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1.1. Табеларни профил школе 

  

Пун назив школе Основна школа “Димитрије Туцовић“ 

Адреса 14226 Јабучје 

Директор школе  Горан Милинчић 

Телефони 014/434-014 

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

E-mail  osdtucovic@gmail.com 

Дан школе 9.мај 

Број ученика 26O 

Издвојена одељења ИО Доње Јабучје, ИО Скобаљ 

Број ученика у издвојеним 
одељењима 

17 

Број запослених 49 

Језици који се уче у школи енглески и руски језик 

Број смена у школи прва и друга смена 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.osdtucovicjabucje.edu.rs/
mailto:osdtucovic@gmail.com
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1.2.                 Реч директора 
 

 
Постоји време за које можемо да кажемо да је тешко и да од нас захтева 

додатно ангажовање и изузетан степен одговорности, али жеља да сви заједно 
идемо напред је велика и ја је препознајем код свих ученика и запослених. 
 Дошао сам у Основну школу ''Димитрије Туцовић'' у Јабучју именовањем од 
стране министра на место директора, 15. јуна 2020. године. Неко би можда рекао да 
је то ''незгодан тренутак'', али ми који смо на пословима образовања и васпитања 
провели 30 година немамо дилеме да је свако време право време и да је наша 
мисија да увек чинимо све што је у најбољем  интересу ученика, родитеља и 
запослених. 
 Имали смо специфичну школску годину иза нас, имамо другачији почетак од 
којег крећемо да сачувамо здравље у времену пандемије вируса корона, али и да 
наставимо са усвајањем знања и остваривањем исхода који се од нас очекују. 
 Задовољство ми је што смо сви заједно схватили озбиљност тренутка, те 
верујем да ћемо заједно корачати ка неким сигурнијим и безбеднијим временима. 
 Трудићу се да будем пример руководећи школом која ће ићи у правцу 
савремене школе, али која ће чувати свој идентитет и традицију. 
 Трудићу се да наша школа по добром буде препознатљива, да наши ученици 
по добру памте дане проведене у њој, да запослени буду ведри и са радошћу у њу 
улазе. 
 Трудићу се да развијамо односе поверења, уважавања и ненасилне 
комуникације. 
 Настојаћу да се поштовање других види на сваком кораку, да заједно градимо 
атмосферу у којој се сви добро осећамо и помажемо једни другима. 
 У нову школску крећемо са 260 ученика распоређених у 17 одељења, 14 у 
матичној школи, два одељења у Дољем Јабучју и једним у Скобаљу. 
 Жеља ми је да нас и догодине буде бар толико. Зато, нек нам је свима срећан 
још један почетак и останимо здрави! 
 
                                                                                                    Директор школе 
                                                                                        __________________________ 
                                                                                          Горан Милинчић, психолог 
 
 
 

 
 

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 које ће 

школи доносити 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 
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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 одељењских 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 осмог разреда у припремању за 

полагање завршних  испита за упис и избор адекватне средње школе; 

- У току школске године посветити посебну пажњу професионалном информисању и 

оријентацији, како кроз наставне садржаје,рад одељењских старешина,тако и 

ангажовањем стручних сарадника; 

- 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 

одељењских 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 школе, постигнућима и 

напредовању деце; 
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-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 школе; 

 

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 ученик наше школе стекне опште образовање у 

складу са својим индивидуалним могућностима и потребама и да буде 

оспособљен за даље образовање. Наша школа 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  резултирати да будемо 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. 

 

 

 

 

 

II 
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ЗАКОНСКЕ ОСНОВЕ РАДА ШКОЛЕ 

 

 

 

 

2.1. Законске основе рада школе 

ОПШТИ  АКТИ: 

Закон о основама система образовања и васпитања (,,Сл.гласник РС,, бр. 
88/2017,27/2018- др.закон, 10/2019, 27/2018- др.закон и 6/2020). 

Закон о основној школи (,,Сл.гласник РС,, бр. 55/2013, 101/ 2017, 10/ 2019 и 27/ 2018- 
др.закон) 

Закон о основном образовању и васпитању (,,Сл.гласник РС,, 55/2013, 
101/2017,10/2019 и 27/ 2018- др.закон) 

Закон о раду (,,Сл.гласник РС,, бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 
75/2014,132017- одлука УС, 113/ 2017 и 95/ 2018- аутентично тумачење); 

Закон о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС,, бр. 91/ 2019); 

Закон о уџбеницима и другим наставним средствима (,,Сл.гласник РС,, бр.72/2018) 

Посебан клективни уговорза запослене у основним и средњим школама и домовима 
ученика (,,Сл.гласник РС,, бр.21/ 2015 и 92/ 2020) 

Правилник о вредновању квалитета рада установа (,,Сл.гласник РС,, 10/ 2019 од 15. 
02. 2019. године) 
 

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („Сл.гласник 
РС, бр. 34 до 17. маја 2019, 59 од 22 априла 2020, 81 од 5 јуна 2020.) 

Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, 
васпитача и стручних сарадника („Сл. гласник РС“, бр. 81 од 31. августа 2017, 48 од 
22 јуна 2018) 

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

Правилник о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној 
школи ( „ Службени гласник РС“ , бр.30 од 25 априла 2019.  
 

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

Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у 
основној школи (,,Сл.гласник РС,, бр.66/2018, 82/ 2018, 37/ 2019 и 56/ 2019) 
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14.Правилник о правилима понашања послодаваца и запослених у вези са 
превенцијом од злостављања на раду (,,Сл.гласник РС,, бр.62/2010) 

15.Правилник о облику и садржају знака забране пушења (,,Сл.гласник РС,, 
бр.73/2010 и 89/2017) 
16.Закон о безбедности и здрављу на раду (,,Сл.гласник,, РС бр.101/2005, 91/ 2015 и 
113/ 2017 – др. закон) 
17.Закон о спречавању злостављања на раду (,,Сл.гласник РС,, бр.36/2010); 
18.Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму (,,Сл.гласник РС,, 
бр.30/2010) 
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, 142/ 2014, 

73/2018, 46/2019- одлука УС и 86/2019 

20. Правилник о облику и садржају знака забране пушења ( „ Сл. гласник РС“ бр. 73/ 

10 

21. Закон о безбедности и здравља на раду ( „ Сл. гласник РС“ бр. 36/10; 

22. Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму ( „ Сл. гласник 

РС“ бр.30/10 

23. 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; 
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                                                                         13. 

13. Програм стручног усавршавања наставника и стручних сарадника; 

14.  

15. Правила заштите од пожара; 

16. Програм обуке из области заштите од пожара; 

17. Правилник о канцеларијском и архивском пословању; 

18. Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за 

време остваривања образовно-вапитног рада и других активности које 

организује школа; 

19. Правилник о безбедности и заштити здравља на раду; 

20. Акт о процени ризика на радном месту и у радној околини; 

21. Правилник о дипломама; 

22. Правилник о испитима; 

23. Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за 

време остваривања образовно-васпитног рада и других активности које 

организује школа; 

III 

 

 

МАТЕРИЈАЛНИ И КАДРОВСКИ РЕСУРСИ 

ШКОЛЕ 

 

 

3.1. Материјално- технички ресурси школе 

3.1.1.Школски објекти и простор 

Васпитно–образовни рад у школској 2020/2021. години изводиће се у три  објекта. У 
матичној школи у једном објекту који је новоусељен 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  

Просторије Бр. ОПИС 

Учионице општe намене 8 Просторије су нове са централним грејањем. 
Осветљеност је добра. 

Кабинети 1 Школски намештај је нов. Опремљен са 25 
радних јединица, интерактивном таблом и 
пројектором. 

Спортски терен  1 Бетонска подлога у лошем стању. Опремљен је 
са два коша. 
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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 100
А 

Делимично уређено са доста дрвећа. 

 
 
ИО –Доње  Јабучје четвороразредна (две комбинације) 

Просторије Бр. ОПИС 

учионица опште намене 2 Реновирана је расвета, добра, грејање на пећ, 
има лаптоп 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 
лаптоп 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. 
 

 

 

3.1.2. Објекти ван школске зграде 

 

          У оквиру Основне школе „Димитрије Туцовић“ сеналазе 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 у издвојеним одељењима од 7000 m2 Школа поседује и школске 

терене. У матичној школи у Јабучју 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 
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Школа је опремљена наставним средствима која задовољавају потребан норматив 

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

један лаптоп и пројектор у ИО. 

 

 

 

 

 

 

 

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

нови и функционални. 

 

 

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 је потребно  додатно радити на набавци и унапређењу 

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 

-лаптоп 4 комада 

ИО Доње Јабучје -двоседи 15 комада 

-катедре 2 комада 

-табле 2 комада 

-пројектор 1 комад 

-лаптоп 1 комад 

ИО Скобаљ -двоседи 15 комада 

-катедре 2 комада 

-табле 2 комада 

-пројектор 1 комад 

-лаптоп 1 комад 
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материјално-техничких средстава. Планирана је набавка ИКТ –е 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: 

организовање 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 „Миле Дубљевић” и Средњом школом „Седамнаести 

септембар”из Лајковца. За остваривање културних садржаја успостављена је 

сарадња са: КЦ „Хаџи Рувин“ КУД  

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

такође са предшколском установом за васпитање „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. 

 

 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 
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Септембар Свечани полазак I   разреда Учитељи I   разреда 
 

Октобар  Свечани пријемI  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 

 

 

 

 

3.2. Кадровски ресурси школе 

3.2.1. Руководство школе 

Директор школе:Горан Милинчић 
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1. Бојана Симић-Туфегџић 
 

Нставник 
српског језика 

VII 9,8м. Н 
 

ДА 
 

 
100
% 

 
 

2. Јелена Рафаиловић 
Нставник 

српског језика 
VII 

9,11м
. 

Н 
 

 
ДА 

 

 
44, 

44% 
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3. Слађана Митровић 
Нставник 

српског језика 
VII 6, 5 о НЕ 

44, 
44% 

 

4. Рада Смиљанић 
Наставник 

руског језика 
VII 

31,1м
. 

Н ДА 
88,8

8 
0 

5. Ивана Секулић Мазић 
Наставник 
енглеског 

језика 
VII 7,1м. Н ДА 60 40 

6. Марија Милић 
Наставник 
енглеског 

језика 
VII 

15,5м
. 

О ДА 45 0 

7. Радмила Станимировић 
Наставник 
ликовне 
културе 

VII 15 Н ДА 30 70 

8. Вујисић Маја 
Наставник 
ликовне 
културе 

VII 4,7м. О НЕ 20 0 

9.         Славојка Туфегџић 
Наставник 

музичке 
културе 

VI 38 Н ДА 90%  

10 Ненад  Игњатовић 
Наставник 
историје 

VII 
10,11

м. 
Н ДА 70 30 

11 
Сања Радовановић 

Милутиновић 
Наставник 
географије 

VII  о НЕ 70  

12 Живан Радић 
Наставник 
географије VII 6,1м. 

0 
 

НЕ 
 

45 
 

55 
 

13 Јасмина Ковачевић 
Наставник 

физике 
VII 4 О ДА 80  

14 Радмила Милентијевић 
Наставник 

хемије 
VII 

 
7,11м

. 
Н ДА 10 90 

15 Александар Гавриловић 
Наставник 
технике и 

информатјке 
VII 

18,8м
. 

Н ДА 10  

16 Марија Марић 
Наставник 
математике 

VII 
 

 
9,9м. 

Н 
ДА 

 
 
111 

 
 

17 Светлана Миливојевић 
Наставник 
математике 

VII 
17,2м
. 

О НЕ 86 10 

18 
Валентина 
Милутиновић 

Наставник 
биологије 

VII 
 

12 
 

Н ДА 80 20 

19 Драган Радовановић 
Наставник 
физичке 
културе 

VII 
36,11

м. 
Н 

 
ДА 

 

 
100 

 

 
 
 

20 Бранислав Павловић 
наставник 
физичког VII 4 о не 20%  

21 Стефан Ђурић Вероучитељ VII 
2,10м
. 

О НЕ 
 

75 
 

25 
 

22 Миланка Лукић Учитељица VII 
38,8м
. 

Н ДА 100  

23 Сузана Тасић Учитељица VII 26,3м Н ДА 100  

24 Снежана Којовић Учитељица VII 24,6м Н ДА   
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.  100  

27 
Биљана Бајић 
 

Учитељица VI 
25,9м
. 

Н ДА 100  

28 Славојка Туфегџић 

Наставник 
музичког - 
библиотекар 
 

VI 38. 

Н ДА 90  

29 
Наташа Бајић 
Миливојевић 

Учитељица VI 
27,8м
. 

Н ДА 100  

30 Биљана Симић Грчић 
Учитељица 
 

VII 8 
 

О 
 

НЕ 
 

 
100 
 

 
 
 

31 Даринка Мирић Учитељица VII 29 Н ДА 100  

32 Лукић Александар Учитељ VII 
36,3м
. 

Н ДА 100  

33 Тања Протић Учитељица VII 5 Н ДА 100  

34 Јелена Радовановић 
Наставник 
енглеског 

језика 
VII 1. О ДА 50 0 

Р
е

д
н

и
 б

р
о

ј 

Име и презиме Радно место 

С
тр

у
ч
н

а
 

с
п
р
е

м
а

 

Р
а

д
н

и
 с

та
ж

 

О
д

р
е

ђ
. 

Н
е
о

д
р

е
ђ

е
н

о
 

Л
и

ц
е
 

А
н

га
ж

о
в
а

њ
е

 у
 

ш
ко

л
и

 %
 

А
н

га
ж

о
в
а

њ
е

 у
 

д
р

у
го

ј 
ш

ко
л

и
 

%
 

1. Горан Милинчић 
Директор 

 
VII 29,10 Н ДА 100  

2. Мирјана Радеч Педагог VII 15 Н ДА 100  

3. 
Рада Смиљанић 

 
Библиотекар VII  Н ДА   

4 Славојка Туфегџић Библиотекар VI 38 Н ДА 90  

5. 
Јелена Костић 

 
Педагошки 
асистент 

IV 9,5 О НЕ 100  
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1.2.3. Административно-финансијско особље 

 

 

 

 

1.2.4. Помоћно- техничко особље 

Р
е

д
н

и
 б

р
о

ј 

Име и презиме Радно место 

С
тр

у
ч
н

а
 с

п
р

е
м

а
 

Р
а

д
н

и
 с

та
ж

 

О
д

р
е

ђ
. 

Н
е
о

д
р

е
ђ

е
н

о
 

Л
и

ц
е
 

А
н

га
ж

о
в
а

њ
е

 у
 

ш
ко

л
и

 %
 

А
н

га
ж

о
в
а

њ
е

 у
 

д
р

у
го

ј 
ш

ко
л

и
 

%
 

1
. 

Љиљана 
Смиљанић 

шеф 
рачуноводства 

VI 6,10 О НЕ 100 
 

2
. 

Слободанка 
Богојевић 

административно 
финансијски 
радник 

IV 4,8 О НЕ 50 
 

3
. 

Марко Пауновић секретар 
VII 3,5 О НЕ 100 

 

Р
е

д
н

и
 б

р
о

ј 

И
м

е
 и

 

п
р
е

зи
м

е
 

Р
а

д
н

о
 м

е
с
то

 

С
тр

у
ч
н

а
 

с
п
р
е

м
а

 

Р
а

д
н

и
 с

та
ж

 

О
д

р
е

ђ
. 

Н
е
о

д
р

е
ђ

е
н

о
 

Л
и

ц
е
 

А
н

га
ж

о
в
а

њ
е

 

у
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л

и
 %

 

А
н

га
ж

о
в
а

њ
е

 

у
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р
у
го

ј 

ш
ко

л
и

 

%
 

1. Милоје Марковић домар III 3,4 О НЕ 100  

2. Биљана Живановић сервирка- 
помоћни 
радник 

II 12,4 Н НЕ 40+60 
 

3. Душанка Бркић помоћни 
радник 

I 9,6 Н НЕ 100 
 

4. Слађана 
Јаковљевић 

помоћни 
радник 

I 7,8 Н НЕ 90 
 

5. Нада Тодоровић помоћни 
радник 

I 22,9 Н НЕ 100 
 

6. Анка Петровић помоћни 
радник 

I 20,9 Н НЕ 100 
 

7. Радина Ивановић помоћни 
радник I 

2 
месе

ца 
о не 90 

 

8. Зоран Живоиновић помоћни 
радник III 

6 
месе

ци 
о не 90 
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3.2.6. Закључци о саставу и квалификационој структури запослених  

 

 ПОСЛОВИ БРОЈ 
РАДНИКА 

СТРУЧНА 
СПРЕМА 

1. Директор 1 Висока 

2. Педагог 1 Висока  

3. Библиотекар 1 Висока 

4. Секретар 1 Висока  

5. Рачуновођа 1 Виша 

6. Српски језик 2 Висока 

7. Енглески језик 2 Висока 

8. Руски језик 1 Висока  

9. Математика 2 Висока 

10. Историја 1 Висока 

11. Географија 1 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 Висока5, Виша 3 

23. Домар 1 Средња 

24. Сервирка 1 Средња 

25. Раднице на одрж. 
чистоће 

4 Средња, Основна 
школа 

 
 
 
 

Радници на трудничком одсуству: 

 

Име и презиме Занимање 

Слађана Савић Помоћни радник 
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Радници на одсуству ради неге детета: 

 

Име и презиме Занимање 

Ненад Игњатовић Наставник историје 

Невена Стевановић Наставним музичког васпитања 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

 

ПОДАЦИ О УЧЕНИЦИМА 

 

 

4.1. Укупан број ученика, одељења и  ученика по одељењима 

Матична школа- Iциклус, разреди 
 

Редни број Разред 
 

Одељење Број ученика Укупно у разреду 

1. I 1 25 25 

2 II 1 14 14 

 II 2 15 15 

3. III1 1 17 17 

5. III2 1 14 14 

6. IV 1 27 27 

Укупно I- IV 6 112 112 

 
Издвојена – комбинована одељења 
 

Разред Доње Јабучје Скобаљ 
Укупно 

 

I 2 1 3 

II 
2 
 

1 3 

III 3 3 6 

IV 4 1 5 

I-IV 11 6 17 
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  Матична школа-IIциклус разреда 
 

Редни број 
Разред 

 
Одељење 

 
Број 

ученика 
Укупно у разреду 

1. V 1 14 
28 

2. V 2 14 

3 VI 1 19 
36 

4. VI 2 17 

5. VII1 1 17 
34 

6. VII2 2 17 

7. VIII1 1 16 
33 

8. VIII2 2 17 

Укупно V-VIII 8 131 131 

 
 
Рекапитулација 

Разред Број ученика 

I–IV 112 

V-VIII 131 

I-VIII 243 

 

СТРУКТУРА УЧЕНИКА ПО ПОЛУГОДИШТИМА У ШКОЛСКОЈ 2020/21. ГОДИНИ 
 

Одељење 
Број 

ученика 
Дечаци Девојчице ИОП 1 ИОП2 

 

I1 25 17 7   

II1 14 6 9 2  

II2 15 8 7 2  

III1 17 6 11   

III2 14 8 6   

IV1 27 19 8   

V1 14 8 6  1 

V2 14 8 7  1 

VI1 19 13 6 1 2 

VI2 17 10 7   

VII1 17 7 10  1 

VII2 17 8 10  - 

VIII1 16 9 7  - 

VIII2 17 7 10  1 

ИО Д. I- 2 I- 0 I- 2   

II  -      2 II- 0 II- 2   
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Јабучје III- 3 III- 2 III -      1   

IV  -4 IV- 3 IV- 1   

ИО Скобаљ 

I- 1 I- 1 I- 0   

II- 1 II- 1 III- 0   

III- 3 II- 1 III- 2   

IV- 1 IV- 1 IV -0   

Укупно 260 134 126 5 6 

 

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 25 7 17 0 0 24  

II1 14 6 9 15 0 15  

II2 15 8 7 14 - 15  

III1 17 6 11 5 12 17  

III2 14 8 6 14  14  

IV1 27 19 8 27 - 26  

V1 14 8 6 0 - 14 14 

V2 15 8 7 0 - 15 15 

VI1 19 13 6 19 - 19 19 

VI2 17 10 7 17 - 17 17 

VII1 16 7 10 17  17 17 

VII2 18 8 10 18 - 18 18 

VIII1 16 9 7 16  16 16 

VIII2 17 7 10 17  17 17 

ИО Д. 

Јабучје 

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

I-1 
II-0 
III-2 
IV-3 

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

 
11 

 
- 

11  

ИО 

Скобаљ 

I-0 
II-1 
III-3 
IV-1 

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

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

 
5 

 
- 

 
 

5 
 

Укупно 26O 134 126 253  260 133 
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Одељење 
Руски 
језик 

Домаћинство 

Цртање, 
сликање и 

вајање-шести 
разред 

Свакодневни 
живот у 

прошлости-
пети разред 

Укупно: 

V-VIII 134 33 28 73 134 

 
 
4.3. Број ученика путника 
 

О
д

е
љ

е
њ

е
 

Б
р

о
ј 

у
ч
е
н

и
ка

 

 Д
у
б

р
а

в
а
 

 

Ж
у
то

 

б
р

д
о
 

 П
а

љ
у
в
и

 

 С
ко

б
а

љ
 

 

Д
.Ј

а
б

. 

 Ј
а

б
у
ч
је

/

С
та

р
о

 

с
е

л
о

 
 

Г
.К

р
а

ј 

 

В
и

ш
 

 

Г
а
ј  

Ш
е

р
и

н
ка

 

I 25 9 2 3 0 0 1 4 3 1  
0 

II- 1 14 2 0 1 0 0 1 4 1 1 1 

II-2  15 6 0 0 1 0 2 1 1 1 1 

III- 1 17 7 2 0 1 0 1 1 2 1 2 

III- 2 14 9 1 0 0 0 1 0 2 0 1 

IV  26 6 1 1 1 0 2 1 2 2 1 

V 1 14 5 1 1 0 2 1 1 2 1 1 

V 2 14 3 1 0 1 3 2 1 2 0 1 

VI -1 19 4 0 1 2 3 1 2 1 1 1 

VI -2 17 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 

VII -1 17 3 2 1 2 2 2 2 1 0 1 

VII- 2 17 4 0 1 2 2 2 1 1 2 1 

VIII- 1 16 3 1 0 2 4 1 1 2 1 1 

VIII -2 17 3 1 0 2 1 1 1 1 2 1 

Укупно 242 
206 

путника 

64 13 11 14 18 18 19 20 15 14 

 
 
 
 
 
 
 
4.4. Социјална структура ученика 
 
 
Материјално стање 

 

Слабо Задовољава Солидно Добро Изванредно 

96 64 86 19  
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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: разведене, 

непотпуне, ванбрачне 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 убудуће 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 даровитих 

ученика. 

- 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: чија ће реализација допринети 

бољој оспособљености ученика за праћење наставних и ваннаставних активности( 

уџбеници, прибор, екскурзија). 

 
 

4.7. Дечје и ученичке организације у школи 

 

Од ученичких организација у школи су основане: 

1. Дечји савез - организатор ДаринкаМирић 

2. Ученички парламент- координатор Мирјана Радеч 

Руководиоци су урадили планове рада који су саставни део Годишњег плана. 
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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 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, као и кроз ангажовање педагошког 

асистента на успостављању боље сарадље са родитељима ученика, настоје се 

смањити наведени проблеми 

 

 

V 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА У ШКОЛСКОЈ 

2020/2021. ГОДИНИ 

 

5.1 Општа организација 

 

5.1.1.  Графички приказ организационе структуре школе 

 
 
 

ШКОЛСКИ ОДБОР 

ДИРЕКТОР 

САВЕТ 
РОДИТЕЉА 
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5.1.2. Финансирање рада школе- основни подаци 

 

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. Такође школа 

СТРУЧНИ 
САРАДНИЦИ 

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 

ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА 
МЛАЂИХ И СТАРИЈИХ 

РАЗРЕДА 

СТРУЧНИ АКТИВ 
ЗА РАЗВОЈНО 
ПЛАНИРАЊЕ 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА 

РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ 

ПРОГРАМА 
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 

ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 

 

КОМИСИЈЕ: 
 ИЗЛЕТ, ЕКСКУРЗИЈА И 

НАСТАВА У ПРИРОДИ 

 СПРОВОЂЕЊЕ 

ЗАВРШНОГ ИСПИТА 

 КОМИСИЈА ЗА ПОПИС 

ИМОВИНЕ 

 

 ... 

 

КОМИСИЈЕ 
ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА 

СТРУЧНА ВЕЋА ИЗ 
ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА: 
 РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 

 ДРУШТВЕНИХ 

НАУКА 

 ПРИРОДНИХ НАУКА 

 ...СТРУЧНА ВЕЋА 

УМЕТНОСТИ И 

ВЕШТИНЕ 
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сходно чл. 190. ЗОСОВ- а обезбеђује средства за бољи квалитет образовања 

добровољним учешћем родитеља 

( средства Савета родитеља). 

 

 

 

5.2. Динамика образовно- васпитног рада 

 

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

Доњем Јабучју, Скобаљу. У матичној школи формирано 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 јеједно комбиновано одељење (I-II-III-IV).  

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. Утврђенаје 

ситуација са наставним кадром и извршено је преузимање радника за потребна 

радна места. Извршена је подела предмета на наставнике, одређене су 

одељењскестарешине, извршено је формирање одељења I и V разреда.Урађени су 

сви распореди, набављени су уџбеници.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

наставника и ученика, рад у издвојеним  одељењима 

 

 

Време рада смена у матичној школи 
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У матичној школи рад се организује у две смене.  На основу законских 

прописаученици су подељени у три групе, у сваком одељењу има највише до 15 

ученика. 

