
 

 

 

Г О Д И Ш Њ И      ПЛАН   РАД А 

 

 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

 

„ ИЛИЈА МИЛОСАВЉЕВИЋ – КОЛАРАЦ “ 

У    КОЛАРИМА 

 

 

 

 

 

Школски одбор ОШ „Илија Милосављевић – Коларац“ из Колара, на основу 

члана 57. став 1. тачка 2. и члана 89. Закона о основама система образовања и 

васпитања („Сл.гласник РС“ бр.72/09,52/11 и 55/13), чл.29. Закона о основном 

образовању и васпитању (“Сл. Гласник РС“ бр. 55/13), предлога Наставничког 

већа и члана 44. Статута Школе, на седници одржаној дана 14.09.2017. године, 

усвојио је Годишњи план рада за школску 2017/18. годину.  

 



 

На основу члана 57.став 1. тачка 2. и члана 89. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“ бр.72/09, 52/11 и 55/13), 

чл. 29. Закона о основном образовању и васпитању („Сл. Гласник РС“ 

бр.55/13), чл. 44. Статута ОШ „Илија Милосављевић Коларац“ из Колара, 

Школски одбор на седници одржаној  дана 14.09.2017. године, једногласно је 

донео: 

 

 

            О Д Л У К У 

 

1. Усваја се Годишњи план рада Основне школе 

„Илија Милосављевић – Коларац“ из Колара, за 

школску 2017/18. годину 

2. Годишњи план рада школе доставити: 

 

Министарству просвете – одељење у Смедереву 

 

 

     Одлука ступа на  снагу даном доношења. 

 

 

 

Бр.                                    М.П.                  

                                                                      Председника Школског одбора 

У Коларима,                                                    __________________________ 

14.09. 2017. год                                                        (Анита Марковић)             
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1. УВОДНИ ДЕО 
 

ОПШТИ ПРИНЦИПИ СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА 
 

Систем образовања и васпитања мора да обезбеди за сву децу и ученике: 

- једнако право и доступност образовања и васпитања без 

дискриминације и издвајања по основу пола, социјалне, културне, 

етничке, религијске или друге припадности, месту боравка, 

материјалног или здравственог стања, тешкоћа и сметњи у развоју 

као и по другим основама; 

- квалитетно и уравнотежено образовање и васпитање 

- образовање и васпитање у демократски уређеној и социјално 

одговорној установи у којој се негује отвореност, сарадња, 

толеранција, посвећеност основним моралним вредностима; 

- усмереност образовањa и васпитања на на дете и ученика кроз 

разноврсне облике наставе, учења и оцењивања; 

- једнаке могућности за образовање и васпитање на свим нивоима и 

врстама образовања и васпитања; 

- ефикасну сарадњу са породицом; 

- разноврсне облике сарадње са локалном заједницом и широм 

друштвеном средином 

- отвореност према педагошким и организационим иновацијама 
 

 

ЦИЉЕВИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
 

- пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички 

развој сваког детета и ученика; 

- стицање квалитетних знања и вештина и формирање вредносних 

ставова 

- развој стваралачких способности, креативности, естетске 

перцепције и укуса; 

- развој мотивације за учење, оспособљавање за самостално учење и 

образовање током целог живота; 

- развој свести о себи, самоиницијативе, способности 

самовредновања и изражавања свог мишљења; 

- развој и практиковање здравих животних стилова, свести о 

важности сопственог здравља и безбедности; 
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- развој способности комуницирања, дијалога и осећања 

солидарности; 

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

полне и узрасне равноправности, толеранције и уважавања 

различитости. 

 
 

 

ЦИЉЕВИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 
 

 

Годишњи план рада у школи представља основни радни документ који има 

за циљ да обезбеди синхронизовану, рационалну и ефикасну делатност свих 

учесника у раду на релацији образовно-васпитних активности у току школске 

године. Њиме је утврђена организација и динамично остваривање образовно-

васпитних активности и одређни носиоци и реализатори. На тај начин омогућено 

је унапређење образовно-васпитног рада, обезбеђено је праћење остваривања 

циљева и задатака, као и евалуација стручних, руководећих и управних органа 

школе. 

 

 

 

ПРИОРИТЕТНЕ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ 
 

Систем образовања и васпитања мора да обезбеди све услова да да ученици 

постижу опште исходе, односно буду оспособљени да: 

 

- усвајају и изграђују знање, примењују и размењују стечено знање; 

- науче како да уче и користе свој ум; 

- идентификују и решавају проблеме и доносе одлуке користећи 

критичко и креативно мишљење; 

- раде ефикасно са другима као члановима тима, групе организације 

и заједнице; 

- одговорно и ефикасно управљају собом и својим активностима; 

- прикупљају, анализирају, организују и критички процењују 

информације; 

- ефикасно и критички користе науку и технологију; 
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 РАД ШКОЛЕ У СМЕНАМА 
 

 

Школа у седишту, у Коларима је отворена од 06 до 20 часова. Настава 

ће се одвијати у две сменe, од 7.45 часова до 18.00 часова. Одмори трају по 

пет минута, осим одмора после другог часа који траје 15 минута. 

Одељење за ученике са посебним потребама у Коларима, своје часове 

ће реализовати у послеподневној смени са ученицима разредне наставе. 

Пре подне се одвија предметна настава и једно одељење разредне 

наставе, а после подне преостала три одељења разредне наставе. Смене се не 

мењају у предметној настави због ученика од петог до осмог разреда који 

користе превоз јер већина ученика путује из четири околна села, а аутобуске 

линије  у послеподневним сатима су знатно ређе и ученицима је отежан 

повратак до својих кућа. Само ученици разредне наставе мењају смене. 

Издвојена одељења раде од 06 до 14 часова. У њима настава почиње од 8 

часова и смене се не мењају, већ се настава увек одржава пре подне. 

Радно време секретара школе, административног радника  и директора 

је од 7 до 15 часова. 

 

Радно време помоћно-техничког особља је: 
    

Од  06 до 14 часова.......... I  смена 

   Од  12 до 20 часова ......... II смена 

 

Радно време домара школе је од 06.00 до 14.00 часова. 

 

Радно време куварице: пре подне 6.00-11.30 часова 

 после подне 14.00-16.30 часова 

 

РАСПОРЕД  ЗВОЊЕЊА 
      Редни број часа                  Трајање часа од-до Трајање одмора 

П
Р

Е
М

Е
Т

Н
А

 

Н
А

С
Т

А
В

А
 

 1.ЧАС             7.50 – 8.35         5 минута 

 2. ЧАС             8.40 – 9.25       15 минута  

 3. ЧАС   9.40 – 10.25            5 минута 

 4. ЧАС            10.30 – 11.15        10 минута 

 5. ЧАС            11.25 – 12.10          5 минута 

 6. ЧАС            12.15 – 13.00          5 минута 

 7. ЧАС            13.05 -  13.50  

Р
А

З
Р

Е
Д

Н
А

 

Н
А

С
Т

А
В

А
 

 1. ЧАС            13.15 – 14.00          5 минута 

 2. ЧАС            14.05 – 14.50        20 минута 

 3. ЧАС            15.10 – 15.55          5 минута 

 4. ЧАС            16.00 – 16.45          10 минута 

 5. ЧАС            16.55 – 17.40  
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КАЛЕНДАР ДАТУМА ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

 
а) Календар основних активности 

 

Настава и други облици образовно-васпитног рада у Школи остварују се у 

току два полугодишта. Прво полугодиште почиње у петак, 01.09.2017.године, а 

завршава се у среду, 31.01.2018.године. Прво полугодиште садржи 101 наставни 

дан. Први класификациони период завршава се са другом недељом новембра, 

одељенска и наставничко веће биће одржани 13. и 14. новембра, а  родитељски 

састанци у периоду од 15. до 17. новембра. Родитељски састанак за све ученике 

поводом завршетка првог полугодишта биће одржан у време зимског распуста, а 

тачан датум биће утврђен на седници Наставничког већа у зависности од 

временских прилика и грејања просторија школе. 

Друго полугодиште почиње у понедељак, 12.02.2018.године, а завршава се у 

четвртак, 31.05.2018.године за ученике осмог разреда, односно у четвртак, 

14.06.2018.године за ученике од првог до седмог разреда. Пробни завршни испит 

предвиђен је за 13. и 14. април, док ће се завршни испит обавити 18. 19. и 20. јуна 

2018. године. Друго полугодиште садржи 79 наставних дана. Трећи 

класификациони период завршава се са трећом недељом априла, а родитељски 

састанци биће одржани од 18. до 20. 04. 2018.године. Родитељски састанак за 

ученике осмог разреда поводом завршетка другог полугодишта, са свечаном 

поделом сведочанстава и ђачких књижица биће одржан у уторак, 

26.06.2018.године, док ће свечана подела ђачких књижица ученицима од првог до 

седмог разреда бити обављена у четвртак, 28.06.2018.године. 

Образовно-васпитни рад за ученике од првог до седмог разреда оствариваће се 

током 36 наставних недеља, тј. 180 наставних дана. За ученике осмог разреда 

образовно-васпитни рад ће се одвијати током 34 наставне недеље, односно 170 

наставних дана. 

 
Наставни дани Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Свега 

I полугодиште 20 21 21 19 20 101 

II полугодиште 16 16 16 16 15   79 

Укупно 36 37 37 35 35 180 

 

Обзиром на чињеницу да нису сви дани у недељи подједнако заступљени у 

току школске године у школи је извршена корекција распореда на следећи начин: 

У уторак, 20.03.2018.године настава ће се изводити по распореду од четвртка, а у 

среду18.априла, настава ће се изводити по распореду од петка. У школи је могућа 

накнадна корекција ових датума због усклађивања распореда запослених у више 

школа. 
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У току школске године ученици имају јесењи, зимски, ускршњи и летњи 

распуст. 

- јесењи распуст је 9. и 10. новембра 2017.године 

- зимски распуст од 1.02. 2018. до 14.02.2018.године 

- пролећни распуст од 3.04.2018. до 9.04.2018.године 

- летњи распуст од 15.06.2018. до 31.08.2018.године 

Поред распуста, ученици и запослени неће радити за време празника 

предвиђених Школским календаром. Ученици и запослени у Школи имају право 

да не похађају наставу, односно да не раде на први дан крсне славе. 
 

ТАКМИЧЕЊА 

 

 Расподелом задужења наставника у оквиру 40-часовне радне недеље је 

предвиђено време сваког наставника  за реализацију часова додатне наставе и 

секција  на којима ће се  ученици припремати за такмичење.  

Додатна настава , као и припремање ученика за такмичење реализоваће се из 

следећих наставних предмета: 

- Српски језик 

- Математика 

- Енглески језик 

- Руски језик 

- Историја 

- Биологија 

- Физика 

- Хемија 

- Информатика и рачунарство 

- Верска настава 

 

У школи су такође активне следеће секције, као и припремање ученика за 

такмичење или учествовање на конкурсима: 

     

    Драмска 

    Литерарна 

    Рецитаторска 

    Ликовна 

    Спортска 

    Хор и оркестар 

             Саобраћајна 

                                      Математичка  
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СМОТРЕ  И ТУРНИРИ 

 

 Ученици наше школе традиционално учествују на следећим смотрама и 

турнирима: 

- смотра литерарног стваралаштва „Извор живе речи“ 

- школским спортским турнирима  

- свим осталим смотрама и конкурсима које организују друге школе, 

организације, друштва ... 
 

 

 

ИЗЛОЖБЕ 

 

 Изложбе се одржавају поводом значајних датума (Смотра, Нова година, 

Свети Сава, Ускрс...) 

 Такође, наши ученици ће учествовати на конкурсима које буду организовале 

друге институције. 
 

 

 

МАТУРСКО ВЕЧЕ  УЧЕНИКА 8. РАЗРЕДА 

 

 Школа је предвидела матурску прославу  ученика 8. разреда за 5. јун 

2018.године. 

Прослава матуре биће организована у просторијама школе уз сагласност 

савета родитеља.   

    

 

 

          ИЗЛЕТИ   

 

Излети су ваннаставни облици образовно-васпитног рада који се остварују 

ван школе.  

 

Излет за ученике од 1. до 4. разреда планира се за последњу недељу у 

децембру  (Београд – Позориште Пуж, обилазак града). 

 

Остали излети биће реализовани у оквиру одељења по плану и програму 

одељенских старешина. 

 

Уколико се излет буде реализовао у време наставних дана, дани ће бити 

надокнађени. 
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КРОС 

 

Школа традиционално организује  јесењи и пролећни крос.   

Јесењи крос ће се одржати  током последње недеље септембра 2017. године 

у оквиру Недеље школског спорта, уколико временски услови то буду 

дозвољавали. 

Пролећни крос ће бити организован  током друге недеље маја 2018.године. 

 

 
 

ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ 

 
 Колари, тај лепи цвет изникао на месту где се сусрећу  Шумадија и                    

Поморавље, на раскршћу путева који спајају север и југ Србије и воде ка 

Цариграду, одувек је заузимао посебно место у општини Смедерево. 

 

 У питомој раљској котлини, разасуло се мало, али лепо уређено село 

Колари. 

 

 У давнини познато по вештим мајсторима – коларима и чесми саграђеној у 

римско доба, у XIX веку постаје надалеко чувено по Илији Милосављевићу 

Коларцу,  великом српском добротвору и љубитељу просвете и књижевности, 

човеку који је овде рођен и који је поклањајући кнежевини Србији сав свој 

немали иметак, задужио српски народ да га се сећа, поштује и слави. 

 

 ОШ "Илија Милосављевић Коларац" је основана далеке 1804. године. У 

почетку је радила у порти да би се 1870. преселила у преправљену општинску 

зграду. Повећање броја ученика је изнедрило зидање нове школске зграде, тако 

1966. године школа почиње са радом у новом простору. 

 

 Матична школа се налази у Коларима а подручна одељења су у Ландолу, 

Биновцу и Луњевцу. 

 

 Радници школе понети радним еланом и ентузијазмом, пожелели су да 

Коларима врате некадашњу славу (Колари су пре тога били седиште општине) 

организујући општинско такмичење литерарних ствараоца основних школа, и у 

датом тренутку снажно истакну ставралачки рад литерарних секција. Тако се пре 

44 године родила, данас већ међународна смотра литерарног стваралаштва  

" Извор живе речи ". 

   У школи ради 34  наставника, а похађа је 181 ученик 
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2. СРЕДИНА ДЕЛОВАЊА И ОКРУЖЕЊА ШКОЛЕ 
  

  
2.1. ПЛАН САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНИМ СРЕДИНАМА 

 

Садржаји програма 
Начин и поступак 

остваривања 
Циљеви и задаци садржаја програма 

Сарадња са грдском 

управом 

-Консултативни 

разговори у вези 

израде 

финансијског плана 

 

-Помоћ при 

спровођењу  јавних 

набавки 

 

-Организовање 

превоза ученика и 

наставника 

 

-Сарадња са 

Интерресорном 

комисијом 

 

-Обезбеђивање 

стручног 

усавршавања 

наставнка 

 

-Сарадња са 

просветном 

инспекцијом 

-Успешна израда финансијског плана 

уз сагледавање реалних могућности 

локалне самоуправе,  

-Поштовање прописа у области 

финансијског пословања,  

-Неометан долазак и одлазак са посла 

ученика и запослених,остваривање 

додатне подршке ученицима, 

финансира одређеног броај сати 

стручног усавршавања наставника, 

стручних сарадника, директора,  
-Путем континуираног праћења рада 

школе, просветна инспекција даје 

предлоге, указује на недостатке, пружа 

повратну информацију о тренутном 

раду школе, 

Сарадња са месним  

заједницама 

-Заједничке акције 

чишћења околине 

школе, 

 

-Организација 

Смотре литерарног 

стваралаштва, 

 

-Коришћење 

сеоског Дома 

културе ..... 

Учешће у акцијама месне заједнице, 

подизање свести о заједништву и 

сарадњи 
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2.2. СОЦИЈАЛНА СЛИКА ПОРОДИЦА УЧЕНИКА 

 

Већина наших ученика живи у породичним кућама у вишегенарацијским 

домаћинствима. Све инсталације има  око 95 % ученика док  5 % нема спроведену 

воду у кући, око 1 % (2 ученика) нису имала ни спроведену струју при упису у 

први разред; једно дете нема довољно простора а шесторо деце су подстанари. 

Тренутно немамо кориснике социјалне помоћи. 
 

Образовни ниво родитеља 
Разред Број 

уче-

ника 

  Без    

 ОШ 

ССС оца* ССС мајке 

ОШ ОШ 

+ 

курс 

II III IV V VI VII Без 

ОШ 

ОШ ОШ 

+ 

курс 

II III IV VI VII 

Први 14  2 2  6 2     1  6   3 4 1  

Други 17  1   11 5     3 2  5 5 1 1 

Трећи 15  4 1  9 1     3 1  4 5 2  

Четврти 19  3  2 8 5  1    4 2  4 9   

Пети 28 1 3 5  11 7    1  1 3 3  9 11  1 

Шести 28  2 3 3 11 9     4 2 1 12 8 1  

Седми 27 1 3 3  15 5     5 2  11 7 2  

Осми 31  1 7 2 12 9     3 1  16 11   

ПП 2     2      1     1  

УКУПНО 181 2 19 21 7 85 43   1   1   1 1 32 13 1 64 60 8 2 

        % 100 1,1 10,6 11,7 3,9 47,2  23,9 0,6 0,6 0,6 0,6 17,7 7,2   0,6   35,4 33,1 4,4 1,1 

*   недостају подаци за поједине ученике 

 

Запосленост родитеља 
(недостају подаци за поједине ученике) 

 

Разред 

 

 Број ученика 

                          Запосленост родитеља 

Оба 

незапослена 

Оба запослена Само отац 

запослен 

  Само мајка   

   запослена 

Први 14 7 3 4 0 

Други 17 3 3 10 1 

Трећи 15 5 3 6 1 

Четврти 19 9 2 8 0 

Пети 28 11 4 10 3 

Шести 28 11 5 11 1 

Седми 27 13 3 9 2 

Осми 31 15 4 9 3 

ПП 2 2 0 0 0 

УКУПНО 181 76 27 67 11 

        % 100 42 14,9 37 6,1 

Већина породица се издржава од пољопривреде па је због тога велики број родитеља који су 

званично незапослени. Приметно је да веома мали број мајки ради. 
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2.3.  ПЛАН САРАДЊЕ СА ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ИНСТИТУЦИЈАМА 
 

Сарадња са 

установама, 

организацијама 

и институцијама 

- Са Полицијском управом око 

безбедности ученика и 

организовања екскурзија 

 

- Са Домом здравља Смедерево 

  

- Са градском библиотеком  

 

-Са Центром за социјални рад 

 

- Са предшколском установом 

Наша радост 

 

- Са Коларчевим народним 

универзитетом 

 

- Са фабриком сокова Фрувита 

 

-Безбедности ученика и организовања 

екскурзија 

-Редовни систематски прегледа ученика, 

сарадња са патронажном службом 

-Коришћење књига и осталих услуга 

библоотеке.. 

