019.– јун 
2020. год

Директор,
педагог

Директо
р,педаго
г

документа
ција о 
учешћу

5. 3. 2Сарадња 
са основним и 
средњим 
школама – 
промоција 
школе на нивоу 
општине

септембар
2019.– јун 
2020. год

Директор,
педагог

Директо
р,педаго
г

евиденција
о 
реализован
им 
посетама

5. 3. 
3Успоставити 
контакт са 
школама у 
региону

Март 
2020.

Директор
Директо
р

евиденција

5. 3. 
4Припремити 
протокол о 
сарадњи и план 
заједничких 
активности

јун 2020. Директор
Директо
р

Потписан 
протокол о
сарадњи

Област квалитета:

 6. Организација рада школе и руковођење
Директор уз помоћ стручних сарадника и руководиоца тимова планира активности везане
за организацију рада школе и редовно извештава Школски одбор о реализацији.У школи је
дефинисана  организациона  структура,дефинисане  су  процедуре  рада  органа
управљања,руковођења  и  стручних  органа.Урађена  су  решења  о  структури  послова  и
радних задатака наставника. 
Развојни циљ бр.1 Унапређење и 
побољшање квалитета рада школе кроз 
различите облике стручног 
усавршавања и кроз унапређење 
стандарда руковођења,организације и 

Критеријум успеха: Повећање нивоа компетенција 
запослених и примене стечених знања
Запослени су укључени у разноврсне облике стручног
усавршавања.Школа  учествује  у  реализацији
различитих  пројеката.Унапређењи  стандарди



обезбеђење квалитета

руковођења  и  стандарди  самовредновања  и
вредновања  рада.Успостављене процедуре
самовредновања  по  утврђеним стандардима  и
критеријумима квалитета,плански и редовно.
Показатељ :
Број сати стручног усавршавања повећан за 20% на 
нивоу школе. 70 % наставника који су присуствовали 
семинарима примењују новостечена знања.

 

задаци
Критериј
ум успеха
за задатак

Активност 
(може их 
бити више 
за сваки 
задатак)

Време 
реализације 
активности

Носилац 
аактивно
сти

Ниво 
одговорн
ости
За 
реализац
ију 
активнос
ти

Извор 
верификације,
инструменти 
еваалуације, 
где су докази 
да је задатак 
реализован

6. 1 
Повећање 
нивоа 
компетенција
из области 
К1-К4за 
настаавнике 
и 
компетенција
директора

Број сати 
стручног 
усавршав
ања 
повећан 
за 20% у 
односу на
2017 
годину. 

6. 1. 1Обука
и похађање 
семинара, 
предавања, 
трибина из 
области К1-
К4

Према плану 
стручног 
усавршавања

Директо
р,педаго
г,Тим за 
стручно 
усаврша
вање

директор

Обука,евиденц
ија о 
реализованом 
стручном 
усавршавању 
на основу 
Документа. 

6. 1. 2. 
Самопроцен
а 
Компетенци
ја 
наставника,
директора

Септембар 
сваке године

Наставн
ици,дире
ктор

Сваки 
наставни
к

портфолио 
наставника

6. 1. 3Обука
наставника 
за 
портфолио

фебруар 2020.

педагог 
Тим за 
стручно 
усаврша
вање

Руководи
лац Тима
за 
стручно 
усавршав
ањe

Обука,евиденц
ија

6. 2 
Подизање 
квалитета 
рада школе 
сталним 

Бар два 
наставник
а у 
процедур
и за 

6. 2. 1 
Пружање 
могућности 
наставници
ма да се 

Континуирано
, у току 
школске 
године

директор
Наставн
ик, тим 
за 
стручно 

директор евиденција и 
документација



подстицањем
наставника 
на 
напредовање 
у стицању 
звања

стицање 
звања. 