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА  

I - ГРУПА 

1.ЧАС 7: 30    - 8: 00 

2.ЧАС 8: 05    - 8: 35 

3.ЧАС 8: 40    - 9: 20 

4.ЧАС 9: 25     - 9: 55 

 
II- ГРУПА 

1.ЧАС 10: 15    - 11: 45 

2.ЧАС 10: 50    - 11: 20 

3.ЧАС 11: 35    - 12: 05 

4.ЧАС 12: 10    - 12: 40 

 
III- ГРУПА 

1.ЧАС 14: 00  - 14: 30 

2.ЧАС 14: 35-   15: 05 

3.ЧАС 15: 20   - 15: 50 

4.ЧАС 15: 55  - 16: 25 

5.ЧАС 16: 30  - 17: 00 

 
ИЗДВОЈЕНА ОДЕЉЕЊА 

Доње Јабучје и Скобаљ 

1.ЧАС 7: 30    - 8: 00 

2.ЧАС 8: 05    - 8: 35 

3.ЧАС 8: 40    - 9: 20 

4.ЧАС 9: 25     - 9: 55 

 

РАСПОРЕД ДЕЖУРНИХ НАСТАВНИКА 

 
 

Дежурство у матичној школи је организовано свакодневно у првој и другој 

смени и у првој смени у издвојеним одељењима. Увек дежурају два наставника у 

једној смени. 
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Помоћ наставницима у дежурству су и помоћни радници. 

 
В

р
е

м
е
 

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

 

7:00 - 

10: 15 

Биљана Бајић 

Наташа 

Бајић              

Миливојевић 

Славојка 

Туфегџић 

Марија Милић 

Даринка 

Мирић 

Биљана 

Симић Грчић 

Биљана Бајић 

Наташа Бајић 

Миливојевић 

 

Даринка 

Мирић 

Биљана 

Симић Грчић 

 

 

 

10:15-

13:30 

Валентина 

Милутиновић 

Славојка 

Туфегџић 

Рада 

Милентијевић 

Рада 

Смиљанић 

Сузана Тасић 

Стефан 

Ђурић 

 

 

Јелена 

Рафаиловић 

Јелена 

Радовановић 

 

Мирјана 

Радеч 

Живан Радић 

 

13:30-

17:00 

Јасмина 

Ковачевић 

Ивана 

Секулић 

Мазић 

Драган 

Радовановић 

Светлана 

Миливојевић 

Маја Вујисић 

Радмила 

Станимировић 

 

Слађана 

Митровић 

Драган 

Радовановић 

Сања 

Радовановић 

Живан Радић 

 

 
 
 

 
 
На основу члана 28. став 6. Закона о основама система образовања и 

васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 ‒ др. закон, 10/19 и 6/20), 
министар просвете,наукеи технолошког развоја доноси 

 
 

 
П Р А В И Л Н И К  

О КАЛЕНДАРУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
OСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 
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Члан 1. 
Овим правилником утврђује се календар за остваривање образовно-васпитног 

рада основне школе за школску 2020/2021. годину.  

Члан 2. 
Обавезни и остали облици образовно-васпитног рада, утврђени прописаним 

планом и програмом за основне школе, планирају се годишњим планом рада.  

Члан 3. 
Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују 

се у току два полугодишта.  
Прво полугодиште почиње у уторак, 1. септембра 2020. године, а завршава се 

у петак, 29. јануара 2021. године.  
Друго полугодиште почиње у среду, 17. фебруара 2021. године.  
Друго полугодиште завршава се у петак, 4. јуна 2021. године за ученике осмог 

разреда, односно у петак, 18. јуна 2021. 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 случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених 
није могуће да школе остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном 
броју наставних седмица и наставних дана на годишњем нивоу, могуће је одступање 
у броју до 5% од утврђеног броја петодневних наставних седмица, односно 
наставних дана. 

У оквиру 36, односно 34 петодневне наставне седмице, школа је у обавези да 
годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици, изузев у случају 
када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да 
дани у седмици, који су распоређени годишњим планом рада, буду равномерно 
распоређени.  

Сваки дан у седмици неопходно је да буде заступљен 36, односно 34 пута, 
изузев у случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених 
није могуће обезбедити да сваки дан  у седмици буде заступљен утврђен број пута. 

 

Члан 5. 
 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. 
 У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених 
није могуће да школе остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном 
броју наставних седмица и наставних дана на годишњем нивоу, могуће је одступање 
у броју до 5% од утврђеног броја петодневних наставних седмица, односно 
наставних дана.  
 

Члан 6. 
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У току школске године ученици имају јесењи, зимски, пролећни и летњи 
распуст. 

Јесењи распуст почиње у среду, 11. новембра 2020. године, а завршава се у 
петак, 13. новембра 2020. године 

Зимски распуст има два дела – први део почиње у четвртак, 31. децембра 
2020. године, а завршава се у петак, 8. јануара 2021. године, а други део почиње у 
понедељак, 1. фебруара 2021. године, а завршава се у уторак, 16. фебруара 2021. 
године.   

Пролећни распуст почиње у петак, 30. априла 2021. године, а завршава се 
упетак, 7. маја 2021. године. 

За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у понедељак, 
21. јуна 2021. године, а завршава се у уторак, 31. августа 2021. године. За ученике 
осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се 
у уторак, 31. августа 2021. 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 
2020. године, Свети Сава 27. јануара 2021. године, Дан сећања на жртве холокауста, 
геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2021. године, 
Дан победе 9. маја 2021. године, Видовдан ‒ спомен на Косовску битку 28. јуна 2021. 
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.  
 Недеља, 8. новембар 2020. 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 ‒ 13. маја 2021. године, на први дан 
Рамазанског бајрама  и 20.  јула 2021. године, на први дан Курбанског бајрама; 

3) припадници јеврејске заједнице – 28.  септембра 2020. године, на први дан 
Јом Кипура; 

4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по 
грегоријанском календару – 25. децембра 2020. године, на први дан Божића; 

5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по 
јулијанском календару – 7. јануара 2021. 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 2. априла до 5. априла 2021. године;  
православни од 30. априла до 3. маја 2021. године). 

Члан 9. 
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 Избор и распоред републичких такмичења ученика основних школа, који 
ће бити одржани у периоду од понедељка, 17. маја 2021. године до недеље, 23. 
маја 2021. године, биће одређен програмом такмичења и смотри ученика 
основних школа и Стручним упутством о организовању такмичења и смотри 
ученика основних и средњих школа, за школску 2020/2021. годину. 
 За ученике који не буду учествовали на такмичењима, наведени дани су 
наставни. 
 
Члан 10. 

 
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 11. 
Време саопштавања успеха ученика и подела ђачких књижица на крају првог 

полугодишта, школа утврђује годишњим планом рада, у складу са овим 
правилником.  

Време поделе сведочанстава, као и време поделе диплома, 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 понедељак, 28. јуна 2021. године. 

Саопштавање успеха ученика музичке и балетске школе на крају другог 
полугодишта и подела сведочанстава и диплома обавиће се у складу са годишњим 
планом рада школе, у складу са овим правилником.  

 

Члан 12. 
 Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 26. 
марта 2021. године и у суботу, 27. марта 2021. године, а завршни испит у 
понедељак, 21. јуна 2021. године, у уторак, 22. јуна 2021. године и среду, 23. јуна 
2021. године. 

 
Члан 13. 

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основне школе за школску 
2020/2021. годину одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.  

Члан 14. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику РС – Просветном гласнику”.  
   
 
Број: 110-00-00151/2020-04 
 
У Београду, 5. јуна 2020. године 

  
 

  МИНИСТАР 
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Mладен Шарчевић 
 
 
 
 
 
 
 



Основна школа  „Димитрије Туцовић“ 
 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА  36 
 

 
10. новембар 2020.-распоред часова од среде 
08.април 2021.-распоред часова од петка 
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5.3. Примена мера заштите здравља ученика и запослених у току образовно-

васпитног рада школе...... ...... 17  

1. ПРЕДМЕТ И ПРИМЕНА СТРУЧНОГ УПУТСТВА  

Стручним упутством о организацији и реализацији образовно-васпитног рада у 
основној школи у школској 2020/2021. години ближе се уређују начин 
планирања, организовања и остваривања образовно-васпитног рада Основне 
школе и то непосредног образовно-васпитног рада и образовно-васпитног 
рада путем наставе на даљину, као и модели образовно-васпитног рада који ће 
се примењивати у  

школској 2020/2021. години у зависности од актуелне епидемиолошке 
ситуације, као и актуелних препорука и мера надлежних институција и органа, 
ради обезбеђивања заштите здравља ученика и запослених, спречавања 
ширења инфекције и заразних болести, као и остваривања права ученика на 
образовање.  

Уколико актуелна епидемиолошка ситуација буде окончана, препоруке и мере 
надлежних институција и органа усмерене за заштиту здравља становништва и 
спречавање ширења инфекције заразних болести буду стављене ван снаге и 
не постоји опасност за здравље ученика и запослених, односно уколико се за 
то стекну у потпуности безбедни услови, школе ће остваривати редовни 
непосредан образовно-васпитни рад.  

Уколико актуелна епидемиолошка ситуација буде таква да постоји опасност по 
здравље ученика и запослених и на снази су одговарајуће препоруке и мере 
надлежних институција и органа усмерене за заштиту здравља становништва и 
спречавање ширења инфекције школе ће организовати образовно-васпитни 
рад, у складу са овим стручним упутством.  

Упутство је намењено основним школама, ученицима, родитељима, односно 
другим законским заступницима ученика (у даљем тексту: родитељи), 
просветним саветницима и осталим запосленим у Министарству.  

2. ПРАВНИ ОКВИР  

Темa  
Стручним упутством ближе се уређују начин планирања, организовања и 
остваривања образовно-васпитног рада основне школе у складу са Законом о 
основама  

ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 -др. закон, 
10/19 и 6/20) и Законом о основном образовању и васпитању („Службени 
гласник РС”, бр. 55/13, 101/17, 27/18-др. закон и 10/19) иу складу са прописима 
којима се уређује план и програм наставе и учења, односно наставни план и 
програм у основном образовању и васпитању.  
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3. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ  

3.1. Искуство Републике Србије у остваривању наставе на даљину  

У школској 2019/2020. години у циљу правилног и уједначеног поступања 
основних школа у спровођењу Одлуке Владе Републике Србије о обустави 
извођења наставе у високошколским установама, средњим и основним 
школама и редовног рада установа предшколског васпитања и образовања 
("Службени гласник РС", број 30/20), у складу са Одлуком о проглашењу 
ванредног стања ("Службени гласник РС", број 29/20)  
и Уредбом о мерама за време ванредног стања ("Службени гласник РС", број 
31/20), Министарство просвете, науке и технолошког развоја, као надлежно 
министарство за образовање и васпитање (у даљем тексту: Министарство), 
организовало је учење путем наставе на даљину и на тај начин обезбедило 
континуитет у образовању ученика и раду образовно-васпитних установа.  

Настава на даљину организована је до краја наставне 2019/2020. године, с 
тим да су се часови у периоду од 17.03.2020. године до 15.06.2020. године 
емитовали на каналима Јавног медијског сервиса – PTC канал 2, PTC канал 3 
и PTC Планети.  

Путем телевизијских канала и мултимедијских интернет платформи, 
емитовани су часови наставе за ученике основних и средњих школа, 
укључујући и часове припремне наставе за завршни испит, као и часове 
посвећене анализи задатака у оквиру самопроцене знања и пробног завршног 
испита.  

Часови су емитовани према унапред утврђеном распореду за први и 
други циклус и сваки час трајао је од 25 до 30 минута.  

План наставних садржаја који су били предвиђени за снимање, у складу 
са програмима наставе и учења одређеног предмета, односно разреда 
припремао је Завод за унапређивање образовања и васпитања, као 
институција надлежна за припрему планова и програма наставе и учења.  

Посебна пажња посвећена је осигурању квалитета, припреми часа у 
складу са програмом наставе и учења одређеног предмета, односно у складу 
са дидактичко методичким упутством, као саставним делом прописаног 
програма.  

Истовремено, у складу са достављеним упутствима, школе су 
организовале образовно-васпитни рад путем наставе на даљину за своје 
ученике у складу са упутствима Министарства.  

Нови начини реализације наставе на даљину осмишљени су у складу са 
могућностима система и кратким роковима.  

Успостављањем националне платформе за онлајн учење на адреси 
тојаskola.gov.rs која подржава наставу емитовану на РТС-у уведена је 
интерактивност у виду тестова, а ова платформа допринела је изградњи 
саморегулације у учењу код ученика.  

У сарадњи са Канцеларијом за информационе технологије и електронску 
управу Владе Републике Србије (у даљем тексту Канцеларија) успостављено 
је веб-место rasporednastave.gov.rs на којем су доступни распореди PTC 
часова, линк ка платформи Моја школа тојаskola.gov.rs, препоруке за 
успостављање онлајн комуникације између наставника и ученика 
(софтверска решења и упутства).  



Основна школа  „Димитрије Туцовић“ 
 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА  40 
 

3.2. Искуства других земаља приликом поновног отварања 
школа  

На основу анализе искустава других земаља, које су у претходном 
периоду, приступиле поновном отварању школа, Министарство је дошло до 
налаза да не постоји научни консензус, на основу стручне литературе, о 
утицају затварања и поновног отварања школе на преношење SARS-COV-2 у 
заједници. Чињеница је да у већини земаља постоји велика забринутост 
ученика и родитеља због индиректног утицаја затварања школа.  

Већина примењених модела поновног отварања школа укључивала је 
смањење величине одељења (подела у групе), повећање физичке 
удаљености између ученика и ограничавање интеракције између група како 
би се умањио потенцијал за пренос вируса у школама.  

Оне земље које су поново отвориле школе увеле су одређену временску 
динамику реализације непосредне наставе (алтернативни распореди) у 
погледу времена почетака и завршетака наставе, као и времена за одморе и 
чишћење учионица и других просторија школе. Такође, велики број земаља 
користио је и комбиноване моделе, похађање наставе у различитим сменама 
(преподне, поподне) или похађање наставе алтернативним данима или 
недељама, док је мањи број земаља одржавао релативно уобичајене школске 
распореде.  

Многе од њих поново су отвориле школе само за млађе или старије ученике, 
како би расположив простор учинили безбедним за мањи број ученика. Неке 
земље поново су отвориле школе само за ученике млађих разреда, а након 
одређеног периода и за ученике старијих разреда. У ретким случајевима било 
је и земаља код којих су се сви ученици истовремено одмах вратили у школе.  

У великом броју земаља донета је одлука да ученици и/или запослени носе 
заштитне маске у школама, уз различито дефинисање доње старосне границе. 
Такође, имамо и земље које нису имале прописану обавезност ношења маски 
као део свог модела поновног отварања школа. У мањем броју земаља 
вршено је и мерење темепретуре на улазу у школу. У свим земљама се 
инсистирало на организованом додатном прању руку након одређених 
активности. Систематско тестирање на вирус SARS-COV-2 или антитела у 
школама вршило се у малом обиму и овај приступ се тренутно не примењује.  

4. ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ РАДУ ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ  

4.1. Посебан програм основног образовања и 
васпитања  

Посебан програм основног образовања и васпитања припрема Завод за 
унапређивање образовања и васпитања, на основу иницијативе 
Министарства, а у складу Законом.  

Посебан програм примењују све основне школе на територији Републике 
Србије у школској 2020/2021. години.  

Посебан програм садржи: дужину трајања часа; препоруке за организацију 
наставе; неопходне садржаје у складу са планом наставе и учења, који 
обезбеђују остваривање прописаних циљева, исхода и стандарда постигнућа; 
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дидактичко-методичко упутство за остваривање програмских садржаја; 
период остваривања прописаних програмских садржаја.  

У складу са Законом, а на основу Посебног програма час траје 30 
минута.  
Образовно-васпитни рад у школској 2020/2021. години планира се кроз 
организацију:  

-  
Наставе на даљину у школи Образовно-васпитног рада у школи кроз 
непосредни рад и наставом на даљину  

4.2. Настава на даљину у школи  

Настава на даљину је посебан облик образовно-васпитног рада којим ученици 
стичу основно образовање и васпитање на начин који обезбеђује остваривање 
прописаних циљева, исхода и стандарда постигнућа, тако што се један део 
прописаног плана и програма наставе и учења остварује путем наставе коју 
установа основног образовања и васпитања организује користећи савремене 
информационо-комуникационе технологије за учење, и то, пре свега, у 
ситуацијама у којима ученик није у могућности да похађа редовну наставу, 
непосредно у простору школе.  
Настава на даљину може се примењивати и у случају када одређен број 
ученика школе из разлога који се тичу безбедности и здравља није у прилици 
да присуствује редовној настави у школи.  

Настава на даљину организује се за ученике школе и обухвата наставу и друге 
облике образовно-васпитног рада (индивидуално, у групи или одељењу).  
Настава на даљину реализује се на основу Посебног програма основног 
образовања и васпитања.  

Основна школа користи само један систем за управљање учењем по циклусу, 
уважавајући узраст ученика.  

• Смернице за избор система за управљање учењем:  

-  
приступ садржајима и активностима могућ је у било које време, у зависности 
од програма и темпа рада корисника (24 часа током 7 дана у недељи); 
затворено је образовно решење (не постоји могућност приступа неовлашћеним 
лицима); доступан је путем интернета, посредством различитих врста 
дигиталних уређаја (рачунар, лаптоп, таблет, мобилни телефон) без обзира на 
инсталирану верзију оперативног система (Windows/Android/iOS/MacOS); 
локализован је на српски језик и/или на језике националних мањина; 
Омогућава креирање дигиталних садржаја који садрже текст, слике, звук, 
видео-записе и линкове  

ка провереним веб сајтовима на које наставник упућује ученике; омогућава 
учитавање и преузимање основних датотека (текстуални документ, табеларни 
прорачун, мултимедијална презентација); поседује уграђене функционалности 
које омогућавају комуникацију на релацији наставник-ученик и ученик-други 
ученици; омогућава интеграцију конференцијских алата (дељење Видео-
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записа, звука, екрана) са могућношћу снимања онлине предавања/садржаја и 
видео-записа који могу бити доступни свим ученицима на захтев (VoD - Video 
on Demand); омогућава наставницима да креирају квизове/тестове или 
упитнике за процену знања ученика; поседује могућност складиштења 
наставних материјала и ученичких радова; поседује могућност интеграције 
других веб-решења;  
Приликом одабира платформе за учење потребно је водити рачуна о 
каракеристикама платформе, у погледу доступности, односно времена 
коришћењ језика, оперативног система, употребе алата, простора за 
складиштење података и друго.  

Систем за управљање учењем јесте специјализовани софтвер који се користи 
за планирање и реализацију наставног процеса у онлајн окружењу, у коме је 
обезбеђена Интеракција свих актера, као и услови за процену ученичких 
постигнућа.  

Процес планирања наставе у оквиру система за управљање учењем, између 
осталог подразумева креирање дигиталних наставних садржаја, додавање 
отворених образовних ресурса, осмишљавање активности учења (задаци, 
радионице, форуми) које предвиђају пружање повратне информације и 
подстицање вршњачког учења. Ови специјализовани софтвери могу да 
обезбеде формативну и сумативну процену ученичких постигнућа уколико су 
епидемиолошке мере такве да се директна настава не препоручује ни у 
најмањим групама.  

4.2.1. Организација наставе на даљину на нивоу Републике Србије  
Министарство образовно-васпитни рад путем наставе на даљину (у даљем 
тексту: наставу на даљину) организује у сарадњи са Заводом за унапређивање 
образовања и васпитања емитовањем часова наставе, које припремају и 
реализују наставници запослени у школама на територији Републике Србије, 
на предлог школских управа  

Министарства, стручних друштава и заједница школа, као и самих школа и 
Завода.  

Снимљени часови чине базу примера добре праксе (у даљем тексту: База 
часова), која је доступна на РТС Планети и званичној интернет страници 
Завода и Министарства.  

Снимљени часови из Базе часова емитују се путем Јавног медијског сервиса 
Србије, према утврђеном распореду часова, чиме су доступни свим ученицима 
на територији Републике Србије и школе могу да их користе у случају 
ванредног стања или других ванредних ситуација и околности, у складу 
планом активности школе, као и у редовним околностима, према процени 
наставника и школе.  

У оквиру националне платформе за онлајн учење, односно система за 
управљање учењем Мудл (енгл. Moodle) који је назван Моја школа, на адреси 
тојаskola.gov.rs која подржава наставу емитовану на РТС-у ученици ће имати 
могућност праћења и реализације наставе на даљину, као и приступу 
тестовима. У сарадњи са Канцеларијом на веб-месту rasporednastave.gov.rs 
биће доступни распореди PTC часова, линк ка платформи Моја школа 
тојаskola.gov.rs, као и препоруке за успостављање онлајн комуникације 
између наставника и ученика (софтверска решења и упутства). наставе путем 
Јавног медијског сервиса Србије  
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Приказивање часова наставе на каналима РТС 2 и РТС 3 биће сваког радног 
дана у складу са распоредом, према утврђеној сатници приказивања часова 
(Табела 1). Ученици петог разреда пратиће наставу на каналу РТС 2 са 
почетком у 8.00 часова и распоредом од три часа дневно, док ће се настава за 
ученике (VI-VIII разреда) емитовати на каналу РТС 3, са почетком у 8.00 часова.  

Настава за ученике првог циклуса основног образовања и васпитања (І-ІV 
разреда) биће емитована на мултимедијској интернет платформи PTC 
Планета.  
Ученици од првог до седмог разреда имаће дневно по три часа, док ће ученици 
осмог разреда имати четири часа.  

Уколико актуелна епидемиолошка ситуација буде утицала на промену 
организације образовно-васпитног рада у школама, у виду проглашења 
ванредне ситуације, могућа је и промена сатнице емитовања часова, очему ће 
ученици и родитељи, као и школе бити благовремено обавештени (Табела 2).  

Табела 1. Часови наставе на Јавном медијском сервису за ученике другог 

циклуса  
РАЗРЕД  
Сатница приказивања часова  

08.00 - 08.30  
09.45 - 10.15  
Пети разред  
Седми разред  

08.35 - 09.05  
10.20 - 10.50  

РТС 2  
PTC 3  
09.10 - 09.40  
10.55 - 11.25  

08.00 - 08.30  
11.30 - 12.00  

Шести разред  
08.35 - 09.05  
Осми разред  
12.05 - 12.35  

12.40 - 13.10  
РТС 3  
09.10 - 09.40  
РТС 3  

13.15 - 13.45  

Табела 2. Часови наставе на Јавном медијском сервису  

Сатница   
РАЗРЕД  
Сатница приказивања часова  

08.00 - 08.30  
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13.15 - 13.45  
Први разред  

08.35 - 09.05  
Пети разред  

РТС 3  
13.50 - 14.20  

РТС 2  
09.10 - 09.40  
14.25 - 14.55  

08.00 - 08.30  
15.00 - 15.30  
Други разред  

08.35 - 09.05  
Шести разред  

РТС 3  
15.35 -16.05  

РТС 3  
16.10-16.40  
09.10 - 09.40 09.45 - 10.15  
16.45 - 17.15  
Трећи разред  

10.20 - 10.50  
Седми разред  

РТС 3  
17.20 - 17.50  

РТС 3  
10.55 - 11.25  
17.55 - 18.25  

11.30 - 12.00  

Четврти разред  
18.30 - 19.00  

19.05 - 19.35  
12.05 - 12.35  
Осми разред  

РТС 3  
РТС 3  
12.40 - 13.10  
19.40 - 20.10 20.15 - 20.45  
4.3. Образовно-васпитни рад у школи кроз непосредни рад и наставом на  

даљину  

Основна школа на основу Посебног програма доноси оперативни план 
организације и реализације наставе у складу са својим просторним и 
техничким могућностима.  
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Оперативни план организације и реализације наставе садржи:  

План наставе и учења у складу са посебним програмом; преглед расположивих 
ресурса; модел остваривања наставе; начин остваривања наставе на даљину, 
који укључује и податке оодабраној  

платформи за учење; - распоред часова по данима и разредима; - начин 
праћења и вредновања постигнућа ученика;  

начин праћења остваривања плана активности.  

Саставни део оперативног плана јесте и начин остваривања наставе на 
даљину за ученике који не располажу потребним материјалним ресурсима, 
уколико се, односно у периоду када се остварује настава на даљину, као и 
начин пружања додатне подршке за ученике којима је то потребно.  

Оперативни план организације и реализације наставе саставни је део 
годишњег плана рада школе и школског програма.  

Школа има аутономију да утврди време почетка часова и изврши временску 
организацију часова на дневном, недељном и месечном нивоу.  

Настава у школи организује се на начин који осигурава безбедност и здравље 
ученика и запослених, у складу са препорукама надлежних органа и 
институција, у школском простору.  

Организовати реализацију наставе на начин да свако одељење (групе) има 
своју учионицу, односно током малих одмора нема промене 
учионице/кабинета, осим када је то неопходно због специфичности наставних 
предмета и коришћења одређене опреме и наставних средстава.  

Број ученика који истовремено борави у школи не сме да пређе 50% укупног 
броја ученика у школи.  

Школе ће до 24. августа 2020. године доставити оперативни план организације 
и реализације наставе надлежној школској управи на сагласност.  

 

4.3.1. Модели образовно-васпитног рада  

Први циклус  

- за ученике првог циклуса, од I-IV разреда, настава се организује свакодневно 
у школи кроз непосредан образовно-васпитни рад;  
број ученика у одељењу већи од 15, одељење се дели у две групе (школа бира 
најоптималнији критеријум за поделу на групе); уколико је број ученика у 
одељењу 15 и мањи, одељење се не дели на групе, већ се настава реализује за 
све ученике истовремено у једном термину; за свако одељење (групе) одређује 
се учионица у којој се остварују часови наставе; групе долазе у два 
дефинисана термина (на пример од 8.00 часова и од 10.45); препоручује се 
флексибилан или клизни распоред звоњења, чиме би се постигло и различито 
време када су ученици на одмору и смањује се истовремени боравак ученика у 
просторијама предвиђеним за комуникацију (холови, ходници, тоалети и 
слично); ученици једне групе имају до 4 часа дневно; часови трају по 30 
минута, пауза између смена у којима групе имају часове, у трајању од 20 
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минута, планирана је за редовно чишћење, проветравање учионица и свих 
других простора у школи који се користе за наставу и учење; сви часови 
обавезних предмета реализују се непосредно у школи и то у учионици и на 
отвореном простору (у дворишту), када је год могуће, по утврђеном распореду; 
праћење и вредновање развоја, напредовања, ангажовања и оцењивања 
ученика обављаће се у току непосредног образовно-васпитног рада, у складу 
са прописима којима се уређује оцењивање ученика у основном образовању и 
васпитању; изборни програми/предмети и други облици образовно-васпитног 
рада реализују се или непосредно у школи или путем наставе на даљину у 
складу са просторним и техничким могућностима школе; приликом 
припремања за непосредну наставу у школи, наставници треба да израђују 
припреме за наставне јединице у дигиталном облику како би се оне могле 
користити иу моделу учења на даљину (питања, задаци, материјали за учење и 
вежбање итд); препоручује се школама да стручна већа наставника заједнички 
припремају и деле наставне садржаје; у реализацију појединих часова за 
ученике првог циклуса образовања укључени су стручни сарадници и 
предметни наставници уколико постоји потреба (ликовна култура, музичка 
култура и физичко и здравствено васпитање);  

Други циклус  

За ученике другог циклуса образовно-васпитни рад организује се кроз основни 
или кроз комбиновани модел.  