-Пријављивање ученика и породица са 

којима не постоји сарадња, хранитељске 

породице. 

-Похађање предшколског програма у 

просторијама матичне школе и издвојених 

одељења 

-Одлазак на концерте, помоћ око 

организације Смотре, донације у књигама... 

-Континуиране донације у наставни 

средствима и опреми издвојеног одељења у 

Луњевцу 

 

3. УЧЕНИЦИ И ОДЕЉЕЊА 
 

3.1.  БРОЈ УЧЕНИКА СА ПОРЕЂЕЊЕМ У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНЕ 

ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

Школска 

година 

Број ученика Промена у односу на 

претходну годину 
Разредна 

настава 

Предметна 

настава 

УКУПНО 

2017/2018. 65 116 181 Више за 8 ученика 

2016/2017. 72 101 173 Мање за 6 ученика 

2015/2016. 77 102 179 Мање за 14 ученика 

2014/2015. 86 107 193 Мање за 14 ученика 

2013/2014. 93 114 207 Више за 3 ученика 

2012/2013. 87 117 204  
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Приметан је тренд пада броја ученика, нарочито у разредној настави. Ученици 

који се у петом разреду уписују из издвојеног одељења школе у Друговцу, чине да 

пад броја ученика буде мањи. Ове године је број деце благо повећан. 

 

 

 

3.2. БРОЈ УЧЕНИКА СА ИОП-ом  

 

Број ученика у редовним одељењима са 

ИОП-2 

Број ученика у специјалним одељењима 

I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII 

  1 1 1 1  1     1  1  

 

 

Број ученика у редовним одељењима са 

ИОП-1 

   I II III IV V VI VII VIII 

   1 1 2   

 
 

Дошло је до повећања броја ученика који прате наставу по ИОП-у 1 и 2,. Једном 

ученику садашњег  трећег разреда је одобрено похађање наставе по измењеном програму 

пред крај претходне школске године тако да ће прави ефекти ове наставе тек бити 

видљиви током ове школске године. Један ученица садашњег петог разреда је , уз 

сагласност родитеља почела у другом полугодишту претходне године, да похађа наставу 

према ИОП-у 1 из енглеског језика. Ове школске године ће наставити да похађа наставу 

према овом плану у циљу лакшег савладавања основних исхода енглеског језика у петом 

разреду. 

Од ове школске године ће један ученик трећег разреда издвојеног одељења у Ландолу 

почети да похађа енглески језик према ИОП-у 3 пошто већ зна да пише доста речи на 

енглеском, и знања му превазилазе захтеве редовне наставе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Број ученика у редовним одељењима 

са ИОП-3 

I II III IV V VI VII VIII 

  1      
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3.3. ФОРМИРАЊЕ ОДЕЉЕЊА 
 

А) БРОЈ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА 
 

 

Број ученика, одељења  у матичној школи 

 

РАЗРЕД БРОЈ УЧЕНИКА БРОЈ ОДЕЉЕЊА 

I   8 1 

II   9 1 

III   9 1 

IV           14 1 

V  28 2 

VI  28 2 

VII  27 1 

VIII  31 2 
СВЕГА    154 11 

 

 

Комбинована и чиста одељења у издвојеним одељењима 
 

ПОДРУЧНО 

ОДЕЉЕЊЕ 
КОМБИНАЦИЈЕ 

БРОЈ УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА 

I II III IV СВЕГА 

Биновац I, II, III, IV 4 3 2 2 11 

Ландол I,II, III  1 4 2  7 

Луњевац I, II, III, IV 1 1 2 3 7 

СВЕГА  6 8 6 5 25 

 

Одељења за ученике са посебним потребама 
 

 
    Број 

ученика 

    Број 

одељења 

Ландол           1           1 

Колари           1           1 

Укупно:           2           2 

 

 

ЗА ЦЕЛУ ОСНОВНУ ШКОЛУ 

Број ученика       181 

Број одељења         17 

Просечан број ученика по одељењу     10,65 
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3.4.  ФОРМИРАЊЕ ГРУПА ЗА ИЗБОРНЕ ПРЕДМЕТЕ 

Број 

група 

Бр. 

групе 

Изборни 

предмет 

Разред/и Бр. 

ученика 

Село Предавач 

 

 

 

7 

1. 

 Г
р

ађ
ан

ск
о

  

  
в
ас

п
и

та
њ

е 
II 9 Колари Оливера Чекић 

2. IV 14 Колари Јулијана Ивановић 

3. I, II, III, IV 7 Луњевац Љиљана Ђорђевић 

4. V1, V2 11 Колари  

 

Ивана Марковић 
5. VI1, VI2,  16 Колари 

6. VII1 17 Колари 

7. VIII1 15 Колари 

 

 

6 

1. 

  
  

В
ер

ск
а 

н
ас

та
в
а 

I, III  16 Колари  

 

 

Радомир Бундало 

2. I, II, III, IV 11 Биновац 

3. I, II, III 7 Ландол 

4. V1, V2 11 Колари 

5. VI1, VI2, VII 26 Колари 

6. VIII2 16 Колари 

 

 

 

7 

1. 

Д
р
у
ги

 с
тр

ан
и

 

је
зи

к
: 

  

Р
у

ск
и

 ј
ез

и
к
 

V1 14 Колари  

 

Тијана Симић 
2. V2 14 Колари 

3. VI1 14 Колари 

4. VI2 14 Колари 

5. VII1 27 Колари 

6. VIII1 15 Колари 

7. VIII2 16 Колари 

 

 

5 

1. 

О
д

 и
гр

ач
к
е 

д
о

 

р
ач

у
н

ар
а 

I 7 Колари Драгана Чушевић 

2. II 9 Колари Оливера Чекић 

3.  III 9 Колари Гордана Јанковић 

4.  IV 14 Колари Јулијана Ивановић 

5. I, II, III 7 Ландол   Зорица Хранисављевић 

 

 

6 

1. 

  
  
И

н
ф

о
р
м

ат
и

к
а 

и
  
  
  
  

  
  
р

ау
н

ар
ст

в
о
 

V1 14 Колари  

 

 

 

Маријана Јурић 

 

 

 

2. V2 14 Колари 

3. VI1 14 Колари 

4. VI2 14 Колари 

5. VII1 27 Колари 

6. VIII1 15 Колари 

7. VIII2 16 Колари 
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3.5.  БРОЈ УЧЕНИКА ПУТНИКА 

 

Нашу школу похађају  ученици путници од 5. до 8. разреда из четири издвојена 

одељења у централну школу у Коларима, односно ученици из Биновца, Ландола, 

Луњевца и Суводола. 

 

 

Разред Број 

ученика 

Путује из :  %  путника по 

разреду Биновца Ландола Луњевца Суводола 

Пети 28 4 4  8 57,14 

Шести 28 3 2 6 5 57,14 

Седми 27 2 3 4 10 70,37 

Осми 31 6 6 4 8 77,4 

Укупно        114 15 15 14 31 65,79 

Укупно %        100 65,79 % ученика од 5. до 8. путује 

 

 

 

Овако велики број ученика путника  са различитим релацијама знатно 

отежава израду распореда часова како обавезних наставних предмета, тако и 

осталих облика образовно васпитног рада. Посебни проблеми се јављају у 

зимском периоду због честих кашњења аутобуса са редовних аутобуских линија. 

 

 

 

 

 

2 1. Народна    

 традиција 

I, III 6 Биновац Јелена Гачић 

2. II, IV 5 Биновац Миловина Петровић 

1 1.   Чувари    

 природе 

I, II, III, IV 7 Луњевац Љиљана Ђорђевић 

 

 

5 

1. Изабрани 

спорт  

фудбал 

 

одбојка  

VI1 14 Колари  

 

Дејан Милошевић 

 
 

2. VI2 14 Колари 

3. VII1 27 Колари 

4. VIII1 16 Колари 

5. VIII2 16 Колари 

Укупно у школи постоји 39 група за све изборне предмете. 
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3.6.  БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ КОРИСТЕ ШКОЛСКУ КУХИЊУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.  СОЦИЈАЛНА СТРУКТУРА УЧЕНИКА 
 

Запосленост родитеља 

(недостају подаци за поједине ученике) 

 
 

Разред 

 

 Број ученика 

                          Запосленост родитеља 

Оба 

незапослена 

Оба запослена Само отац 

запослен 

  Само мајка   

   запослена 

Први 14 7 3 4 0 

Други 17 3 3 10 1 

Трећи 15 5 3 6 1 

Четврти 19 9 2 8 0 

Пети 28 11 4 10 3 

Шести 28 11 5 11 1 

Седми 27 13 3 9 2 

Осми 31 15 4 9 3 

ПП 2 2 0 0 0 

УКУПНО 181 76 27 67 11 

        % 100 42 14,9 37 6,1 

 

р.б.  одељењски  старешина број корисника 

1 1-1  Драгана Чушевић 5 

2 2-1  Оливера Чекић 6 

3 3-1  Гордана Јанковић 8 

4 4-1  Јулијана Ивановић 10 

5 5-1  Олга Терзић 10 

6 5-2  Драгана Дрењаковић 11 

7 6-1  Саша Митић 8 

      8 6-2  Марија Николић 8 

9 7-1  Миодраг Манасијевић 14 

10 8-1  Зденка Јанковић 8 

11 8-2  Ивана Марковић 9 

12 пред.  Наташа Илић                10 
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Већина породица се издржава од пољопривреде па је због тога велики број 

родитеља који су званично незапослени. Приметно је да веома мали број мајки 

ради. 

 

Већина породица се издржава од пољопривреде па је због тога велики број 

родитеља који су званично незапослени. Приметно је да веома мали број мајки 

ради. 

 

Број деце у породици 

 
Разред Број 

ученика 

Број деце у породици 

Једно Двоје Троје Четворо 

Први 17 4 12 1  

Други 15 3 11  1 

Трећи 19 1 17 1  

Четврти 20 1 14 5  

Пети 28 5 15 5 3 

Шести 27 1 18 7 1 

Седми 31 3 21 7  

Осми 14  8 5 1 

ПП 2  1  1 

УКУПНО 173 18 117 31 7 
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4. МАТЕРИЈАЛНИ УСЛОВИ 
 

 

4.1.  ПОВРШИНА КОРИСНОГ ПРОСТОРА, БИБЛИОТЕКЕ И КУХИЊЕ 

 

 

Школа у седишту има две школске зграде и једну помоћну. У старијој згради 

смештени су: кухиња, трпезарија, једна учионица и библиотека. 

У новијој згради су канцеларије секретара, директора, педагога, зборница, 

седам учионица и информатички кабинет, хол, ходнички простор, мокри чвор за 

раднике школе и мокри чвор за ученике. 

Издвојена одељења у Луњевцу и Биновцу имају по две учионице, мокри чвор и 

зборницу. 

Издвојено одељење у Ландолу има три учионице, мокри чвор и зборницу. 

 

 

 

 

Насеље 

З
гр

ад
е
 

 П
р

о
ст

о
р

и
је

 

 

  

 

 

          

         Број осталих просторија 

К
л
ас

и
ч

н
е 

у
ч

и
о
н

и

ц
е 

 За општу и  

друштвену 

потребу 

 

За управу, 

администрациј

у, зборница 

br. br. m² br. m² br. m² br. m² br. m² 

Колари  2 19 814  8 376  2   51    320  4  67 

Ландол  1  5 272  3 132       124  1  16 

Биновац  1  4 209  2  96            90  1  24 

Луњевац  1  4 195  2  96       99  1  24 

   Свега  5 32 1490 15 700  2   51     633  7 131 
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Основна школа „Илија Милосављевић – Коларац“ има објекте  у четири насељена 

места: Коларима (седиште школе), Ландолу, Луњевцу и Биновцу (издвојена 

одељења). 

 Школа у седишту има две школске зграде и једну помоћну. У старијој 

згради смештени су: кухиња, трпезарија, једна учионица и библиотека. 

 У новијој згради су канцеларије секретара, директора, педагога, зборница, 

седам учионица и информатички кабинет, хол, ходнички простор, мокри чвор за 

раднике школе и мокри чвор за ученике. 

 

Котларница са складиштем за огревни материјал налази се ван објекта школе на 

удаљености од око 60 метара од самог објекта.  

 Испред главног улаза школе постоји парк са четинарима и брезама као и 

биста Илије М. Коларца.  

 Издвојена одељења у Луњевцу и Биновцу имају по две учионице, мокри 

чвор и зборницу. 

 Издвојено одељење у Ландолу има три учионице, мокри чвор и зборницу .  

 Свако од ових издвојених одељења има по један стан за учитеље у саставу 

школске зграде. 
 

 

4.2. ПОВРШИНА СПОРТСКИХ ТЕРЕНА И ДВОРИШТА 

 
1.) Матична школа у Коларима: 

-рукометни терен.................800м2 

-кошаркашки терен...........250м2 

-одбојкашки терен.............170м2 
                                ______________ 

УКУПНО:                         1220 м2 
 

Дворишна површина(асфалтна и травната површина):  1670 м2      

 

2.)  Издвојено одељење у Биновцу: 

-рукометни терен............400м2 

-одбојкашки терен..........188м2 

                            ______________ 

УКУПНО:                     588 м2 

 

 

Дворишна површина: 1450 м2 

 
 



19 

 

Дворишна површина - 1450м2 

 

 

3.)  Издвојено одељење у Ландолу: 

 

Нема бетонираних спортских терена 

Дворишна површина – 1820м2 

 

 

4.)  Издвојено одељење у Луњевцу: 

 

-фудбалски терен..........800м2 

 

Дворишна површина – 1180м2 
 

 

 

4.3. ПЛАН ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА 

 

Текуће одрђавање школе подразумева све оне парамере који су школи потребни за 

њено неометано функционисање. 

 

1. Стални трошкови - услуге за електричну енергију, угаљ и дрва, услуге 

водовода и канализације, одвоз отпада, телефон и интернет-обављаће се 

континуирано или када се за то укаже потреба. 

2. Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 

-поправка ограде у матичној школи у Коларима 

-кречење спрата матичне школе у Коларима, трпезарије и кухиње 

-израда пројекта енергетске ефикасности школе 

-замена пода у ходницима матичне школе у Коларима 

     3.  Текуће поправке и одржавање опреме 

 Школа ће у току године одржавати рачунаре, копир апарат, пројектор и  сва 

остала техничка средства која су потребна за неометано одвијање наставног 

процеса као и за рад запослених у школи 

4 Материјал 

-бензин за кошење травнатих површина 

           -производи за одржавање хигијене просторија
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4.4. ПЛАН ИЗГРАДЊЕ И ДОГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА 

 

У нашој школи се планира у оквиру старе школе преграђивање дела простора 

садашње трпезарије и једне учионице, како би се обезбедила још једна 

учионица у којој би се одвијао припремни предшколски програм за потребе 

предшколске установе. 

Такође би у овом простору били дограђени тоалети како ученици не би 

напуштали зграду и излазили у двориште да би користили тоалете у згради 

нове школе 
 

 

 

 

4.5.  ПЛАН НАБАВКЕ ШКОЛСКОГ НАМЕШТАЈА 
 

 

-замена дотрајалог намештаја у издвојеном одељењу у Ландолу 

-куповина две беле табле за издвојено одељење у Биновцу јер само ова школа још 

увек користи зелене дотрајале табле за рад са ученицима. 

-опремање једне учионице у матичној школи у Коларима новим намештајем јер 

ове школске године наставу похађа једно одељење више него претходне школске 

године 
 

 

 

 

4.6. ПЛАН НАБАВКЕ УЧИЛА И ОПРЕМАЊЕ КАБИНЕТА 

 

-набавка два рачунара за издвојено одељење у Биновцу 

-набавка једног рачунара за наставнике у зборници Школе 

-набавка историјских и географских карата за наставу историје и географије 

-набавка географских карата Србије за издвојена одељења 

-набавка лопти за одбојку и фудбал, као и лопти за ученике разредне наставе 

-набавка наставних средстава за наставнике у предметној настави 
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5. КАДРОВСКИ УСЛОВИ 

 

 

 

5.1. ПРЕГЛЕД БРОЈА, КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА И ГОДИНЕ 

СТАЖА НАСТАВНОГ И ВАННАСТАВНОГ ОСОБЉА 
 

 

 

Ред.бр. ОПШТИ НАЗИВ ПОСЛОВА БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА 

    1. Директор                  1(1,00) 

    2. Стручни сарадник                  3(1,50) 

    3. Наставници разредне наставе                  8(8,00) 

    4. Наставници предметне наставе                  25(13,95) 

    5. Наставници разредно-предметне 

наставе за рад са децом са посебним 

потребама 

 

                  2(2,00) 

    6. Секретар                   1(1,00) 

    7. Домар                   1(1.00) 

    8. Помоћни радници,ложачи                   5(4,50) 

    9. Ложач                   1(1,00) 

   10. Куварица                   1(1,00) 

                      УКУПНО                  48(30,95) 
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НАСТАВНО ОСОБЉЕ 

 

Име и презиме Степен 

образовања 

Лиценца 

да/не 

Године стажа 

Миодраг Манасијевић 7. да 32 

Олга Терзић 7. не 3 

Раде Станковић 6. да 26 

Саша Митић 6. не 9 

Наташа Петровић 7 да 14 

Зоран Шакић 7. да 29 

Марија Николић 7. да  7 

Гордана Пантић 7. да 22 

Драгана Дрењаковић 7. не  6  

Ненад Стевановић 6. да 18 

Дејан Милошевић            7. да 16 

Сандра Драгашевић 7. не 4 

Маријана Јурић 7. да 15 

Зденка Јанковић 7. да 33 

Радомир Бундало 6. не 13 

Гордана Јанковић 6. да 20 

Зорица Хранисављевић 7. да 25 

Оливера Чекић 7. да 16 

Драгана Чушевић 7. да 16 

Јулијана Ивановић 7. да 28 

Миловина Петровић 4. да 40 

Љиљана Ђорђевић 7. да 20 

Бојана Суљић 7 не  7 

Марина Брађан 7. не  5 

Драгана Јовичић 7. да 13 

Мирјана Глишић 7. да  6 

Јелена Гачић 7. да  3 

Ивана Марковић 7. не  4 

Лидија Јанковић 7. да 14 

Урош Станојевић 7. не  2 

Тијана Симић 7. не  4 

Ивана Симеоновић 7. не 4 

Ана Станојловић 7. не  3 

Марко Стефановић 7. не 8 

 

 

 

 

 



23 
 

 

 

 

НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ 

 