стручно 
усавршавају
,као и 
могућности
ма 
напредовањ
а у звању

усаврша
вање,стр
учни 
сарадник

6. 2. 2. 
Константно 
праћење 
активности 
наставника

Континуирано
, у току 
школске 
године

педагог,
Тим за 
стручно 
усаврша
вање

Руководи
лац Тима
за 
стручно 
усавршав
ање

евиденција и 
документација

6. 2. 3. 
Реализована
процедура 
за стицање 
звања

Континуирано
, у току 
школске 
године

директор директор
евиденција и 
документација

6. 3 
Унапређење 
стандарда 
руковођења и
организације 
добром 
координацијо
м рада и 
унапређењем 
професионал
них знања и 
компетенција
директора и 
сталним 
самовреднова
њем. 

Унапређе
ни 
стандарди
руковође
ња и 
организац
ије и 
квалитета
рада 
школе.Са
мовредно
вање се 
остварује 
континуи
рано и 
мерљиве 
су 
промене у
квалитету
рада. 

6. 3. 1. 
Директор 
ефикасно и 
ефективно 
организује 
рад

Континуирано
, у току 
школске 
године

Директо
р, 
педагош
ки 
колегију
м, ШО

Директор
,Руковод
илац 
колегију
ма,Предс
едник 
ШО

евиденција и 
документација

6. 3. 
2Квалитет 
рада се 
редовно 
прати,и 
школа 
спроводи 
систем 
самовредно
вања

Континуирано
, у току 
школске 
године

Директо
р, Тим за
самовре
дновање

Директор
, 
Руководи
лац 
Тима, 
Председн
ик ШО

Записници са 
састанака тима
Записници о 
вредновању 
рада од стране 
надзорника, 
записници 
просветног 
инспектора

Област квалитета: 

7. Ресурси
Наставници  имају  одговарајући  степен  и  врсту  стручне  спреме  прописане
Правилником.Број и структура запослених усклађени су са законом и одговарају процесу
рада школе.Просторни услови (учионице,кабинети,библиотека) не одговарају у потпуности
потребама школе ( недостатак сале за физичко васпитање, свечане сале,простора за пријем
родитеља  и  ученика.  ) Финансијска  средства  се  користе  плански  и  наменски.  Ресурси



локалне средине се користе плански. 

Развојни циљ бр.1 Планским коришћењем 
ресурса школе и локалне средине се 
доприноси повећању квалитета рада школе

Критеријум успеха: (очекивана промена,резултат, 
исход)-описно

Показатељ горе наведене промене: (квантитативни
мерни показатељи):

задаци
Критеријум 
успеха за 
задатак

Активност(мож
е их бити више 
за сваки 
задатак)

Време 
реализа
ције 
активно
сти

Носилац 
аактивности

Ниво 
одговорност
и
За 
реализацију 
активности

Извор 
верифика
ције,инст
рументи 
еваалуац
ије, где 
су докази
да је 
задатак 
реализова
н

7. 1 
Унапредит
и 
материјалн
о техничке 
услова рада

Добијена 
сагласност; 
Спроведена 
јавна 
набавка 
Опремање 
кабинета 
намештајем 
и 
средствима

7. 1. 1 
Стварање 
услова за 
реализацију 
наставе 
физичког 
васпитања

До краја
школске
2019-
2020.

Директор, 
секретар 

Директор, 
секретар, 
шеф 
рачуноводст
ва

Захтев 
конкурс 
за 
средства, 
јавне 
набавке

7. 1. 
2Унапређивање
квалитета 
савременим 
опремањем 
кабинета 

Контину
ирано, у 
току 
школске
године

Директор,

Директор,ру
ководилац 
актива наст. 
математике

план 
набавке, 
рачуни 

7. 1. 3На 
основу 
утврђеног 
стања наст. 
Средстава 
дефинисати 
дугорочни план
набавке

у току 
школске
године

Директор, 
руководиоц
и већа

Директор, 
руководиоц
и већа, 
организатор
и практичне 
наставе

планови 
набавке 

7. 2Развој 
људских 

Број и 
структура 

7. 2. 
1Обезбедити 

стално
Тим за 
стручно 

Директор
Решења о
четрдесет



ресурса је у
функцији 
побољшањ
а квалитета
рада школе

запослених 
усклађени су
са 
законом,одг
оварају 
процесу рада
школе и 
доприносе 
квалитету

средства за 
стручно 
усавршавање 
наставника

усавршавањ
е

очасовној
радној 
недељи
Извештај 
о 
реализац
ији 

7. 3.
.Унапредит
и 
стандарде 
коришћења
ресурса 
локалне 
средине

Повећање 
коришћења 
ресурса 
средине за 
30%

7. 3. 1. 
Коришћење 
ресурса за 
културне и 
спортске 
активности

стално

Тим за 
културн уи 
јавну 
делатност 

Руководила
ц тима

уговори о
сарадњи

189.