Школа врши усклађивање оперативних планова са Посебним програмом и има 
аутономију да припреми распоред часова за реализацију непосредног 
образовно васпитног рада, руководећи се дневним и недељним бројем часова 
који су за одговарајуће разреде дати у моделима који следе.  

Полази се од предмета који се полажу на завршном испиту, односно прво се 
разматрају предмети са већим фондом часова, па остали предмети, програми 
и други облици образовно-васпитног рада.  
То конкретно значи да се укупан редовни недељни фонд часова мења тако што 
се врши прилагођавање укупном недељном фонду часова непосредног 
образовно-васпитног рада.  

Прилагођавање се врши одабиром кључних наставних јединица по 
предметима и сажимањем преосталих часова наставе за ту недељу.  

Основни модел   
за ученике другог циклуса, од V-VIII разреда, у оним школама које имају 
просторних и кадровских могућности настава се организује свакодневно у 
школи кроз непосредан образовно-васпитни рад;  

школе које су укључене у обогаћен једносменски рад наставу организују 
свакодневно ушколи кроз непосредан образовно-васпитни рад; уколико је број 
ученика у одељењу већи од 15, одељење се дели у две групе (школа бира 
најоптималнији критеријум за поделу на групе); уколико је број ученика у 
одељењу 15 и мањи, одељење се не дели на групе, већ се настава реализује за 
све ученике истовремено у једном термину; за свако одељење (групе) одређује 
се учионица у којој се остварују часови наставе; групе долазе у два 
дефинисана термина у истој или супротној смени у односу на ученике првог 
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циклуса у зависности од расположивих кадровских и просторних ресурса; 
препоручује се флексибилан или клизни распоред звоњења, чиме би се 
постигло и различито време када су ученици на одмору и смањује се 
истовремени боравак ученика у просторијама предвиђеним за комуникацију 
(холови, ходници, тоалети и слично); ученици једне групе имају до 5 часова 
дневно; часови трају по 30 минута, пауза између смена у којима групе имају 
часове, у трајању од 20 минута, планирана је за редовно чишћење, 
проветравање учионица и свих других простора ушколи који се користе за 
наставу и учење; сви часови обавезних предмета реализују се непосредно у 
школи и то у учионици и на отвореном простору (у дворишту), када је год 
могуће, по утврђеном распореду; праћење и вредновање развоја, 
напредовања, ангажовања и оцењивања ученика обављаће се у току 
непосредног образовно-васпитног рада, у складу са прописима којима се 
уређује оцењивање ученика у основном образовању и васпитању; изборни 
програми/предмети и други облици образовно-васпитног рада реализују се или 
непосредно у школи или путем наставе на даљину у складу са просторним и 
техничким могућностима школе; приликом припремања за непосредну наставу 
у школи, наставници треба да израђују припреме за наставне јединице у 
дигиталном облику како би се оне могле користити и у моделу учења на 
даљину (питања, задаци, материјали за учење и вежбање итд); препоручује се 
школама да стручна већа наставника заједнички припремају и деле наставне 
садржаје;  
у реализацију појединих часова, уколико постоји потреба, укључени су и 
стручни сарадници.  

Комбиновани модел –ушколама где не постоје могућности да се организује 
настава свакодневно за све  

разреде другог циклуса, настава се реализује по комбинованом моделу; 
ученици другог циклуса, по разредима, имају организовану наставу 
непосредно у школи или путем наставе на даљину; ученици петог и шестог 
разреда, у складу са организацијом рада школе, у току једне недеље имају 
непосредан образовно-васпитни рад у школи понедељком, средом и петком, 
док ученици седмог и осмог разреда имају непосредан образовни рад уторком 
и четвртком. Наредне недеље разреди се ротирају, тако да седми и осми 
разред непосредан образовно-васпитни рад имају понедељком, средом и  

петком, а пети и шести разред уторком и четвртком; - школа може груписати по 
два и више разреда и на други начин, у складу са бројем  

одељења по разреду и расположивим кадровским и просторним ресурсима; - 
ученици других разреда у данима када немају непосредан образовно-васпитни 
рад  

у школи, имају наставу на даљину где треба тежити да се сви предвиђени 
наставни садржаји реализују на начин приказан у одељку Настава на даљину у 
школи; ученици када немају непосредан образовно-васпитни рад у школи 
прате часове наставе који се емитују путем Јавног медијског сервиса Србије; у 
току остваривања непосредног образовно-васпитног рада, уколико је број 
ученика у одељењу већи од 15, одељење се дели у две групе (школа бира 
најоптималнији критеријум за поделу на групе); уколико је број ученика у 
одељењу 15 и мањи, одељење се не дели на групе, већ се настава реализује за 
све ученике истовремено у једном термину; за свако одељење (групе) одређује 
се учионица у којој се остварују часови наставе; ученици једне групе имају до 5 
часова дневно; групе долазе у два дефинисана термина у истој или супротној 
смени у односу на ученике првог циклуса у зависности од расположивих 
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кадровских и просторних ресурса; препоручује се флексибилан или клизни 
распоред звоњења, чиме би се постигло и различито време када су ученици на 
одмору и смањује се истовремени боравак ученика у просторијама 
предвиђеним за комуникацију (холови, ходници, тоалети и слично); ученици 
једне групе имају до 5 часова дневно; часови трају по 30 минута, пауза између 
смена у којима групе имају часове, у трајању од 20 минута, планирана је за 
редовно чишћење, проветравање учионица и свих других простора ушколи 
који се користе за наставу и учење; сви часови обавезних предмета реализују 
се непосредно у школи и то у учионици и на отвореном простору (у дворишту), 
када је год могуће, по утврђеном распореду; оцењивање ученика у овом 
моделу наставе се реализује када су ученици ушколи уважавајући све 
принципе оцењивања, а праћење и вредновање развоја,  
напредовања и ангажовања ученика обављаће се у току непосредног 
образовно васпитног рада и у току остваривања наставе на даљину, у складу 
са прописима којима се уређује оцењивање ученика у основном образовању и 
васпитању; изборни програми/предмети и други облици образовно-васпитног 
рада реализују  
епосредно ушколи или путем наставе на даљину у складу са просторним и 
техничким могућностима школе; приликом припремања за непосредну наставу 
у школи, наставници треба да израђују припреме за наставне јединице у 
дигиталном облику како би се оне могле користити и у моделу учења на 
даљину (питања, задаци, материјали за учење и вежбање итд); препоручује се 
школама да стручна већа наставника заједнички припремају и деле наставне 
садржаје; у реализацију појединих часова, уколико постоји потреба, укључени 
су и стручни сарадници.  

 

4.4. Целодневна настава и продужени боравак  

Рад у целодневној настави и продуженом боравку организује се у складу са 
потребама ученика и родитеља због обавеза на радном месту и расположивим 
ресурсима школе.  

Целодневна настава  

Целодневна настава организује се сходном применом модела за организовање 
наставе за ученике првог циклуса садржане у овом упутству, у два термина за 
часове наставе и у једном термину за преостале активности у оквиру 
целодневне наставе.  

Организација рада одељења целодневне наставе: за ученике првог циклуса у 
одељењима целодневне наставе, настава се организује свакодневно у школи 
кроз непосредан образовно-васпитни рад. Почетак и завршетак рада у 
целодневној настави утврђује школа, по прибављеном мишљењу родитеља. 
уколико је број ученика у одељењу већи од 15, одељење се дели у две групе 
(школа бира најоптималнији критеријум за поделу на групе); групе долазе у 
истом термину, утврђеном за почетак рада целодневне наставе; образовно-
васпитни рад у одељењу целодневне наставе реализују два наставника, 
истовремено; након реализације часова, према раније дефинисаном 
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распореду, наставници се ротирају; сви часови реализују се непосредно 
ушколи и то у учионици и на отвореном простору (у дворишту), када је год 
могуће.  

4.5. Образовно-васпитни рад за ученике на дужем кућном и болничком 
лечењу  

Основна школа може да организује образовно-васпитни рад као посебан 
облик рада за ученике на дужем кућном и болничком лечењу, уз сагласност 
Министарства, у складу са законом и Правилником о начину организовања 
наставе за ученике на дужем кућном и болничком лечењу (,,Службени 
гласник РС“, број 66/18).  

За ученике који због здравствених проблема или хроничних болести не 
могу да похађају наставу дуже од три недеље, настава се организује код 
куће, односно у здравственој установи, док траје лечење, на начин и под 
условима утврђеним Правилником.  

Родитељ ученика који због здравствених проблема или хроничних 
болести не може да похађа наставу дуже од три недеље, дужан је да о 
потреби организовања наставе за ученика на кућном лечењу, обавести 
школу у коју је ученик уписан подношењем захтева, који садржи разлоге 
због којих је ученику неопходно организовати наставу на кућном лечењу.  

Уз наведени захтев, родитељ прилаже медицинску документацију и 
мишљење интерресорне комисије. Родитељ може доставити захтев и без 
мишљења интерресорне комисије, уз навођење разлога због којих није било 
могуће његово прибављање.  

4.6. Организација исхране ученика  

Школа обезбеђује оброке и ужину за ученике, припремом хране ушколи 
или наручивањем од одговарајућег добављача.  

Приликом организовања исхране школа је дужна да примењује све 
здравствено хигијенске мере заштите, у току припреме или пријема и 
сервирања хране, у складу са мерама заштите здравља које ће бити дате у 
посебном упутству.  

Сва лица која учествују у процесу припреме или пријема и сервирања 
хране дужна су да се придржавају мера заштите.  

Неопходно је одржавати највиши ниво хигијене просторија у којима се 
храна припрема, чува и сервира, као и непосредну претходну дезинфекцију 
свих просторија које припадају тзв. путу кретања хране.  

Препоручује се да сервирање оброка, кад год је то могуће, буде у 
учионицама. Уколико се за исхрану користи школска трпезарија, потребно је 
водити рачуна о броју  

ученика који истовремено бораве у тој просторији, распореду столова и 
међусобној Удаљености ученика.  

Размена хране и прибора међу ученицима није дозвољена, са чиме 
треба благовремено на одговарајући начин упознати ученике.  

Школа може да препоручи родитељима да њихова деца доручкују, 
односно ручају пре доласка ушколу, као и да у школу донесу ужину (у 
зависности дужине времена проведеног у школи).  
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5. УПУТСТВА  

5.1. Упутство за директора  

Директор школе одговоран је за законитост, организацију и квалитет 
образовно васпитног рада и свих активности установе, у складу са 
законом.  

-  
Предузима све потребне мере за благовремену припрему и регуларно 
спровођење образовно-васпитног рада у складу са законом, подзаконским 
актима и упутствима  

Министарства; Присуствује свим састанцима са представницима 
Министарства и учествује у свим активностима (програм обука, вебинари) 
везаним за припрему почетка нове  

Школске године; Директор у сарадњи са Тимом за обезбеђивање квалитета и 
развој установе, а на основу анализе реализације наставе на даљину у 
школској 2019/2020. години, израђује оперативни план организације и 
реализације наставе и руководи Тимом. Предлог оперативног плана 
организације и реализације наставе представља Наставничком већу, ради 
прибављања сагласности. На одговарајући начин упознаје све запослене и 
родитеље са начином организације образовно-васпитног рада и њиховим 
улогама (путем већ успостављених канала комуникације). Заједно са 
запосленима у понедељак 31. августа 2020. године у посебним терминима 
(поподневним часовима) организује пријем ученика и/или родитеља, првог и 
петог разреда, ради упознавања са одељењским старешинама и начином 
организације образовно-васпитног рада поштујући све прописане 
епидемиолошке мере. Организује посебан дан на почетку школске године, у 
циљу упознавања ученика са свим процедурама од значаја за остваривање 
образовно-васпитног рада и примену мера заштите здравља. Директор и 
стручни сарадници прате наставу и имају приступ виртуелним учионицама, 
онлајн часовима и другим облицима наставе на даљину. Стара се о 
реализацији оперативног плана, прати остваривање наставе и предузима 
одговарајуће мере у циљу потпуног обухвата ученика квалитетном наставом у 
безбедном окружењу. Извештава Министарство, односно надлежне школске 
управе Министарства о реализованим активностима и резултатима 
образовно-васпитног рада.  

15  
Доноси решења запослених о 40-часовној радној недељи усклађена са планом 
организације и реализације образовно-васпитног рада. Организује са 
посебном пажњом дежурства у школском објекту током наставног дана (у 
ходницима, дворишту, на уласку у школу), нарочито у периодима непосредно 
пре и после наставе, као и у време одмора, што укључује и разраду путања 
кретања ученика у заједничком простору (на пример, кретање десном страном 
степеништа и ходника, употреба посебаног улаза за ученике и запослене и 
посебног излаза у школски објекат и слично). Стара се о обезбеђивању услова 
за реализацију активности и услова за примену мера, као и за примену мера 
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заштите и безбедности здравља ученика и запослених, препоручених од 
стране надлежних органа и институција.  

5.2. Упутство за наставника и одељењског 
старешину  

Планира, припрема и остварује часове наставе у складу са оперативним 
планом, односно планом наставе и учења у складу са посебним програмом. 
Настоји да користи активне методе и приступе планирању и остваривању 
наставе. Има аутономију да у оквиру дневног распореда часова предвиђеног 
за непосредан рад са једном групом, самостално (наставник разредне 
наставе) или у сарадњи са другим наставницима (наставник предметне 
наставе) изврши прерасподелу временске динамике у складу са потребама 
примене интегративног тематског приступа у настави, односно реализације 
тематског дана. У току остваривања наставе на даљину нарочито води рачуна 
о оптерећености ученика, пажљиво одмеравајући обим и сложеност 
програмских садржаја и захтева према ученику, поштујући временску 
динамику предвиђену распоредом часова. Прати и вреднује развој, 
напредовање и ангажовање ученика у току непосредног образовно-васпитног 
рада и у току остваривања наставе на даљину и оцењује ученике у току 
непосредног образовно-васпитног рада, у складу са прописима којима се 
уређује оцењивање ученика у основном образовању и васпитању. Личним 
примером доприноси поштовању препоручених мера од стране надлежних 
органа и институција у циљу заштите и безбедности здравља. Стара се да 
ученици примењују мере заштите и безбедности здравља, препоручених од 
стране надлежних органа и институција. Сарађује са родитељима и пружа им 
потребну подршку. Одељењски старешина — благовремено, упозна ученике 
свога одељења и њихове родитеље са начином реализације образовно-
васпитног рада.  

5.3. Примена мера заштите здравља ученика и запослених у току образовно  

васпитног рада школе  
Школа је дужна да прати актуелну епидемиолошку ситуацију и све активности 
организује на начин који осигурава заштиту здравља ученика и запослених.  
У сарадњи представника Института за јавно здравље „Милан Јовановић Батут“ 
из Београда, представника Светске здравствене организације у Србији, 
представника Уницефа у Србији и Министарства припремљено је упутство о 
мерама заштите здравља ученика и запослених које се примењују у школама.  

Ово упутство, које ће такође бити достављено школама, садржи конкретне 
смернице за поступање у погледу ношења заштитних маски, држања физичке 
дистанце,  
риликом доласка и одласка ученика и запослених, питања одржавања  

оријама школе и употребе школске опреме и средстава и друга питања и 
процедуре од значаја за примену мера за заштиту здравља ученика и 
запослених.  
Осим тога, планирана је реализација припреме запослених у школама, кроз 
програме обука и вебинаре о примени мера заштите здравља ученика и 
запослених, а која ће се реализовати до почетка школске године. Припрема 
укључује и одговарајуће видео материјале, односно туторијале који су 
намењени и ученицима.  
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Класификациони периоди: 
 

I 6. 11. 2020. 

II 29. 01. 2021. 

III 23. 4. 2021. 

IV 04. 06. 2021. (осми разреди) 

 18.  6. 2021.(од првог до седмог) 

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

5.2.3.  Календар важних догађаја и активности 
 

 

АКТИВНОСТ ДАТУМ 

Почетак школске године 01.09.2020. год. 

Пријем првака у школи 01.09.2020. год. 

Дечија недеља се одржава под 
слоганом : « Подељена је срећа два 
пута већа»  

05.10.2020.-09.10.2020. 

Први дан: Представљање књиге:”Буквар 
дечијих права” Љубивоје Ршумовић 

05.10. 2020. год. 

Други дан: Садња дрвета генерације 06. 10. 2020. год. 

Трећи дан: Дан отворених врата 07. 10. 2020.год. 

Четврти дан: Маскенбал 08. 10. 2020. год. 

Пети  дан: Приредба 09. 10. 2020. год. 

Недеља школског спорта   1.седмица октобра 

Дан сећања на српске жртве IIсветског 
рата  

21. 10. 2020. год. 

Празник дан примирја  11. 11. 2020. год. 

Дан просветних радника          8.11. 2020. год. 

Крај I ромесечја  06.11. 2019. год. 

Одељењска и Наставничко веће 09.11. 2020. год. 

Свети Сава – школска слава         27. 01. 2021. год. 

Крај I полугодишта  29. 01. 2021. год. 

Одељењска и Наставничко веће 29.01.2021. год. 

Државни празник – Дан државности  15-16. 07. 2021. год. 

Пробни завршни за 8. разред 26.-27.03.2021.год. 

Крај III тромесечја  23. 04. 2021. год. 

Одељењска и Наставничка већа 26. 04. 2021. год. 

Државни празник – празник рада         1-2. 05. 2021. год. 
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Дан школе         09. 05. 2021. год. 

Екскурзије ученика I/ VIII         Мај 2021. 

Завршетак школске год. 8 . раз. 02. 06. 2021. год. 

Одељенска и Наставничко веће за 8. 
раз. 

04. 06. 2021. год. 

Припремна настава и полагање испита 
за 8. разред  

       Од 07. 06.2021. 

Крај наставе I/ VIIраз.        18.06. 2020. год. 

Одељенска и нас. Већа за I/ VIIраз. 18.06.2021. 

Завршни испит за 8 . раз. 21.06.22.06..23.06.2021. 
год. 

Подела ђачких књижица и сведочанства         28. 06. 2021. год. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.  Организација ваннаставних послова школе 

 

5.3.1. Распред рада стручних сарадника 

Радно време педагога је од 800- 1400 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 

извођење екскурзија обезбедиће се од стране родитеља ученика. Екскурзије су 

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

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. 
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Задаци : 

- Проучавање  објеката  и феномена  у  природи и  уочавање  узрочно-

последичних  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. 

 

НАЧИН ОРГАНИЗОВАЊА 

Излет се организује за ученике од првог до седмогразреда у трајању од једног 

дана, уз претходно прибављену сагласност родитеља.За ученике седмог иосмог 

разреда се организује дводневни излет. 

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

посебно је задужен за: 

- животну и материјалну безбедност ученика; 

- реализацију плана и програма излета; 

- смештај ученика у превозу, као и 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 

Посете: родна кућа војводе Живојина Мишић у Струганику+ Црква у селу Рибница и 

Рибничка пећина+Бања Врујци и Чаробно село у бањи + ручак  
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IIIРАЗРЕД  

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  

VРАЗРЕД 

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  

VIIРАЗРЕД 

1. Јабучје- Нови Пазар-Јабучје  
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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...)  

(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 
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8) Јабучје – Водопад Рипаљка код Сокобање - Соко град – Сокобања – Јабучје  

47. 

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 

4) ЂАВОЉА ВАРОШ 
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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 

 

ПОСЕТА МАНИФЕСТАЦИЈА 

1) Међународни београдски сајам књига (октобар) 

2) Сајам науке (децембар) 

3)Дечији сајам (октобар или мај) 
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4) Ноћ музеја – Ваљево (мај) 

 

Радно време 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 

 

1.3.5. Распред пријема родитеља 

Месец Дан Датум 

Септембар Понедељак 30. 09. 2020. 

Октобар Уторак 31.10.2020. 

Новембар Среда 29.11.2020. 

Децембар Четвртак 28.12.2020. 

Јануар Петак 25.01.2021. 

Фебруар Понедељак 26.02.2021. 

Март Уторак 27.03.2021. 

Април Среда 25.04.2021. 

Мај Четвртак 31.05.2021.. 

 
ПЛАНИРАНО  ВРЕМЕ  У ТАБЕЛИ, ОЗНАЧАВА ПРИСУСТВО  РОДИТЕЉА  

ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ РАДУ  НАСТАВНИКА/УЧИТЕЉА                   
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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. 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 сервирају ученицима 

пецива. 

Списак ученика који се бесплатно хране предлажу одељењске 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 2020/2021. години 

 

5.4.1 Годишњи фонд обавезне, изборне, допунске и додатне наставе 

 
НАСТАВНИ ПЛАН  

  
Ре
д. 
бр
ој 

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 и 
здравствен
о 
васпитање 

3 108 3 108 3 108 3 108 

9. 
Пројектна 
настава 

  1 36 1 

 

 

36 
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10 
Дигитални 
свет 

1 36       

УКУПНО: А 20 720 20 756 21 720 20 720 

Број одељења 3 4 3          3 

Укупан фонд 
часова 

60 2160 84 3024 60 2160 60 2160 

Ре
д. 
бр
ој 

Б. 
ИЗБОРНИ 
НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТИ
3 

                        

1. 

Верска 
настава/Гра
ђанско 
васпитање 

1  36 1  36 1  36 1  36 

2. 
Народна 
традиција 

- -     1 36 

3. 
Лепо 
писање 

        

УКУПНО: Б 1     36   1     36 1 36 2 72 

Број одељња 3                         4 3 3 

Укупан фонд 
часова 

3 108 4 144 6 216 6 216 

         

 

 

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни наставни предмети 

Ред. 
Број 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-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 
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3. Додатни рад - - - - - - 1 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ред. 
Број 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ  
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

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

1. Час одељењског старешине 1 36 1 36 1 36 1 36 

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

1 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 

 

 
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 
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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 и здравствено  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. 
број 

В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
                   

1. Информатика и рачунарство      1 68 

   УКУПНО: В      1 68 

 
 
Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни наставни предмети 

Ред. 
број 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОГ РАДА 

ПЕТИ Разред 
ШЕСТИ РАЗРЕД СЕДМИ РАЗРЕД 

ОСМИ 
РАЗРЕД 

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. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ПЕТИ ШЕСТИ РАЗРЕД СЕДМИ РАЗРЕД ОСМИ РАЗРЕД 
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број ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОГ РАДА 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. 
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старешине 

 
VIII 

 
Припремна настава за 
ученике 8. раз. 
 

 
 
јун 

 
Предметни 
наставници 

Два часа из сваког 
предмета. 



Основна школа  „Димитрије Туцовић“ 
 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА  69 
 

5.4.2. Страни језици 

У школи се уче енглески као обавезан предмети руски језик – други страни језик 

 

5.4.3. Понуда изборних предмета у овој школској години  

 

I,II,III иIV разред:                                                  

-  грађансковаспитање 

-  верска настава 

 

-  народна традицијаIV- разред 

 

V,VI,VII иVIII разред: 

- грађанско васпитање 

- верска настава 

 

 

- цртање, сликање и вајање 

- свакодневни живот у прошлости 

- домаћинство 

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 Слађана Митровић 

Српски језик Бојана Симић Туфегџић 

Српски језик Јелена Рафаиловић 

Руски језик  Радмила Смиљанић 

Енглески језик Марија Милић 

Енглески језик Ивана Секулић Мазић 

Енглески језик Јелена Радовановић 

Ликовна култура Радмила Станимировић 

Ликовна култура Маја Вујисић 

Музичка култура Славојка Туфегџић 

Историја Ненад Игњатовић(Сања Радовановић 
Милутиновић-замена) 

Географија Милица Живојиновић 

Географија Живан Радић 

Физика Јасмина Ковачевић 

Хемија Јасмина Ковачевић 

Хемија Радмила Милентијевић 

Математика Светлана Миливојевић 

Математика Марија Марић 

Биологија Валентина Милутиновић 

Техничко образовање Александар Гавриловић 

Техничко образовање Светлана Миливојевић 

Физичко васпитање и спорт  Драган Радовановић 

Изабрани спорт Бранислав Павловић 

Изборни предмет – информатика и 
рачунарство  

Александар Гавриловић 

Цртање, сликање и вајање Радмила Станимировић 

Верска настава  Стефан Ђурић 

Домаћинство Јасмина Ковачевић 

Свакодневни живот у прошлости Ненад Игњатовић(Сања Радовановић 
Милутиновић-замена) 
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40-ЧАСОВНА РАДНА НЕДЕЉА   

Недељни фонд рада са ученицима у оквиру 40-часовне радне недеље – наставници  

А. Непосредан рад  - недељно 

  Име и презиме 
Одељ.  
Стар. 