Име и презиме Степен 

образовања 

Лиценца 

да/не 

Године стажа 

Наташа Савић 7. да 22 

Јелена Дојчиновић 7. да 12 

Саша Бојанић Стевановић 7. да 17 

Ивана Јовановић 7. не 0 

Данијела Станојевић 7. не 10 

Драгослав Аћимовић 5. - 33 

Горан Миљковић 2. - 9 

Раденка Марковић 3. - 30 

Светлана Виторовић 1. - 26 

Снежана Милчић 1. - 19 

Јелена Марковић 1. - 17 

Јасмина Павловић 1 - 20 

Љубинка Степановић 1. - 7 

 

 

 

 

 

Степен образовања Број радника 

1. степен  5  

2. степен 1 

3. степен - 
4. степен 1 

5. степен 1 

6. степен 5 

7. степен 33 
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5.2. СТРУКТУРА НАСТАВНОГ КАДРА ПО ПРЕДМЕТИМА 
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Редн

и 

број 

Име и презиме 

наставника 

Обавезан наставни  

предмети 
 Одељења у којима  

предаје 

 Изборни наставни  

предмет 

Изабран

испорт 

Стареши- 

 нство 
Слободне 

активности,секције 

  1 Миодраг Манасијевић Српски језик 52, 61, 62, 71    71 Драмска секција 

 

  2 Олга Терзић Српски језик 51, 81, 82   51 Литерарна секција 

  3 Раде Станковић Математика 52, 71     

  4 Саша Митић Математика 51,61,62,81, 82   61  

  5 Марија Николић Биологија 51,52, 61, 62,71, 

81,82 

  62  

  6 Сандра Драгашевић Хемија 71,81,82 Чувари природе 1час    

  7 Наташа Петровић Историја 52, 61,62,71, 81,82     

  8 Марко Стефановић Историја  51     

  9 Ивана Марковић Географија 51,52,81,82 Грађанско васпитање 4 

часа 

 82  

 10 Зоран Шакић Географија 61,62, 71     

 11 Ненад Стевановић Ликовна култура 51 ,52, 61,81    Ликовна секција 

 12 Дејан Милошевић Физичко 

васпитање 

61,62, 71,81,82  Фудбал,

одбојка 

  

 13 Урош Станојевић Физичко 

васпитање 

51 ,52,  Физичка активност 1,5 

часова 

   

 14 Драгана Јовичић Енглески језик Разредна 

настава(Колари, 

Биновац, Ландол) 

    

 15 Драгана Дрењаковић Енглески језик 51 ,52, 71,72,81   52                     

 16 Маријана Јурић  51,52, 61,71,72,81 Информатика и рачун.   Информатичка секција 

 17 Гордана Пантић Физика  61,62, 71, 81,82     

 18 Зденка Јанковић Техничко и инф. о. 51,52 61,71,72,81   81 Саобраћајна секција 

 19 Радомир Бундало   Разредна настава / 

Предметна настава 

Верска настава    

 20 Оливера Чекић 

    
  
  
  
  
  
 

Р
аз

р
ед

н
а 

н
ас

та
в
а 

Колари   II Од играчке до рачунара  II Математичка секција 

 21 Миловина Петровић Биновац    II/ IV Народна традиција 

 

 II /IV Драмско-рецитаторска 

секција 

 22 Љиљана Ђорђевић Луњевац  I/ II/ III/ 

IV 

Од играчке до рачунара 

Грађанско васпитање 

 I/ II/ III/IV Ликовна секција 
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 23 Гордана Јанковић Колари   II Од играчке до рачунара  III    

 24 Зорица Хранисављевић Ландол   I/ II/ III      Од играчке до рачунара  I Ликовна секција 

 25 Јулијана Ивановић Колари   IV Од играчке до рачунара 

Грађанско васпитање 

  III Рецитаторска, драмска 

секција 

 26.     Драгана Чушевић Колари  I Од играчке до рачунара  II /IV Драмско- рецитаторска 

секц 

 27. Јелена Гачић Биновац  I/ III    Народна традиција  I/ III Ликовна, литерарна 

секција 

 28. Урош Станојевић 51,52,  Обавезна физичка 

активност 
  Одбојкаска секција 

 29 Мирјана Глишић Енглески језик Разредна настава-

Луњевац, 51 и 71  
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5.3. СТРУКТУРА РАДНОГ ВРЕМЕНА НАСТАВНИКА У ОКВИРУ 40-ЧАСОВНЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ 

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј 

Име и презиме 

наставника 

 

 

 

 

 

 

 

 
О

б
ав

ез
н

и
 

н
ас

та
в
н

и
 

п
р
ед

м
ет

и
 

И
зб

о
р
н

а 

н
ас

та
в
а 

С
п

о
р
т.

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

Д
о
д

ат
н

а 

н
ас

та
в
а 

Д
о
п

у
н

ск
а 

н
ас

та
в
а 

С
л
о
б

о
д

н
е 

ак
ти

в
н

о
ст

и
,

се
к
ц

и
је

 
Р

аз
р
ед

.с
та

р

еш
и

н
а 

П
р
и

п
р

ем
н

а 

н
ас

та
в
а 

У
К

У
П

Н

О
 

П
р
и

п
р
ем

а 
 

В
о
ђ
ењ

е 

д
о
к
у
м
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т
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и

је
 

Р
ад

 у
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р
у
ч

. 

о
р
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н
и

м
а

и
м

а 
Р

у
к
о
в
о
ђ
е

њ
е 

ак
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в
о
м

, 

ст
р
. 
в
ећ

ем
 

С
тр

у
ч

н
о
 

у
са

в
р

ш
ав

ањ
е 

М
ен

то
р
ск

и
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ад
 

С
ар
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њ

а 
 

са
 

р
о
д

и
те

љ
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м
а 

Д
еж

у
р
ст

в

о
 

С
В

Е
Г

А
 

  1. МиодрагМанасијевић 17   2 3 1 1  24 11 1 0.50 0,50 0.50  0,50 2 40 

  2. Олга Терзић 13   0,5 1 0,5 1 1 17 6 0,50 0,30  0,30  0,40 1,5 26 

  3. Раде Станковић  8   1 1,5    10,5 4 0,25 0.50  050  0,50 0,70 16 

  4. Саша Митић 18   2 2  1 1 24 12 1 0.50 0,50 0,50  0,50 1 40 

  5. Марија Николић 14   1 1  1 0,50 17,5 7 0,50 0,40 0,50 0.30  0,40 1,40 28 

  6. Сандра Драгашевић  6 1   1   0,50   8,5 3,5 0,20 0.20  0.20  0,10 0,60 13 

  7. Наташа Петровић  11   1 2   0,50 14,5 5,5 0,25 0,25  0.25  0,25 1 22 

  8. Зоран Шакић  8   0,50 1,50    10 4 0,20 0.20  0.20  0,10 1,30 16 

  9. Ивана Марковић 4 4  0,5 0,5  1 0,5 10,5 4 040 0,20  0,20  0,30 0,40 16 

 10. Дејан Милошевић 10  5   2   17 7,5 0,50 0.50 0,50 0.50  0,50 3,00 30 

 11 Ненад Стевановић 6     1     7 3 0,30 0.20  0,20  0,20 1,10 12 

 12 Лидија Јанковић 9     2   11 4,5 0,30 0.30  0,30  0,20 1,40 18 

 13 Тијана Симић  18  1 4    23 9 0,50 0.50  0.50  0,50 2 36 

 14 Драгана Јовичић 14    3    17 7 1 0.50  0.50  0,50 1,50 28 

 15 Драгана Дрењаковић 10   0,50 1  1  12,5 5 0,50 0.50 0,50 0.50  0,50 2 22 

 16 Маријана Јурић   6   0,5 1   7,5 3,5 0,20 020 0,50 0.20  0,10 0,80 12 

 17 Драгана Чушевић 17 1   2 3 1  24 10 1,50 0.50  0,50  1,5 2 40 

 18 Зорица Хранисављевић 18 1   2 2 1  24 10 1,50 0.50 0,50 0,50  1,5 1,50 40 

 19 Гордана Јанковић 18 2   2 1 1  24 10 1,50 0.50 0,50 0,50  1,5 1,50 40 

 20 Јулијана Ивановић 18 1  1 2 1 1  24 10 1,50 0.50  0,50  1,5 2 40 

 21 Оливера Чекић 18 2   2 1 1  24 10 1,50 0.50  0,50  1,5 2 40 

 22 Миловина Петровић 18 1  1 2 1 1  24 10 1,50 0.5  0.50  1,5 2 40 

 23 Љиљана Ђорђевић 18 2   2 1 1  24 10 1,50 0.50 0,50 0.50  1,5 1,5 40 

 24 Зденка Јанковић 12     1 1  14 6 0,50 0.50 0,50 0,50  0,50 1,50 24 

 25 Јелена Гачић 18 1   2 2 1  24 10 1,50 0.50  0,50  1,5 2 40 

 26     Радомир Бундало  6    1    7 3 1 0,40  0,25  0,25 0,10 12 

 27 Мирјана Глишић   8    2,5    10,5 4 0,40 0,30  0,20  0,20 0,40 16 
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28 Гордана Пантић   10   0,50 1   0,50 12 5 0,50 0,30  0,40  0,30 1,50 20 

29 Урош Станојевић   6     1     7 3 0,30 0,30  0,40  0,30 0,70 12 

30 Ивана Симеоновић   3     0,5    3,5 1,5 0,20 0,20  0,20  0,10 0,30   6 

31 Ана Станојловић   2    0,5    2,5 1 0,10 0,10  0,10  0,20    4 

32 Марко Стефановић   1     0,20   1,20 0,40 0,10 0,10  0,10  0,10    2 

33 Марина Брађан  20 2    1 1  24 12 0,50 0,50 0,50 0,50  0,50 1,50  40 

34 Бојана Арсенијевић 20 2    1 1  24 12 0,50 0,50  0,50  0,50 2  40 
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 6. НАСТАВНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ 

 

 

6.1. НАСТАВНИ ПЛАН НА ОСНОВУ „ПРОСВЕТНОГ ГЛАСНИКА“ 

  

Сви Глобални и месечни планови налазе се у документацији педагога школе 

 

6.2. ПЛАН РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 
 

 

Р.Б. САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

1. 

 

-разматрање Извештаја о реализацији Годишњег плана 

рада школе и Извештаја о раду директора 

 

-утврђивање предлога Годишњег плана рада за 

шк.2017/18.годину 

 

 

-утврђивање предлога програма извођења екскурзија 

-разрада ритма радног дана у школи ( распореда часова и 

распореда дежурства) наставника 

-доношење одлука о ослобађању ученика наставе 

физичког васпитања 

IX 

2. 

-упознавање са записником просветног инспектора 

 

-психолошки аспекти школског неуспеха ученика 

 

- правилно вођење евиденције и јавних исправа 

 

-утврђивање програма иновација у  настави  

                        

-слободне активности и друштвено користан рад ученика                                               

X 

3. 

-разматрање и усвајање извештаја о постигнутим  

резултатима рада на крају првог класификационог 

периода и утврђивање и мера за унапређивање васпитно-

образовног рада  

 

XI 
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-разматрање Извештаја о реализацији ШРП-а 

 

-оцењивање ученика обзиром на циљ и задатке  васпитно-

образовног рада и психофизичке могућности ученика                         

4. 

-презентација стечених знања на семинарима 

 

-договор око обележавањао Нове године 

XII 

5. 

-усавршавање наставника у оквиру јануарских дана 

просветних радника 

                   

-обележавање Дана Светог Саве 

                       

-стручно усавршавање на семинарима 

 

                         

I 

6. 

-разматрање и усвајање извештаја о постигнутим 

резултатима рада на крају првог полугодишта 

 

-обрада тема за стручно усавршавање наставника 

 

- анализа остварених резултата у 1. полугодишту и  оцена 

реализације програма рада школе 

                                                                             

-разматрање извештаја Стучних већа и Актива 

II 

7. 

-анализа остваривања садржаја додатне наставе и 

припреме за такмичења 

 

-предавање (стручно 

усавршавање) 

                                          

-Избор уџбеника за наредну школску годину 

  

-Разматрање Извештаја о раду директора                                                                        

III 

8. 

-анализа рада школске библиотеке  

                   

-реализација часова припремне наставе за полагање 

завршног испита 

                  

-анализа сарадње породице и школе и рад Савета 

родитеља 

 

IV 
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-реализација васпитно-образовних задатака у 

3.класификационом периоду 

                                                                    

-разматрање и усвајање извештаја о успеху и владању 

ученика на крају 3.класификационог периода 

                                           

-реализација часова обавезних наставних предмета, 

изборних предмета, допунске наставе и додатног рада, 

као и свих осталих факултативних облика рада                                       

 

 

9. 

-разматрање постигнутих резултата на пробном завршном 

испиту и договор око израде акционих планова за даљи 

рад 

 

 

-организација  Смотре литерарног стваралаштва  

“Извор живе речи”   

 

-разматрање Извештаја о реализацији екскурзија ученика 

                                                   

-организација свечаности поводом завршетка основне 

школе ученика осмог разреда –матурско вече  

 

 

V 

10. 

-анализа  успеха и дисциплине ученика на крају 

шк.године  

 

 -одлука о похвалама и наградама                                                  

 

-избор ученика и спортисте генерације 

                                      

-организација свечаности за ученике који су у току 

школске године постигли значајне резултате на 

такмичењима и успешно представљали школу  

                     

 -успех ученика на крају школске године                                        

         

  

VI 
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11. 

-организација рада за период од                                                   

20.августа до 31.августа 

 

- разматрање постигнутих резултата на пробном 

завршном испиту и договор око израде акционих планова 

за даљи рад 

 

-припрема за почетак школске године:                                      

редовна настава, допунска настава ,додатна настава 

ученика и слободне активности;  

 

-нормирање рада наставника у оквиру четрдесеточасовне 

радне недеље 

 

-израда глобалних и оперативних     планова рада      

 

-разматрање Извештаја Актива и Стручних већа                                                                                                                

 

- усвајање програма екскурзија                                                        

 

 

VIII 
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6.3.  ПЛАН РАДА ПЕДАШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

 

Педагошки колегијум Школе чине председници стручних већа, актива и 

педагог школе. 

 

У ОШ „Илија М. Коларац“ у Коларима, радом педагошког  колегијума руководи 

Наташа Савић, директор школе 

 

Колегијум чине: 

o Зорица Хранисављевић, руководилац Стручног већа за разредну наставу 

o Маријана Јурић, руководилац Стручног већа за предметну наставу 

o Зденка Јанковић, руководилац Стручног већа за област предмета природних 

наука 

o Миодраг Манасијевић, руководилац стручног већа за област предмета 

друштвених наука 

o Урош Станојевић, руководилац стручног већа за област предмета вештина и 

уметности 

o Саша Бојанић Стевановић, руководилац Тима за самовредновање 

o Саша Митић, руководилац Тима за заштиту од насиља, злостављања и 

занемаривања 

o Марија Николић, руководилац Тима за школско развојно планирање 

o Гордана Јанковић, руководилац тима за праћење реализације школског 

програма у разредној настави 

o Марина Брађан, руководилац Тима за праћенје реализације ИОП-а 

o Ивана Марковић, руководилац Ђачког парламента 

 

Педагошким Колегијумом председава директор школе. Програм рада педагошког 

колегијума је донет 7.09.2017.године. Планиране су месечне седнице, а уколико се 

укаже потреба и чешће. 

 

месец АКТИВНОСТ РЕАЛИЗАТОР 

  
  
  
 с

еп
те

м
б

ар
 

Формирање Педагошког колегијума 

 

Упознавање нових чланова са начином 

рада и овлашћењима педагошког 

колегијума 

 

Израда годишњег плана рада 

 

Договор око обележавања Дечје недеље 

Директор 

Директор 

 

Педагошки колегијум 

 

Колегијум 
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 о

к
то

б
ар

 
Информисање о ученицима који 

похађају наставу по ИОП-у у одељењу 

за децу са посебним потребама и у 

редовним одељењима 

 

Анализа адаптације, успеха и понашања 

ученика петог разреда 

 

Извештај о раду тима за 

самовредновање 

Педагог 

 

 

 

Олга Терзић и 

Драгана Дрењаковић 

 

 

Педагог школе 

  
  
  
  

  
н

о
в
ем

б
ар

 

Анализа досадашњих васпитно 

дисциплинских мера 

Решавање евентуалних проблема  

 

Предлози за израду новог Школског 

развојног плана 

 

Разматрање извештаја о успеху и 

владању на крају првог 

класификационог перида  

Педагог 

 

Према потреби 

 

 

 

Педагог 

  
  
  
  

  
 д

ец
ем

б
ар

/ј
ан

у
ар

 

Руководиоци стручних актива и већа 

подносе извештаје о раду у претходном 

периоду 

Договор о организацији обележавања 

школске славе 

Извештај о плану за предстојећа 

такмичења 

Извештај о реализацији ваннаставних 

активности 

Разговор о реализацији припремне 

наставе 

Анализа посећених часова 

Руководиоци 

стручних актива 

Директор 

 

Руководиоци 

стручних већа 

 

Педагог 

Директор/педагог 
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ф

еб
р

у
ар

 
Анализа успеха ученика са слабим 

оценама(учесталост по предметима, 

посећивање допунске наставе...) 

Анализа родитељских састанака 

(учесталост присуства предметних 

наставника, одазивање на позиве 

одељењских старешина...) 

Анализа постигнућа ученика који 

изводе наставу по ИОП-у 

Осврт на стручно усавршавање у овој 

години 

Руководиоци 

стручних актива 

 

Руководиоци 

стручних актива 

 

Марина Брађан и 

Бојана Суљић 

Директор школе 

  
  
  
  

 м
ар

т 

Информисање о резултатима са 

такмичења наших ученика 

Извештај Тима за борбу против насиља, 

злостављања и занемаривања 

Анализа одржавања и квалитета 

припремне наставе за полагање 

завршног испита ученика осмог разреда 

Директор/педагог 

 

Саша Митић 

 

Одељенске старешине 

ученика 8.разреда,  

 а
п

р
и

л
 

Анализа посећених часова 

Анализа ваннаставних активности 

Организација Смотре литерарног 

стваралаштва „Извор живе речи“ 

Директор/педагог 

Педагог 

Директор 

  
  
  
  

  
м

ај
 

Анализа завршних резултата такмичења 

и корелација са реализацијом 

ваннаставних активности 

Анализа напредовања ученика који 

прате наставу по ИОП-у 

Директор/педагог 

 

 

Педагог, 

олигофренолози 

 

  
  
  
 ј

у
н

 Предлог набавке наставних средстава за 

наредну школску годину 

Анализа реализације припремне наставе 

Извештаји о реализацији екскурзије 

Директор 

 

Педагог 

Стручне вође пута 

  
  
ав

гу
ст

 

Анализа резултата завршног испита 

 

Предлог активности колегијума за 

следећу школску годину 

Руководиоци 

стручних актива 

Руководиоци 

стручних актива 
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6.4. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ 2017/18. год. 