6.6.7. План школског маркетинга
време Садржај Носиоци Начин остваривања

190.



IX

- конституисање Стручног тима за школски 
маркетинг;

- израда акционог плана рада Стручног тима
за школски маркетинг;

- израда плана обележавања свих јубилеја и
значајних датума;

- убацивање података у летопис школе;
- континуирано ажурирање школског сајта;

- чланови Стручног 
тима за школски 
маркетинг

- чланови свих 
Стручних тимова 
школе

- директор

- педагог

- договори, консултације, 
састанци;

- стручни тим је конституисан;

- израђен је акциони план рада;

- направљен је план обележавања
јубилеја и важних датума;

- убачени су подаци у летопис 
школе.



X

- израда зидних новина 

- обележавање „Дечје недеље“-медијска 
презентација реализованих активности;

- посета 61.  Међународном београдском 
сајму књига;

- убацивање података у летопис школе;

- ажурирање школског сајта

- чланови Стручног 
тима за школски 
маркетинг 

- чланови свих 
Стручних тимова 
школе

- директор

- педагог

- договори, консултације, 
састанци;

- израђене су зидне новине;

- ученици су одржали приредбу у 
холу школе поводом Дечје 
недеље, фотографије и видео 
записи са приредбе су објављени 
на сајту и фејсбук страници 
школе;
- Ученици наше школе посетили 
су Сајам књига, а директор и 
наставно особље су упознати са 
актуелностима на Сајму 
(прикупљен је сав неопходан 
материјал за евентуалну куповину
књига за школску библиотеку);

- убачени су подаци у летопис 
школе;

- сајт школе је ажуриран

 XI

- обележавање Дана потписивања 
примирја у Првом светском рату кроз 
јавни час историје уз ангажовање ученика 
осмог разреда;

- учешће на наградном ликовном конкурсу 
на тему „Колубарска битка“;

- приредба поводом прославе 
стогодишњице од почетка Првог светског
рата;

- полагање венца на споменик Димитрију 
Туцовићу у Јабучју;

- дани спорта (јесењи крос, турнири);

- континуирано ажурирање школског сајта;

-  чланови Стручног
тима за школски 
маркетинг

- чланови свих 
Стручних тимова 
школе

- наставник 
грађанског 
васпитања

- директор

- педагог

- договори, консултације, 
састанци;

- одржан је јавни час на тему 
„Први светски рат“ у школи за 
ученике и наставнике;

- на ликовном конкурсу награђен 
је најбољи рад у млађим и 
старијим разредима; 

- реализована је приредба 
поводом прославе 
стогодишњице од почетка 
Првог светског рата и све 
активности су медијски 
презентоване, а фотографије и 
видео записи објављени на сајту 
школе;

- положен је венац на споменик 
Димитрију Туцовићу у Јабучју;

- све активности из свакодневног 
живота школе налазе се на сајту



 XII

- учешће на литерарном конкурсу под 
називом „Сто младих талената – поезија 
2017/2018. вашег округа“

- праћење активности поводом  завршетка 
првог полугодишта  и одељењских прослава
Нове године;

- ажурирање школског сајта;

- чланови Стручног 
тима за школски 
маркетинг

- чланови свих 
Стручних тимова 
школе

- директор

- педагог

- договори, консултације, 
састанци;

- организоване су одељењске 
прославе за све ученике;

- фотографије ученика су 
објављене на сајту школе са 
репортажом;

I
II

- прађење прославе Дана Светог Саве;