% 

Р
е

д
о

в
н

а
 

н
а

с
т
а

в
а
 

О
б

а
в

е
з
н

а
 

и
з
б

о
р

н
а
 

н
а

с
т
а

в
а
 

И
з
б

о
р

н
а

 

н
а

с
т
а

в
а

/S
N

A
 

Д
о

п
у

н
с

к
а

 

н
а

с
т
а

в
а
 

Д
о

д
а
т
н

а
 

н
а

с
т
а

в
а
 

П
р

и
п

р
е

м
н

а
 

н
а

с
т
а

в
а
 

Ч
а

с
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С
 

В
а
н

н
а

с
т
а

в
н

е
 

а
к
т
и

в
н

о
с

т
и

 

С
л

о
б

о
д

н
е
 

а
к
т
и

в
н

о
с

т
и

 

П
о

с
е

т
е

, 

и
з
л

е
т
и

 и
 

е
к
с

к
у

р
з
и

је
 

Т
а

к
м

и
ч

е
њ

а
 

Н
а
п

о
м

н
а

 

У
к
у
п

н
о

 

1 
Бојана Симић 
Туфегџић 5-1 100 18 

  
1 1 0 1 0 1 1 1   24 

2 Јелена Рафаиловић 8-2 44,44 8     0,5 0,5 0,66 1           10,66 

3 Слађана Митровић   44,44 8     0,3 0,3       1   1   10,66 

4 
Ивана Секулић 
Мазић 6-2 66,66 12     1     1   1 1     16 

5 Марија Милић   45 10             1         11 

6 Јелена Радовановић   62,22 12     1       1 1       15 

7 Рада Смиљанић   88,88 16             1 1     Библи.10%   18 

8 
Александар 
Гавриловић 6-1 100 20           1 1   1 1   24 

9 Марија Марић 7-1 111,11 20     1 1 1 1       1   25 

10 
Светлана 
Миливојевић 

5-2 
86,66 16     1 1   1           19 

11 Драган Радовановић   100 20             1 1 1 1   24 

12 Бранислав Павловић   20 4               0,8       4,8 

13 Славојка Туфегџић   50 10             2        Библи.40%   12 

14 
Радмила 
Станимировић 

  
30 6             1,2         7,2 

15 Маја Вујисић   20 4             0,8         4,8 

16 Сања Радовановић   70 14     0,3 0,5         1 1   16,8 

17 Живан Радић   70 14     0,3 0,5         1 1   16,8 

18 Јасмина Ковачевић 8-1 80 16     0,5 0,5   1     1     19 
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19 
Радмила 
Милентијевић   20 4     0,5 0,5               5,0 

  Презиме и име 
Одељ.  
Стар.  

Р
е

д
о

в
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а
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с
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Н
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о
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н
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У
к
у
п

н
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20 
Валентина 
Милутиновић 7-2 80 16       0,5   1     0,5 1   19 

21 Стефан Ђурић   80   16             2 1     19 

22 
Наташа Бајић 
Миливој. 1-1 100 18     1     1   2 1 1   24 

23 Даринка Мирић 2-1 100 19     1     1   1 1 1   24 

24 
Биљана Симић 
Грчић 2-2 100 19     1     1   1 1 1   24 

25 Биљана Бајић 3-2 100 19     1     1   1 1 1   24 

26 Сузана Тасић 3-2 100 19 1   1 1   1   1       24 

27 Миланка Лукић 4-1 100 19   1 1 1   1   1       24 

22 
Наташа Бајић 
Миливој. 1-1 100 18     1     1   2 1 1   24 

28 Тања Протић 1-3 100 19     1 1   1   2       24 

29 Александар Лукић 2-4 100 19   1 1 1   1   1       24 

30 Снежана Којовић 1,2,3,4 100 19   1 1 1   1   1       24 
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Б. Остали послови  - недељно  

 

  Име и презиме 
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1 
Бојана Симић 
Туфегџић 10 0 1 1 1 1 0 0 2 0 0 16 40 1760 

2 Јелена Рафаиловић 4 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0 1 0 0 0 7 17,66 774,4 

3 Слађана Митровић 4 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0 1 0 0 0 7 17,66 774,4 

4 
Ивана Секулић 
Мазић 6 0 1 1 1 1 0,5 0,5 0 0 0 11 27 1161,6 

5 Марија Милић 5 0 0 0 0,5 0,5 0 1 0 0 0 7 18 792 

6 Јелена Радовановић 5 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 10 25 109,7 

7 Рада Смиљанић  10 0 1  0  1  1  0   1 0   0  0 14 35 1549 

8 
Александар 
Гавриловић 8 0 1 1 1 1 0 0 1 3 0 16 40 1760 

9 Марија Марић  12 0 1  1   1 1  1  0  0  0,76  0  17,76 42,76 1953,6 

10 
Светлана 
Миливојевић 8 0 1 1 1 1 0 1 0 0,76 0 13,76 32,76 1513,6 

11 Драган Радовановић 8 0 0 1 1 1 1 2 1 0 1 16 40 1760 

12 Бранислав Павловић 1 0 0 0 1 0,2 0 1 0 0 0 3,2 8 352 

13 Славојка Туфегџић 4 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 8 20 880 

14 
Радмила 
Станимировић 2 0 0 0 1 0 0 1 0,8 0 0 4,8 12 520 

15 Маја Вујисић 1 0 0 0 1 0,2 0 1 0 0 0 3,20 8 352 

16 Сања Радовановић 7 0 1 0,2 1 1 0 1 0 0 0 11,2 28 1232 

17 Живан Радић 6 0 1 0,2 1 1 0 2 0 0 0 11,2 28 1232 

18 Јасмина Ковачевић 7 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 13 32 1408 

19 Радмила 1 0 0 0 0,5 0,7 0 1 0 0 0 3,2 8 352 
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20 
Валентина 
Милутиновић 7 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 13 32 1408 

21 Стефан Ђурић 6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 13 32 1408 

22 
Наташа Бајић 
Миливој. 8 0 1 1 1 2 1 2 0 0 0 16 40 1760 

23 Даринка Мирић 8 0 1 1 1 2 1 2 0 0 0 16 40 1760 

24 
Биљана Симић 
Грчић 8 0 1 1 1 1 1 2 0 1 0 16 40 1760 

25 Биљана Бајић 8 0 1 1 1 2 0 2 0 0 1 15 40 1760 

26 Сузана Тасић 8 0 1 1 2 2 1 1 0 0 0 16 40 1760 

27 Миланка Лукић 8 0 1 1 1 2 1 0 0 0 2 16 40 1760 

27 Тања Протић 10 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 16 40 1760 

29 Александар Лукић 10 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 16 40 1760 

30 Снежана Којовић 10 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 16 40 1760 
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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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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 Iдео 16.07- 10.08.2020. 

IIдео до 30.06.2020.  

 

4. Секретар 1 1.08-20.08.2020.  

5. Шеф рачуноводства 1 I део 24.08 -14.09.2020. 

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

Заједница ученика школе 

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

Одбор заједнице ученика школе доноси оријентациони 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 повезују 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 Славојка Туфегџић 36 

Спортска секција- фудбал Радовановић Драган 36 

Сајт школемул.медијална Александар Гавриловић 36 

Литерално рецитаторска  Слађана Митровић 36 

Музичка Славојка Туфегџић 36 

Страног језика -ЕЈ Ивана Секулић Мазић 36 

Верска настава Стефан Ђурић 36 

Математика Марија Марић 36 
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Спортска- кошарка Бранислав Павловић 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 Тања Видић ИО.ДЈ. 36 

Драмско -рецитаторска Александар Лукић ИО.ДЈ. 36 

Драмско- рецитаторска  Снежана Којовић ИО.Скобаљ 36 
 

Друштвене организације 

Од ученичких организација у школи су основане: 

1. Дечји савез-организатор Мирић Даринка 

2. 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 се организује 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 крста.  

 

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 

школске зграде, 

двориште, врт и 

игралиште 

 

Стално 

IV - VIII 

I - III 

2 

5 
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игралишта 

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 

 

 
5.5.3. Одељењска старешинства 

  
 
Подела разреда наставницима  
 
Матична школа – Iциклус  
 

 
Издвојена одељења I циклус 

Место Наставник Комбинација 
разреда 

Доње Јабучје Тања Протић I- III 

Наставник Разред Одељење 
 

Наташа Бајић Миливојевић I 1 

Даринка Мирић II 1 

Биљана Симић Грчић II 2 

Сузана Тасић III 1 

Биљана Бајић III 2 

Миланка Лукић IV 1 
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Александар Лукић 

 
II-IV 

Скобаљ  
Снежана Којовић 

I- II- III- IV 

 
 
II циклус образовања 

 
 
 
 
 
 
5.5.4. Стручни активи 
 
 

У школи постоје следећи активи: 

 стручно веће наставника разредне наставе – руководилац:Сузана Тасић 

 стручно веће наставника друштвених наука – руководилац: Ивана Секулић 

Мазић 

 стручно веће наставника природних наука – руководилац:Марија Марић 

 стручно веће наставнка уметности и вештина- руководилац: Радмила 

Станимировић 

 стручни актив за  развој школског програма координатор:Мирјана Радеч-

педагог 

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

Бајић Биљана, Александар Гавриловић, Рада Смиљанић, Драган 

Радовановић, Радмила Станимировић 

 стручни актив за развојно планирање- руководилац: Ненад Игњатовић-

Сања Радовановић Милутиновић 

 Тим за самовредновање- руководилац: Валентина Милутиновић 

 Тим за међупредметне компетенције-руководилац:Валентина 

Милутиновић 

Наставник Разред Одељење 
 

Бојана Симић Грчић V 1 

Светлана Миливојевић V 2 

Александар Гавриловић VI 1 

Ивана Секулић Мазић VI 2 

Марија Марић VII 1 

Валентина Милутиновић VII 2 

Јасмина Смиљанић VIII 1 

Јелена Рафаиловић VIII 2 
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Стручна већа и активи ће одржати најмање пет седница на којима ће се 

радити на oснову 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. 2020.- 2021. годину. 
 

Назив Тима Чланови Тима Правни 
основ 

Напомена 

Тим за културну и јавну 
делатност  
( приредбе...)  
 

1. Тања Протић 
2. Славојка Туфегџић 
3. Слађана Митровић 
4. Наташа Бајић 
Миливојевић 
5. Бојана Симић 

ЗООВ чл. 
39 
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Тим за школски спорт и 
спортске активности  

1.Драган Радовановић 
2. Бранислав Павловић 
3. Даринка Мирић 
 

ЗООВ 
чл.  

 
 
 
 

Тим за слободне 
активности  

1. Биљана Бајић 
2. Славојка Туфегџић 
3.Јелена Радовановић 

ЗООВ- 
Чл.  

 
 
 
 

Тим за заштиту од 
дискриминације, насиља, 
злостављања и 
занемаривања 

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

ЗООВ 
Чл. 41 

 

Тим за здравствену и 
социјалну заштиту 

1. Драган Радовановић  
2. Јелена Костић 
3. Биљана Симић –
Грчић 
4. Мирјана Радеч 
5..Јелена Костић 

ЗООВ 
Чл. 44, 
45 

 

Тим за заштиту животне 
средине 

1. Живан Радић 
2. Наташа Бајић-
Миливојевић 

ЗООВ- 
Чл. 46 
 
 
 

 

Тим за сарадњу са 
породицом 

1. Наташа Бајић 
Миливојевић 
2. Светлана 
Миливојевић 
3. Стефан Ђурић 
4. Јелена Костић 

ЗООВ- 
48 

 

Тим за излете, екскурзије и 
наставу у природи 

1. Сузана Тасић 
2. Живан Радић 
3.Јелена Рафаиловић 

ЗООВ, 
Чл.49 

 

Тим за инклузивно 
образовање 

1. Тања Протић-
руководилац 
2. Ивана Секулић Мазић 
3. Сузана Тасић 
4. Мирјана Радеч 
5. Александар Лукић 
6. Јелена Костић 
7. Биљана Симић-Грчић 

ЗОСОВ 
Чл. 130 
Став 14 

 

Тим за школски маркетинг 1. Бојана Симић 
Туфегџић- руководилац 
2. Драган Радовановић 
3. Александар 
Гавриловић 
 

ЗООВ- 
Чл. 52 

 

Тим за стручно 1. Мирјана Радеч ЗОСОВ   
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усавршавање  2. Биљана Бајић 
3. Јасмина Ковачевић 

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. Биљана Симић Грчић 
2.Снежана Којовић 
3.Мирјана Радеч 

ЗОСОВ 
Чл. 130 
Став 14 
 
 

 

Тим за професионалну 
орјентацију 

1. Мирјана Радеч  
2. Јелена Рафаиловић 
3. Александар 
Гавриловић 
 

ЗООВ 
Чл. 130 
став. 14 

 

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.Мирјана Радеч 

ЗОСОВ 
Чл. 130 
Став 14 

 

Тим за Школски програм и 
Годишњи план рада 

1..Ивана Секулић Мазић 
2.Мирјана Радеч 
3. Биљана Симић Грчић 
4. Александар 
Гавриловић 

ЗОСОВ 
чл. 130 
Став 14 

Именује 
Наставничко 
веће 

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

1. Ненад 
Игњатовић(Сања 
Радовановић 
Милутиновић-замена) 
2. Тања Протић 
3. Александар  Лукић 
4.Александар 
Гавриловић 
5. Мирјана Радеч 
6. Сузана Тасић  
7.  Милан Бугарчић 
8. Савет родитеља 
9. Милица Ивковић 

ЗОСОВ- 
чл. 130 
Став 14 

Именује 
Школски 
одбор. 

Тим за мигранте 1.Мирјана Радеч 
2.Миланка Лукић 
3.Сузана Тасић 
4.Јасмина Смиљанић 
6. Александар Лукић 
 

ЗОСОВ- 
чл. 130 
Став 14 

 



Основна школа  „Димитрије Туцовић“ 
 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА  84 
 

Тим за међупредметне 
компетенције 

1.Валентина 
Милутиновић 
2. Мирјана Радеч 
3.Сузана Тасић 
4.Слађана Митровић 
5. Светлана 
Миливојевић 

  

 Предложени руководиоци Тимова ( редни бр. 1) заказују први састанак ( 
август) на ком бирају руководиоца и усвајају план рада за шк. 2020- 2021. 
годину. 

 Тимови руководиоци школске 2020- 2021. год. обавезни су да педагогу 
школе предају извештај о раду за шк. 2019- 2020. годину . 

 
 
 
 
 

VI 
 

 
ПЛАНИРАЊЕ АКТИВНОСТИ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

 

 

 

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. 2020/2021. 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 

Разредно веће 
Директор 
 
Одељењски 
старешина 
Одељењски 

 
 
1 
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-Остала питања старешина 

 
- 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 са циљем што 

бољег 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. Нарочито ставити акценат  на полугодишња и годишња 

тестирања  са намером да се периодично утврђују ефекти у постизању 

образовних стандарда како би се планирале наредне активности ка побољшању. 
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 6.1.2        ПЛАН СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ 
 

 
Одговорно лице: Сузана Тасић, руководилац Стручног већа за разредну наставу 

 
Сарадници у реализацији плана:Наставници разредне наставе: Наташа 

БајићМиливојевић, Даринка Мирић, Биљана Грчић Симић, Биљана Бајић, Миланка 
Лукић, Тања Протић, Александар Лукић, Снежана Којовић. Наставници енглеског 
језика - Јелена Радовановић, Марија Милић; вероучитељ – Стефан Ђурић. 
 
Делокруг рада: Унапређивање, праћење, анализа и вредновање васпитно-

образовног процеса 
 
 
Циљеви рада : 

 Унапређивање свих облика ВОР-а, да се деци боравак у школи учини 
занимљивијим и пријатнијим, да обогате своја знања, вештине и умења. 

 Анализа реализације наставног процеса. Праћење реализације планираних 
активности. Анализа васпитног рада. Стварање складне атмосфере у раду, 
развијање добре сарадње и тимског рада. Анализа постигнућа ученика на 
такмичењима. Праћење и вредновање рада ученика и израда 
инструмената за процену ученичких постигнућа. 

 Размена искустава у области унапређења наставе, коришћење наставних 
средстава, израда дидактичког материјала. Повећање дисциплине и успеха 
ученика и побољшање понашања ученика заједничким , тимским радом и у 
сарадњи са другим стручним тимовима школе. 

 Стручно усавршавање за рад са децом која заостају у раду и даровитом 
децом. Учешће на семинарима уз обавезу информисања осталих чланова 
стручног већа о садржају семинара. 

 
ПЛАН ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ 
 

Врема  
Реализације 

Активности/ теме Начин 
реализације 

Носиоци 
реализације 

 
 
август/ 
септембар 

-Усвајање плана Одељењског већа 
-Усвајање плана одељењског 
старешине 
-Усвајање плана и договор о 
распореду писменихзадатака 
- 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 првогполугодишта 
- Учешће у прослави Савиндана 
-Договор о ангажовању ученика за 
такмичења 
-Текућа питања 

 
 
усмени 
договор, 
пис. планови 

 
 
ОВ 
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Април 
 

-Утврђивање успеха и владања 
ученика на трећемкласификационог 
периоду 
-Екскурзије ученика 
-Текућа питања 

 
усмени 
договор, 
пис. планови 

 
 
Одељењско 
веће 
 

 
 
 
Јун 
 

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

 
усмени 
договор, 
пис. планови 

 
Одељењско 
веће 
 

 
 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ПРИРОДНЕ НАУКЕ 
 
 

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. Избор уџбеничких комплета за седми и осми разред 

3. 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, 
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3. Предлог поделе предмета – одељења на наставнике, 

4. Предлог глобалних и оперативних планова за школску 2021/2022. 

5. Разно                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ 

 
 

Р.Б. Име презиме Занимање Функција у стручном 
већу 

1. Ивана Секулић 
Мазић 

наставник енглеског 
језика 

Председник Стручног 
Већа 

2. Јелена Радовановић наставник енглеског 
језика 

Записничар  

3. Марија Милић наставник енглеског 
језика 

Члан Стручног Већа 

4. Рада Смиљанић наставник руског језика Члан Стручног Већа 

5. Бојана Туфегџић наставник српског језика Члан Стручног Већа 

6. Слађана Митровић наставник српског језика Члан Стручног Већа 

7. Јелена Рафаиловић наставник српског језика Члан Стручног Већа 

8. Ненад Игњатовић наставник историје Члан Стручног Већа 

  
Сарадници у реализацији плана: ПП служба и чланови Стручног Већа 
друштвених наука 
  
Делокруг рада: Израда глобалних и оперативних планова, идентификовање 

ученика за допунску и додатну наставу и идентификовање ученика са посебним 
потребама као и планирање ИОП и ИОР планова, организација додатне наставе и 
припреме за такмичења, распоред писмених задатака и контролних вежби, 
утврђивање програмских основа за уједначавање оцењивања у складу са 
законским регулативама, стручно усавршавање наставника, примена активне 
наставе у настави енглеског језика, реализација угледних и огледних часова, 
корелација са другим предметима, припрема и одржавање Дечје недеље и 
Европског дана језика, припрема и одржавање активности за Дан школе, 
предузимање мера за побољшање рада и успеха ученика.  
  
Циљеви рада: Усклађен распоред контролних и писмених вежби ради 
равномерне оптерећености ученика као и критеријум оцењивања, унапређење 
наставе кроз активну наставу и унапређење успеха и резултата ученика путем 
коришћења савремених средстава за учење, оспособљавање ученика да 
овладавају комуникативним вештинама и развију сазнајне и интелектуалне 
способности, коришћење информационе технологије у настави енглеског језика у 
циљу побољшања успеха ученика, развијање способности и метода учења 
страног језика. 
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САДРЖАЈ РАДА 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗ
АЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 
ПОСЛА 

ЦИЉНА 
ГРУПА 

(са киме 
се ради) 

Очекивани 
ефекти и 
предлог 

критерију
ма 

успешност
и за план 

Особа 
или тим 

који 
врши 

евалуаци
ју плана 

ОБЛАСТ 
РАДА 

ПЛАНИРА
НЕ 

АКТИВНО
СТИ 

Планира
ње 
допунск
а и 
додатне 
настава, 
као и 
ИОП и 
ИОР, 
такмиче
ња 

Израда 
индивидуа
лних 
образовних 
планова 

септемба
р 

Чланови 
Стручног 
Већа 

Ученици 
који прате  
ИОП и 
ИОР 

Побољша
ње успеха 
ученика 
који имају 
потешкоће 
у 
савладава
њу 
редовне 
наставе, 
постизање 
успеха и 
завидних 
резултата 
на 
такмичењи
ма, 
унапређењ
е 
комунактив
них 
способност
и ученика и 
развијање 
сазнајних и 
интелектуа
лних 
способност
и, 
богаћење 
вокабулара
, 
унапређењ
е наставе 
путем 
угледних и 
огледних 
часова и 
коришћење 
активне 
наставе и 
савремени
х 

Чланови 
Стручног 
Већа, ПП 
служба 

Индивидуа
лизован 
начин рада 
са децом 
која имају 
потешкоћа 
у учењу и 
савладава
њу 
наставног 
плана и 
програма, 
рад са 
децом са 
посебним 
потребама 
 

Током 
године 

Чланови 
Стручног 
Већа 

Ученици 
који прате  
ИОП и 
ИОР 

Организац
ија 
школског 
такмичења 
и припрема 
за 
Општнско 
такмичење 
на 
часовима 
додатне 
наставе 

Друго 
полугоди
ште 

Чланови 
Стручног 
Већа 

Ученици 
који 
похађају 
додатну 
наставу 

Рад са 
надареном 
и 
талентован
ом децом 

Друго 
полугоди
ште 

Чланови 
Стручног 
Већа 

Ученици 
који 
похађају 
додатну 
наставу 

Анализа 
успеха 
ученика на 
такмичењи

Друго 
полугоди
ште 

Чланови 
Стручног 
Већа 

Ученици 
који 
похађају 
додатну 
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ма наставу средстава 
за учење Ваннаст

авне 
активно
сти 

Организова
ње 
разноврсни
х 
активности 
поводом 
Дечије 
недеље 

октобар Чланови 
Стручног 
Већа 

Ученици од 
првог до 
осмог 
разреда 

Организова
ње 
завршне 
представе 
на страном 
језику 

Мај  Јелена 
Радованов
ић, Марија 
Милић 

Ученици 
млађих 
разреда 
(од првог 
до 
четвртог) 

Рад у 
оквиру 
секције 

Током 
године 

Чланови 
Стручног 
Већа 

Ученици од 
првог до 
осмог 
разреда 

Израда 
паноа и 
плаката, 
организова
ње 
изложби 

Током 
године 

Чланови 
Стручног 
Већа 

Ученици од 
првог до 
осмог 
разреда 

Стручно 
усаврша
вање 

Посета 
стручним 
семинарим
а 

Током 
године 

Чланови 
Стручног 
Већа 

Чланови 
Стручног 
Већа 

Размена 
практичних 
искустава 
са 
семинара 

Током 
године 

Чланови 
Стручног 
Већа 

Чланови 
Стручног 
Већа 

Реализациј
а угледних 
и огледних 
часова 

Током 
године 

Чланови 
Стручног 
Већа 

Чланови 
Стручног 
Већа 

Реализациј
а часова 
корелације 
са другим 
предметим
а 

Током 
године 

Чланови 
Стручног 
Већа 

Чланови 
Стручног 
Већа 

 
 
 
 
 
 
6.1.3. План рада стручних актива 
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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 

Август Актив за Развојно 
планирање 
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2020- 2021. год. 
 

 
 
 
 
  
ПЛАН РАДА АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
 
 
Септембар  

 Усвајање и анализа школских програма за текућу школску годину 
 
Октобар 

 Утврђивање и уједначавање критеријумаоцењивања 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 
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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 2020-

 
 
 
 
 
 
 
IX 
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2021. год. 
- Остала питања 

 
 
 

САДРЖАЈ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИЛАЦ ПОСЛОВА 

- План рада- коначни текст 
- Праћење остваривања 
програма образовања и 
васпитања током 
Iтромесечја  
- праћење и анализа 
резултата рада ученика на 
крају Iтромесечја  
- 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 
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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. 
2020- 2021. 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. 2020- 2021. год. 
- Анализа сарадње са 
органима локалне 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI 
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самоуправе, 
организацијама,... 
- Вредновање резултата 
рада наставника и 
стручних сарадника- 
анализа спроведеног 
- Остала питања 

 

САДРЖАЈ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИЛАЦ ПОСЛОВА 

-Анализа остварености 
плана и програма, успеха, 
дисциплине на крају 2020- 
2021. 
- 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. 2020-
2021. годину 
- Остваривање Развојног 
плана установе  
- Анализа спроведеног 
самовредновања 
- План рада ПК за шк. 
2020- 2021 год.- нацрт 
- Остала питања 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1.5. План рада руководећих органа школе 
 

 
 
 

ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 
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Надлежности и одговорности директора школе дефинисане су чланом 126 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
Директор је одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности 
установе. Директор за свој рад одговара органу управљања и министру. 
План рада директора ОШ „Димитрије Туцовић“ усклађен је са законом о основама 
система образовања и васитања, Статутом установе и Правилником о 
стандардима и компетенцијама директора установе у образовно – васпитним 
институцијама (Сл.Гласник РС бр. 38/2013. План рада директора реализоваће се 
кроз шест области рада које су међусобно повезане. 
        На основу критеријума које утврђују стандарди компетенције директора, 
директор планира кључне активности којима обезбеђује унапређење квалитета 
рада који доприносе остваривању општих исхода образовања и васпитања 
дефинисани законом. На основу квалитативних и квантитативних показатеља који 
су саставни део плана рада директора, директор школе је у могућности да 
вреднује свој рад и да буде вреднован од стране других. 
 
Кључне области рада директора школе у оквиру којих се реализује план су: 

 
1. Руковођење васпитно-образовним процесом у школи; 
2. Планирање, организовање и контрола рада установе; 
3. Праћење и унапређивање рада запослених; 
4. Развој сарадње са родитељима/старатељима, органом 
управљања, репрезентативним синдикатом и широм 
заједницом; 
5. Финансијско и административно управљање радом установе 
6. Обезбеђење законитости рада установе. 
 