Септембар Иницијални тестови,годишњи и месечни планови рада 

Избор штампе за ученике  

Опредељивање за семинаре у текућој школској години  

План одржавања часова наставника у четвртом разреду 

Осмишљавање и организовање активности поводом обележавања 

„Дечје недеље“ и недеље спорта. 

Пројекат МП – Покренимо нашу децу 

 

Октобар 

План дружења учитеља и ученика наше школе 

Организација јесењег кроса 

Анализа досадашњих резултата ученика првог разреда 

 

Новембар 

Анализа успеха после првог класификационог периода 

Консултације око пружања помоћи ученицима који спорије напредују 

Децембар Припреме за обележавање Нове године  

 

   Јануар Припреме за обележавање Светог Саве 

Реализација наставних планова и програма 

Анализа успеха на крају првог полугодишта 

 Фебруар 

 

Тимска израда сценарија за огледне часове и анализа одржаних часова 

Анализа реализације ваннаставних активности 

 

    Март 

Организација прославе 8. марта 

Избор уџбеника за наредну школску годину 

Припреме за такмичења 



37 
 

    

    Април 

Анализа успеха на крају трећег класификационог периода 

Организационе припреме за Смотру литерарног стваралаштва „Извор 

живе речи“  

Организација пролећног кроса 

      Мај Анализа постигнутих резултата  на такмичењима 

Усвајање извештаја о реализацији екскурзије ученика 

 

      Јун 

Извештај о постигнутом успеху накрају наставне године 

Анализа реализације наставе и ваннаставних активности 

Анализа дружења учитеља и ученика 

Анализа одржаних часова наставника у четвртом разреду 

  Август 

 

Избор руководиоца актива и израда годишњег плана рада 

Упознавање са евентуалним изменама у плановима и програмима 

рада 
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     6.5.  ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ПРЕДМЕТНУ НАСТАВУ ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ 

 

   
М

Е

С
Е

Ц
И

 

САДРЖАЈ РАДА Одговорна особа/е Извршиоци 

  
С

Е
П

Т
Е

М
Б

А
Р

 

    

Усвајање Плана и програма 

стручног већа 
Председник стручног већа сви чланови 

Утврђивање распореда 

писмених задатака и 

контролних задатака 

Председник стручног већа сви чланови 

План стручног усавршавања Председник стручног већа сви чланови 

Договор о распореду 

одржавања часова са 

ученицима 4. разреда 

Председник стручног већа сви чланови 

Идентификовање ученика за 

које је потребно направити 

ИОП 

Одељењске старешине сви чланови, педагог 

О
К

Т
О

Б
А

Р
 

Договор око организације 

рада  секција, додатног рада, 

допунске наставе и осталих 

активности 

Педагог сви чланови 

Разговор о индивидуалним 

контактима наставника и 

родитеља („Дан отворених 

врата наставника“) 

Председник стручног већа педагог, сви наставници 

Обележавање Дечје недеље и 

недеље спорта 
Председник стручног већа 

педагог, директор школе, разредне 

старешине 
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М
Е

С
Е

Ц

И
 

САДРЖАЈ РАДА Одговорна особа/е Извршиоци 

 Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 

    

Утврђивање успеха и владања 

ученика на крају првог 

класификационог периода 

Председник стручног већа 
педагог, директор школе, разредне 

старешине 

Ј
А

Н
У

А
Р

 

Анализа реализације Плана и 

програма рада већа у првом 

полугодишту 

Председник стручног већа председник већа 

Анализа одржавања допунске 

наставе, додатног рада, слободних 

активности и предлог мера за 

побољшање квалитета рада и 

превазилажење евентуалних 

проблема 

Педагог председник већа, сви чланови 

Проблеми у савладавању градива у 

току првог полугодишта и предлог 

мера за њихово превазилажење 

Председник стручног већа 

стручна већа оних наставника у 

оквиру чијих предмета се овакав рад 

организује 

М
А

Р
Т

 Планирање школских такмичења и 

обавештавање о распореду 

општинских такмичења 

Председник стручног већа сви чланови 

   А
П

Р
И

Л
 

    

Анализа успеха и владања ученика 

на крају трећег класификационог 

периода 
Председник стручног већа педагог, директор школе, сви чланови 
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М
Е

С

Е
Ц

И
 

САДРЖАЈ РАДА Одговорна особа/е Извршиоци 
М

А
Ј

 

Смотра “Извор живе речи“-начин 

реализације у оквиру разредних 

већа и припреме за Смотру 

Председник стручног већа 
педагог, директор школе, сви 

чланови 

Сумирање и израда Извештаја о 

резултатима рада слободних 

активности, додатног рада и 

допунске наставе, постигнути 

резултати на такмичењима и 

смотри и разговор о мерама за 

превазилажење евентуалних 

проблема у раду секција 

Председник стручног већа сви чланови 

Ј
У

Н
 

Утврђивање успеха и владања 

ученика осмог разреда на крају 

школске године 

Председник стручног већа 
педагог, директор школе, сви 

чланови 

Утврђивање успеха и владања 

ученика од петог до седмог разреда 

на крају школске године 

Председник стручног већа 
педагог, директор школе, сви 

чланови 

Похвале и награде ученицима који 

су били успешни на такмичењима 
Председник стручног већа 

педагог, директор школе, сви 

чланови 

А
В

Г
У

С
Т

 

Избор председника већа и актива 

за наредну школску годину 
Председник стручног већа 

педагог, директор школе, сви 

чланови 
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6.6. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА ПРИРОДНИХ 

НАУКА 

 

 

 

 

 

 

 

Септембар 

 Планирање образовно-васпитног процеса: редовне, допунске, 

додатне наставе и слободних активности  

-Планирање стручног усавршавања (ван установе и унутар 

установе) 

-Планирање коришћења образовних софтвера и презентација у 

настави 

- Договор око временског распореда одржавања контролних и 

писмених вежби за прво полугодиште 

-Планирање истраживачких задатака ученика 

-Планирање наставних јединица које ће се реализовати ван 

учионице 

-План реализације часова у IV разреду  

-Корелација између предмета природних наука 

 

 

Октобар 

- Предлог плана набавке наставних средстава  

-Обележавање „Дечје недеље“ 

- Анализа опредељивања ученика за додатну наставу и секције  

-Организовање часова огледне и  показне наставе: израда плана, 

припрема за реализацију часова 

 

Новембар 

 - Анализа успеха после првог класификационог периода 

- Реализација наставног програма 

- Консултације око пружања помоћи ученицима који спорије 

напредују 

 

Децембар 

Предлагање даљих акција у одељењима са великим бројем слабих 

оцена или са ученицима који имају проблем у понашању 

 

Јануар 

 

- Припреме за обележавање Светог Саве 

- Анализа успеха на крају првог полугодошта  

- Реализација наставног програма и ваннаставних активности 

- Изостајање ученика у првом полугодишту и утицај на успех 

ученика 

- Стручно усавршавање 

Фебруар - Договор око временског распореда одржавања контролних и 

писмених вежби за друго полугодиште 

-Планирање коришћења образовних софтвера и презентација у 

настави 

-Планирање наставних јединица које ће реализовати ученици 

- Како теку припреме за такмичења? 

-Организација школских такмичења и план учешћа на 
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општинским такмичењима 

-Припремна настава  уценика осмог разреда 

 

Март 

- - Тимска израда сценарија за огледне часове и анализа одржаних 

часова 

-Резултати са школских такмичења 

 

Април 

- - Реализација наставног плана и програма 

- Анализа изостанака ученика 

- Анализа успеха на крају трећег класификационог периода 

 

Мај 

- Анализа резултата рада са слабијим ученицима у оквиру 

допунске наставе --Анализа резултата са такмичења  

 

 

Јун 

 

- Утврђивање успеха на крају школске године 

- Анализа реализације наставе и ваннаставних активности  

- Израда распореда припремне наставе и поправних испитА 

- Анализа резултата завршног испита 

 

Август 

- Избор руководиоца актива и израда годишњег плана рада 

- Упознавање са евентуалним изменама у плановима и 

програмима рада 

-Извештај о раду Стручног већа у овој и предлог плана рада за 

наредну годину 
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6.7.  ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА 

ДРУШТВЕНИХ НАУКА ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. 

 

 

АВГУСТ              - Избор руководиоца Стручног већа. 

                              - Усвајање плана и програма већа. 

                              - Утврђивање обавезних уџбеника, литературе и прибора.                                                                       

 

 

СЕПТЕМБАР       

                              - Договор у вези са стручним усавршавањем ( избор семинара). 

                              - Расподела постојећих наставних средстава. 

                              - Договор око распореда одржавања обавезних ваннаставних 

активности и секција,угледних   часова                      

                                и припремне наставе. 

                              - Договор око распореда одржавања писмених задатака и 

контролних вежби за наредну школску годину . 

                              - Корелација наставе.     

                    

ОКТОБАР              - Осмишљавање и организовање активности поводом 

обележавања,,Дечје недеље“. 

                               - Евиденција наставника за држање угледних часова  за 

школску 2016/17. 

                                - Организовање јесењег кроса. 

 

 

НОВЕМБАР         - Успех и дисциплина  на крају првог класификационог периода. 

                               - Анализа рада секција и реализација часова додатног 

рада,припремне наставе... 

 

 

ДЕЦЕМБАР          - Корелација наставе. 

                               - Припреме за обележавање Нове године. 

 

 

ЈАНУАР                 - Припреме за обележавање Светог Саве. 

                                - Пробни тест у оквиру припремне наставе  (пратити и 

обавештавати родитеље). 
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ФЕБРУАР              - Анализа успеха  и дисциплине ученика на крају првог  

полугодишта .        

                               - Стручно усавршавање. 

                               - Договор о организацији ученика за такмичење. 

                               - Организовање припремне наставе за ученике 8. разреда. 

 

 

МАРТ                     - Анализа постигнутих резултата на школским и општинским 

такмичењима. 

                               - Организовање прославе 8.марта. 

                               - Анализа оптерећености ученика домаћим задацима и 

писменим проверама. 

                               - Размена искустава стечених на семинарима. 

 

 

АПРИЛ                  - Анализа успеха на крају трећег класификационог периода. 

                               - Припреме и расподела обавеза за Смотру литерарног  

стваралаштва. 

                               - Предстојећа екскурзија ученика. 

                               - Организација пролећног кроса. 

 

МАЈ                       - Анализа постигнутих резултата на такмичењима. 

                               - Извођење екскурзије. 

                               - Припреме за Смотру. 

                               - Пробни тест у оквиру припремне наставе. 

 

 

ЈУН                        - Утврђивање  успеха  и владања на крају другог полугодишта. 

                               - Анализа остварених резултата у ваннаставним  активностима. 

                               - Припремна настава и поправни испити. 

                               - Рад Стручног већа. 
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6.8. ГОДИШЊИ ПЛАН АКТИВНОСТИ СТРУЧНОГ ВЕЋА ВЕШТИНА И 

УМЕТНОСТИ 

 

 

ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И ШКОЛСКИХ СПОРТСКИХ 

АКТИВНОСТИ 

Школска 2017/2018.година 

Наставници  физичког васпитања 

Дејан Милошевић, Урош Станојевић 

 

Програм школског спорта и школских спортских активности представља скуп 

свих спортских активности које се реализују у школи у току једне школске године 

и обухвата све спортске садржаје:вежбања,такмичења,игре,приредбе,јавне 

наступе,који се реализују кроз ваннаставне и ваншколске облике рада.  

Програмом су обухваћени сви наставници,учитељи и ученици школе,у већој 

или мањој мери,и од њих зависи реализација програма,као носиоца и актера 

реализације.  

 
ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

 
Циљ програма школског спорта и спортских активности јесте да разноврсним 

и систематским спортским садржајима,у повезаности са осталим васпитно-

образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика 

(когнитивном, моторичком), развоју моторичких способности, стицању, 

усавршавању и примени моторичких умења, навика и вештина у свакодневним и 

специфичним условима живота и рада. 

Школа у оквиру школског програма, реализује и програм школског спорта, 

којим су обухваћени сви ученици, ради развоја и практиковања здравог начина 

живота, развоја свести,здравља и безбедности, о потреби неговања и развоја 

физичких способности, као и превенције насиља, наркоманије и малолетничке 

делинквенције. 

 
Општи оперативни задаци: 

- подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела; 

- развој и усавршавање моторичких способности; 

- стицање моторичких умења,вештина и навика и стицање теоријских знања  

неопходних за њихово усвајање; 
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- усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког вежбања; 

- формирање морално-вољних квалитета личности; 

- стицање и развијање свести о потреби здравља, чувања здравља и заштити 

природе и човекове средине. 

Посебни оперативни задаци: 

- усмерени развој основних моторичких способности; 

- усмерено стицање и усавршавање моторичких умења,навика и вештина; 

- примена стечених знања, умења и навика у сложенијим условима (кроз игру, 

такмичење и сл.); 

-задовољавање социјалних потреба за потврђивањем, групним   

поистовећивањем и сл;    

- естетско изражавање покретом и кретањима и доживљавање естетских 

вредности; 

- усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика. 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИЦИ РАДА 

 
Од организационих облика рада који треба да допринесу остваривању 

програмашколског спорта и школских спортских активности који се реализује у 

ванчасовној и ваншколској организацији рада ту су: 

- слободне активности; 

- излети; 

- кросева; 

- логоровања; 

- зимовања; 

- спортских активности од значаја за друштвену средину; 

- школских и других спортских такмичења; 

- приредби и других друштвених активности школе на плану физичке 

културе. 

 

Слободне активности - организују се за више спортских грана. 

Излети се могу организовати по одељењима,више одељења и сви ученициа 

одједном,а њихову локацију утврђујеНаставничко веће. 

Кросеви се одржавају два пута годишње за све ученике. Крос се одржава у 

оквиру радних дана, планираних за ову активност. Актив наставника утврђује 

место одржавања и дужину стазе, као и целокупну организацију. 

Логоровање утврђује Наставничко веће. 

Зимовањесваки ученик за време основне школе треба да бар једном борави на 

зимовању. 
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Такмичења ученика чине процес физичког вежбања на којима ученик 

проверава резултат свога рада. Школа је обавезна да створи материјалне, 

организационе и друге услове како би школска такмичења била доступна свим 

ученицима.Организују се међушколска,међуразредна и међуодељењска 

такмичења. Ученици учествују и на оним такмичењима за која се пријаве. 

Спортска активност од значаја за друштвену средину. Програмом се 

предвиђа активности која је од интереса за средину у којој школа живи и ради. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

- Програм школског спорта и школских спортских активности реализује  се 

заједно са јединицом локалне самоуправе.  

- Програмска концепција школског спорта и школских спортских активности 

заснива се на јединству наставних, ванчасовних и ваншколских организационих 

облика радаза остваривање циља и задатака програма. 

- Програм школског спорта и спортских активности претпоставља да се кроз 

развијање физичких способности и стицање мноштва разноврсних знања и умења, 

ученици оспособљавају за задовољавање индивидуалних потреба,склоности и за 

коришћење физичког вежбања у свакодневном животу. 

- Програмски задаци остварују секроз ванчасовне и ваншколске 

организационе облике рада, као што су излет, крос, курсни облици, слободне 

активности, такмичења, дани спорта, приредбе и јавни наступи. 

- Да би физичко вежбање било адекватно броју и индивидуалним разликама 

ученика, носиоци реализације ће сваког ученика или групе ученика, усмеравати на 

рад и на смањене или проширене садржаје, који су предвиђени  програмом. 

- Ученицима који, услед ослабљеног здравља, смањених физичких или 

функционалних способности, лошег држања тела и телесних деформитета, не могу 

да прате програм обезбедиће се прилагођени рад или ће бити ослобођени од 

стране разредног старешине или учитеља.                                                           
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Садржај   Место реализације  Носиоци посла 

                                                      I полугодиште 

Јесењи крос 

Припрема 

 

 Почетком 

октобра 

 

 Стадион у 

Коларима 

 

 

 

 

 

 

Наставници 

физичког 

васпитања и 

организациони 

одбор 

Дечја недеља 

 

Друга недеља 

октобра 

 

Школско двориште 

 

Недеља спорта 

 

Крај септембра 

 

Школско двориште  

                                                                      

 

 

                                                              II полугодиште 

Школска 

такмичења  

Стрељаштво 

Атлетика 

Кошарка 

Одбојка 

Рукомет 

Фудбал 

Стони тенис 

Током године 

 

 

 

 

 

 

 

Град Смедерево 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставници 

физичког 

васпитања и 

организациони 

одбор 

Пролећни крос 

 

Април 

 

Стадион у 

Коларимa 

 

Недеља спорта  

 

Април-Мај 

 

Школско двориште  

Дан школе 

Фер плеј 

турнир у 

фудбалу и 

одбојци 

Последња 

недеља Мај 

 

 

Школско двориште  
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ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ ЗА ШКОЛСКУ 

2017/2018 

Реализатор- наставник ликовне културе Ненад Стевановић 

 

 

 

 

Садржај   Место реализације  Носиоци посла 
                                                      I полугодиште 

Изложба 

поводом 

безбедности 

ученика 

 

 децембар 

 

Школа у Коларима 

 

 

 
Наставник 

ликовног и 

организациони 

одбор 
Изложба 

поводом Светог 

Саве 

 

јануар 

 

Просторије школе 

 

                                                                      
 
 
                                                              II полугодиште 
Изложба 

поводом 

васкрса 

 

април 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просторије школе 

 

 

 

    

 

 

Наставник 

ликовног и 

организациони 

одбор 

Изложба 

поводом 

манифестације 

„Извор живе 

речи“ 

  

Мај 

 

Просторије школе и 

дома културе 

 



50 

 

7. ПЛАНОВИ  СТРУЧНИХ АКТИВА И ТИМОВА У ШКОЛИ 
 

7.1. АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ  ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ТОКОМ 

ШКОЛСКЕ 2017/18 ГОДИНЕ 

(за период септембар,октобар и новембар) 

 
1. Школски и годишњи план рада 

 

2. Постигнућа ученика 

     Задаци Критеријум успеха Инструменти Носиоци активности Динамика 

Унапређење квалитета 

припремне наставе 

Бољи резултати ученика на 

завршном испиту 

Анализе завршног 

испита 

Педагог школе Од фебруара 2015. 

године 

 

 

     Задаци Критеријум успеха Инструменти Носиоци 

активности 

Динамика 

У оквиру Стручног актива 

разговарати и извршити 

могуће корелације међу 

сродним предметима 

 30% наставника је ускладило 

садржаје својих предмета 

Записници стручних 

већа 

Педагог школе Од августа 2015. године 
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3. Подршка ученицима 

 

  Задаци Критеријуми 

успеха 

Инструменти Носиоци активности Динамика 

 

Информисање ученика о 

занимањима у складу са 

њиховим интересовањима и 

окружењем 

Повећан број 

ученика је уписано 

по првој и другој 

жељи 

Званична листа распореда ученика Педагог школе Од јануара 

2015. 