- помоћ одељењским старешинама у 
информисању родитеља о активностима 
школе и постигнућима ученика кроз часове 
редовне  и осталих облика наставе;

- обележавање Дана државности;

- континуирано ажурирање школског сајта

- чланови Стручног 
тима за школски 
маркетинг

- чланови свих 
Стручних тимова 
школе

- директор

- педагог

- договори, консултације, 
састанци;

- организована је прослава Дана 
Светог Саве у матичној школи и 
издвојеним одељењима;

- израђени су плакати на тему 
Дана државности;

- организовани су родитељски 
састанци и трибине за 
презентацију актвиности школе;

- сајт  је ажуриран

III

- обележавање Дана жена – презентација 
активности посвећених Дану жена;

- организација математичког такмичења 
„Мислиша – 2019“

- ажурирање школског сајта

- чланови Стручног 
тима за школски 
маркетинг

- чланови свих 
Стручних тимова 
школе

- директор

- педагог

- договори, консултације, 
састанци;

- направљена је изложба 
ученичких радова на тему Дана 
жена;
-сви заинтересовани ученици од II 
до VIII разреда учествовали су на 
математичком такмичењу 
„Мислиша – 2019“;

- сајт је ажуриран



IV

- светски Дан шале- маскенбал

- ажурирање школског сајта;

- убацивање података у летопис школе

- чланови Стручног 
тима за школски 
маркетинг

- чланови свих 
Стручних тимова 
школе

- директор

- педагог

- договори, консултације, 
састанци;

- организован је маскенбал- 
медијски презентован и 
фотографије су објављене на 
сајту школе;

-- убачени су подаци у летопис 
школе

- сајт школе је ажуриран;

V
- обележавање Дана школе;

 - ажурирање школског сајта;

- чланови Стручног 
тима за школски 
маркетинг

- чланови свих 
Стручних тимова 
школе

- организатори 
прославе Дана 
школе

- директор

- педагог

- реализована је прослава Дана 
школе и све активности су 
медијски презентоване, а 
фотографије и видео записи 
објављени на сајту школе;

- све активности су медијски 
презентоване и објављене на 
сајту школе;

VI

- праћење активности поводом завршетка 
школске године;

- Видовданска приредба

- праћење испитних активности

- праћење активности око уписа првака

- активности на изради анализе и извештаја 
о раду тима

- ажурирање школског сајта;

- чланови Стручног 
тима за маркетинг

- чланови свих 
Стручних тимова 
школе

- директор

- педагог

- договори, консултације, 
састанци;

- одржана је Видовданска 
приредба на којој су додељене 
награде најбољим ученицима 
наше школе;

- извештавање родитеља о 
испитним активностима и о упису 
првака преко средстава 
информисања и путем сајта 
школе;

- направљен је извештај о раду 
Стручног тима;

193



VII 

ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ

ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 

194.



План праћења и евалуације Годишњег плана рада школе

Садржај праћења и
вредновања

Начини праћења и вредновања Носиоци
праћења и

вредновања

Време

Програми стручних 
органа

-увид у реализоване активности, 
извештаји: одељенских и 
стручних већа, стручних 
сарадника школе, извештаји о 
реализацији ШРП

тромесечно
крај школске

године

Комисија за
праћење
ГПРШ

Програм руководећих
органа

-увид у реализоване активности

Посебни планови и
програми образовно-
васпитног рада

-извештај Тима за програм деце 
од насиља
-извештај Тима за вредновање 
рада школе
-увид у реализоване активности 
из програма за професионалну 
оријентацију и подршку ученика 
у
процесу учења

Програм рада 
школских
тимова

-увид у реализоване активности 
кроз табеларне извештаје 
председника тимова

тромесечно
крај школске

године

Комисија за
праћење
ГПРШ

Програм стручног
усавршавања

-присуство огледним часовима
-називи  семинара  који  су
похађани

Сарадња са 
родитељима и 
друштвеном средином

-увид у реализоване активности

*Начини праћења и евалуација Годишњег плана рада школе и носиоци: кроз састанке
чланова комисије. Реализоване активности уписују се у табелу праћења.
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VIII ПРИЛОЗИ
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