ОБЛАСТИ САДРЖАЈ 
АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗ
А ЦИЈЕ 

САРАДНИЦИ 
ОЧЕКИВАНИ 
ЕФЕКТИ 

СТА
НД 
АРД
И 
КВА
ЛИ 
ТЕТ
А 

1. РУКОВОЂЕЊЕ 
ВАСПИТНО- 
ОБРАЗОВНИМ 
ПРОЦЕСОМ 

    

Организује активности 
у циљу унапређења 
наставе и учења 
,мотивише запослене и 
ученике на 
проширивање 
искустава,стално се 
стручно усавршава 

током 
године 
 

Педагошко- 
психолошка служба, 
наставници 

Квалитетна 
настава и 
функционална 
знања 

 
1.2.1 
 

-Организовање 
превентивних 
активности које 
омогућавају безбедно 

 
током 
године 
 

Педагошко- 
психолошка служба, 
наставници 
Ученици, родитељи, 

Школа је 
безбедна и 
здрава средина 
 

 
1.2.2 
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окружење (дежурство 
наставника,поштовање 
правила понашања, 
вршњачка едукација); 
-обезбеђује да школа 
буде здрава средина са 
високим хигијенским 
стандардима 

помоћно особље 
 

-Медијска промоција 
резултата рада школе 
 

 
током 
године 
 

Тим за маркетинг 
школе 
 

значајне 
активности 
школе медијски 
пропраћене 

 
1.2.2 
 

-Организује угледне 
часове, презентације и 
промовише иновације у 
образовно- васпитном 
процесу 
 

 
током 
године 
 

Тим за стручно 
усавршавање, 
педагошко- 
психолошка служба 

наставни 
процес се 
реализује 
квалитетно 

 
1.2.3 
 

-Организује активности 
које подстичу 
креативност ученика, 
стицање 
функционалних и 
трајних знања,развој 
социјалних вештина и 
здравих стилова 
живота 

 
током 
године 
 

Тимови, 
наставници, стручни 
сарадници 
 

Наставне и 
ваннаставне 
активности у 
функцији 
развоја ученика 
 

 
1.2.3 
 

-Ствара услове и 
подстиче процес 
квалитетног 
образовања и 
васпитања за све 
ученике (таленте, 
ученике са посебним 
потребама,ученике 
избеглце трађиоце 
азила)  
-Учествује у изради 
ИОП-а 
 

 
током 
године 
 

Тим за инклузију, 
стручни сарадници 
 

Образовно- 
васпитни 
процес у 
функцији свих 
ученика 
 

 
 
1.2.4 

-Анализира постигнућа 
ученика на 
класификационим 
периодима, 
такмичењима, 
завршном испиту. -
Процењује ученичка 
постигнућа и награђује 
најбоље; 
- Промовише 
постигнућа ученика 

 
током 
године 
 

Стручни сарадници 
Наставници 
 

Образовно- 
васпитни 
процес у 
функцији свих 
ученика 
 

 
1.2.5 

2.ПЛАНИРАЊЕ, 
ОРГАНИЗОВАЊЕ И     



Основна школа  „Димитрије Туцовић“ 
 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА  99 
 

КОНТРОЛА РАДА 
УСТАНОВЕ 

-Организује и 
оперативно спроводи 
процес планирања и 
програмирања рада 
школе 

август, 
септемб
ра 
 

Педагошко- 
психолошка служба, 
наставно особље 

Благовремено 
урађени 
планови рада 
 

2.1 
 

-Израда акта о 
систематизацији и 
опису радних места 
 
-образује стручна тела, 
већа, тимове и активе 
 

до 1. 
септемб
ра 
 
до 1. 
септемб
ра 
 

Секретар,педагошк 
о-психолошка 
служба, 
 

Добра и 
квалитетна 
организациона 
структура 
запослених 
Успостављена 
координација 
рада стручних 
органа, већа и 
тимова 

2.2 и 
2.5 
 
 
2.2 
 

-Израда 
четрдесеточасовне 
радне недеље 
 

до 1. 
септемб
ра 
 

Педагошко- 
психолошка служба, 
стручна већа 

Запослени су 
равномерно 
оптерећени 
поделом 
задужења 

2.2 и 
2.5 
 

-Учешће у изради 
годишњег плана рада и 
школског програма 
 

до 1. 
септемб
ра 
 

Тимови, наставно 
особље, педагошко- 
психолошка служба 

Квалитетно 
урађен 
годишњи план 
рада и школски 
програм 
 

2.2 

-Упућивање планова 
рада Школском одбору 
на усвајање 

до 15. 
септемб
ра 
 

Секретар школе 
Усвојени сви 
планови на 
нивоу установе 

2.1 

Организовање процеса 
праћења, извештавање 
и анализа резултата 
рада школе и 
предузимање 
корективних мера 
 

 
током 
године 
 

Тимови, наставно 
особље, педагошко- 
психолошка служба 
 

Квалитетна 
анализа успеха 
и израда 
акционих 
планова у циљу 
унапређења 
рада школе, 
полугодишње и 
годишње 
извештавање о 
свим 
сегментима 
рада школе 

2.3 

-Упознавање Школског 
одбора, Савета 
родитеља, 
Наставничког већа, 
Педагошког колегијума 
са извештајима и 
анализама резултата 
рада и предузетим 

током 
године 
 

Тимови, наставно 
особље, педагошко- 
психолошка служба 
 

Школски одбор, 
Савет 
родитеља,Наст
авничко 
веће,Педагошки
  колегијум 
упознати са 
свим 

2.3 
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корективним мерама 
 

извештајима, 
анализама и 
предузетим 
корективним 
мерама 

-Информисање свих 
запослених о важним 
питањима живота и 
рада школе 

током 
године 
 

педагошко- 
психолошка служба 
 

Важне 
информације 
доступне свим 
запосленима 
преко огласне 
табле, седнице 
Наставничког 
већа, сајта 
школе 

2.4 

-Организује обуку 
запослених за примену 
савремених 
информационо- 
комуникационих 
технологија за примену 
у настави 

током 
године 

Наставнници, тим 
за стручно 
усавршавање 

82% запослених 
користи 
информационо- 
комуникационе 
технологије 

2.4 

-Спроводи ефикасан 
процес 
самовредновања рада 
школе 
 

током 
године 
 

Тим за 
самовредновање,пе
дагошко-
психолошка служба 

Резултати 
самовредновањ
а су у 
функцијиунапре
ђења квалитета 
рада школе  

2.5 

-Анализа успешности 
ученика на завршном 
испиту, ради 
планирања 
унапређивања рада 
школе 
 

новемба
р 

Наставници,оедаго
шко-психолошка 
служба 

Урађене 
анализе 
завршног 
испита и 
презентоване 
на 
Наставничком 
већу,Педагошко
м 
колегијуму,Саве
ту родитеља и 
Школском 
одбору 

2.5 

3.ПРАЋЕЊЕ И 
УНАПРЕЋИВАЊЕ 
РАДА ЗАПОСЛЕНИХ 
 

    

-Обезбеђивање 
квалитетног и стручног 
наставног кадра 

до 
1.септе
мбра 

Секретар 

Поштујући 
законске 
регулативе 
обезбеђен 
квалитетан 
наставни кадар 

 
3.1 

-Прати рад ментора и 
приправника 

током 
године 

Ментори 
Приправници 
стручно 
оспособљени за 

3.1 
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посао и 
прилагођени 
радној средини 

-Организује стручно 
усавршавање и 
професионални развој 
запослених 
 

током 
године 

Наставници, Тим за 
стручно 
усавршавање 

Планиране 
активности 
стручног 
усавршавања и 
професионално
г развоја 
остварене 

3.2 

-Својим примером и 
односом према послу и 
запосленима развија 
професионалну 
сарадњу,тимски рад  

 
током 
године 

Сви запослени 

Професионална 
сарадња, 
тимски рад, 
позитивна 
атмосфера 

 
3.3 

-Остварује педагошко-
инструктивни увид и 
надзор образовно-
васпитног рада у школи 

 
током 
године 

Педагошко- 
психолошка служба 

Побољшан 
квалитет 
наставе 
 

3.4 

4.РАЗВОЈ САРАДЊЕ 
СА 
РОДИТЕЉИМА/СТАРА
ТЕЉИМА, ОРГАНОМ 
УПРАВЉАЊА, 
РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ 
СИНДИКАТОМ И 
ШИРОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 

    

-Организује рад Савета 
родитеља 
 

Током 
године 

Педагошко-
психолошка 
служба,секретар, 
координатори 
Тимова 

Родитељи 
ефикасно  
учествују у 
животу и раду 
школе 

4.1 

-Организује дан 
отворених врата за 
родитеље 
 

Током 
године 

Наставници,Педаго
шко-психолошка 
служба 

-Побољшана 
сарадња и 
комуникација са 
родитељима 

4.1 

-Конструктивно 
решавање конфликата 
ученика у сукобу 
 

Током 
године 

Тим за заштиту 
ученика од насиља, 
злостављања и 
занемаривања,педа
гошко-психолошка 
служба 

Конфликтне 
ситуације 
успешно 
решене 

4.1 

-Правовремено 
обавештава Школски 
одбор о свом раду (два 
пута годишње), о 
реализацији васпитно-
образовног програма, 
Школског програма, 
Годишњег плана рада 
установе, 
финансијском 
Пословању, 

Током 
године 

Педагошко-
психолошка 
служба,Тимови 

Правовремено и 
детаљно 
обавештен ШО 
о свим 
сегментима 
рада школе који 
су предвиђени 
законском 
регулативом 

4.2 
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постигнућима ученика и 
другим питањима за 
којеје надлежан ШО 

Сарадња са 
репрезентативним 
синдикатом 
 
-Сарадња са локалном 
самоуправом и широм 
заједницом 

Током 
године 
 
Током 
године 

Представници 
репрезентативног 
синдиката 
 
Представници 
локалне самоуправе 
Представници 
важних институција 
на националном 
,регионалном и 
међународном 
нивоу 

Поштовање 
колективног 
уговора и 
закона 

4.2 
 
 
 
 
4.3 и 
4.4 

5.ФИНАНСИЈСКО И 
АДМИНИСТРАТИВНО 
УПРАВЉАЊЕ РАДОМ 
УСТАНОВЕ 

    

-Израда финансијског 
плана, благовремено 
планирање 
финансијских токова у 
циљу позитивног 
финансијског 
пословања 

Током 
године 

Шеф рачуноводства 

Ефикасно 
управљање 
финансијским 
ресурсима 

 
5.1 

-Распоређивање 
материјалних ресурса у 
циљу оптималног 
извођења образовно- 
васпитног процеса, 
праћење спровођења 
јавних набавки 
 

Током 
године 

Шеф 
рачуноводства,секр
етар 

Ефикасно 
управљање 
материјалним 
ресурсима, 
јавне набавке 
спроведене у 
складу са 
законском 
регулативом 

5.2 

-Израда потребне 
документације 
предвиђене законском 
регулативом 
 

током 
године 

Секретар,админист
ративно 
особље,педагошко-
психолошка служба 

Школа поседује 
законом 
прописану 
документацију 

5.3 

6.ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 
ЗАКОНИТОСТИ РАДА 
УСТАНОВЕ 

    

-Континуирано прати 
законску регулативу у 
области образовања, 
радних односа, 
финансија и управног 
поступка и новине 
примењује у пракси 

током 
године 

Секретар,админист
ративно 
особље,педагошко-
психолошка служба 

Школа 
функционише и 
поседује 
документацију 
урађену у 
складу са 
законском 
регулативом 

6.1 

-Организује, 
координира и омогућује 

током 
године 

Секретар,админист
ративно 

Школа 
функционише и 

6.2 
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израду и доступност 
општих аката и 
документације у складу 
са законом и другим 
прописима 
 

особље,педагошко-
психолошка служба 

поседује 
документацију 
урађену у 
складу са 
законском 
регулативом 

-Израђује планове за 
унапређење рада 
установе на основу 
стручно-педагошког и 
инспекцијског надзора 

током 
године 

Педагошко-
психолошка служба 

Урађена 
документација,о
пшти акти и 
прописи у 
складу са 
законом 

6.3 

 
  
Оперативни план по месецима:   
  
СЕПТЕМБАР: 
    Припрема за безбедну реализацију наставе у условима пандемије вируса 

КОВИД - 19 
  Подела задужења и решења за све облике рада 

Утврђивање распореда часова за све облике рада 
Утврђивање бројног стања на почетку школске године 
Припрема документације за школску 2020/2021. 
Саветодавни рад са ученицима и наставницима 
Анализа материјално-финансијског пословањ 
Учешће у јавним промоцијама школе 
Припшреме и учешће на седницама Школског одбора и Савета родитеља  
Обилазак ИО школе 
Сарадња са ШУ, локалном заједницом,установама и предузећима 
Израда плана јавних набавки 
Стручно усавршавање 

 
Остали послови 

 
ОКТОБАР: 

Увид у вођење педагошке документације 
Посета часовима непосредног рада 
Сарадња са локалном заједницом ,ШУ,  установама и предузећима    
Организација Дечје недеље    
Израда плана набавки опреме,наставних средстава 
Учешће у пројектима 
Остали послови 

НОВЕМБАР: 
Посете часовима,преглед педагошке документације 
Анализа успеха на крају првог класификационог периода 
Предлог мера побољшање  истих 
Учешће и праћење рада тимова и комисија 
Решавање актуелних проблема ученика и запослених   
Сарадња са локалном заједницом, ШУ,  установама и предузећима    
Остали послови 

ДЕЦЕМБАР: 
Саветодавни рад са наставницима и ученицима 
Анализа административно-финансијских послова 
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Припрема за израду завршног рачуна 
Попис основних средстава и ситног инвентара 
Припрема новог финансијског плана 
Сарадња са локалном заједницом,  ШУ,  установама и предузећима    
Остали послови     

ЈАНУАР: 
Праћење утрошка финансијских средстава и праћење законских прописа 
Анализа успеха на крају првог полугодишта 
Праћење и увид у реализацију фонда часова 
Преглед педагошке документације 
 Праћење утрошка енергената 
Подношење извештаја о раду директора 
Организација прославе школске славе  
       Припреме за организовање екскурзија   
 Сарадња са локалном заједницом , ШУ,  установама и предузећима    
Остали послови 

ФЕБРУАР: 
Анализа материјално-финансијског стања 
Сарадња са локалном самоуправом, ШУ,  установама и предузећима    
Организација и припрема школских такмичења 
Остали послови 

МАРТ: 
Организација општинских такмичења 
Посета часовима 
Саветодаван рад са ученицима и наставницима 
Присуство свим планираним састанцима   
Организација и план рада око уписа првака 
Организација рекреативне наставе 
Сарадња са локалном заједницом, ШУ,  установама и предузећима    
Остали послови 

АПРИЛ: 
Анализа постигнутих резултата на трећем класификационом периоду 
Припрема за извођење пробног завршног испита 
Преглед педагошке документације 
Праћење реализације развојног планирања и самовредновања 
Посете часовима  
Сарадња са локалном заједницом ,ШУ,  установама и предузећима    
Остали послови 

МАЈ: 
Анализа постигнутих резултата на такмичењима 
Припрема прославе Дана школе 
Организација припремне наставе за ученике осмог разреда 
Организација екскурзија   
Педагошко- инструктивни рад у вези са професионалном орјентацијом ученика 
Сарадња са локалном заједницом, ШУ,  установама и предузећима    
Остали послови 

ЈУН: 
Организација ЗИ 
Организација припремне наставе 
Организација разредних и поправних испита 
Анализа успеха и дисциплине на крају другог полугодишта 
 Планирање радова у школи за време летњег распуста  
- Сарадња са локалном заједницом,ШУ,  установама и предузећима    



Основна школа  „Димитрије Туцовић“ 
 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА  105 
 

            Остали послови    
ЈУЛ И АВГУСТ: 

 
Израда извештаја о раду директора,извештаја о раду школе,школског 

програма,плана рада школе.... 
Израда плана рада директора за наредну школску годину 
Рад на формирању одељења првог и петог разреда 
Израда распореда рада,плана задужења и решења о радним обавезама 

наставника 
Организациони послови око припрема за почетак школске године 
Организација припремне наставе,поправних и разредних испита  и ЗИ-

августовски рок 
Остали послови 

 
 

Август, 2020.године                                                            Директор школе: 
                                                                                      Горан Милинчић,психолог     

 
 

 
ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021.ГОДИНУ УСВОЈЕН НА 

СЕДНИЦИ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 14.09.2020. ГОДИНЕ. 
 
 

 
 
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 
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8. Ирена Марковић 

9. Жељко Ранковић 

Школски одбор је образовао сталне и повремене комисије. 

Школски одбор свој рад обавља на основу програма рада: 

 
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 
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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 

текуће одржавање и 

поправкена 

школскимобјектима  

Током године Директор, шеф 

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  

 
 
 
6.1.7. План рада Савета родитеља 
 

 
Основни програмски задаци Савета родитеља: 

- остваривање чвршће сарадње између породице и школе ради остваривања  

јединстваваспитно-образовних утицаја на ученике 

- ангажовање родитеља у реализацији програмских задатака школе и 

ефикаснијегваспитно-образовног рада са ученицима 

- организовање успешног повезивања школе са друштвеном средином 

- организовање и усмеравање рада савета одељења и родитељских 

састанака 

- педагошко-психолошко образовање родитеља 
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- предузимање потребних мера и акција за остваривање оптималних услова 

за рад школе 

Време 
реализације 

 

Активности/теме 
Начин 
реализације 

Носиоци 
реализације 

 

 - Конституисање Савета родитеља 
- Разматрање и усвајање програма 
рада Савета родитеља 
- Разматрање извештаја о 
реализацији програма рада школе 
за школску 2018/19. год. 
- Разматрање плана рада школе за 
школску 2019/20. год. 
- Усвајање предлога за осигурање 
ученика 
- Набавка уџбеника и школског 
прибора 
- Календар рада и планиране 
активности у наредном периоду 
- Родитељски динар; 
- Текуће ствари 

  
- 

    
    
    

  

седница чланови Савета 
родитеља, 
директор, 
секретар. 

координатор 

ПРВИ 
КВАРТАЛ 

 

Савета 
 

  
родитеља 

 

    
    
        

 

- Анализа успеха и владања ученика 
на првом кварталу 
- Анализа реализације часова 
редовне, додатне, допунске 
наставе и слоб. активности 
- Разматрање Програма за 
спречавање и заштиту деце од 
насиља, злост.и занемар. 
- Усвајање предлога за амбијенталну 
наставу и школу у 
природи 
- Текуће ствари 
 

  
    
    

  
седница 

чланови Савета 
родитеља, 
директор, 
секретар. 
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координатор 

ДРУГИ 
КВАРТАЛ 

 
Савета 

 

  
родитеља 

 
    
        

 

- Анализа успеха и владања ученика 
на првом полугодишту 
- Анализа реализације часова 
редовне, додатне, допунске 
наставе и слободних активности 
- Договор о обележавању школске 
славе Светог Саве, 
- Календар рада и планиране 
активности у наредном периоду 
- Текуће ствари 
 

  
    

  
седница 

чланови Савета 
родитеља, 
директор, 
секретар. 
координатор 

ТРЕЋИ 
КВАРТАЛ 

 
Савета 

 

  
родитеља 

 
        

 

 
 

- Анализа успеха и владања ученика 
на крају наст. год. 
- Анализа реализације часова 
редовне, додатне, допунске 
наставе и слободних активности 
- Разматрање такмичења ученика у 
организацији 
Министарства просвете 
- Разматрање остварених резултата 
на завршном испиту 
- Разматрање извештаја са 
амбијенталне наставе 
- Разматрање листе изабраних 
уџбеника за наредну шк. 
годину 
- Предлагање мера 
 

  
    
    
    

ЧЕТВРТИ 
КВАРТАЛ   

 

родитеља 

чланови Савета 
родитеља, 
директор, 
секретар. 
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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 1- Марија Марић 

II 1- Ивановић Марина 

II2-Трифуновић Марија 

III1- Љиљана Ранковић 

IV 1-Раденка Миљанић 

ИО Д.Јабучје- Марија Новковић (1. и 3. разред),  

 Мирјана Ђурђевић (2. и 4.разред) 

ИО Скобаљ- Јована Марковић 

V-1- Саша Бајић 

V-2- Весна Младеновић 

VI-1 – Славица Јевросимовић 

VI-2 –Зорица Милић 

VII- 1- Александар Јеленић 

VII- 2- Милан Тејић 

VIII- 1- Ирена Марковић 

VIII- 2- Радмила  Ивковић 

Представник Рома: Горан Петровић 

 

 
 

 

координатор 

 

седница 
Савета 
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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 

VIII, IX 
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педагога / / / 

5. Учешће у изради 
посебних програма 
образовно – васпитног 
рада 

VIII, IX 

 
стручни 
активи, 
органи и 
тимови 

 
разговори, 
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 
реализацији 
културнихманифестација, 
наступа ученика, акција, 
такмичења  

током године 

 
 
чланови НВ, 
директор 

 

 
презентација 
идеја, разговор, 
реализација 
активности 

2, 10, 11 

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 
инструмената 

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

II - VII 

одељењске 
старешине, 
школска 
комисија за 
уписне 
активности, 
координатор 
за уписне 
активности 
за ваљевски 
округ 

евиденциони 
упитник, 
анализе, 
статистичке 
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 

саветодавно – 
инструктивни 
разговори 

8, 10 
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ментори учешће у 
планирању рада 

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

 
 
 
током године 

 
 
одељењске 
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 

прво 
полугодиште 

чланови тима 
за сваког 

 
разговори, 

2, 5, 6, 8, 10 
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ученика којима је 
потребна додатна 
подршка и израда ИОП –а. 

појединачног 
ученика 

анализа, 
састављање 
профила 
 

V РАД СА РОДИТЕЉИМА ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

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

 
током године 

 
одељењске 
старешине 

 
саветодавни 
рад/разговори 
(информисање, 
пружање 
подршке) 

1, 9 

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

 
током године 

 
одељењске  
     
старешине  

 
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 

одељењске  
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 
Одељењски 
старишина 7. 
и 8. разреда 

разговори, 
радионице, 
предавања, 
презентације, 
брошуре, 
анкетирање 

 

VI РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА И ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ  

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 током године стручни разговори 10, 13 
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школе у оквиру рада 
стручних тимова, актива и 
комисија 

тимови, 
активи, 
комисије 

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 
ученику 

11 

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 

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

 
 
 
 
 
током године 

претраживање 
интернета, 
читање стручне 
литературе. 
разговори са 
педагозима, 
присуствовање и 
активно учешће у 
семинарима, 
менторски рад 

10, 11 

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 
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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 

 

 

6.2.2.ПЛАН РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ  

 

Предлагач плана: библиотекарСлавојка Туфегџић и Рада Смиљанић 

Сарадници у реализацији плана: Сви наставници, стручни сарадници и управа 

школе 

Делокруг рада(укратко): образовно-васпитна, библиотечко-информативна, 

културна и јавна делатност 

Циљеви:  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 
Оријентац
ионо 
време 
реализациј
е 
или  
учесталост 

Носиоц
и посла 

Циљна 
група 
(са киме 
се ради) 
 

Очекивани 
ефекти 
плана 
и  предлог 
критеријума 
успешности 
за план 

 
Особа 
или тим 
који 
врши 
евалуац
ију 
плана 

Области 
рада 
 

Планиране 
активности 

 
 
Планира
ње и 
програми
рање 
васпитно-
обр. рада 

 
Планирањ
е набавке 
литературе 
 

септембар библио
текар 

предмет
ни 
наставни
ци, 
учитељи, 
стручни 
сарадник 

-план 
набавке  
литературе 
-списак 
књига 
-
оперативни 
план рада 

 
комисија  
Наставн
ичког 
већа 

Планирањ септембар библио  
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е рада 
школског 
библиотек
ара 
 

текар библиотеке 
- план 
културних 
активности 
школе 
-ГПРШ и 
ШРП; 
 

 
Учешће у 
планирању 
ГПРШ и 
ШРП 

август/сеп
т. 