Рад са талентованом децом 

 

Надарена деца 

напредују према 

израђеним ИОП 

плановима 

ИОП ученика,  

досије ученика 

Наставник који израђује 

ИОП 

Од школске 

2016/2017 

     Задаци Критеријум успеха Инструменти Носиоци активности Динамика 

Унапређење безбедности у 

школи кроз тематске ЧОС-ове и 

радионице 

 

  50% од планираног 

броја часова је 

реализовано 

Записници Тима  за спречавање 

насиља, злостављања и 

занемаривања ученика; сценарија и 

фотографије радионица 

Вођа Тима  за 

спречавање насиља, 

злостављања и 

занемаривања ученика 

Од августа 

2015. 



52 

 

4. Етос 

     Задаци Критеријум успеха Инструменти Носиоци 

активности 

Динамика 

Унапређење 

сарадње са 

Коларчевом 

задужбином. 

90%  наставника и 100 % ученика осмог 

разреда је информисано; један представник 

стручног кадра Коларчеве задужбине је 

одржао презентацију; 60 % одабраних 

ученика је посетило Коларчеву задужбину  

Записник наставничког 

већа; фотографија, књига 

обавештења 

Директор школе; 

педагог 

Од септембра 2016. 

године 

     Задаци Критеријум успеха Инструменти Носиоци 

активности 

Динамика 

Промоција 

постигнућа 

наставника и 

ученика на нивоу 

наше школе 

Сва постигнућа наставника се промовишу; 

деца са посебним потребама учествују у 

једној приредби годишње;  

Школска документација; 

фотографије 

Директор школе; 

особе задужене за 

реализацију 

приредбе; 

дефектолози 

Од школске 

2016/2017 

Набавка школског 

разгласа 

Школски разглас је набављен Документација о набавци 

разгласа 

Директор школе 2017. година 
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                                             7.2. ПЛАН РАДА АКТИВА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

 
 

Пошто током школске 2017/18. године истиче трогодишњи период за реализацију Школског развојног плана, 

самовредновању наше школе је посвећена посебна пажња у циљу обједињавања свих стандарда квалитета рада 

школе. 

 

 

Област вредновања: ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

Р.Б АКТИВНОСТИ ОДГОВОРНА 

ОСОБА 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

ВРЕМЕНСКА 

ДИНАМИК

А 

ОЧЕКИВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

1. 

Утврдити да ли су школски 

програм и годишњи план рада 

школе сачињени су у складу са 

прописима, на основу наставног 

плана и програма,  и садрже све 

законом предвиђене елементе.  

Директор Правник 
Увид у 

документацију 

Октобар-

новембар 

2017. 

 

Поднет је извештај 

тиму за 

самовредновање 

2. 

Годишњи план рада је усклађен 

са школским програмом и  

садржи посебне програме 

васпитног рада и све планове 

стручних већа и тимова 

Директор Правник 
Увид у 

документацију 

Октобар-

новембар 

2017. 

 

Поднет је извештај 

тиму за 

самовредновање 
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Област вредновања:  НАСТАВА И УЧЕЊЕ 
Р.Б      АКТИВНОСТИ 

 

ОДГОВОРНА 

ОСОБА 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

ВРЕМЕНСКА 

ДИНАМИКА 

ОЧЕКИВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

1. 

Обилазак часова свих 

наставника и учитеља уз 

коришћење протокола за 

посматранње часа  

Педагог 
Директор и 

педагог 

Евиденција 

директора 

и педагога 

Октобар, 

новембар 

2017. 

Час сваког наставника и 

учитеља је посећен по 

једампут 

2. 

Хоризонтално поређење 

протокола посматрања часова 

и издвајање заступљености 

свих елемената на нивоу 

школе 

Педагог 
Директор и 

педагог 

Евиденција 

директора 

и педагога 

Новембар 

2017. 

Сачињен је извештај о 

реализацији наставе у 

школи по свим стандардима 

из протокола 

 

Област вредновања:  ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
Р.Б АКТИВНОСТИ 

 

ОДГОВОРНА 

ОСОБА 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

ВРЕМЕНСКА 

ДИНАМИКА 

ОЧЕКИВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

 1. 

Прикупљање података о 

резултатима завршних 

испита наших ученика на 

крају школских година 

2014/15., 2015/16. И 

2016/17.  

Педагог  Педагог 
Евиденција 

педагога 

Новембар 

2017. 

Сви потребни 

подаци су 

прикупљени 

 2. 

Анализа прикупљених 

података уз њихово 

упоређивање 

Педагог  Педагог 
Евиденција 

педагога 

Новембар 

2017. 
Урађена је анализа 

 3.  

Прикупљањеи анализа  

података о остваривању 

индивидуализације и 

осетљивости на посебне 

потребе појединих ученика 

   Дефектолог Дефектолог 

Анкета и 

преглед 

документације 

Октобар – 

новембар 

2017. 

Подаци су 

прикупљени и 

анализа је урађена и 

предата тиму за 

самовредновање 
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Област вредновања: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Р.Б АКТИВНОСТИ 

 

ОДГОВОРНА 

ОСОБА 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

ВРЕМЕНСКА 

ДИНАМИКА 

ОЧЕКИВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

1. Испитивање свавова ученика , 

наставника и родитеља о степену 

и квалитету подршке у школи за 

различите области 

Педагог Тим за 

самовредновање 

Анкетирање 

свих интересних 

група и обрада 

података 

Новембар 

2017. 

Анкетирано је преко 

90 % планираног 

браоја ученика, 

наставника и 

родитеља 

2. Анализа података свих анкета и 

њихово поређење 

Педагог Тим за 

самовредновање 

Документација 

тима за 

самовредновање 

Новембар 

2017. 

Анализирани су 

подаци и изведени 

закључци о стању и 

ставовима свих 

интересноих група 

 

Област вредновања: ЕТОС 

Р.Б АКТИВНОСТИ ОДГОВОРНА 

ОСОБА 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

ВРЕМЕНСКА 

ДИНАМИКА 

ОЧЕКИВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

1. 

Испитивање свавова ученика , 

наставника и родитеља о 

квалитету комуникације у 

школи, безбедности, 

промоцији постигнућа... 

Педагог Тим за 

самовредновање 

Анкетирање свих 

интересних група 

и обрада података 

Новембар 

2017. 

Анкетирано је преко 90 

% планираног браоја 

ученика, наставника и 

родитеља 

2. 

Анализа података свих анкета 

и њихово поређење 

Педагог Тим за 

самовредновање 

Документација 

тима за 

самовредновање 

Новембар 

2017. 

Анализирани су подаци 

и изведени закључци о 

стању и ставовима свих 

интересних група 
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Област вредновања: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ 

Р.Б АКТИВНОСТИ ОДГОВОРНА 

ОСОБА 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

ВРЕМЕНСКА 

ДИНАМИКА 

ОЧЕКИВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

1. 

Испитивање свавова ученика 

, наставника и родитеља о 

организацији рада школе, 

директора и педагога 

Педагог Тим за 

самовредновање 

Анкетирање свих 

интересних група 

и обрада 

података 

Новембар 

2017. 

Анкетирано је преко 90 

% планираног браоја 

ученика, наставника и 

родитеља 

2. 

Анализа података свих анкета 

и њихово поређење 

Педагог Тим за 

самовредновање 

Документација 

тима за 

самовредновање 

Новембар 

2017. 

Анализирани су подаци 

и изведени закључци о 

стању и ставовима свих 

интересноих група 

 

Област вредновања: РЕСУРСИ 

Р.Б АКТИВНОСТИ ОДГОВОРНА 

ОСОБА 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

ВРЕМЕНСКА 

ДИНАМИКА 

ОЧЕКИВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

1. 

Испитивање опремљености 

школе људско-материјалним 

ресурсима 

Директор Правник 

школе 

Увид у правну 

документацију 

школе 

Новембар 

2017. 

Правник и директор су 

поднели извештај  

2. 

Употреба постојећих 

наставних средстава 

Педагог Тим за 

самовреднов

ање 

Анкетирање 

наставника/учите

ља и ученикао 

најчешће 

коришћеним 

наставним 

средствима 

Новембар 

2017. 

Анализирани су подаци 

и изведени закључци о 

степену употребе 

наставних средстава 
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7.3. ПЛАН РАДА СЕКЦИЈА 

 

 

 Назив секције Село Годишњи фонд часова 

  
  
  
  
Р

А
З

Р
Е

Д
Н

А
 Н

А
С

Т
А

В
А

 

Драмскo- рецитаторска Биновац 36 

Драмска 

Ландол 

36 

Рецитаторска 36 

Ликовна 36 

Ритмичка 36 

Математичка 

Колари 

72 

Ликовна 36 

Драмска 72 

Литерарна 36 

Хор 36 

Рецитаторска 36 

Ликовна Луњевац 36 

  
  
 П

Р
Е

Д
М

Е
Т

Н
А

 Н
А

С
Т

А
В

А
 

Хор и оркестар 54 

Драмска 36 

Литерарна 18 

Спортска 90 

Ликовна 54 

Географска 18 

Информатичка 36 

Саобраћајна 72 

Верска настава 36 

Укупан фонд за целу школу 918 
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7.4. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРЈЕНТАЦИЈУ 
 

 

    Циљ професионалне оријентације је оспособити ученика да изабере 

одговарајуће занимање у складу са својим интересовањима, могућностима и 

зnањем. 

 Основне податке о различитим занимањима деца добијају током читавог 

школовања, како од наставника, одељенских старешина и педагога, тако и од 

родитеља и шире друштвене заједнице. 
 

 

САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ Задужена 

особа 

Анкетирање ученика у њиховим жељама везаним за 

упис у средње школе 

IX - Х Педагог 

Упознавање ученика са основним подацима 

(израчунавање бодова добијених на основу успеха у 

школи, листе занимања у средњим школама 

околних места ...) 

XI Педагог 

Индивидуални разговори са свим ученицима осмог 

разреда 

III - V Педагог 

Психолошко тестирање појединих ученика  према 

потреби 

Психолог 

Организовање родитељског састанка ради 

информисања родитеља о начину уписа у средње 

школе 

IV - V Одељењски 

старешина 

Сарадња са релевантним институцијама : 

Националном службом за запошљавање, средњим 

школама... 

континуирано Педагог 

Разговор о занимањима током часова редовне 

наставе и ваннаставних активности 

континуирано Предметни 

наставници 
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7.5. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

 

 

Временска 

динамика 

 

Садржај , 

активности 

 

Носиоци и 

сарадници 

 

Начин и исходи 

 

 

 

 

Август 

2017.године 

 

 

Конституисање 

Стручног тима за 

инклузивно 

образовање. 

 

-Израда 

годишњег 

програма рада 

стручног тима за 

инклузивно 

образовање 

 

 

 

Директор, 

педагог, 

олигофренолози 

 

 

 

-Записник о 

одржаном састанку 

тима. 

 

-Усвојен план рада 

тима за школску 

2017/2018.год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Септембар 

2017.године 

 

 

-Прикупљање 

података о 

ученицима који 

раде по 

индивидуалним 

образовним 

програмима 

 

- Пружање 

помоћи 

наставницима у 

изради 

педагошких 

профила ученика   

 

 

 

Чланови тима, 

учитељи, 

предметни 

наставници,роди

тељи ученика 

који раде по 

ИОП-у. 

 

-Записници са 

састанака 

Списак ученика 

који раде по ИОП-у 

и списак предмета 

из којих се ради 

ИОП. 

 

-Урађени 

педагошки профили 

и индивидуални 

образовни програми 

на основу  резултата 

иницијалних 

тестирања и 

способности 
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 -Учешће у 

формирању 

инклузивних 

тимова за свако 

појединачно дете 

 

-Израда ИОП-а за 

наредни период( 

три или шест 

месеци у 

зависности од 

способности 

ученика)  

 

ученика. 

 

-Формирани тимови 

за сваког ученика, 

које чине њихове 

разредне старешине, 

предметни 

наставници, 

учитељи и 

дефектолог и 

педагог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октобар 

2017.године 

 

 

-Пружање 

помоћи 

наставницима и 

тимовима за 

реализацију 

индивидуалних 

образовних 

програма  

 

 

-Пружање 

помоћи 

родитељима за 

реализацију 

индивидуалних 

обарзовних 

програма 

 

-Укључивање 

ученика са 

посебним 

потребама у све 

активности 

школе. 

 

 

- Чланови тима, 

учитељи,предмет

ни наставници, 

родитељи 

ученика који 

раде по ИОП-у 

 

 

-Записници са 

састанака. 

Родитељ едукује 

учитеља, учитељ 

едукује родитеља: 

значај сарадње 

школе и родитеља. 

 

 

 

-Активно учешће 

ученика са 

посебним потребама 

у активностима 

планираним за 

Дечију недељу. 

 

 

 

-Сертификати са 

семинара и размена 

искуства у оквиру 

тима 
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-Стручно 

усавршавање 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новембар 

2017.године 

 

 

 

 

 

-Анализа 

оцењивања 

ученика који раде 

по ИОП-у                          

( искуства 

учитеља и 

наставника ) 

 

-Сарадња са 

Тимом за 

самовредновање-

анализа ИОП-а   

 

-Праћење 

спровођења 

ИОП-а 

 

 

 

-Чланови тима за 

инклузивно 

образовање и 

тима за 

самовредновање 

 

 

 

-Записници са 

сатанака. 

 

-Урађена анализа 

свих ИОП-а на 

нивоу школе, 

записник са 

састанка тима за 

самовредновање  

 

- Разговор са 

учитељима и 

наставиницима о 

оцењивању ученика 

по ИОП-у  

 

- Разговор и 

мотивација 

родитеља за 

активно учешће у 

реализацији ИОП-а. 

 

 

 

 

 

Децембар 

2017.године 

 

-Евалуација 

ИОП-а 

-Израда нових 

ИОП-а и 

кориговање 

постојећих у 

складу са 

праћењем 

 

Чланови тима, 

родитељи, 

учитељи и 

наставници који 

раде са децом по 

ИОП-у 

 

-Урађене евалуације 

постигнућа ученика 

, којима се 

активности 

планирају за три 

месеца 

-Израда новог 

педагошког 
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напредовања 

сваког ученика 

 

-Обележавање 

Међународног 

дана деце са 

инвалидитетом 

 

профила и 

планирање 

активности за 

наредни период у 

сарадњи са 

родитељима 

-Извештај о 

активностима 

ученика редовне 

наставе и ученика 

који наставу 

похађају у 

одељењима за децу 

са посебним 

потребама поводом 

обележавања 

Међународног  дана 

деце са 

инвалидитетом 

 

Јануар 

2018.године 

 

-Евалуација 

индивидуалних 

образовних 

програма. 

-Израда ИОП-а за 

наредни период 

-Припрема 

извештаја о 

реализацији 

планираних 

активности 

СТИО 

-Повећање 

учешћа ученика 

који раде по 

 

Чланови тима, 

родитељи, 

учитељи и 

наставници који 

раде са децом по 

ИОП-у 

 

-Записници са 

састанака. 

-Урађена евалуација 

постигнућа ученика, 

којима су 

активности 

планиране за једно 

полугодиште 

-Урађени 

индивидуални 

образовни програми 

за друго 

полугодиште 

-Анализа 

остварености 
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ИОП-у, у 

активностима 

школе и 

ваншколским 

активностима 

 

планираних 

активности тима за 

инклузивно 

образовање, у току 

првог полугодишта 

-Извештаји о 

дружењу и учешћу 

ученика са 

посебним потребама 

у организованим 

школским 

приредбама 

 

  

 

Фебруар/март 

2018.године 

 

-Евауација  и 

израда ИОП-а 

-Предлози 

родитеља за даљи 

рад 

-Помоћ око 

сарадње 

родитеља деце за 

коју је израђен 

ИОП и 

наставника 

-Обележавање 

дана деце са 

Дауновим 

синдромом 

 

-Припремна 

настава за 

ученике осмог 

 

Чланови тима, 

родитељи, 

учитељи и 

наставници који 

раде са децом по 

ИОП-у 

 

 

-Урађене евалуације 

постигнућа ученика 

, којима се 

активности 

планирају за три 

месеца 

-Планиране 

активности за 

наредни период у 

сарадњи са 

родитељима 

-Разговор са 

родитељима о 

постигнућима 

ученика и о значају 

индивидуалних 

образовних 

програма 

 

-Извештај и слике о 
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разреда који раде 

по ИОП-у 

дружењу и 

активностима које 

деца редовне 

наставе приређују 

девојчици са 

Дауновим 

синдромом 

 

 

Април 

2018.године 

 

 

-Анализе рада 

стручног тима за 

инкузивно 

образовање и 

доношење 

закључака у вези 

активностима  

тима за следећи 

месец 

-Коришћење 

школског сајта у 

циљу 

сензибилизације 

јавности за 

инклузивно 

образовање 

 

 

 

  

 

Чланови тима 

Наставник 

информатичког 

образовања 

  

 

-Записници са 

састанака 

-Слике дружења, 

заједничких 

активности и 

групних облика 

рада на сајту школе. 

 

 

 

 

 

Мај 

2018.године 

 

-Екскурзија 

ученика  

 

 

Чланови тима. 

 

- Eкскурзија као вид 

саоцијализације 

ученика са 

посебним 
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-Праћење 

инклузивне 

праксе школе 

потребама, 

реализована са 

ученицима редовне 

наставе. 

-Записници са 

састанака 

 

Јун 

2018.године 

 

- Евалуација 

ИОП-а 

-Извештај о 

реализацији рада 

СТИО у току 

школске године 

 

 

Чланови тима. 

 

- Евалуација 

постигнућа свих 

ученика који се 

образују по 

индивидуалном 

образовном 

програму 

-Анализа и извештај 

о раду тима за 

инклузивно 

образовање током 

школске године, 

истицање успешног 

рада и планираних 

активности, 

издвајање могућих 

грешака и 

неостварених 

активности. 