 стручни 
органи и 
тимови 
школе 

Учешће у 
планирању 
културних 
активности 
школе 
 

авг/септ.  школски 
тим за 
културне 
активнос
ти, 
Тим за 
маркетин
г школе 

 
 

   

 
Праћење 
и 
вреднова
ње 
образовн
о-
васпитног 
рада 
 
 
 
 

Упис 
корисника  
 
 

 
септембар 
 
 
 

 
библио
текар 

 
Ученици,  
наставни
ци, 
стр.сара
дници, 
остали 
запослен
и, 
грађанст
во  

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

 

издавање 
књига 

Током 
школске 
године 

библио
текар 

Ученици,  
наставни
ци, 
стр.сара
дници, 
остали 
запослен
и, 
грађанст
во 

-Повећање 
броја 
издатих 
књига у 
односу на 
претходну 
школску 
годину 

 

Одабирањ
е и 
припремањ
е 
литературе 
за разне 
обр-васп. 
активности 

Током 
школске 
године 

библио
текар 

Ученици,  
наставни
ци, 
стр.сара
дници, 
остали 
запослен
и, 
грађанст
во 

-списак 
литературе 

 

 
 

Испитивањ новембар библио Ученици,  - анализом  
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е потреба 
запослених 
и ученика 
анкетирањ
ем 

текар наставни
ци, 
стр.сара
дници, 
остали 
запослен
и 

резултата 
анкете бити 
у 
могућности 
да се 
ефикасније 
помогне  

 
Рад са 
наставниц
има 
 
 

Сарадња 
са 
наставниц
има у 
припреми 
ученика за 
коришћењ
е 
библиотек
е и 
самосталн
о 
коришћењ
е 
различитих 
извора 
знања 

Током 
школске 
године 

библио
текар 

Ученици,  
наставни
ци, 
стр.сара
дници 

Ученици 
оспособље
ни да 
самостално 
користе 
различите 
изворе 
знања 

 

 
 

 
Сарадња 
са 
наставниц
има око 
утврђивањ
а 
годишњег 
плана 
обраде 
лектире 

септембар библио
текар 

Ученици,  
наставни
ци, 
стр.сара
дници 

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

 

 Коришћењ
е ресурса 
библиотек
е у 
процесу 
наставе 

Током 
школске 
године 

библио
текар 

Ученици,  
наставни
ци, 
стр.сара
дници 

Занимљиви
ја настава и 
ученицима 
и 
наставници
ма; 
-
Осамостаљ
ивање 
ученика у 
учењу; 
-
Побољшањ
е успеха 
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ученика у 
%; 

 Информис
ање 
корисника 
школске 
библиотек
е о 
новоиздати
м књигама, 
стручним 
часописим
а и другој 
грађи 

Током 
школске 
године 

библио
текар 

Ученици,  
наставни
ци, 
стр.сара
дници 

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

 
 
 
 

 
Рад са 
ученицим
а 

 
Припрема 
ученика за 
самосталн
о 
коришћењ
е 
различитих 
извора 
знања и за 
лепо 
понашање 
у школској 
библиотец
и 

Током 
школске 
године 

библио
текар 

Ученици,  
наставни
ци, 
стр.сара
дници 

-Ученици 
оспособље
ни да 
самостално 
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 
појединачн
е задатке, 
теме и 
пројекте 

 
 
 
Током 
школске 
године 

 
 
 
библио
текар 

 
 
 
Ученици,  
наставни
ци, 
стр.сара
дници 

Повеђање 
интересова
ња ученика 
за 
истраживач
ки рад, 
- % 
повећања 
урађених 
пројеката и 
задатака уз 
помоћ 
библиотека
ра у односу 
на протеклу 
школску 
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годину 

  
Упознавањ
е ученика 
са 
правилима 
библиогра
фије 

 
Током 
школске 
године 

 
библио
текар 

 
Ученици,  
наставни
ци, 
стр.сара
дници 

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

 
 
 
 

  
Развијање 
позитивног 
односа 
према 
читању и 
важности 
разумевањ
а текста 

 
 
 
Током 
школске 
године 

 
 
 
библио
текар 

 
 
 
Ученици,  
наставни
ци, 
стр.сара
дници 

Ученици 
умеју да 
извуку 
важне 
информациј
е из 
прочитаног 
текста и да 
их 
презентују; 
- 
Побољшањ
е успеха 
ученика у% 

 
 
 
 

  
Упућивање 
ученика на 
истражива
чке методе 
у раду 

 
 
 
Током 
школске 
године 

 
 
 
библио
текар 

 
 
 
Ученици,  
наставни
ци, 
стр.сара
дници 

Ученици 
оспособље
ни да 
самостално 
користе 
лексиконе, 
речнике, 
енциклопед
ије; 
- број 
ученика 
који се 
пријављују 
за рад на 
пројектима 
из разних 
области 

 

 
Рад са 
родитељи
ма/ 
старатељ
има 
 
 

Остварива
ње 
сарадње 
са 
родитељи
ма у вези 
са 
развијање
м 

 
 
 
Током 
школске 
године 

 
 
 
библио
текар 

 
 
 
Родитељ
и 
ученика 

Повећано 
интересова
ње ученика 
за читање; 
-Повећан 
број 
издатих 
књига 
необавезне 
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читалачких 
навика 
ученика 
/родитељс
ки 
састанци, 
анкетирањ
е 
родитеља 

лектире у 
односу на 
протеклу 
школску 
годину; 

 
 
 

Уређење 
паноа за 
родитеље 

 
новембар 

 
библио
текар 

ученици, 
родитељ
и 
ученика 

Побољшан
о 
информиса
ње 
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 
директоро
м школе, 
стручним 
сарадниц
има и 
педагошк
им 
асистенто
м 
 

Учешће на 
стручним 
већима 

 
Током 
школске 
године 

 
библио
текар 

 
Директор 
стручни 
сарадни
ци,  
Педагош
ки 
асистент 

Побољшан
о 
информиса
ње чланова 
већа о раду 
школске 
библиотеке; 
Број 
седница на 
којима је 
библиотека
р узео 
учешће у 
дискусији, 
Број 
презентациј
а, број 
донетих и 
спроведени
х одлука;  
Број 
поднетих 
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извештаја о 
раду 
школске 
библиотеке;  

 
 
 

Припрема
ње и 
учешће  у 
организова
њу 
културних 
активности 
школе 

Током 
школске 
године 

библио
текар 

Школски 
тимови  

Допринето 
ефикаснијој 
и бољој 
организациј
и прослава 
и других 
културних 
манифеста
ција у 
школи; 
-број 
организова
них 
манифеста
ција; 
-број 
поднетих 
извештаја о 
одржаним 
манифеста
цијама 
број 
донетих 
закључака 

 

 
 
 
 
 
 

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

 
Током 
школске 
године 

 
библио
текар 

 
Школски 
тимови 

Побољшан
о 
промовиса
ње школе; 
-Број 
посета веб 
страници 
школе; 
-Број 
остављених 
коментара 

 

 
Сарадња 
са 
надлежни
м 
институци
јама, 
организац
ијама и 
јединицом 
локалне 
самоупра
ве 
 

 
Сарадња 
са 
матичном 
библиотек
ом града 
Ваљева и 
Градском 
библиотек
ом у 
Лајковцу 

 
Током 
школске 
године 

 
библио
текар 

 
ученици 

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

 
 
 
 
 

Сарадња 
са 
локалном 
самоуправ
ом 

 
Током 
школске 
године 

 
библио
текар 

 
Директор 
школе 

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

 

 
Вођење 
документ
ације и 
стручно 
усавршав
ање 
 
 

 
Праћење и 
евидентир
ање 
коришћењ
а 
литературе 
у школској 
библиотец
и 

 
Током 
школске 
године 

 
библио
текар 

 Благовреме
но 
информиса
ње свих 
корисника 
библиотеке 
о свим 
догађањим
а; 
-Број 
чланова 
библиотеке; 
- број 
издатих 
књига 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Вођење 
документа
ције о раду 
школске 
библиотек
е и 
шк.библио
текара 
 
Учешће на 
семинарим
а 

 
Током 
школске 
године 
 
 
 
Током 
школске 
године 

 
библио
текар 
 
 
 
 
 
Библио
текар 

 Ефикаснији 
рад 
библиотека
ра, лакше 
сналажење 
у 
документац
ији, лакше 
информиса
ње свих 
корисника 
библиотеке; 
Праћење 
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нових 
трендова у 
раду 
школске 
библиотеке;  
- број 
семинара и 
саветовања
; 
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6.2.3. План рада  педагошког асистента  

 

  I Пружање подршке и помоћи усмерених према  ученицима ромске 
националности  

Активности Период реализације 

1) Помоћ приликом уписа у основну школу и код 
прикупљања докумената за остваривање других 
права и услуга ван образовања и васпитања, а на 
основу уписа у установу; 

Март/април/август/септембар 

2) Подршка у обезбеђивању превоза до установе, 
уџбеника, других наставних средстава, асистивне 
технологије и друге опреме неопходне за активно 
учешће у настави и учење; 

Мај /јун /август/септембар 

3) Подршка и помоћ у превазилажењу баријера 
повезаних са специфичним етничким, културним, 
језичким и другим специфичним идентитетима у 
разумевању и афирмисању културне традиције 
заједница из којих деца и ученици долазе; 

Континуирано током школске 
године  

4) Подршка у процесу социјализације и 
укључивања у основну школу, одељење и 
подршку у препознавању стереотипа и других 
облика дискриминације и њиховој превенцији и 
превазилажењу; 

Континуирано током школске 
године 

5) Подршка ученика у развијању мотивације за 
учење, односно стицање образовања, као и 
грађењe позитивне слике о себи и својим 
капацитетима; развоју вештина за успешно 
школско учење, пружање непосредне подршке у 
учењу и изради домаћих задатака; савладавању и 
усавршавању српског језика; укључивању у 
ваннаставне активности и извршавању других 
обавеза у остваривању образовних циљева; 

Континуирано током школске 
године 

6) Помоћ у развоју позитивног става према 
настави и наставницима и развијању толеранције 
између ученика; прати и подржава децу и ученике 
у формирању позитивног односа према школи и 
наставку школовања; води рачуна о редовном 
похађању активности/наставе деце и ученика и 
прати редовност долазака у школу; прати 
здравствено-хигијенски статус, социјални статус 
ученика у оквиру одељења, потребе у вези са 
наставом, знањем и вештинама, посебна 
интересовања и склоности. 

Континуирано током школске 
године 

7) Прослеђивање и достављање инструкција, 
наставних садржаја и материјала  према 
ученицима који немају могућности да прате 
наставу на даљину 

Континуирано током школске 
године 

II  Пружање  помоћи  и подршке  наставнику и стручном сараднику 
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Активности Период реализације 

1) Помоћ у прикупљању информација и 
достављању докумената о породици, као и 
информација од породица, органа јединице 
локалне самоуправе, организација, установа, 
служби и удружења; 

Континуирано током школске 
године 

2) Подршка  у процесу уписа и укључивања  
ученика у школу; 

Март/април/август/септембар 

3) Помоћ  код праћења редовности похађања 
активности/наставе; 

Континуирано током школске 
године 

4) Подршка  у превазилажењу баријера које су 
повезане са специфичним етничким, културним, 
језичким и другим специфичним идентитетима 
деце и ученика; 

Континуирано током школске 
године 

5) Помоћ  у превазилажењу стереотипа и других 
облика дискриминације и њиховој превенцији; 

Континуирано током школске 
године 

6) Помоћ у планирању и реализацији активности 
на обезбеђивању толеранције и међукултурног 
дијалога у  школи, 

Континуирано током школске 
године 

7) Помоћ код укључивања садржаја из културне 
традиције деце и ученика у наставу и 
ванннаставне активности; 

Континуирано током школске 
године 

8) Поодршка у припреми/адаптацији, 
одговарајућих метода и дидактичког материјала 
за рад; 

Континуирано током школске 
године 

9) Мапирање ситуације о могућностима ученика 
за праћење  наставе на даљину    

Август/Септембар 

10)Остваривање сарадње са националним и 
међународним организацијама у циљу 
обезбеђивања техничке опремљености ромских 
ученика за праћење наставе на даљину  

Континуирано током школске 
године 

11) Помоћ  у вођењу педагошке документације Континуирано током школске 
године 

III  Пружање  помоћи  и подршке  родитељима 

Активности Период реализације 

1) Прибављање докуменатације за родитеље 
неопходне за остваривање права породице на  

Континуирано током школске 
године 

2) Давање неопходних информација за 
остваривање права и обавеза њихове деце у 
образовању и васпитању (прикупља информације 
и помаже родитељима при остваривању права на 
упис у припремни предшколски програм (у даљем 
тексту: ППП) и у први разред, коришћење 
афирмативне мере и др.) и о правима, обавезама 
и одговорностима родитеља; 

Март/април/август/септембар 

3) Пружање подршке праћењем и 
обавештавањем о редовности похађања 
наставе/активности, као и напредовању у учењу; 

Континуирано током школске 
године 



Основна школа  „Димитрије Туцовић“ 
 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА  129 
 

4) Подстицање мотивације родитеља за учење и 
образовање њихове деце; подстицањем сарадње 
породице и установе кроз теренски рад и 
обилазак породица; 

Континуирано током школске 
године 

5) Пружање помоћи у развоју родитељских 
вештина за помоћ деци за школско учење, израду 
домаћих задатака и извршавању других обавеза у 
остваривању образовних циљева; 

Континуирано током школске 
године 

6) у разумевању и афирмисању њихове културне 
традиције у установи, у препознавању стереотипа 
и других облика дискриминације и њиховој 
превенцији и превазилажењу, као и пружању 
помоћи родитељима и њиховој деци у социјалном 
укључивању, као и укључивању родитеља у 
тимове установе; 

Континуирано током школске 
године 

7) Мотивисањем родитеља за укључивање у 
активности школе (савет родитеља, предавања за 
родитеље и сл.). 

Континуирано током школске 
године 

 

 

 

 

 

6.2.4. План рада одељењских старешина 

 

Одељењски старешина је индивидуални стручни орган који руководи радом 

одељења у одељењу, са наглашеном организацијом, администарктивном и 

педагошком улогом. 

Одељењски старешина је 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 одељењске 

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:одељењска, 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 
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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. 

 
 
 
План рада Тима за развој међупредметних компетенција   
 

 

 
Планиране 
активности 

 

Време 
реализације 
 

Носиоци 
активности и 
други учесници 

Очекивани 
исходи  
 

Избор руководиоца,  
израда Плана рада  и 
подела задужења 
међу члановима Тима 

IX 

 
Чланови  
Tима за развој 
међупредметних 
компетенција 
Запослени у 
установи 
Ученици 

 

Развијање 
међупредметних 
компетенција кроз 
наставу свих 
предмета 

Анализа Годишњег 
плана рада 
наставника у погледу 
заступљености 
међупредметних 
компетенција 

X 

Анализа одржаних 
часова наставника у 
погледу  развоја 
међупредметних 
компетенција 

XI 

Реализација и анализа 
одржаних часова 
током тематског дана 
у погледу развоја 
међупредметних 
компетенција 

XII 
I 

Припрема, 
реализација и анализа 
остварености пројекта 

III 
IV 
V 
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Израда и усвајање  
Извештаја о раду 
Тима 

VI 

 

 

6.3.  Остали планови  

6.3.1. План рада ученичког парламента 

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

у школи јеоформљен Ученички парламент. Ученички парламент сачињен је од по 

два представникаученика VII и VIII разреда по одељењима. Чланови 

Ученичкогпарламента састају се једноммесечно или по указаној потреби. 

Активности Ученичког парламента: присуство седницама Наставничког већа 

и Школскогодбора, учешће у изради Годишњег програма рада школе, 

Правилника,изради и реализацијиШколског развојног плана, процесу 

самовредновања рада школе. 

Координатор Ученичког парламента је педагог школе:Мирјана Радеч 

 

 
САСТАВ ПАРЛАМЕНТА И НАЧИН ИЗБОРА 
 

1. Чланове Ученичког парламента сачињавају представници из одељења VII 

и VIIIразреда. 

2. Мандат представника траје једну школску годину. 

3. Представнике бира одељење тајним гласањем. 

4. Парламент бира председника, подпредседника и записничара. 

5. Председник и потпредседник се бирају тајним гласањем између 

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

 

 

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 

састанци, 
дискусије, 
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 

састанци, 
дискусије, 
писање 
извештаја, 
анализа, 
договор 

педагог, 
представници 
парламента 
 

 
Новембар  

1. Анализа успеха на крају првог 
класификационог периода 

одржавање 
састанка, 
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децембар 2. Предлози мера за побољшање 
успеха 
3. Однос ученика према домаћим 
задацима 
4. Припреме за новогодишње и 
божићне празнике и прославу 
школске славе  

дискусија, 
писање 
извештаја, 
анализа, 
договор 

педагог, 
представници 
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- 

 
Maj  

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  

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 годину 

 
-II- 

 
 
-II- 
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* Начин праћења реализације програма и носиоци праћења: увид у записнике 
(извештаји по обрасцу) сасастанака Ученичког парламента. Носиоци праћења: 
педагог. 

 
 
Састав ученичког парламента:  
 

Ред. бр. Име и презиме Разред 

1. Николина Гиговић VII-1 

2. Јована Јевросимовић VII-1 

3. Милена Чанчаревић VII-2 

4. Лазар Милић VII-2 

5. Ана Миливојевић VIII-1 

6. Никола Лазић VIII-1 

7. Милица Ивковић VIII-2 

8. Тамара Бајић VIII-2 

 

 

Председник ученичког парламента: Милица Ивковић 

Заменик: Тамара Бајић 

Записничар: Ана Миливојевић 

 
 
 
 
ПРОГРАМ РАДА ДЕЧИЈЕГ САВЕЗА 
 
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. 
Програмске активности у овој години су: 
 

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ ДИНАМИКА САРАДНИЦИ 

1. Израда плана за текућу школску 
годину. 

2. Хуманитарна акција (прикупљање 
гардеробе и прибора за школу  за 
ученике скромнијег материјалног 
стања). 

3. Обележавање Дечје недеље. 

   
 
септембар-
октобар 

 
 
Одељењске 
старешине, Педагог и 
наставник Физичког 

1.  Хуманитарна акција:“Пакетић за 
сиромашне и болесне“. 

2. Активности везане за 
обележавање Нове године. 

3. Активности везане за школску 
славу-Светог Саву. 

   
 
Новембар-
децембар-
јануар 

 
Комисија за КЈД и 
одељењске 
старешине 
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1.  Организовано извођење игара на 
снегу. 

2. Уређење паноа у учионицама и 
холу 

 
фебруар-март 

 
Наставник физичког 
и одељењсе 
старешине 

1.  Изложба радова за родитеље и 
ученике 

2. Уређење паноа „Наша екскурзија“. 

 
април-мај 

 
Одељењске 
старешине, 
наставник физичког и 
ликовног 

1.  Акција прикупљања старих 
уџбеника 

2. Свечаност поводом завршетка 
наставне године. 

 
Јун 

 
Одељењске 
старешине 

 

 

 

6.4. Планови непосредног образовно- васпитног рада 

 

6.4.1. Табеларни модел непопуњеног годишњег, оперативног плана плана 
пприпреме за час  
 
 
ГЛОБАЛНИ ПЛАНРАДА 
 
ТАБЕЛАРНИ МОДЕЛ НЕПОПУЊЕНОГ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА  РАДА 
НАСТАВНИКА 
 
Наставни предмет:                       
    Разред: 

 

 
Ред
ни 
бро
ј 
нас
тав
не 
тем
е 

 
НАС
ТАВ
НА 
ТЕМ
А / 
ОБЛ
АСТ 

 
ИС
ХО
ДИ 

МЕЂУП
РЕДМЕ
ТНЕ 
КОМПЕ
ТНЕЦИ
ЈЕ И 
ПОВЕЗ
ИВАЊЕ 

МЕСЕЦ    ОБР
АЗО
ВНИ 
СТАН
ДАР
ДИ 

ПРАЋ
ЕЊЕ 
ОСТВА
РЕНОС
ТИ 
ОБРАЗ
ОВНИХ 
СТАНД
АРДА 

I
X 

X X
I 

X
I
I 

I I
I 

I
I
I 

I
V 

V V
I 

O
Б 

У
Т 

СВ
ЕГ
А 

1.                   
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2.                   

                   

УКУПНО 
               

 
 
 
 
 
ТАБЕЛАРНИ МОДЕЛ НЕПОПУЊЕНОГ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА  
 
Основна школа: „Димитрије Туцовић“ Јабучје 
 
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА МЕСЕЦ:     
 
ПРЕДМЕТ:                                                                                              Hедељни 
фонд:  

 
Наставник:                         Одељење:                                                 
 
Датум предаје:                                                           

 

 
Тем
е 
 

Исход
и 

Рад. 
недељ
а 

 
Р.б
р. 
нас
т. 
јед. 

Настав
на 
јединиц
а 

Тип часа 
(обележи
ти 
иновациј
у) 

 
Међупредмет
но 
повезивање 

 

 
Евалуација 
квалитета 
испланиран
ог 

 

  

  

    

      

      

 
НАПОМЕНЕ/КОРЕКЦИЈЕ:_______________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________ 
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: 
 
6.4.2. Планови допунске наставе 

 
Потребно је извршити тестирање ученика и предузети првентивне стручне 

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

метода (индивидуализација 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.  

Разред- 

одељење 

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

Фонд час 36 108 72 72 72 68 

 

 

 

6.4.4. План рада Тима за инклузивно образовање 

 
Циљ инклузивног образовања у школи биће нам пре свега идентификација 
ученика који из одређених разлога теже напредују у раду, заостају у праћењу 
наставе, имају потешкоће у адаптацији, као и утврђивање узрока таквог 
понашања, а потом ублажавање исправљање изражених тешкоћа, као и сарадња 
са Интерресорном комисијом за пружање подршке деци са сметњама у развоју. 
Поред активности предвиђених за рад са децом која имају тешкоће у савладавању 
редовног школског програма, у плану инклузивног образовања су предвиђене 
активности за пружање подршке талентованим и надареним ученицима уколико за 
то буде имало потребе. 
 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈ
Е 

НОСИЛАЦ ПОСЛА ЕВАУЛАЦИЈА 

Избор Тима за 
инклузивно 
образовање 

септембар Директор школе Формиран Тим за 
инклузивно 
образовање 

Упознавање 
Наставничког 
већа,Савета 

септембар Тим за инлузивно 
образовање  
(координатор Тима) 

Наставничко веће и 
Савет родитеља 
упознати са 
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родитеља,са 
Акционим планом 
за школску 2020.-
2021.годину 

задацима и 
активностима Тима 
за инклузивно 
образовање 

Анализа актуелне 
школске ситуације 
на почетку школске 
године: 
-број ученика који 
су до сада радили 
по ИОП плану 

септембар Тим за инклузивно 
образовање,разредн
е старешине 

Урадити ажурирање 
постојеће базе 
података 

Могућност набавке 
прилагођених 
уџбеника за рад 
ученицима и 
наставницима, 
дидактичког 
материјала, као и 
додатне 
литературе 

током године Тим за инклузивно 
образовање,разредн
е старешине 

Уџбеници би 
помогли и 
унапредили рад 
ученика којима је 
потребна додатна 
помоћ и подршка 

Евидентирање 
нове ученика за 
које постоји 
потреба за 
додатном 
подршком 

септембар Тим за инклузивно 
образовање,стручна 
служба,наставници 

Урадити евиденцију 
ученика који имају 
потребу за додатном 
подршком 

Успостављање 
сарадње са 
родитељима 
ученика који имају 
потребу за 
додатном 
подршком 

септембар-
октобар 

Тим за инклузивно 
образовање,стручна 
служба,наставници 

Успостављање 
сарадње са 
родитељима ученика 
који имају потребу за 
додатном подршком 

Израда и 
вредновање ИОП-а 
за евидентиране 
ученике 

током године Тим за инклузивно 
образовање,стручна 
служба,наставници 

Израда ИОП 
планова и 
вредновати на 
тромесечном или 
полугодишњем 
нивоу 

Помоћ Тима за 
инклузивно 
образовање 
приликом израде 
планова за ученике 
којима је потребна 
додатна подршка. 
Давање додатних 
упутстава 

током године Тим за инклузивно 
образовање 

Пружена подшка 
наставницима при 
изради ИОП планова 

Извештавање, 
праћење,евалуациј
а 

током године Тим за инклузивно 
образовање,стручна 
служба,наставници 

Праћење 
реализације ИОП и 
њихових ефеката 

Извештај о раду 
Тима за 

јун Тим за инклузивно 
образовање 

Урађен 
извештај,анализиран
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инклузивно 
образовање на 
крају школске 
године и остварени 
резултати. 

и резултати рада 

                                                                                                      
                                                                         
 
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”.



Основна школа  „Димитрије Туцовић“ 
 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА                                                                                                                    140 
 

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 

Наставниц
и српског 
језика, 
математик
е, историје, 
биологије, 
хемије, 
физике 

Применом 
различитих 
наставних метода 
у циљу што боље 
припреме 

Периодично 
наставници 
са стручним 
сарадником 
и 
одељењски
м 
старешинам
а 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 

Наставниц
и српског 
језика, 
математик
е, историје, 
биологије, 
хемије, 
физике 

Циљаним 
обухватом и 
пуним 
ангажовањем 
наставника и 
ученика на часу 

3. 
Индивидуални 
рад с 
ученицима 

Примена 
индивидуализац
ије на свим 
часовима и 
додатни рад са 
ученицима 

-║- Већа примена 
индивидуализациј
е; 
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 
спровођењ
е 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? НАПОМЕ

НА 

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 
„Димитриј
е 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 
координатор
ом Центра за 
образовне 
политике 

Активност
и 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.стареш
ина, падагог, 
психолог, 
пед.асистент..., 
преводилац) 

Дијалогом  

5. Интензивно 
учење српског 
језик 

На 
допунским 
и редовним 
часовима, 
ваннаставн
м 
активности
ма 

Наставник српског 
језика 

Уз помоћ 
разног 
дидактичког 
материјала 

 

6.Индивидуализа
ција наставних 
активности 

Током 
наставног 
процеса 

Предметни 
наставници, педагог, 
пед.асистент 

прилагођава
ње 
распореда 
похађања 
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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 

 

 

 

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 Школски одбор, Анкете, дебате, Током године 
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служба Савет родитеља, 

локална заједница 

извештаји, 

разговори,.. 

Разредне 

старешине, 

наставници 

Ученици 

родитељи 

Разговори, 

предавања, 

радионице 

Током године 

 

 

142. 

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...) 

Кораци у интервенцији 
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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 

2020-2021.године 

4. Контрола исправности 

електро, водоводних и 

других уређаја 

Домар, техничар особље Током школске 

2020-2021.године 

5. Заштита у случају 

пожара, поплаве и других 

елементарних непогода 

Домар, секретар педагог Током школске 

2020-2021.године 

6. Прва помоћ Директор, секретар, 

педагог 

Током школске 

2020-2021.године 

7.Заштита за време 

других јавних окупљањеа 

Секретар, разредне 

старешине 

Током школске 

2020-2021.године 
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8. За време ученичких 

путовања 

Директор разредне 

старешине 

Током школске 

2020- 2021.године 

9. Заштита за време 

организовања активности 

ван школе 

Директор разредне 

старешине 

Током школске 

2020-2021.године 

10. Заштита ученика у 

саобраћају 

Директор Током школске 

2020-2021.године 

11. Друге мере у циљу 

заштите – бризи ученика 

Директор, савет 

родитеља 

Током школске 

2020-2021.године 

 

И Здраствена заштита и 

безбедност ученика 

1. одржавање хигијене у 

школи и школском 

дворишту  

 

 

Секретар школе 

Током школске 

2020-2021.године 

2. Хигијена исхране Секретар куварица Током школске 

2020-2021.године 

3.Редовне систематске и 

санитарне прегледе 

Секретар Током школске 

2020-2021.године 

4. Едукација ученика и 

наставника о очувању 

здравља препознавања 

заразне болести 

Педагог директор Током школске 

2020-2021.године 

5. Друге активности у 

циљу обезбеђивања 

здравља ученика 

Директор, педагог 

наставници  

Током школске 

2020-2021.године 

III Ментална заштита и 

безбедност ученика  

1. Уважавање личности 

Директор педагог Током школске 

2020-2021.године 

6.Организовање 

заједничких акција у 

школи за промоцију 

установе као безбедног 

места трибине за ученике 

Педагог, Руководилац 

Дечијег савеза 

Током школске 

2020-2021.године 
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на тему Дечија права 

заштита деце 

 
 
 
План радаТима за заштиту деце од насиља, злостављања и  
 
занемаривања 
 

Садржај рада Начин рада Време рада 

1. Конституисање тима  (измена 
чланова и спровођење избора) 

Непосредан разговор, 
договор 

Током 
септембра 

2. Консолидација чланова тима за 
рад због постизања радне дисциплине 
и реализације програма и планова 
рада 

Разговор, договори, 
обавештења, допуне, 
измене, додаци, сарадња 
са школом  

Током целе 
године 

3. Упознавање чланова ( додавање 
нових информација) са протоколом о 
поступању у заштити ученика 

Разговор, договори, 
задаци, улоге, акције, 
панои, текстови; 
Сарадња са директором, 
педагогом и ПА 

Септембар 
и октобар 

4. Реализација постављених 
захтева кроз теме, предавања, анкете, 
радионице на ЧОС-у, на родитељским 
састанцима, наставничком већу 

Избор тема за предавања, 
акције, радионице, анкете 

Током 
године 

5. Реализација сарадње са 
институцијама (Центар за социјални 
рад, Дом здравља, МУП) 

Договор, предавања, 
сарадња са директором, 
педагогом, ПА и 
представницима 
наведених институција 

Током 
године 

 
 
 
 

 

6.5.2. Професионална оријентација 

 

Професионална оријентација ученика је организован систем пружања 
континуиранепомоћи 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 развијатиспособности и интересовања за поједине 
делатности. 