 

 Напомена: Тим ће пратити рад и напредовање ученика у редовној настави, за 

које је урађен ИОП. У зависности од њихових постигнућа планираће се 

активности за наредни период     ( месечно, на три месеца или на крају 

полугодишта). У складу са тим биће урађени и извештаји о евалуацији тих 

индивидуалних образовних програма, када се за њима укаже потреба или када 

су ИОП-ом планирани.  
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7.6.  ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И УЧЕНИКА ОД 

НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА У ШКОЛИ 

На основу међународног документа Конвенције о правима детета и документима које је 

усвојила Влада Републике Србије (Национални план акције за децу и Општи протокол за 

заштиту деце од злостављања и занемаривања), Посебног протокола за заштиту деце и 

ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама, 

Приручника за примену посебног протокола за заштиту деце и ученика, члана 103 Закона о 

основама система образовања и васпитања («Сл. гласник РС» бр. 72/2009) Основна школа 

«Илија Милосављевић Коларац» Колари на седници Тима за заштиту ученика од насиља 

одржаној дана 

5.9.2017. год доноси: 

 

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА У ШКОЛИ 

  којим прецизира улоге и одговорности свих субјеката укључених у живот и 
рад Школе 

На  основу  Посебног  протокола  за  заштиту  деце  и  ученика  од  насиља  

злостављања  и занемаривања у образовно-васпитним установана Школа је 

формирала: 

 

Тим за заштиту ученика од насиља: 

 Саша Митић, наставник математике 

 Драгана Јовичић, наставник енглеског језика 

 Дејан Милошевић, наставник физичког васпитања 

 Сандра Драгашевић, наставник хемије 

 Ивана Јовановић, психолог 
   

Овај Тим је израдио Програм за заштиту деце и ученика од насиља 

злостављања и занемаривања у Школи који је саставни део Годишњег плана 

рада Школе. 

План рада Тима је посебан документ којим се планира рад Тима на 

остварењу заштите ученика од насиља. 

Програмом заштите ученика су дефинисане превентивне активности, као 

и кораци и процедуре у поступању у заштити ученика од насиља. Такође је 

дефинисано шта се сматра насиљем, као и које све врсте и облике обухвата. 
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ЗНАЧЕЊЕ ПОЈМОВА НАСИЉЕ ЗЛОСТАВЉАЊЕ И 

ЗАНЕМАРИВАЊЕ  И ПОДЕЛА НАЈЧЕШЋИХ ОБЛИКА НАСИЉА 

Свако насиље над ученицима се може спречити у атмосфери која: 

 развија и негује културу понашања 

 не толерише насиље и не ћути о њему 
 развија одговорност свих 
 обавезује на поступање све који имају сазнање о насиљу 

 

Програмом заштите ученика су дефинисане превентивне активности, као 
и кораци и процедуре у поступању у заштити ученика од насиља. Такође је 
дефинисано шта се сматра насиљем, као и које све врсте и облике обухвата. 

Насиље се дефинише као сваки облик једанпут учињеног или 

поновљеног вербалног или невербалног понашања које има за последицу 

стварно или потенцијално угрожавања здравља, развоја и достојанства 

ученика. 

Форме у којима се јавља насиље су следеће: 

 Физичко насиље се односи на понашање које доводи до стварног или 

потенцијалног телесног повређивања детета/ученика. Примери 

физичког насиља су: ударање, шутирање, гурање, шамарање, чупање, 

дављење, бацање, гађање, напад оружјем, тровање, паљење, посипање 

врућом водом, ускраћивање хране, сна и сл. 

 

 Емоционално/психолошко насиље односи се на оно понашање које 

доводи до тренутног или трајног угрожавања психичког и емоционалног 

здравља и достојанства ученика. Односи се и на ситуације у којима се 

пропушта обезбеђивање прикладне и подржавајуће средине за здрав 

емоционални  и  социјални  развој  у складу  са  потенцијалима  

ученика.  Емоционално  насиље  и злостављање обухвата поступке 

којима се врши омаловажавање, етикетирање, игнорисање, вређање, 

уцењивање, називање погрдним именима, оговарање, подсмевање, 

исмејавање, неприхватање,   изнуђивање,   манипулисање,   претња,   

застрашивање,   ограничавање   кретања ученика, као и други облици 

непријатељског понашања. 

 

 Искључивање из групе и дискриминација представљају социјално 

насиље. Односи се на следеће облике понашања: одвајање  ученика од 

других на основу различитости, довођење  у позицију 

неравноправности и неједнакости, изолацију, недружење, игнорисање 

и неприхватање по било ком основу. 
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 Сексуално насиље и злоупотреба деце/ученика подразумева њихово 

укључивање у сексуалну активност коју она не схватају у потпуности, 

за коју нису развојно дорасла (не прихватају је, нису у стању да се са 

њом сагласе) и која има за циљ да задовољи потребе друге особе. 

Сексуалним   насиљем   сматра   се:   сексуално   узнемиравање   -   

ласцивно   коментарисање, етикетирање, ширење прича; додиривање, 

упућивање порука, фотографисање, телефонски позиви и сл.; навођење 

или приморавање детета/ученика на учешће у сексуалним 

активностима, било да се ради о контактним (сексуални однос, 

сексуално додиривање и сл.) или неконтактним активностима (излагање 

погледу, егзибиционизам и сл.);    коришћење децe/ученика за 

проституцију, порнографију и друге облике сексуалне експлоатације. 

 

 Развој савремених комуникационих технологија доводи до појаве 

насиља коришћењем информационих технологија (електронско 

насиље): поруке послате електронском поштом, СМС-ом, ММС-ом, 

путем веб-сајта, четовањем, укључивањем у форуме и сл. 

 

Злоупотреба деце/ученика представља све што појединци и институције 

чине или не чине, а што директно утиче или индиректно шкоди 

деци/ученицима или им смањује могућност за безбедан здрав развој и 

доводи их у немоћан, неравноправан и зависан положај у односу на 

појединце и установу. 

Занемаривање   и   немарно   поступање   представљају   случајеве   

пропуштања   установе   или појединца да обезбеде услове за правилан 

развој детета/ученика у свим областима, што, у противном, може нарушити 

његово здравље, физички, ментални, духовни, морални и  друштвени развој. 

Занемаривање представља и пропуст родитеља, усвојиоца или стараоца, да 

обезбеди услове за развој по питању: здравља, образовања, емоционалног 

развоја, исхране, смештаја и безбедних животних услова у оквиру разумно 

расположивих средстава породице или пружаоца неге, што изазива, или 

може, са великом вероватноћом, нарушити здравље детета или физички, 

ментални, духовни, морални и његов социјални развој. Ово обухвата и 

пропусте у обављању правилног надзора и заштите детета од повређивања у 

оноликој мери у којој је то изводљиво. 

Експлоатација деце/ученика односи се на њихов рад у корист других 

особа и/или установе. Она обухвата  и  киднаповање  и  продају  деце  у  

сврху  радне  или  сексуалне  експлоатације.  Ове активности имају за 
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последицу нарушавање физичког или менталног здравља, образовања, као и 

моралног, социјалног и емоционалног развоја детета/ученика. 

ПОДЕЛА НАЈЧЕШЋИХ ОБЛИКА НАСИЉА 

 

У табели су приказани нивои реаговања и различити облици насиља. У 
зависности од интензитета, учесталости и последица које насиље оставља, 
поједини облици се понављају на више различитих нивоа. 

 

ПРВИ НИВО 

Ове облике насиља решава самостално васпитач/наставник /одељењски 
старешина у оквиру саветодавно-васпитног рада са децом – појединцима, 
групама и одељењем. Може користити и подршку вршњачког тима и 
вршњачких едукатора. 

 

 

 

 

 

 

 

Физичко 

насиље 

Емоционално/психичко 
насиље 

Социјално 

насиље 

Сексуално насиље и 

злоупотреба 

Насиље 

злоупотребом 

информационих 

технологија ударање чврга, 
гурање, 

штипање, 
гребање, 
гађање, 
чупање, 
уједање, 

саплитање, 
шутирање, 
прљање, 

уништавање 
ствари... 

исмејавање, 
омаловажавање, 

оговарање, вређање, 
ругање, називање 

погрдним именима, 
псовање, етикетирање, 

имитирање,„прозивање“... 

добацивање, 
подсмевање, 
игнорисање, 

искључивање из 
групе или 

фаворизовање на 
основу 

социјалног 
статуса, 

националности, 
верске 

припадности, 
насилно 

дисциплиновање
, ширење 
гласина... 

добацивање,псовање, 
ласцивни коментари, 

ширење прича, 
етикетирање, 

сексуално 
додиривање, 

гестикулација.. 

Узнемиравајуће 
„зивкање“, слање 
узнемиравајућих 

порука СМС-ом, 

ММС-ом,путем 

веб- сајта, 

постављање 

увредљивих 

постова у циљу 

омаловажавања 

другог лица... 
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 ДРУГИ  НИВО  

У решавању ових облика насиља, васпитач/наставник /одељењски 

старешина укључује Тим, то јест унутрашњу заштитну мрежу. У табели 

су приказани нивои реаговања и различити облици насиља. У зависности 

од интензитета, учесталости и последица које насиље оставља, поједини 

облици се понављају на више различитих нивоа. 

 

ТРЕЋИ  НИВО 

  Ако ученици чине или трпе неки од следећих облика насиља обавезно је 

укључивање других институција, односно активирање спољашње заштитне 

мреже. 

Физичко 

насиље 

Емоционално/псих
ичко 

насиље 

Социјално 

насиље 

Сексуално 

насиље и 

злоупотреба 

Насиље 

злоупотребом 

информационих 

технологија шамарање,удара
ње, гажење, 

цепање одела, 
„шутке“, 

затварање, 
пљување, 
отимање и 

уништавање 
имовине, 
измицање 

столице, чупање 
за уши и косу... 

уцењивање, претње, 
неправедно 

кажњавање, забрана 
комуницирања, 
искључивање, 
одбацивање, 

манипулисање.. 

сплеткарење, 
игнорисање, 

неукључивање, 
неприхватање 
манипулисање, 
експлоатација, 
национализам.. 

сексуално 
додиривање, 
показивање 

порнографског 
материјала, 
показивање 

интимних делова 
тела, свлачење... 

огласи, клипови, 
блогови, злоупотреба 
форума и четовања, 
снимање камером 
појединаца против 

њихове воље, снимање 
камером насилних 

сцена, дистрибуирање 
снимака и слика.. 

Физичко 

насиље 

Емоционално/психичко 

насиље 

Социјално 

насиље 

Сексуално 

насиље и 

злоупотреба 

Насиље 

злоупотребом 

информационих 

технологија туча, дављење, 
бацање, 

проузроковање 
опекотина, 

ускраћивање 
хране и сна, 

излагање ниским 
температурама, 
напад оружјем... 

Застрашивање,  
уцењивање, рекетирање, 
ограничавање кретања, 

навођење на коришћење 
психоактивних супстанци, 

укључивање у секте, 
занемаривање... 

претње, изолација, 
одбацивање, терор 

групе над 
појединцем/ 

групом, 
дискриминација, 

организовање 
затворених група 

(кланова), 
национализам, 

расизам... 

завођење од стране 
одраслих, 

подвођење, 
злоупотреба 

положаја, 
навођење, 

изнуђивање и 
принуда на 

сексуални чин, 
силовање, инцест... 

снимање насилних 
сцена, 

дистрибуирање 
снимака и слика, 

дечија 
порнографија... 
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ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ 

УЧЕНИКА 

 

Принципи на којима се заснива овај Програм и поступање на основу 

њега, односе се на: 

-    право на живот, опстанак и развој 

-    најбољи интерес детета, уз обезбеђивање поверљивости података 

-    спречавање дискриминације, што значи обухватање свих ученика овим    
Програмом 

- активно  учешће  ученика,  које  се  обезбеђује  правовременим  
информисањем  и  давањем могућности да искажу своје мишљење. 

Програм заштите ученика од насиља има као општи циљ унапређивање 

квалитета живота ученика у школи применом мера превенције, ради 

стварања безбедне средине, и мера интервенције у ситуацијама када се јавља 

насиље, злостављање и занемаривање ученика. 

Специфични циљеви Програма у превенцији су следећи: 

   Подстицање и развијање климе прихватања, толеранције и 

међусобног уважавања 

   Идентификација  безбедносних  ризика  у  школи  увидом  у  

документацију,  непосредно окружење евидентирањем критичних 

места у школи, анкетирањем ученика, наставника и родитеља 
   Повећање осетљивости свих који су укључени  у живот и рад 

школе, на препознавање насиља и злостављања 

   Унапређење способности свих учесника у школском животу – 

наставног и ваннаставног особља, ученика, родитеља, 

лок.заједнице – за уочавање, препознавање и решавање проблема 

насиља 
   Оспособљавање свих запослених и родитеља за рано 

препознавање знакова у понашању деце који указују на 
потенцијално насилно понашање 

   Пружање помоћи ученицима у савладавању личних проблема и 
проблема у учењу 

   Изграђивање и примена норми понашања, информисање о 
правилима и кућном реду 

   Дефинисање процедура и поступака реаговања на насиље и 
информисање свих учесника у школском животу о томе 
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   Омогућавање свим ученицима који имају сазнања о могућем 
насилном акту да без излагања опасности врше пријављивање 
насиља 

   Спровођење психо-социјалног програма превенције кроз обуку за 
ненасилну комуникацију, самоконтролу реаговања и понашања, 
превазилажење стреса, учење социјалних вештина 

   Сарадња са родитељима путем Савета, родитељских састанака, 
индивидуалних  и групних разговора 

   Сарадња са службама ван школе које посредно и непосредно могу 
помоћи на превазилажењу проблема насиља у школи 

 

Специфични циљеви у интервенцији: 

 Спровођење процедура и поступака реаговања у ситуацијама 

насиља 
 Праћење  и  евидентирање  врста  и  учесталости  насиља  и  

процењивање  ефикасности спровођења Програма заштите 
 Рад на отклањању последица насиља и интеграција ученика у 

заједницу вршњака 

 Саветодавни рад са ученицима који трпе насиље, врше насиље 

или су посматрачи насиља 
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ПРОЦЕДУРЕ У СИТУАЦИЈАМА НАСИЉА 

 

ПРОЦЕДУРА У ИНТЕРВЕНЦИЈИ 

Ближе објашњење процедуре интервенције према редоследу поступака 

приликом појаве насиља у школи, из угла улога и одговорности: 

 

Процедуре у интервенцији су различите с обзиром на три ситуације – да 

ли се насиље јавља међу децом, од стране одраслог у школи или од стране 

одраслог ван школе. 

 

Кораци у интервенцији су следећи: 

1. Сазнање о насиљу или откривање  насиља одвија се непосредним 

увидом да је  насиље у току или посредно, препознавањем спољашњих 

знакова или поверавањем самог детета или треће особе. 

 

2. Прва реакција треба да буде  заустављање  насиља  и обавештавање о 

томе надлежне особе: дежурног  наставника,  чланове  Тима,  директора  

или  помоћника,  одељ.старешину,  ПП службу, а који ће даље 

проценити да ли треба позвати МУП или здравствену службу. 

 

3.  Смиривање  ситуације  подразумева удаљавање ученика из ситуације и 

смањење напетости кроз разговор са актерима. Тај разговор треба да 

буде умирујући, без спомињања могућих последица и застрашивања. 

 

4. Прикупљање  информација  значи разговор са актерима и другим 

учесницима у догађају уз вођење записника. Разговор треба да води 

неко од чланова тима, педагог  или психолог, одељенски старешина. 

(Напомена: У образовно-васпитном систему нема места за истрагу 

    или доказивање злостављања, о постојању сумње се обавештавају 

надлежне службе.) Посебна пажња треба да буде обраћена на жртву 

насиља тако што ће јој се омогућити да се осећа безбедно и да нема страх 

од освете ученика којима ће бити изречене мере. 
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5. Након тог разговора обављају се  консултације  у оквиру установе – са 

колегом, са Тимом за заштиту, са ПП службом, директором, дежурним 

наставником, при чему се  анализирају чињенице,  процењује  ниво  

ризика  и  прави  план  заштите,  водећи  рачуна  о  принципу 

поверљивости   и   најбољем   интересу   ученика.   Уколико   је   

потребно,    обављају   се консултације са службама ван установе 

(Центар за социјални рад, здравствена служба). На основу консултација 

треба донети одлуку о начину реаговања и праћења и одредити улоге, 

задатке и одговорности у самом поступању. 

 

6. Након консултација и заузимања става школе о догађају, предузимају 

се   акције : позивају се  родитељи  и  информишу  о  догађају,  

спроведеним  консултацијама,   закључцима  и предложеним мерама 

(предочава се законска регулатива, мере заштите ученика, мере даљег 

васпитног деловања); уколико је потребно, обавештава се МУП,  

Центар за социјални рад (рок три дана од дана када се насиље десило). 

Подношење пријаве тим службама треба да буде у усменој и писаној 

форми, након што је са родитељима обављен разговор (осим ако се 

нису одазвали позиву или је у најбољем интересу дечије безбедности да 

родитељи не буду укључени) 

 

7.  Праћење  ефеката  предузетих мера врши Тим, водећи рачуна о 

интеграцији  свих актера  у заједницу и успостављању односа сарадње и 

толеранције. 
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ПРОЦЕНА БЕЗБЕДНОСТИ У ШКОЛИ 

 

Према анализи упитника добијених у процесу самовредновања и анализе 

усмене анкете која је спроведена међу ученицима процењујемо да су угрожене 

следеће ситуације и места у односу на временски период: 

 

СИТУАЦИЈА или  МЕСТО ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД 

Школско двориште         После наставе и за време великог одмора 

Санитарни чворови У време одмора 

Учионица Пре почетка наставе 

Ходници За време одмора 

Ограђени и неограђени терени за физичко За време наставних и ваннаставних активности 

Екскурзија и излети За време извођења 

Крос За време извођења 

Степеништа у школској згради За време одмора 

Аутобуско   стајалиште   у   близини   школског 

дворишта 

За време чекања превоза после наставе 

 

 

На основу урађене процене безбедности предузете су следеће мере: 

 

1. Усвојен је нови  Правилник о дежурству наставног и ненаставног особља у 
школи 
 

2. Формирана је спољашња и унутрашња заштитна мрежа 

 
         3.  Увели смо видео-надзор 
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СПОЉАШЊА И УНУТРАШЊА ЗАШТИТНА МРЕЖА 

 

СПОЉАШЊА ЗАШТИТНА МРЕЖА 

Спољашњу заштитну мрежу чине следеће институције: 

 Центар за социјални рад 
 МУП 
 Дом здравља 
 Културни центар 
 Локална самоуправа 

 Спортск

и савез 
 

Циљ сарадње : стручна помоћ и сарадња у решавању проблема и 

задовољавање културних и спортских потреба ученика. 

 

УНУТРАШЊА ЗАШТИТНА МРЕЖА 

 

Унутрашњу заштитну мрежу чине сви запослени и ученици школе. 

 

Школа је прописала улоге и одговорности запослених и ученика у школи: 

(ко шта ради када постоји сумња на насиље или се насиље догоди) 

 

 

ДЕЖУРНИ НАСТАВНИК 

- дежура у складу са распоредом; 

- уочава и пријављује случај; 

- покреће процес заштите детета (реагује одмах у случају насилног 

понашања, користећи неку од стратегија; 

- обавештава одељењског старешину о случају; 

- евидентира случај у књигу дежурстава 
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- сарађује са Тимом за заштиту деце од насиља. 