- Створити код ученика реалан став према сопственим способностима и у 
складу саспособностима усмеравати њихово интересовање. 

- Откривање ученика који заостају у развоју ( физиолошком и 
психолошком) и рад нањиховом професионалном усмеравању. 

- Сарадња са средњим школама и радним организацијама у циљу 
прикупљања података озанимањима различитог профила. 
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- Деловање на усклађивању жеља и захтева родитеља са способностима, 
могућностима ижељама детета. 

 
 
 
 
 
 
 

Програм професионалне оријентације 
 
 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

ИЗВОРИ 
ДОКАЗА 

1. Мотивисање ученика за 
самосталан рад у 
секцијама, 
развијањеактивног става 
према избору будућег 
позива и реализација 
одговарајућихтема 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 

 
Прво 
полугодиште 

 
Тим и предметни 
наставници 

Продукти 
радионица, 
Записници са 
састанака 
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предмета за одређена 
занимања 
-Спровођење програма 
ПО  

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

 
Током школске 
године 

 
Тим у сарадњи 
са 
релевантним 
установама 

Фотографије, 
видео записи, 
извештаји 

6. Сарадња са локалном 
заједницом кроз посете 
одређеним радним 
организ. ; разговор о 
занимањима са којима су 
се срели и о којима су 
информисани. 

 
Током школске 
године 

Тим и разредне 
старешине 

Извештаји о 
реализованим 
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 

 

 
 

 

 
 
 
 
6.5.3. Културне и јавне активности школе 
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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 

 
 
 
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 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.5.5.План рада Тима за здравствену и социјалну заштиту 

 
 
 
 Септембар 

Избор руководиоца Тима  
Безбедно понашање у саобраћају ( Тим у сарадњи са наставником техничког) 
Правила понашања о безбедности и заштити ученика-COVID-19   (Тим у сарадњи 
са педагогом , одељенским старешинама)  
Октобар 
Спречавање капљичних инфекција (предавање-билог, лекар) 
Хуманитарна акција 
Новембар 

Лична хигијена , Болести прљавих руку- Панои, разговор -1и 2 раз. (учитељи) 
Превенција болести зависности 
Децембар  
Упознавање и праћење социјалних прилика ученика ( Тим у сарадњи са 
одељенским старешинама и педагогом школе) 
Сида- предавање уч. 7 и 8 разр. (наставник Биолог, одељенски старешина) 
Јануар 
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Правила понашања о безбедности и заштити ученика Тим за насиље и 
дискриминацију, педагог 
Фебруар 

Организација  едукативних радионица на тему,, Толеранција и превенција 
вршњачког насиља - Тим за насиље и дискриминацију, педагог. 
 
Март 

Радионица на тему : ,, Међусобне комуникације“ Тим у сарадњи са одељенским 
старешина 
Април 
Превенција и отклањање неправилне исхране ( Тим у сарадњи са родитељима и 
наставницима) 
 
Мај 
Дечија права, права родитеља, као и обавезе-Предавање , панои, –Тим у срадњи 
са Црвеним крстом и Центром за социјални рад 
Јун 

 Хуманитарне акције –школа организује прикупљање средстава путем акције 
школског спорта и продајних изложби. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.5.6.ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

 

месец активности 
носиоци 
активности 

доказ/документ 
очекивани 
резултати/исходи 

септембар 

- избор 
чланова тима 
и руководства 
 
- 
промовисање  
  заштите 
животињског 
света 

наставници, 
ученици 

дневник рада 
тима, панои, 
фотографије 

 
- формиран тим и 
изабрано 
руководство истог 
 
- ученици ће моћи 
да боље  разумеју 
угроженост 
животињског света 
и важност његове 
заштите  
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октобар 

- 
промовисање 
заштите 
биљног света 
 
- учешће у 
пројекту 
(конкурсу) 
Зелено, 
зеленије, 
најзеленије 
 
- садња 
дрвећа у 
школском 
дворишту 

наставници, 
ученици 

панои, 
фотографије,  
посађене 
саднице дрвећа 

 
- ученици  ће моћи 
да  
боље  разумеју 
угроженост биљног 
света и важност 
његове заштите 
 
- ученици ће бити у 
стању боље да 
разумеју начине на 
које могу 
побољшати 
микроклиму   свог 
боравишног 
простора 
 

новембар 

- 
промовисање 
заштите 
хидросфере 

наставници, 
ученици 

фотографије, 
панои 

 
- ученици  ће бити у 
стању да  
боље  разумеју 
угроженост вода и 
важност њихове 
заштитe 
 

 
децембар 

 
-  
промовисање 
заштите 
атмосфере 
 
- 
обележавање 
11. децембра 
,,Светског 
дана  
планина“ 

 
 
наставници, 
ученици, 
ПСД 
„Ћира“  
Лајковац 

 
фотографије, 
панои 

 
- ученици  ће бити у 
стању  
боље да  разумеју 
угроженост 
атмосфере и 
важност њене 
заштите 
 
- ученици ће моћи 
боље да разумеју  
вредност планина 
 
- ученици се 
учлањују у ПСД 
„Ћира“ Лајковац или 
неку другу 
организацију 
сличног карактера и 
учествују у њиховим 
акцијама 
 

јануар 

- указивање на 
узроке и 
последице 
глобалног 
отопљавања  

чланови 
тима 

дневник рада 
тима 

 
- ученици ће моћи 
боље да разумеју 
узроке и последице 
глобалног 
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отопљавања 
 

фебруар 

 
- евалуација 
рада тима у 
току првог 
полугодишта 
 

чланови 
тима 

дневник рада 
тима 

 
- сумирани 
резултати рада 
тима у току првог 
полугодишта 
 

март 

 
- 
обележавање 
марта  као 
Месеца 
заштите пчела 

наставници, 
ученици 

фотографије, 
панои 

 
- ученици ће моћи 
боље да разумеју 
значај пчела и 
важност њихове 
заштите 
 

 
април 

 
- 
обележавање 
22. априла 
(светског дана 
планете 
Земље) 

 
наставници, 
ученици, 
особље 
школе 

 
фотографије, 
панои 

 
- ученици ће моћи 
боље да схвате 
рањивост наше 
планете и потребу 
да се бринемо о њој 
 

мај 

 
-промовисање 
рециклаже и 
обновљивих 
ресурса 
 
- садња 
дрвећа у 
школском 
дворишту 
 

 
наставници, 
ученици 

 
фотографије, 
панои, посађене 
саднице дрвећа 

 
- ученици ће моћи 
боље да разумеју 
важност   
 
- ученици ће моћи 
боље да разумеју 
важност  
пошумљавања 
 

јун 

- 
обележавање 
5. јуна – 
Светског дана 
заштите 
животне 
средине 
 
- евалуација 
рада тима 
током 
протекле 
школске 
године 
 

наставници, 
ученици 

фотографије, 
панои, 
педагошка 
документација 

- ученици ће моћи 
боље да разумеју 
важност заштите 
животне средине 
 
- сумирани 
резултати рада 
тима у током 
протекле школске 
године 
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6.5.7. Сарадња са породицом 
 

 
Циљ: Успостављање успешне сарадње родитеља у школе, међусобно 

уважавање иповерење како би заједнички што боље деловало на развој ученика. 

 

Сарадња ће се остваривати: 

- индивидуално - индивидуалним разговорима наставника, сртучних 

сарадника идиректора о напредовању ученика, њиховом понашању у 

породици и у школи ипроблемима у учењу. У контакту са родитељима 

поштоваће се личност родитеља,пружаће се потребне иформације уз 

коректно понашање и очување угледа школе. Свакинаставник ће према 

својим могућностима које су објективне природе (рад у две 

школе)предложити дан „отворених врата“, а на огласним таблама сваке 

школе биће истакнутовреме (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 јављајутешкоће у напредовању ( учењу и понашању) како би се 

заједнички пронашла што бољерешења. Разговор ће организовати 

одељењски старешина у сарадњи са директором ишколским педагогом и 

психологом, односно специјалним педагогом. 

- класичним родитељским састанцима – сазиваће их, припремати и 

водити одељењскистарешина. Одржаваће се према плану одељењског 

старешине, а обавеза је најмање четири родитељска састанка у току 

године. Евиденција о одржаним састанцима водиће сеу дневницима 

рада 

 

ОБЛАСТ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕН -
СКИ ПЛАН 

ОЧЕКИВАНИ 
РЕЗУЛТАТИ 

1. 
Информис
ање 

Дефинисање 
термина за 

Тим за сарадњу   са 
породицом 

Септембар, 
2019. 

У распореду часова 
дефинисани су 
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родитеља 
и 
старатеља 

,,Oтворена врата“ 
за сваког 
наставника у 
школи 

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 
маркетинг  

Континуирано 
током 
школске 
године 

На сајту школе 
налази се страна 
намењена 
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. 
Укључива
ње 
родитеља 
и 
старатеља 
у процес 

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 

Тим за сарадњу са 
породицом          

континуирано 
током 

У реализацији  
наведених 



Основна школа  „Димитрије Туцовић“ 
 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА  156 
 

одлучивањ
а 

организовање 
посета, 
екскурзија, 
излета. 

наставници и 
стручни сарадници, 
родитељи 

школске 
године 

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 
саветодав
ни 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/старате
љима ученика 

Обезбеђивање 
коришћења 
школске 
библиотеке за 
заинтересовање 
родитеље/старат
еље 
 

Данијела Негић 

континуирано 
током 
школске 
године 

Родитељима је 
омогућено 
коришћење школске 
библиотеке 

Трибина,,Унапређ
ивање 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 

Одељенске 
старешине 

континуирано 
током 

Реализовање су  
радионице за 
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родитеље/старат
еље 
 

школске 
године 

родитеље/старатељ
е 

Ангажовање 
родитеља  у 
организацији 
изложби,спортски
х,хуманитарних и 
других 
активности 
 

Наставници и други 
запослени у 
школи,тим за 
сарадњу са 
породицом 
,директор 

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,одељенс
ким 
старешинама,учениц
има 

Обележавање 
светског Дана 
породице 

Тим за сарадњу са 
породицом, 
родитељи, 
наставници 
ученици 

Мај,2020. 

Обележен Светски 
дан породице у 
сарадњи са 
родитељима 
,наствницима,учениц
има кроз различите 
активности 

Родитељи као 
промотери 
одеђених 
професија/заним
ања 
 

Представници 
родитеља 
Одељењске 
старешине 7. и 8. 
Разреда 

Током другог 
полугодишта 

Реализовани су 
часови одељењског 
старешине у 7.и 
8.разреду на тему 
професионална 
оријентација 

 
 

 
6.5.8. Сарадња са локалном заједницом 
 
 
 

Институц
ија са 
којом се 
сарађује 

Садржај 
сарадње 

Облик 
сарадње 

 

Време 
реализац
ије 
 

Реализатори 
 

 
 
 
 
Општина 
Лајковац 

Обезбеђивање 
матер. 
средстава за 
стварање 
бољихуслова за 
рад школе, као и 
напотпуном 
обухвату 
школскихобвезни

 
 
Посте, 
предавања, 
културна 
дешавања 

 
 
Током 
године 

 
 
Директор школе, 
струч. 
сарадник,представн
ици 
Општине 
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ка основним 
образовањем 
и друга питања. 

 
Месна 
заједница 

Заједничка 
питања 

Организовање 
различитих 
манифестациј
а 

Током 
године 

Директор школе, 
струч. 
сарадник,представн
ици 
месних заједница 

 
 
 
Школска 
управа 
Ваљево 

Примена и 
праћење 
нормативнихзахт
ева датих у 
законскимпропис
има за основно 
образовањеи 
васпитање и 
реализацију 
наставног 
процеса 

 
Надзор,посете
, 
предавања, 
семинари 

 
Током 
године 

 
Директор школе, 
струч. 
сарадник,наставниц
и, 
представници 
Школске 
управе 

Центар за 
социјални 
рад 

 

Праћење и 
превентивно 
деловањека 
појединим 
ученицима 
ињиховим 
породицама 

 
 
Посте, 
предавања 
 
 

 
Током 
године 

 
Директор школе, 
струч. 
сарадник,представн
ици 
центра 

 
Дечији 
вртић 
„Лептири
ћ“ 
Лајковац 

 

 
Рад 
предшколских 
одељења 

Активна 
сарадња са 
васпитачима 
који 
држеприпр. 
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 
Домаздравља 

СУП 
Лајковац 

 

Откривање и 
сузбијање 
малолетничке 
деликвенције и 
прекршаја 
 

Предавања и 
радионице 

Током 
године 

Директор школе, 
стручнисарадник, 
радници СУП- 
Лајковац 

Градска 
библиоте
ка 
Лајковац 

Заједнички 
уметнички 
садржаји 

Посете 
изложбама, 
приреживање 
изложби,орган

 
Током 
године 

Предметни 
наставници, 
директор школе, 
радници Градске 
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из. сусрета 
саписцима и 
песницима за 
децу 

библиотека 
Лајковац 

 
 
 
 
 
 
 
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 пројектима 
и донаторством 

Чланови Тима Током школске 
године 

Одабир пројеката  
за које школа жели 
да конкурише 

Слање израђеног 
пројектаи остале 
потребне 
документације 

Директор школе У току школске 
године 

Прикупљање 
документације и 
конкурисање 

Слање израђеног 
пројектаи остале 
потребне 
документације 

Директор школе  

 
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 
2020-2021. 

 

2. Речник за 
стр.језик                  
а) енглески ј.    

Током 
године 

По потр. 
и мог. 

Библиотека Финанс.план  
2020-2021. 
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б) руски ј. 

3 Збирке зад. за 
дод.наставу 

Током 
године 

По потр. 
и мог. 

Библиотека Финанс.план  
2020-2021. 

 

4. Аудио записи Током 
године 

По потр. 
и мог. 

Библиотека Финанс.план  
2020-2021. 

 

5 Аудио 
визуел.записи 

Током 
године 

По потр. 
и мог. 

Библиотека Финанс.план  
2020-2021. 

 

6. Дигит.записи Током 
године 

По потр. 
и мог. 

Библиотека Финанс.план  
2020-2021. 

 

7. Тестови за 
проверу знања 

Током 
године 

По потр. 
и мог. 

Библиотека Финанс.план  
2020-2021. 

 

8. Атласи Током 
године 

По потр. 
и мог. 

Библиотека Финанс.план  
2020-2021. 

 

9. Зидне карте Током 
године 

По потр. 
и мог. 

Библиотека Финанс.план  
2020-2021. 

 

10. Матер. за 
конструкт. облик 

Током 
године 

По потр. 
и мог. 

Библиотека Финанс.план  
2020-2021. 

 

11. Часописи Током 
године 

По потр. 
и мог. 

Библиотека Финанс.план  
2020-2021. 

 

12. Остала 
дод.наст.средс. 

Током 
године 

По потр. 
и мог. 

Библиотека Финанс.план  
2020-2021. 

 

 
 
 

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 2020/2021. 

Р.

бр 

Назив додатног  

наставног средства             

Када Колико Где се налази Финансирање 

1. Приручник  за  

наставнике 

Током 

године 

1 по 

предмету 

Библиотека Финанс.план  
2020-2021. 

2. Речник за страни језик Током 

године 

1 е.језик 

приручник 

Библиотека Финанс.план  
2020-2021. 

3.  Збирка задатака за 

додатну наставу – 

математика 

Током 

године 

1 

приручник 

Библиотека Финанс.план  
2020-2021. 

4.  Аудио записи  По 

потреби 

Библиотека Финанс.план  
2020-2021. 
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5.  Аудио визуелни записи  По 

потреби 

Библиотека Финанс.план  
2020-2021. 

6.  Дигитални записи  По 

потреби 

Библиотека Финанс.план  
2020-2021. 

7. Часописи:                   

1.1.Школарац – Школарка 

1.2. Мали забавник           

1.3. Витез    

Током 

године 

1 

приручник 

Библиотека Финанс.план  
2020-2021. 

 
 
 
 
 
 
 
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 одговарајуу 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 заједнице се користе плански.  
 

Развојни циљ бр.1 Планским коришћењем 
ресурса школе и локалне средине 
седоприноси повећању квалитета рада 
школе 

Критеријум успеха: (очекивана 
промена,резултат, исход)-описно 
 
Показатељ горе наведене промене: 
(квантитативни мерни показатељи): 
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задаци 
Критеријум 
успеха за 
задатак 

Активност(мож
е их бити више 
за сваки 
задатак) 

Време 
реализа
ције 
активно
сти 

Носилац 
аактивност
и 

Ниво 
одговорнос
ти 
За 
реализацију 
активности 

Извор 
верифик
ације,инс
трументи 
евалуаци
је, где су 
докази 
да је 
задатак 
реализов
ан 

7. 1 
Унапредит
и 
материјал
но 
техничке 
услова 
рада 

Добијена 
сагласност; 
Спроведена 
јавна 
набавка 
Опремање 
кабинета 
намештајем 
и 
средствима 

7. 1. 
1Стварање 
услова за 
реализацију 
наставе 
физичког 
васпитања 

током 
године. 

Директор, 
секретар  

Директор, 
секретар, 
шеф 
рачуноводс
тва 

Захтев 
конкурс 
за 
средства
, јавне 
набавке 

7. 1. 
2Унапређивањ
е 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. 
Средставадеф
инисати 
дугорочни 
план набавке 

у току 
школске 
године 

Директор, 
руководиоц
и већа 

Директор, 
руководиоц
и већа, 
организато
ри 
практичне 
наставе 

планови 
набавке  

7. 2Развој 
људских 
ресурса је 
у функцији 
побољша
ња 
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 
усавршава
ње 

Директор 

Решења 
о 
четрдесе
точасовн
ој радној 
недељи 
Извештај 
о 
реализац
ији  

7. 3. 
.Унапреди
ти 
стандарде 
коришћењ
а 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 
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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). 

 

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 Мирјана Радеч  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. 

Стручно усавршавање наставника је сталан процес. Према важећим прописима то 

је обавеза сваког наставника. Облик и вид стручног усавршавања може бити 

различит. Пожељно је токо свог радног века да наставници учествују у различити 

облицима и видовима усавршавања.Облици стручног усавршавања у 
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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 стручних компетенција наставног 

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. 

 

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. 

ГОДИНУ (РЕАЛИЗУЈЕ ШКОЛА) 

 

Ред 

бр 

Назив семинара Организатор  Учесници  Време 

пер. 

 

 

 

1.  

„“ 

Кат . бр. 194  

К3 П2 ( 16 бодова) 

ОШ“ Димитрије 

Туцовић“ 

Јабучје 

30 Током 

шк. 2020/ 

21. год. 

 

2.  Интегрисана  амбијентална 

настава « 

К2 П3 ( 8 бодова) 

 

ОШ“ Димитрије 

Туцовић“ 

Јабучје 

30 Током 

шк. 2020/ 

201год. 

3. „Како решавати проблеме са 

дисциплином и управљати 

разредом“  К3 П4 (16 бодова) 

 30 Током 

шк. 2020/ 

21. год. 

4. Посета стручних скупова- 

семинарима – појединачно:  

1.Наставник биологије  

 25 наставника и 

стр. сарадник 

Током 

шк. 2020/ 

21 год. 
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2. Наставник физике и хемије 

3. Наставник ТЕО 

4. Посета семинара – стручних 

скупова којeорганизује 

учитељско друштво током 

године 

5. 20 h стручног усавршавања 

директор школе 

Овлашћена 

установа- 

појединац 

1 Током 

шк. 2020/ 

21. год. 

6.  

20 h стручног усавршавања 

секретар школе 

 

Овлашћена 

установа- 

појединац 

1 Током 

шк. 2020/ 

21. Год 

7. 20 h стручног усавршавања 

библиотекар школе 

Овлашћена 

установа- 

појединац 

1 Током 

шк. 2020/ 

21. год. 

8.  20 h стручног усавршавања 

шеф рачуноводства 

Овлашћена 

установа- 

појединац 

1 Током 

шк. 2020/ 

21. год. 

9. 20 h стручног усавршавања 

педагог школе 

Овлашћена 

установа- 

појединац 

1 Током 

шк. 2020/ 

21. год. 

10. Индивидуална стручна 

усавршавања кроз рад у 

стручним органима 

Одељенско веће...) 

Школа стручни 

сарадник 

25 наставника и 

стр. сарадник 

Током 

шк. 2020/ 

21. год. 

 

 

 

 

Напомена: Семинари ће се реализовати у складу са финансијским планом школе 

који је усвојио Школски одбор и скупштина општина Лајковац. за 2020 год. и 

финансијским планом за 2020 годину који ће се усвојити у децембру 2020. 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 
реализациј
е 
 Носиоци 

активности  и 
други учесници 

Очекивани 
исходи  

 
Област 
квалитета 

 
Планиране 
активности, 
инструменти 
и технике 

 

 

НАСТАВА
  
И  
УЧЕЊЕ 

Избор 
руководиоца, 
израда Плана 
рада  и подела 
задужења међу 
члановима Тима 

IX 

 
Чланови Tима 
за 
самовредновањ
е Запослени у 
установи 
Родитељи 
Ученици 

 

Састављен 
Извештај Tима 
за 
самовредновањ
е за школску 
2020-2021. 
годину са 
описом  и 
проценом 
остварености 
стандарда, 
предложеним  
мерама за 
унапређење 
квалитета рада 
установе и 
начинима 
праћења  
остваривања 
предложених 
мера 

Припрема 
материјала за 
процес 
самовредновањ
а 

X 

Подела чек 
листе и анкета 

II 

Прикупљање и 
анализа 
добијених 
података 

III 

Презентација 
резултата 
добијених 
процесом 
самовредновањ
а 

IV 
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Опис и процена 
остварености 
стандарда, 
предлагање 
мера за 
унапређење 
квалитета рада 
установе и 
начина 
праћења  
остваривања 
предложених 
мера 

V 

Израда и 
усвајање  
Извештаја о 
раду Тима за 
самовредновањ
е 

VI 

 
6.6.5. Развојно планирање 
 
 
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ШКОЛСКУ  2020/2021. ГОДИНУ 
 
 

Акциони план за школску 2020-2021.годину је урађен на основу новог 
Развојног плана школе за период од 2019.до 2024.године. Сачињена је листа 
недостатака и кренули смо у сарадњи са ученицима и родитељима да тражимо 
одговоре и решења за уочени проблем. Акциони  план се заснивана новом 
Развојном плану школе. До 15.-ог октобра ће се урадити Акциони план сходно 
извештају о спољашњем вредновању.  

Приликом спољашњег вредновања уочен је низ недостатака у појединим 
областима и то ће бити приоритет у Развојном плану школе. 

Прелазак наставе на даљину је онемогућио да се на озбиљнији и 
квалитетнији начин приступи Акционом плану, а према извештају о спољашњем 
вредновању које је било непосредно пре увођењавања ванредног стања због 
коронавируса. 

 
Чланови Тима за развојно планирање: 
 
 

Име и презиме Занимање  

 

Представник 

 

Улога у тиму 

Горан Милинчић Психолог Директор Члан 

 

Мирјана Радеч Стручни сарадник Стручна служба Члан 

 

Александар Лукић Проф.раз. наставе 

 

наставник Члан 
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Ненад Игњатовић 

(Сања Радовановић 

Милутиновић-

замена) 

Проф. Историје 

 

наставник Члан 

 

Ирена  Марковић Домаћица Савет родитеља Члан 

 

Љиљана 

Смиљанић 

Економиста Школски одбор-  Члан 

Бранислав 

Јевросимовић 

Радник Локална заједница Члан 

 

Mилица Ивковић Ученик Ученички 

парламент 

Преседник 

 
 
 
 
 
 

 
Садржај: 
 

1. Инфраструктура и опремљеност.....................................2 
2. План стручног усавршавања наставника ван установе…….…6 
3. ЕТОС…………………………………………………………………..13 

 
 
 
 
 
ИНФРАСТРУКТУРА  И ОПРЕМЉЕНОСТ  
 
 

Досадашње активности предвиђене предходним планом нису у потпуности 
реализоване, па смо предвидели да у наредном периоду реализујемо 
побољшање инфраструктурекако би се створио жељени амбијент за ученике.  

Ова област представља увек област промена јер као процес захтева 
константно усавршавање и прилагођавање савременом образовању. 