 

ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА 

- уочава случајеве насилног понашања и реагује одмах; 

- учествује у процесу заштите деце; 

- разговара са учесницима насиља; 

- информише родитеље и сарађује са њима; 

- по потреби, сарађује са Тимом за заштиту деце од насиља; 

- прати ефекте предузетих мера; 

- евидентира случај и води документацију; 

- по потреби, комуницира са релевантним установама. 

 

ТИМ, ПСИХОЛОГ, ПЕДАГОГ 

- уочава случајеве насилног понашања; 

- покреће процес заштите детета, реагује одмах; 

- обавештава одељењског старешину и сарађује са њим; 

- по потреби, разговара са родитељима; 

 - пружа помоћ и подршку деци/ученицима, наставницима; 

- разматра случај (2. и 3. ниво) и осмишљава мере заштите; 

- обавља консултације, предлаже заштитне мере, прати ефекте предизетих 

мера; 

- по потреби, сарађује са другим установама; 

- евидентира случај.
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ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ 

- дежура по распореду; 

- прекида насиље; 

- уочава и пријављује случајеве насилног понашања. 

 

УЧЕНИЦИ, ДЕЦА 

- уочавају случајеве насилног понашања; 

- траже помоћ одраслих; 

- пријављују одељењском старешини 

- за теже случајеве консултују чланове школског Тима; 

- учествују у мерама заштите. 

 

 

ПРАЋЕЊЕ,  АНАЛИЗА, ЕВАЛУАЦИЈА И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

 

ЕВИДЕНЦИЈА И НАЧИНИ ПРАЋЕЊА СЛУЧАЈЕВА НАСИЉА 

Запослени  у  школи  –  одељенски  старешина,  стручна  служба  и  Тим –  

у  обавези  су  да воде личну евиденцију о појавама насиља који треба да 

садржи: 

 Шта се догодило? 
 Ко су учесници? 
 Какве су последице? 
 Који су исходи предузетих корака? 
 Праћење ефеката предузетих мера.
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Потребно је пратити: 

  понашање детета које је трпело насиље (да ли се повлачи, да ли 

постаје агресивно, да ли тражи подршку и на који начин...) и 

детета које се понашало насилно ( да ли наставља са нападима, да 

ли тражи друге жртве, да ли га група одбацује, да ли га група 

подржава...); 

  како реагују пасивни посматрачи (да ли се обраћају старијима за 

помоћ, да ли сви знају како да се повежу са унутрашњом 

заштитном мрежом и ко је њихова особа од поверења, да ли се 

препознаје страх, да ли сами предузимају неке акције и сл.); 
  шта  се  дешава  у  васпитној  групи,  одељењу  (да  ли  се  

издвајају  нове  групе,  каква  је атмосфера ...); 
  колико су родитељи сарадници у активностима на смањивању 

насиља; 
  како функционише Тим и унутрашња заштитина мрежа (где су 

слабе тачке и шта се може боље); 
  колико су друге институције (спољна заштитна мрежа) укључене 

и који су ефекти њиховог укључивања 
 

ИЗВЕШТАВАЊЕ 

Извештавање о појединим случајевима насиља путем саопштења 

даваће директор школе водећи рачуна о поверљивости података, 

заштити приватности стављајући интересе детета изнад интереса 

родитеља, школе, струке и др. 

Подаци до којих се дође су поверљиви и могу се ставити на располагање 

само службеним лицима ангажованим  у поступцима заштите деце од 

насиља. 

Уколико се увиди да се ситуација насиља понавља, усложњава и постаје 

ризичнија и опаснија, неопходно је предузети следеће заштитне мере: 

 појачати опрез свих запослених и дежурних наставника и 

ученика 

 укључити у рад родитеље  
 наставити са индивидуалним радом  - психолог школе 
 укључити стручњаке из других установа (из спољашње заштитне 

мреже) 
 

Све субјекте укључене у решавање проблема треба обавезати на 

дискрецију и заштиту права ученика. 
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ПРОЦЕЊИВАЊЕ ЕФЕКАТА ПРЕВЕНЦИЈЕ/ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 

 

На  основу  евиденције  које  воде  одељенске  старешине  и  Тим  

праћење  ефеката  ће  ивршити  педагошка-психолошка служба школе преко 

следећих индикатора: 

 броја  и нивоа облика насилног понашања 
 број  случајева  насилног  понашања  са  позитивним  ефектима  у  

односу  на  укупан  број пријавњених у току школске године 
 однос пријављених облика насилног понашања текуће и претходне 

школске године 
 однос броја случајева насилног понашања са позитивним 

ефектима текуће и претходне школске године 
 анализа упитника проведеног међу ученицима о степену 

безбедности у школи 
 

АСПЕКТИ ПРИМЕНЕ ПРОГРАМА ће бити видљиви преко ефеката 

предузетих превентивних и интервентних активности. 

 

АНАЛИЗА ПРИМЕНЕ ПРОГРАМА 

Примену Програма прати и анализира Тим (ПП –служба) полугодишње 

преко евиденције   о реализованим активностима које су планиране 

Програмом.  Овим путем се  утврђују и  узроци уколико неке планиране 

активности нису реализоване. 

 

                                  ИЗВЕШТАВАЊЕ О ПРИМЕНИ ПРОГРАМА 

 

Тим полугодишње извештава Наставничко веће, а директор школе 

полугодишње извештава Школски одбор и савет родитеља Школе о 

реализацији превентивних и интервентних мера. 
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АКЦИОНИ ПЛАН ПРЕВЕНТИВНИХ АКТИВНОСТИ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ НАСИЉА ЗА ШК. 2017/18.ГОДИНУ 

 

 

 

 

 

Р.бр. АКТИВНОСТ НОСИОЦИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕВАЛУАЦИЈА НАПОМЕНА 

1. Формирање Тима за заштиту 
ученика од насиља 

Директор септембар 2017. год   

2. 
Израда Програма за заштиту 
ученика од насиља 

Тим за заштиту ученика 

од насиља 

септембар 2017. год 
  

3. Организовање дежурства 
запослених 

Директор септембар 2017. год   

4. 
Анкетирање ученика, родитеља и 
наставника о процени безбедности у 
школи 

Тим за заштиту ученика 

од насиља 
до децембра 2017. год 

  

5. 

Подстицање и неговање 
различитости и културе уважавања 
у оквиру наставних активности - на 
часовима одељенске заједнице и 
одељенског старешине, грађанског 
васпитања, састанцима Ученичког 
парламента и сл. 

Наставници,   одељењске 

старешине 

током школске 2017/18. год 

 

  

6. 
Организовање изложбе ликовних 
радова ученика на тему ненасиља 

Проф. ликовне културе новембар 2017. год 
  

7. 
Дефинисање правила понашања и 
последица кршења правила 
понашања 

Тим за заштиту ученика 
од насиља и наставници 

до новембра 2017. год 
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8. 
Домаћи задатак из српског језика и 
књижевности на тему вршњачког 
насиља 

Проф.  српског  језика  и 
књижевности 

октобар 2017.год 

  

9. 
Коришћење наставних садржаја у 
превенцији насиља 

Наставници 

током  шк. 2017/18.год на 
одељенским већима подсећати 
наставнике да употребе 
садржаје својих предмета за 
разговоре о насиљу 

  

10. 

Школска спортска такмичења/ 
спортски дан посвећен безбедном и 
сигурном школском окружењу 
(кошарка, фудбал и одбојка) 

Наставници октобар 2017. год, 

  

11. 
Организовање предавања на тему 
превенција насиља 

Тим за заштиту деце од 
насиља, Центар       за 
социјални рад и МУП 

децембар 2017. год. 
  

12. 

Организовање слободних активности 
према предлозима 

Ученичког парламента 

Директор    и    Тим    за 
заштиту        деце        од 
насиља, Ученички 
парламент 

током  школске  2017/18.год, 

  

13. 

Стручно усавршавање на теме 

Побољшање комуникације ученик- 
наставник 

Управа,     ПП     служба, 
наставници и Тим 

током  школске  2017/18.год, 
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  АКЦИОНИ ПЛАН ИНТЕРВЕНТНИХ АКТИВНОСТИ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ НАСИЉА ЗА ШК. 2017/18.ГОДИНУ 

 

 

Р.бр. АКТИВНОСТ НОСИОЦИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕВАЛУАЦИЈА НАПОМЕНА 

1. 
Примена утврђених поступака и 

процедура у ситуацијама насиља 

Тим за заштиту ученика 
од насиља 

током    школске    
2017/18.год.  по потреби 

  

2 Евидентирање случајева насиља 
Тим за заштиту ученика 
од насиља 

током    школске    
2017/18.год.  по потреби 

  

3. Истраживање о врстама и 

учесталости насиља у школи 

Тим за заштиту ученика 

од насиља 

током    школске    
2017/18.год.  по потреби 

  

4 
Сарадња са релевантним службама 

(МУП, Центар за социјални рад...) 

Тим за заштиту ученика 

од насиља 

током    школске    

2017/18.год.  по потреби 

  

5. Подршка ученицима који трпе 

насиље 

ПП служба током    школске    

2017/18.год.  по потреби 

  

6. Рад са ученицима који врше 

насиље 

ПП служба током    школске    

2017/18.год.  по потреби 

  

7. 
Оснаживање ученика који су 

посматрачи насиља да 

конструктивно реагују 

ПП служба 
током    школске    

2017/18.год.  по потреби 

  

8. Саветодавни рад са родитељима 

ученика 

ПП служба током    школске    

2017/18.год.  по потреби 

  

9. Прађење ефеката предузетих мера Тим током    школске    

2017/18.год.  по потреби 

  

10. 
Евидентирање случајева насиља Тим, одељењске 

старешине 

током    школске    

2017/18.год.  по потреби 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Програм за заштиту деце од насиља припремљен је са намером да 

помогне у стварању сигурне и безбедне средине, да се олакшају и прецизирају 

процедуре и поступци у заштити деце од насиља и обавезујући је за све 

субјекте у процесу образовања. 
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7.7. ПЛАН РАДА КОМИСИЈЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА 

 
 

Завршни ипит је за ученике осмог разреда шк. 2017/18. године планиран 

од 18. до 20.06.2017. године (понедељак – среда). Као и сваке године, у школи 

се спроводе све потребне активности за успешну реализацију завршног испита. 

Динамика реализације припремних активности за полагање завршног испита је 

дата у следећој табели : 

 

Активност Временска 

динамика 

Одговорна 

особа 

Носиоци 

активности 

Формирање комисије за полагање 

завршног испита 

Фебруар 2018. Директор Директор 

Конститутивни састанак Комисије 

(основне смернице за рад) 

Фебруар 2018. Директор Директор 

Провера тачности података матичне 

књиге о ученицима и оценама у 6. и 7. 

разреду 

Март 2018. Секретар Одељ. 

стареш. и 

секретар 

школе 

Обавештавање Школске управе о саставу 

Комисије 

Април 2018. Директор Директор 

Пријављивање ученика који полажу 

пријемни испит или имају преко 17 год. 

Април-мај 

2018. 

Секретар Школска 

уписна 

комисија 

Предлагање запослених који испуњавају 

услове за учешће у раду комисија за 

дежурство и прегледање тестова 

Мај – јун 2018. Директор Школска 

уписна 

комисија 

Информисање запослених који су, од 

стране Школске управе, укључени  у 

комисије за дежурство 

Јун 2018. Директор Школска 

уписна 

комисија 

Провера документације ученика, 

потребне за полагање Завршног испита 

Јун 2018. Одељењске 

старешине 

Школска 

уписна 

комисија 

Обавештавање ученика о терминима и 

временској динамици полагања испита и 

добијања резултата 

Јун 2018. Одељењске 

старешине 

Школска 

уписна 

комисија 

Провера информисаности ученика о 

потребном прибору за сваки од три испита 

Јун 2018. Одељењске 

старешине 

Школска 

уписна 

комисија 

Присуство у Школи током завршног 

испита 

18-20. јун 2018. 

године 

Директор Школска 

уписна 

комисија 

Праћење спровођења припремних 

активности (преузимање и чување 

 

18-20. јун 2018. 

 

 

Директор, 

шк. уписна 
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тестова, дистибуција у просторији за 

полагање, преузимање, шифровање, 

предаја комисији за прегледање, 

преузимање од ове комисије и чување на 

безбедном месту у школи) 

године 

 

Директор комисија, 

комисије за 

шифровање , 

прегледање, 

супервизор... 

Праћење дешифровања тестова и слање 

података координатору за упис 

20.06.2018. Шк. уписна 

комисија 

Комисија за 

дешифровање 

Праћење информсања ученика о 

постигнутим резултатима и даљим корацима 

Јун 2018. Директор Школска 

уписна 

комисија 

Праћење поступка жалби ученика 

другостепеној комисији 

Јун 2018. Шк.уписна 

комисија 

Наставници 

свих седам 

предмета 

Праћење попуњавања листа жеља и 

уношења података са њих 

Јун 2018. Шк. уписна 

комисија 

Одељењске 

старешине 

Информисање ученика о потребној 

документацији за упис у средње школе 

Јун 2018. Шк.  уписна 

комисија 

Одељењске 

старешине 

Праћење другог круга расподеле Јул 2018. Шк.  уписна 

комисија 

Школска 

уписна 

комисија 

Подношење извештаја директору о 

спроведеној процедури 

Јул 2018. Школска уписна комисија 

 

 

 

 

 
7.8. ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА 

 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ  ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ОД ПРВОГ ДО ЧЕТВРТОГ 

РАЗРЕДА У ШКОЛСКОЈ 2017 / 18. ГОДИНИ 
 

 

Време реализације :18. Мај 2018.  

 

Носиоци екскурзије : Директор школе,стручни вођа пута, одељенске 

старешине. 

Због малог броја ученика у школи, на екскурзију иду сви ученици од првог до 

четвртог разреда, што износи око 75  ученика и наставника. 
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Разред  Релација Садржај екскурзије  Активност 

ученика  

Број 

дана 

I 

II  

III  

IV  

 

Колари-Београд-

ФрушкаГора-

СремскаКаменица- 

НовиСад-село 

Будисава 

 

У Београду посећујемо 

Музеј ваздухопловства „ 

Никола Тесла '' 

који је проглашен за 

споменик културе. На 

Фрушкој Гори- манастир 

Мала Ремета чији је оснивач 

Стефан Драгутин Немањић. 

У Сремској Каменици- кућу 

Ј.Ј. Змаја која уједно и музеј 

и обухвата велики број 

експоната везаних за 

песников живот и рад. 

НовиСад-Петроварадинска 

тврђава проглашена за 

историјски споменик под 

заштитом државе 

 ( Планетаријум, Велики 

сат). 

Природњачки музеј- 

природњачка поставка која 

показује богатство 

биолошке и геолошке 

разноврсности наше земље. 

Последње место које ће 

ученици да посете и да се 

одморе до повратка кући је 

Етно кућа у Будисави. 

Посматрање, 

запажање, 

стицање 

нових знања, 

примена 

стечених 

знања у 

конкретној 

ситуацији, 

игра,шетња и 

дружење. 

     1 

 

 

Циљ излета: 

 Усвојити и проширити стечена знања о наставним садржајима 

предвиђеним наставним планом и програмом у одговарајућим објектима 

ван школе и адекватном природном окружењу. 

Задаци излета: 

 Упознавање значајних личности и догађаја који су обележили историју 

Србије; 

 Упознавање културно историјских споменика; 

 Развијање љубави према отаџбини, њеној историји, култури и природним 

лепотама 

 Упознавање са начином живота, радом и отпором народа под турском 

влашћу; 
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 Развијање позитивног односа према културним и естетским вредностима; 

 Уочавање облика рељефа; 

 Упознавање са биљним и животињским светом и водама Србије: 

 Развијање позитивних социјалних односа, разумевање и уважавање 

различитости међу појединцима и групама; 

 Развијање радозналости, интересовања и способности за активно 

упознавање окружења; 

 Оспособљавање за сналажење у простору и времену; 

 Развијање одговорног односа према себи, другима, окружењу и културном 

наслеђу; 

 

 
 

 

 
 

ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ПЕТОГ, ШЕСТОГ И 

СЕДМОГ РАЗРЕДА 

 
 Предложена је следећа релација: 

 

Први дан:КОЛАРИ-СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ(Митрополија,Гимназија) 

-НОВИ САД (Петроварадинска тврђава, Дунавски парк, Природњачки музеј) 

-СУБОТИЦА - смештај у хотелу „ Патрија“ ,дискотека. 

 

Други дан,посета и обилазак  Градске куће у Суботици, Палићко језеро,, Зоо- 

врт ,обилазак ергеле Зобнатица- музеја Коњарства- КОЛАРИ. 

 

Екскурзија ученика реализоваће се 27 и 28.априла 2018.године. 

Планирани број ученика је око 75. 

Екскурзија би требала бити реализована на бази једног  пуног  пансиона . 

Реализатори одељенске старешине и стручни вођа пута. 

 

Циљ екскурзије:                                                                                                                                                           

 

-Развијање истинског другарства и пријатељства међу ученицима 

-Повезивање стеченог знања са практичним искуством 

-Упознати ученике са главним градом Војводине,са његовим географским 

пложајем,са значајним објектима и институцијама Новог Сада које га чине 

важним туристичким центром 

-Ученици би посетили Суботицу,обишли би знаменитости града,а нарочито 

Палићко језеро 



89 
 

-Осим панорамског разгледања знаменитости ових градова,код ученика 

подстаћи интересовање за  културно-историјске и уметничке вредности и однос 

према природи и окружењу 

 

Задаци екскурзије: 

 

-Упознавање са историјом и традицијом наше земље обиласком Сремски 

Карловаца,Новог Сада и Суботице 

-Развијање и неговање љубави према природним лепотама наше земље 

обилазећи Војводину(нарочито Палићко језеро) 

-Развијање осећаја пријатељства,заједништва и одговорности ученика 

 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ОСМОГ  РАЗРЕДА 
 

Тим  за припрему плана и програма  екскурзије ученика ученика осмог разреда 

на састанку одржаном 29.08.2017. године, предлаже следећи план и програма  

тродневне екскурзије: 

РЕЛАЦИЈА: 

ПРВИ ДАН: Колари-Крагујевац- Врњачка бања-Крушевац- Александровац-

Копаоник 

ДРУГИ ДАН: Копаоник- Нови Пазар- Манастир Сопоћани- Манастир Ђурђеви 

Ступови- Копаоник 

ТРЕЋИ ДАН: Копаоник- Рашка- Ушће-Манастир Студеница - Краљево- Колари 

Програм-обиласци и посете:  

Врњачка бања –Римски извори, Бањски паркови и Мост љубави  

Крушевац- Лазарев град, црква Лазарица , Народни музеј, Галерија Милића од 

Мачве,  споменик Косовским јунацима, споменик Кнезу Лазару, Манастир 

Сопоћани, Манастир Ђурђеви Ступови, Манастир Студеница, Краљево- 

Централни градски трг, Споменик Српским ратницима 

 

Екскурзија би требала бити реализована на бази два пуна пансиона са 

смештајем у ЈАТ-овим апартманима на Копаонику са организиваним одласцима 

у дискотеку. 