ПРИОРИТЕТ  I 

Осавремењивање метода и облика рада 

ОПШТИ ЦИЉ 

IЦиљ: 
УНАПРЕЂИВАЊЕ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА И ПОСТИЗАЊЕ ТРАЈНИЈИХ  
ЕФЕКАТА УЧЕЊА КРОЗ ПОВЕЋАЊЕ КОМПЕТЕНЦИЈА НАСТАВНИКА ЗА 
ПРИМЕНУ САВРЕМЕНИХ 
МЕТОДА И ОБЛИКАРАДА И ОПРЕМАЊЕ ШКОЛЕ АУДИО ВИЗУЕЛНИМ И 
ДРУГИМ 
ДИДАКТИЧКИМ  СРЕДСТВИМА 
Шта мењамо 

Континуирано мењамо облике и методе рада прилагођавајући их одабраним 
савременим тенданцијама  дидактике, информатике и развојне психологије 
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Очекивани исходи 

- Већа постигнућа ученика кроз примену савремених облика и метода рада и 
мотивисаност деце за стицање нових знања 
- повећан квалитет знања, трајност и применљивост наученог 

 
Ко има користи 

Ученици, родитељи, наставници, локална заједница 

Специфични циљеви 

1.Веће коришћење АВ средстава и мултимедијалне технологије у наставном 
процесу како би се постигла  трајнија и дубља знања 

2. Боља опремљеност свим потребним средствима према важећем нормативу ( 
повећати 
ресурсе) 

 
ПРИОРИТЕТ: ОСАВРЕМЕЊИВАЊЕ МЕТОДА И ОБЛИКА РАДА 

Општи циљ: 
УНАПРЕЂИВАЊЕ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА И ПОСТИЗАЊЕ ТРАЈНИЈИХ ЕФЕКАТА УЧЕЊА 
КРОЗ ПОВЕЋАЊЕ КОМПЕТЕНЦИЈА НАСТАВНИКА ЗА ПРИМЕНУ САВРЕМЕНИХ МЕТОДА И ОБЛИКА 
РАДА И ОПРЕМАЊЕ ШКОЛЕ АУДИО ВИЗУЕЛНИМ И ДРУГИМ ДИДАКТИЧКИМ СРЕДСТВИМА 

Специфични циљ: веће коришћење аудио 
визуелних средстава и 
мултимедијалне технологије у наставном процесу  
како 
би се постигла трајније и боље знање. 

Одговорно лице : директор, руководиоци стручних већа 

Задаци Критеријум 
Успеха 

Индикатори Изврши
оци 

Евалуација 

Инструменти 

1. 
Напредни 
курс за 
наставник
е 
и ученике 
за 
коришће
ње 
програма 
за израду 
мултимед
ијалних 
презента
ција 

40% наставника је 
обучено да 
користи напредне 
технике за израду 
мултимедијалних 
презентација 

Наставници 
користе 
напредне 
технике 
за израду 
Мултимедијалн
их презентација 
чимесе 
повећава 
ослањање на 
принцип 
очигледности у 
настави. 
Ученици са 
школског сајта 
преузимају 
тестовезнања и 
квизове које 
наставници 
сами креирају 

Наставн
ици 
Информ
атике, 
ученици 
који су 
прошли 
обуку 

Анкете за ученике, 
Број преузимања 
радова са 
школског сајта 

2. 
Оспособи
ти 
наставник
е да 

90 % уме 
самостално да 
користи рачунар 
и пројектор 
( у циљу 

Број часова на 
којима се 
користи 
ММ технологија 
и 

Наставн
ици 
информ
атике и 
ученици 

Евиденција о 
обуци евиденција 
о коришћењу ММ 
учионице 



Основна школа  „Димитрије Туцовић“ 
 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА  170 
 

користе 
АВ 
средства 
и ММ 
технологи
ју 

покретања 
презентације) 
70% уме 
самостално да 
направи 
презентацију на 
рачунару 

АВ средства који су 
прошли 
обуку 

3. 
Повећати 
број 
часова са 
АВ 
Средстви
ма и ММ 
технологи
јом 

Наставници 
унапред планирају у 
школском 
програму и 
месечним 
плановима 20% 
часова на којима 
ће користити ММ 
и АВ 

Број наставника 
који користи ММ 
технологију број 
чсова на којима 
се користи ММ 
технологија 

Наставн
ици, 
ученици 

Увид у месечне 
Планове и школске програме 

4.Набавк
а 
микробит 
џепних 
рачунара 

Донација микробит 
џепних рачунара од 
стране амбасаде 
Велике Британије 

Унапређивање 
редовног плана 
и програма у 
школи 

Наставн
ици 
Информ
атике, 
ученици 

Коришћење микробит џепних 
рачунара 

 
 
 
 
 
ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА ВАН УСТАНОВЕ 
 

 
План стручног усавршавања наставника, стручнихсарадника и директора 

Школске 2020/2021. формиран је Тим за стручно усавршавање, а у оквиру 
Педагошког колегијума задужено је лице за праћење стручног усавршавања и 
извештавање директора. Стучно усавршавање планира се у складу са 
приоритетима образовања и васпитања деце, а на основу сагледавања нивоа 
развијености свих компетенција за професију наставника. Потребе и приоритете 
установе планира на основу исказаних личних планова професионалног развоја, 
резултата самовредновања и вредновања рада школе, извештаја о остварености 
стандарда постигнућа. Годишњи план Стручног усавршавања установе саставни 
је део Годишњег плана рада школе. 
 
 

5. Снадбети сва 
Стручна већа 
Наставним 
Средсвима и 
училима по 
нормативима и 
захтевима 
савремене 
наставе 

80% норматива 
Снадбевености 
Наставним 
средствима је 
испуњено 

Заступљеност 
савремених методаи 
облика рада 
радозналост ученика 
Квалитет знања 

Стручна већа 
Директор 
Рачуноводство 

Евиденци
ја 
основних 
средстав
а, 
Школски 
програми, 
Извештај 
о раду 
школе 

Јануар 2020. 
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Активности Очекивани 
исходи 

Носиоци Време 
реализациј
е 

Евалуација 

Самовредновање компетенција 
наставника; 
попуњавање упитника о 
самопроцени 

Постојање 
анализе са 
утврђеним 
компетенцијама 
за које је 
потребно 
стручно 
усавршавање 

Тим за 
стручно 
усавршавањ
е 

 
Септембар 
2020. 

Прво полугодиште 
2020- 2021. 

Израда личног плана 
професионалног развоја 
наставника 

Усавршавање је  
планско и  
перманентно 
Постоје лични 
планови 

Наставници Септембар 
2020. 

Прво полугодиште 
2020- 2021. 

Израда предлога Годишњег 
плана стручног усавршавања 
са семинарима који имају 
приоритет на основу плана 
стручних усавршавања и 
предвиђених финанс. 
Средстава 

Годишњи  план 
стручног 
усавршавања 
(ван установе) 
на нивоу 
установе 

Тим за 
стручно 
усавршавањ
е, стручна 
служба и 
директор 
школе 

Септембар 
2020. 

Прво полугодиште 
2020- 2021. 

Израда Плана стручног 
усавршавања унутар установе 
ангажовањем сопствених 
ресурса 

Годишњи  план 
стручног  
усавршавања 
унутар установе 

Тим за 
стручно 
усавршавањ
е, стручна 
служба и 
директор 
школе 

Септембар 
2020. 

Прво полугодиште 
2020- 2021. 

Организовање интерних 
семинара у оквиру установе (на 
пример обука наставника за 
коришћење савремених 
технологија у настави) 

Повећан број 
интерних 
семинара; 
Настава 
освежена 
савременим 
технологијама 

Тим за 
стручно 
усавршавањ
е, стручна 
служба и 
директор 
школе 

Септембар 
2020. 

Прво полугодиште 
2020- 2021. 

Вођење евиденције о 
планирању , праћењу и 
вредновању стручног 
усавршавања у установи и ван 
установе који попуњава 
наставник, стручни сарадник и 
директор школе 

Стицање увида у 
реализацију 
стручног 
усавршавања 

Тим за 
стручно 
усавршавањ
е Стручни 
актив 

Септембар 
2020. 

Друго полугодиште 
2020- 2021. 

Редовно и ситематско 
информисање запослених у 
вези са стручним 
усавршавањем 

Повећан број 
наставника са 
вишим нивоима 
компетенција 
као резултат 
похађања 
семинара 

Тим за 
стручно 
усавршавањ
е и директор 
школе 

Септембар 
2020. 

Друго полугодиште 
2020- 2021. 
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Израда Плана реализације 
угледних часова за школску 
годину 

Благовреме 
планирање 
стручног 
усавршавања у 
оквиру установе 

Тим за 
стручно 
усавршавањ
е, стручни 
активи, ПП 
служба 

Септембар 
2020. 

Прво полугодиште 
школске       2020- 
2021. 

Праћење примене стечених 
знања на семинарима 

Унапређен 
наставни 
процес, веће 
ангажовање 
ученика на 
часовима; 
Побољшана 
постигнућа 
ученика; 
размена 
искуства 

ПП служба 
директор 
школе 

Септембар 
2020. 

Друго полугодиште               
школске       2020- 
2021. 

Публикковање и презентовање 
примера добре праксе 

Већи број 
наставника 
учествује на 
конкурсима 
(Дигитални час, 
Час за углед, 
Научено на 
семинару, 
примењено у 
пракси) 

Наставници  
стручни 
активи 

Током 
школске       
2020- 2021. 

Друго полугодиште               
школске       2020- 
2021. 

Подстицање израде новог 
дидактичког материјала 
(блога,сајта,чланака, 
презентација, 
приручника) 

Веће коришћење 
дидактичко- 
методичких 
знања и 
иновација у 
сврху 
побољшања 
наставног 
процеса 

Наставници,  
директор, 
стручна 
већа 

Током 
школске       
2020- 2021. 

Друго полугодиште               
школске       2020- 
2021. 

 
 
 
 
 
 
План напредовања и стицања звања наставника и стручних  
сарадника 
 
 

Активност Време 
реализације 

Носиоци Процена 
остварености 

Израда плана активности у вези са 
напредовањем и стицањем звања 

Август Тим за развојно 
планирање 
Стручни сарадници 

Извештаји 
Записници 
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Учествовање у изради школског 
програма 

Директор 

Креирање плана стручног 
усавршавања у школи 

Припрема угледних часова Септембар Наставници 
Кординатори 
ученичког 
парламента  и 
Вршњачког тима  
Стручни сарадници 

Извештаји 
Записници Организовање рада ученичких 

организација и подстицање учешћа 
ученика у њима 

Креирање програма стручног 
усавршавања у школи 

Подизање информатичке културе у 
школи са циљем размене 
информација 

Октобар Наставници 
стручни сарадници 

Извештаји 
Записници 

Извођење и анализа угледних 
часова Присуство на семинарима, 
зимским школама, стручним 
скуповима 

Октобар - јун Наставници 
стручни сарадници 

Извештаји 
Записници 

Организовање одласка ученика у 
биоскоп, позориште, на концерте или 
спортске манифестације 

децембар Учитељи , 
разредне 
старешине 

Извештаји 
Записници 

Извођење наставе на којој је 
присутан студент или приправник и 
заједничко анализирање наставе 

Јануар, фебруар Учитељи Извештаји 
Записници 

Израда наставног средства и његово 
приказивање стручном органу школе 

Март Учитељи , 
наставници 

Извештаји 
Записници 

Припреме ученика за општинска, 
градска и републичка такмичења 

Април Предметни  
наставници 

Извештаји 
Записници 

Подстицање , учествовање 
укључивање школе у међународне 
образовне пројекте 

мај Учитељи , 
наставници 

Извештаји 
Записници 

Евалуација остварености 
планираних активности 

јун Тим за развојно 
планирање 

Анализа 

 
 
 

ПРИОРИТЕТ: ЕТОС 
 

II Општи циљ: Подизање угледа школе у локалној заједници 

1. Специфични циљ: Формирање и редовно 
ажурирање 
Сајта 

Одговорно лице : директор, 
руководиоци стручних 
већа,Стручни сарадници 

Задаци Критеријум 
Успеха 

Индикатори Извршиоци Евалуација 

инструмент
и 

Време 
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1.Обука 
једног 
Наставник
а из 
сваког 
стручног 
већа 
( 8 
наставника 
) 
за активно 
учествова
ње у 
изради 
сајта 
школе 

Оспособљено
ст 
10% 
наставника да 
самостално 
уређују 
интрнет 
презентацију 
школе 

Наставници 
користе 
школски сајт 
као један вид 
комуникације 
са 
ученицима и 
њиховим 
родитељима и 
са колегама. 
Школски сајт 
садржи 
предавања у 
облику 
мултимедијалн
их 
презентација, 
тестове као и 
све 
потребне 
информације 
које се тичу 
предметног 
наставника 
( термине 
додатне 
и допунске 
наставе, 
отворена 
врата, контакт 
електронску 
адресу..) 
Побољшана 
сарадња 
родитеља и 
наставника 

Наставници 
информатик
е, 
ученици који 
су 
прошли 
обуку 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализа 
Посећенос
ти 
школског 
сајта. 
Коментари 
посетилац
а сајта 

2020.го
д. 

2.Обука 12 
ученика 
за активно 
учествова
ње у 
изради 
сајта 
школе 

Оспособљено
ст 
ученика да 
самостално 
уређују 
поједине 
делове 
школског 
сајта 
( причаоницу , 
форум, 
огласну 
таблу,...) 

Ученици 
редовно 
посећују 
школски 
сајт и користе 
садржаје којим 
сајт 
Располаже ( 
анкета, 
причаоница, 
тестови, 
огласна 
табла...) 
Школски сајт је 
место где 
ученици 

Наставници 
Информатик
е, 
ученици који 
су 
прошли 
обуку 

Анализа 
посећеност
и 
школског 
сајта. 
Коментари 
посетилац
а сајта, 
број 
ученика 
који 
активно 
учествују 
у 
дискусијам
а 

2020. 
год 
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радо 
Дискутујуо 
животу у 
школи и ван 
ње. 

у оквиру 
форума 

 
 

II Општи циљ: Подизање угледа школе у локалној заједници 

1. Специфични циљ: Планирање маркетинга Одговорно лице : директор, руководиоци 
стручних већа, 
Стручни сарадници 

Задаци Критеријум 
Успеха 

Индикатори Извршиоци Евалуација 

Инструменти Време 

1.Израда 
монографије, 
летописа и 
школског 
листа 

Школа има 
нову 
монографију 
до августа 
2020. године 
Летопис се 
редовно води 
за сваку 
годину. 
Школски лист 
излази за Дан 
школе 

Рад на 
изради 
монографије, 
летописа и 
школског 
листа 

Задужени 
наставници, 
библиотекар 

Годишњи 
извештаји о 
раду 

До краја 
2020.год. 

Сарадња са 
васпитно- 
образовне, 
културне и 
спортске 
институције 
и 
установе 

Ушколи 
постоје 
истакнуте, 
културне, 
спортске и 
другејавне 
личнодти и 
држе јавни 
час, 
разговарају 
саученицима, 
Једаншколски 
час у 
полугодишту 

Веће 
задовољство 
ученика и 
родитеља 
квалитетом 
ваннаставних 
активностуи 

Комисија за 
културну и 
јавну 
делатност, 
директор, 
педагог, 
наставници 
физичког 
васпитања 

Педагока 
документација 
о 
изведеним 
ваннаставним 
активностима 

Од 
фебруара 
2020. 

Сарадња 
фирме и 
институције 
у 
свом 
окружењу 

Ствара се 
клуб 
пријатеа 
школе. 
Упрвој години 
– 
установе или 
форме су 
чланови 
клуба 
пријатеља 
школе 

Н школском 
сајту 
постоје 
банери 
( рекламе) 
фирми које 
су 
чланови 
клуба 

Директор Школски сајт Од 
фебруара 
2020. 
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6.6.7. Школски маркетинг 
 
ПЛАН РАДА ТИМА ЗА МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ  
 

 
        Рад Тима за маркетинг школе засниваће се на организовању и обележавању 
школских активности. Циљ овог Тима је да се школа представи и промовише на 
најбољи могући начин. У плану је и одазивање позивима Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, као и других домаћих институција које промовишу 
културне догађаје, јачају дигиталну писменост и примену информационо-
комуникационих технологија, негују здрав однос ученика према школи и породици, 
утичу на њихову безбедност и подстичу њихов креативни развој. Чланови Тима за 
школску 2020/2021. годину су: Бојана Симић Туфегџић (руководилац и лице 
задужено за писање и лектуру садржаја који се објављују), Александар 
Гавриловић (лице задужено за информатички део Тима) и Драган Радовановић 
(задужен за фотографисање и снимање значајних активности). Неке од 
активности Тима су: 

 обележавање јубилеја и значајних датума, 
 презентација ученичких радова у разним секцијама, 
 укључивање ученика у све облике такмичења, 
 јачање сарадње са родитељима, 
 припрема и реализација радионица за ученике наше школе 
 увођење електронских новина у школи, 
 извештавање о семинарима и стручним скуповима, 
 спровођење и извештавање о трибинама, у сарадњи са Полицијском 

управом из Лајковца, 
 сарадња са Домом здравља и Црвеним крстом, 
 обележавање међународних догађаја, 
 редовно извештавање преко Фејсбук странице школе и школског сајта. 

Садржај по месецима 
Носиоци 
активности 

Начин реализације 

С 
Е 
П 
Т 
Е 
М 
Б 
А 
Р 
  

- Организација и праћење 
пријема првака 

 
- Осмишљавање 

активности за текућу 
школску годину 

 
 
 

- Учитељица 
Наташа Бајић 
Миливојевић 

- Тим за 
маркетинг 

 
 
 

Учешће у организацији, праћење и 
архивирање различитих активности у 

оквиру и изван школе: 
  

- Учешћа ученика у различитим  
манифестацијама, јубилејима, 

приредбама и осталим активностима на 
нивоу локалне самоуправе 

  
- Праћење различитих такмичења ученика 

на свим нивоима 
  

- Извештавање и обавештавање ученика 
и родитеља путем електронских медија 
(датуми уписа ученика у први разред, 

полагања пријемних испита, објављивање 
резултата, листе жеља, дани отворених 

врата разредних старешина…) 

О 
К 
Т 
О 
Б 
А 
Р 

  

- Праћење учешћа ученика 
школе на Дечјој недељи 

 
- Београдски сајам књига   

 
 

Учитељица 
Даринка Мирић 
(руководилац) 
- Наставници 

српског језика и 
књижевности 
- учитељице 

- библиотекар 
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- Тим за 
маркетинг 

 
 

  
- Снимање и фотографисање активности 

  
- Ажурирање сајта школе и Фејсбук 

профила Н 
О 
В 
Е 
М 
Б 
А 
Р 

  

- Редовно ажурирање сајта 
школе и Фејсбук профила 

- Обележавање Дана 
погибије Димитрија 

Туцовића 
 
 

- Наставници и 
учитељи 
- Тим за 

маркетинг 
- Драмско-

рецитаторска 
секција 

Д 
Е 
Ц 
Е 
М 
Б 
А 
Р 

  

-  Договор око 
новогодишњих активности 

- Припреме за 
обележавање Светог Саве 

- Наставници 
- Тим за 

маркетинг 
- Драмско-

рецитаторска 
секција 

Ј 
А 
Н 
У 
А 
Р 

  

 
- Обележавање школске 

славе - Светог Саве 
 

- Наставници 
- Тим за 

маркетинг 
- Драмско-

рецитаторска 
секције 

Учешће у организацији, праћење и 
архивирање различитих активности у 

оквиру и изван школе: 
  

- Учешћа ученика у различитим  
манифестацијама, јубилејима, 

приредбама и осталим активностима на 
нивоу локалне самоуправе 

  
- Праћење различитих такмичења ученика 

на свим нивоима 
  

- Извештавање и обавештавање ученика 
и родитеља путем електронских медија 

(датуми уписа ученика у први 
разред,полагања пријемних испита, 

објављивање резултата, листе жеља, 
дани Отворених врата одељењских 

старешина…) 
  

- Снимање и фотографисање активности 
  

- Ажурирање сајта школе и Фејсбук 
профила 

Ф 
Е 
Б 
Р 
У 
А 
Р 
  

- Едукативно обележавање 
Дана државности 
Републике Србије 

- Праћење школских 
такмичења 

- Обележавање 
Међународног Дана 

матерњег језика 

- Наставници и 
учитељи 
- Тим за 

маркетинг 
- Драмско-

рецитаторска 
секције 

М 
А 
Р 
Т 

  

- Посета предшколаца 
нашој школи 

-  Школска смотра 
рецитатора 

 
 

- Наставници 
- Тим за 

маркетинг 
- Драмско-

рецитаторска 
секције 

А 
П 
Р 
И 
Л 
  

- Мислиша 
-Окружна смотра 

рецитатора 
- Дан Рома (8. април) 
- Праћење еколошких 
радионица и осталих 
активности поводом 

Светског Дана планете 

- Наставници 
- Тим за 

маркетинг 
- Драмско-

рецитаторска 
секције, 

- Тим за културну 
и јавну делатност 
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Земље 
- Припрема изложбе 

поводом Васкрса 
- Обележавање Светског 
Дана књиге (активности у 

библиотеци) 
 

М 
А 
Ј 
  

- Обележавање Дана 
школе 
(9. мај) 

- Екскурзије 

- Наставници и 
учитељи 

- Драмско-
рецитаторска 

секција 
-  Тим за културну 
и јавну делатност 

- Тим за 
маркетинг 

 
 

Учешће у организацији, праћење и 
архивирање различитих активности у 

оквиру и изван школе: 
  

- Учешћа ученика у различитим  
манифестацијама, јубилејима, 

приредбама и осталим активностима на 
нивоу локалне самоуправе 

- Праћење различитих такмичења ученика 
на свим нивоима 

- Извештавање и обавештавање ученика 
и родитеља путем електронских медија 

(датуми уписа ученика у први 
разред,полагања пријемних испита, 

објављивање резултата, листе жеља, 
дани отворених врата разредних 

старешина…) 
  

- Снимање и фотографисање активности 
  

- Ажурирање сајта школе и Фејсбук 
профила 

Ј 
У 
Н 

  

- Праћење Мале матуре 
(полагање и резултати) 

- Наставници 
- Тим за 

маркетинг 
 

Ј 
У 
Л 
  

- Објављивање листе 
жеља и резултата уписа у 

средње школе 

- Наставници 
- Тим за 

маркетинг 
 

А 
В 
Г 
У 
С 
Т 
  

- Писање и подношење     
годишњег извештаја 
Наставничком већу 

- Прављење плана рада и 
активности за наредну 

школску годину 

- Тим за 
маркетинг 
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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); 
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- 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 
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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 
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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; 
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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; 
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VII 

 

 

 

ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 

 
 
 
 
   Праћење 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 
сарадникашколе,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 
табеларнеизвештаје 
председника тимова 

 
 
 
 
тромесечно 
крај школске 
године 

 
 
 
 
Комисија за 
праћење 
ГПРШ 

Програм стручног 
усавршавања 
 

-присуство огледним 
часовима 
-називи семинара који су 
похађани 

Сарадња са 
родитељима 
идруштвеном 
средином 

-увид у реализоване 
активности 
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*Начини праћења и евалуација Годишњег плана рада школе и носиоци: кроз 
састанке чланова комисије.Реализоване активности уписују се у табелу праћења. 

 
VIII 
 
 

 

ПРИЛОЗИ УЗ ГОДИШЊИ ПЛАНРАДА 

           У ШКОЛИ СЕ НАЛАЗЕ И ЧУВАЈУ СЛЕДЕЋИ ВАЖНИ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Глобални и оперативни планови обавезних и изборних 
наставнихпредмета 

2. Глобални и оперативни планови додатне и допунскенаставе 

3. Планови стручног усавршавањанаставника 

4. Распоред часова обавезних, изборних предмета и осталих 

облика образовно- васпитнограда; 

5. Планови ваннаставнихактивности 

6. Планови припреме за завршнииспит 

7. Индивидуални образовнипланови 

8. Распоред писмених и контролнихзадатака; 

9. Дневници образовно – васпитнограда; 

10. Дневници осталих облика образовно – васпитнограда; 

11. Програм заштите од насиља, злостављања изанемаривања 

12. Остала значајнија документа 


	САДРЖАЈ:
	ОПШТИ  АКТИ:
	Закон о основама система образовања и васпитања (,,Сл.гласник РС,, бр. 88/2017,27/2018- др.закон, 10/2019, 27/2018- др.закон и 6/2020).
	Закон о основној школи (,,Сл.гласник РС,, бр. 55/2013, 101/ 2017, 10/ 2019 и 27/ 2018- др.закон)
	Закон о основном образовању и васпитању (,,Сл.гласник РС,, 55/2013, 101/2017,10/2019 и 27/ 2018- др.закон)
	Закон о раду (,,Сл.гласник РС,, бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014,132017- одлука УС, 113/ 2017 и 95/ 2018- аутентично тумачење);
	Закон о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС,, бр. 91/ 2019);
	Закон о уџбеницима и другим наставним средствима (,,Сл.гласник РС,, бр.72/2018)
	Посебан клективни уговорза запослене у основним и средњим школама и домовима ученика (,,Сл.гласник РС,, бр.21/ 2015 и 92/ 2020)
	Правилник о вредновању квалитета рада установа (,,Сл.гласник РС,, 10/ 2019 од 15. 02. 2019. године)
	Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („Сл.гласник РС, бр. 34 до 17. маја 2019, 59 од 22 априла 2020, 81 од 5 јуна 2020.)
	Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл. гласник РС“, бр. 81 од 31. августа 2017, 48 од 22 јуна 2018)
	Правилник о стручно-педагошком надзору (,,Сл.гласник РС,, бр. 34/12)
	Правилник о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи ( „ Службени гласник РС“ , бр.30 од 25 априла 2019.
	Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника ( „ Службени гласник РС“, бр. 22/ 2005 и 51 / 2008)
	Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи (,,Сл.гласник РС,, бр.66/2018, 82/ 2018, 37/ 2019 и 56/ 2019)
	14.Правилник о правилима понашања послодаваца и запослених у вези са превенцијом од злостављања на раду (,,Сл.гласник РС,, бр.62/2010)
	15.Правилник о облику и садржају знака забране пушења (,,Сл.гласник РС,, бр.73/2010 и 89/2017)
	РАСПОРЕД ДЕЖУРНИХ НАСТАВНИКА
	ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ
	ПРИЛОЗИ УЗ ГОДИШЊИ ПЛАНРАДА