-Планирани број  ученика је око 30.  

-Реализатори садржаја биће разредне старешине осмог разреда као и директор 

школе  

 

Циљеви  екскурзије су: 

-усвајање дела наставног програма из историје, српског језика, биологије, 

географије, и ликовне културе 

-упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа области које се 

посећују  
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Задаци екскурзије су:  

-упознавање са природним лепотама  насељима, пределима, културно  

историјским споменицима непосредно их посматрајћи, и стицање трајних  

представа о њима,  

-васпитање за екологију (очување природе и унапређење услова за развој и раст 

биљака и животиња). 

-уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и 

друштвеним условима 

- упознавање начина живота и рада људи Расинског округа и Копаоничке 

области 

- развијање позитивног односа према националним, културним и естетским 

вредностима,  

- подстицање на испољавање позитивних емоционалних доживљаја 

Планирано време реализације је : 27,28 и 29. 04. 2018.год 

 

 
 

 

7.9. ФОРМИРАЊЕ ТИМА ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА И 

ИЗВЕШТАЈА О РАДУ 

 

 

      

        Тим школе за израду Годишњег плана рада и извештаја сачињавају 

запослени задужени за све активности школе које су планиране у шк. 2017/18. 

години. 

 

 

Планирана активност у школи Задужена особа, 

вођа тима, 

стручног већа 

Носиоци активности 

Израда плана и вођење стручног већа 

разредне наставе 

Зорица 

Хранисављевић 

Учитељице 

Израда плана и вођење стручног већа 

природних наука 

Зденка 

Јанковић 

Наставници математике, 

биологије, географије, 

физике, хемије и техничког и 

информатичког образовања 

Израда плана и вођење стручног већа 

друштвених наука 

Миодраг 

Манасијевић 

Наставници енглеског, 

руског језика, историје 

Израда плана и вођење стручног веће 

вештина и уметности 

Урош 

Станојевић 

Наставници физичког, 

ликовног и музичког 

Израда плана и вођење одељењских већа 

предметне наставе 

Маријана Јурић Предавачи у предметној 

настави 

Израда плана и вођење Наставничких 

већа 

Наташа Савић Вође стручних тимова, већа, 

педагог, секретар 
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Израда плана и вођење тима за заштиту 

од насиља, злостављања и занемаривања 

Саша Митић Чланови тима 

Израда плана и вођење тима за 

спровођење самовредновања школе 

Ивана 

Марковић 

Чланови тима 

Израда плана и вођење тима за 

реализацију школског развојног плана 

школе 

Марија 

Николић 

Чланови тима 

Израда плана и вођење тима за праћење 

реализације школског програма 

Гордана 

Јанковић и 

Оливера Чекић 

Наставно особље 

Планирање уводног дела годишњег плана 

рада (правни основи рада, историјат, 

средина деловања) 

Наташа Савић Директор  и секретар школе 

Табеларни преглед броја ученика по 

одељењима и разредима 

Саша Бојанић 

Стевановић 

Одељењске старешине 

Табеларни преглед броја ученика са 

ИОП-има и израда плана рада тима за 

инклузивно образовање 

Марина Брађан Дефектолози и педагог 

Формирање група за изборне предмете и 

број ученика у њима 

Наташа Савић Директор, секретар и педагог 

Израда социјалне слике ученика, 

породица, средине 

Саша Бојанић 

Стевановић 

Одељењске старешине 

Израда плана сарадње са локалном 

средином и организацијама и 

институцијама 

Наташа Савић Директор и педагог 

Анализа  бројног стања ученика у односу 

на  претходне две године 

Саша Бојанић 

Стевановић 

Одељењске Старешине 

Преглед материјалних и кадровских 

услова рада школе 

Директор Директор и секретар 

Израда структуре 40-то часовне радне 

недеље наставника 

Директор Директор и педагог 

Израда плана педагошког колегијума Саша Бојанић 

Стевановић 

Вође стручних већа и тимова 

Израда годишњих и месечних планова 

рада свих предмета и секција 

Саша  Бојанић 

Стевановић 

Наставници 

Израда плана и спровођење 

професионалне оријентације ученика 

Саша Бојанић 

Стевановић 

Одељењски старешина осмог 

разреда и педагог 

Израда плана рада и реализација 

културних и  јавних делатности школе  

Наташа Савић Учитељи, наставници 

српског језика и директор  

Израда и праћење реализације комисије 

за полагање завршног испита 

Наташа Савић Чланови комисије и 

одељењски старешина осмог 

разреда 

Израда плана рада екскурзија Драгана Чушевић 

и Ивана Марковић  

Стручна већа разредне и 

предметне наставе 

Израда годишњег плана рада и извештаја 

школе 

Наташа Савић Сви запослени 

 



92 
 

 

Израда плана рада Ученичког парламента  

и његово спровођење 

Ивана 

Марковић 

Чланови Ученичког 

парламента 

Израда плана рада Школког одбора и 

његово спровођење 

Наташа Савић и 

Анита Марковић 

Чланови Школског одбора 

Израда плана рада Наставничког већа и 

његово спровођење 

Наташа Савић Директор, секретар, педагог, 

вође тимова и стручних већа 

Израда планова рада директора, 

секретара, педагога и библиотекара 

Наташа Савић Секретар, педагог и 

библиотекар 

 

   Извештаје о реализацији свих активности у школи поднеосе задужене особе у 

сарадњи са носиоцима активности. 

 

 

7.10.  ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ПРЕВЕНЦИЈУ УЧЕНИКА 

Циљ програма:  

-проширивање занања о значају правилне рекреације за здравље 

-усвајање и прихватање позитивних облика понашања значајних за очување 

здравља, 

 -оспособљавање ученика за схватање штетности болести зависности 

 - мотивисање и оспособљавање ученика да буду активни учесници у очувању 

свог здравља 

 - стицање основних знања и њихово повезивање ради развијања психички и 

физички здраве  личности, одговорне према сопственом здрављу.   

 

Теме овогог програма које се тичу здравствене превенције ученика спроводиће 

се: 

- у оквиру часова одељењског старешине као и редовне наставе предмета 

"Здравствено васпитање" 

-током редовних часова чији садржаји колерирају са овом тематиком 

-организовањем редовних систематских прегледа ученика 

-спровођењем адекватних хигијенских мера у школи 

-сарадња са здравственим установама наше општине 
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Активност Временска динамика Задужена особа 

Значај спорта и 

рекреације 

октобар,новембар 2017. Наставник физичког 

васпитања,наставник 

биологије,вођа стручног већа 

разредне наставе 

Прва помоћ током школске 2017/18 Наставник физичког 

васпитања,наставник 

биологије,патронажна сестра 

Прерглед косе ученика и 

утврђивање вашљивости 

јануар-фебруар 2018. Патронажна сестра 

Болести зависности децембар,март,мај 2017/18 Наставник 

биологије,одељењске 

старешине 

Исхрана током школске 2017/18 

  

Наставник физичког 

васпитања,одељењски 

старешина,наставник 

биологије,професори 

разредне наставе 

 

 

7.11.  ПЛАН РАДА АКТИВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Циљ програма :    

- Развијање разумевања и љубави према природи 

- Проширивање знања о животној средини и њеној заштити 

- Формирање правилног и активног односа према околини 

- Јачање еколошке свести и мишљења 

-Мотивисање ученика да буде активан чинилац а не пасиван посматрач  
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Теме овог програма ће се обрађивати на часовима одељенског старешине али и 

на часовима редовне наставе у оквиру појединих компламентарних тема. 

Планирано је обележевање појединих важних датума у еколошком 

календару,организовање ликовних изложби на нивоу школе али и учешће на 

конкурсима које ће организовати друге државне институције. 

                                               План реализације 

Активност Временска динамика Задужена особа 

Обележавање Светског дана 

заштите животиња 

 

  Од 2 до 6. октобра 2017. 

године 

Марија Николић-наставник 

биологије, 

одељенске  

старешине,професори 

разредне наставе 

Обележавање дана борбе 

против трговином крзном 

     24.11.2017. године Марија Николић-наставник 

биологије, 

одељенске  

старешине,професори 

разредне наставе 

Обележавање Светског дана 

воде 

 

 Од 19 до 23 марта 2018 

године 

Марија Николић-наставник 

биологије, 

одељенске  

старешине,професори 

разредне наставе 

Обележавање Дана планете 

Земље 

 

 Од 23 до 27 априла 2018 

године 

Марија Николић-наставник 

биологије, 

одељенске  

старешине,професори 

разредне наставе 

Обележавање Светског дана 

зажтите животне средине 

 

 Од 4 до 8 јуна 2018 године Марија Николић-наставник 

биологије, 

одељенске  

старешине,професори 

разредне наставе 
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8. УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У ШКОЛИ 
 

 

8.1. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 

     Школски парламент у 2017/2018 школској години чине следећи чланови: 

- Ивана Марковић, наставник географије 

- Михајловић Милош, 8-2 

- Степановић Андријана, 8-2 

- Мијаиловић Маријана, 8-1 

- Младеновић Јелена, 8-1 

- Александар Радовановић Протић, 5-1 

- Милица Ђорђевић, 5-1 

- Маја Маринковић, 6-2 

- Наталија Ђорђевић, 6-2 

- Емилија Јовановић, 6-1 

- Тасић Андријана, 5-2 

- Лука Димитријевић, 5-2 

 
      На првом састанку одржаном 14.9.2017. године ученици су демократским 

гласањем изабрали Милоша Михајловића за представника Школског 

парламента.  

      На састанку су такође договорене годишње активности школског 

парламента. 

Циљ постојања Школског парламента је: 

 чланови парламента и сви остали у школи имаће осећај да раде нешто 

вредно, како за њих лично тако и за ширу заједницу 

 сваки појединац у оквиру парламента и у школи  рашће и развијаће се 

остварујући своје стваралачке капацитете 

 биће пуно конструктивних идеја и решења – људи су много паметнији, 

када раде заједно 

 визија се креира, дели и чува на свим нивоима, заједничка је и 

инспиришућа 
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 сви ће бити упознати са дешавањима на различитим нивоима и имаће 

свест о томе како њихова индивидуална акција делује на друге и целу 

организацију/тим 

 створиће се клима сарадничких односа, како међу младима, тако и међу  

наставницима која има заједнички циљ – да свима буде боље 

 развиће се приступ бављења решењима, а не проблемима 

 престаће да постоје теме о којима се не може дискутовати, проблеми који 

се заједнички не могу решити 

 изградиће се партнерски односи, створиће се узајамно поштовање и 

поверење 

 сви чланови школске заједнице (млади и одрасли) слободно ће се 

испробавати, преузимати ризике и отворено процењивати остварене 

резултате 

 

Октобар  Дечија недеља (1.10 -7.10) 

 15.10. „Дан школских библиотека“ 

 Еко-контрола  

Новембар  Еко-контрола 

 8.11. „Дан просветних радника“ 

 16.11. „Међународни дан толеранције“ 

Децембар  Ќутија писама 

 Пакетићи за децу социјално угрожене 

категорије – Пакетић пун љубави 

 КВИЗ ЗНАЊА 

Јануар  Прослава Св. Саве 

Фебруар  Обележавање Дана заљубљених (кутија 

писама) 

 Предавање о злоупотреби интернета 

 15.2. Дан државности Србије 

 

Март  8.3.Обележавање Дана жена 

 22.03. Светски дан заштите вода (израда паноа) 

Април 

 
 1.4. обележавање Светског дана шале 

 1.4.-7.4. Недеља здраве хране 

 29.4. Светски дан плеса 

Мај  Дечија пијаца 

 Активно учешће у смотри „Извор живе речи“ 

Јун   Анализа рада ученичког парламента 

 Квиз знања 
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9. ПЛАНОВИ ОРГАНА УПРАВЉАЊА, 

РУКОВОДЕЋИХ И ДРУГИХ ОРГАНА  

 

 

9.1. ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 
 

СЕПТЕМБАР/ОКТОБАР 

 

1. Разматрање и усвајање Извештаја о реализацији додишњег плана рада за 

школску  2016/2017. годину 

2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду директора и  Школе  

    за период април-август 2016/2017.године 

3. Разматрање и доношење Годишњег плана рада Школе за  

    школску 2017/2018.годину  

4. Одлучивање о распореду, структури и обавезама директора 

5. Усвајање предлога финансијског плана школе 

 

 

НОВЕМБАР/ДЕЦЕМБАР/ЈАНУАР 

 

1. Разматрање и усвајање Извештаја о успеху и владању  

ученика на крају првог класификационог периода 

2. Разматрање мера за побољшање успеха и дисциплине  

ученика, уз пуну сарадњу и уважавање сугестија Савета  

родитеља 

3.Одлука о именовању комисије за попис имовине у 2018.години 

4. Припреме за организацију Светог Саве 

5.Усвајање извештаја о извршеном попису имовине за 2017.годину 

6. Усвајање Плана набавки за 2018. годину 

7. Разматрање и усвајање Извештаја о успеху и владању на крају првог 

полугодишта 

 

 

ФЕБРУАР/МАРТ 

 

1. Разматрање и усвајање Извештаја о успеху и владању на крају првог  

полугодишта 

2. Информисање о предстојећим активностима везаним за организовање 

Смотре „Извор живе речи“ 
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АПРИЛ/МАЈ 

1. Разматрање и усвајање Извештаја о раду директора и Школе за период 

септембар-фебруар    шк.2017/2018.године 

2. Разматрање и усвајање Извештаја о успеху и владању на  

трећем класификационом периоду 

3. Припрема за прославу Смотре литерарног стваралаштва Извор живе речи  

4. Разматрање приоритета у вези са извођењем радова на уређењу школе 

5. Усвајање извештаја о реализацији екскурзија 

 

ЈУН 

1. Разматрање и усвајање Извештаја о успеху и владању  

ученика на крају II полугодишта, 

2. Резултати ученика осмог разреда на завршном испиту . 
 

ПЕРИОДИЧНИ ПОСЛОВИ 

 

Решава актуелне текуће проблеме, анализира и даје мишљење о  

одређеним ситуацијама, догађајима у животу школе 

 

Одлучује по жалби, односно приговору на решење директора  

 

Одлучује о наменском коришћењу средстава школе  

 

Прати законитости рада директора школе 

 

Разматра периодично Извештаје о финансијском пословању  

школе 

 

Доноси одлуке о даљој стратегији развоја школе 

 

Обавља остале послове 
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9.2. ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА 
 

 

Савет родитеља чини по један представник родитеља ученика сваког 

одељења. Чланови се бирају за сваку школску годину на предлог родитеља. 

Савет родитеља броји онолико чланова колико има одељења, у 

шк.2017/18.години, односно Савет има 17 чланова. 

 

СЕПТЕМБАР 
- Конституисање Савета родитеља 

- Разматрање Извештаја о реализацији годишњег плана рада за школску 

2015/16.годину 

- Разматрање Извештаја о раду директора 

- Разматрање Годишњег плана рада школе за школску 2017/18.годину 

- Усвајање плана и програма ђачких екскурзија 

- Извештај о опремљености ученика уџбеницима и школским прибором 

- Упознавање са потребама Школе за наставним средствима и училима 

потребним за нормално одвијање образовно-васпитног рада 

- Избор понуде осигуравајућег друштва за осигурање ученика 

- Текућа питања и иницијативе родитеља 

 

OKTOБАР 

- Учешће Савета родитеља у обележавању Дечје недеље 

- Предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-

васпитног рада 

- Избор најповољнијег понуђача за реализацију екскурзија ученика 

 

НОВЕМБАР 

- Разматрање извештаја о успеху и дисциплини ученика на крају првог 

класификационог периода 

- Разматра и прати услове за рад школе и услове везане за безбедност и 

заштиту ученика 

            -    Предлог активности од стране родитеља које се односе на израду 

новог        Школског развојног плана за период од 3 године 

  

 

ДЕЦЕМБАР-ЈАНУАР-ФЕБРУАР 

 

- Учешће Савета родитеља у обележавању Светог Саве 

- Разматрање извештаја о успеху и дисциплини ученика на крају   првог 

полугодишта 

- Разматрање Извештаја о раду Тима за заштиту ученика од насиља 

злостављања и занемаривања 

- Текућа питања 
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АПРИЛ- МАЈ 

- Анализа успеха  и дисциплине на крају трећег класификационог 

периода 

- Упознавање са предстојећим активностима у вези са уписом у средње 

школе 

- Учешће родитеља у организацији Смотре „Извор живе речи“ 

 

ЈУН 

-  Усвајање извештаја о реализацији екскурзије ученика од 1-8.  разреда  

- Упознавање родитеља са успехом и дисциплином ученика на крају 

наставне 2017/18. године 

- Даје предлог изборних предмета за наредну школску годину 

- Анализа досадашњег рада Савета родитеља 

 
 

 

 

 

9.3. ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА 
 

 

У програму рада директора школе нагласак је на:  

 - обезбеђивању законитости рада Школе 

 - организацији образовно-васпитног рада  

- реализацији Годишњег плана рада Школе 

 - унапређивању  образовно-васпитног процеса 

 - остваривању увида и надзора над радом Школе 

 -предузимању мера за унапређивање рада наставника и стручних 

сарадника 

 - праћењу и усмеравању рада стручних органа 

 -обезбеђивању потребних кадрова за реализацију предвиђених програма 

школе 

 

 

1. Стални послови 

 

 Током целе школске године директор: прати рад школе, педагога, 

библиотекара и секретара; обавља разговоре са странкама и родитељима 

ученика; има увид у планове рада редовне наставе, ваннаставних активности и 

секција наставника и одељенских заједница; обавља саветодавни рад са 

наставницима, посећује часове, учествује у раду стручних органа; припрема 

седнице Наставничког већа; прати прописе и законе; израђује извештаје; врши 

увид у рад помоћно-техничког особља. 
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2. повремени послови 

Август-септембар 

- Израда извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе и рада 

директора за шк.2017/18. годину 

- Припремање школе за почетак нове школске године 

- Израда Годишњег плана рада школе 

- Израда предлога одлука о подели предмета на наставнике, формирању 

одељења, додели одељенских старешинстава, формирању стручних 

актива 

- Припрема и одржавање седница стручних органа 

- Координација стручних органа који израђују распоред редовне наставе, 

ваннаставних активности и секција, припремне наставе 

- Решавање кадровских питања 

- Обезбеђивање стручне литературе за наставнике и наставних средстава 

- Припрема финансијског плана  

 

 

Октобар 

- Преглед планова рада ваннаставних активности и секција 

- Анализа финансијског пословања школе за период јануар-септембар 

- Посета часовима 

- Преглед дневника образовно-васпитног рада 

 

Новембар 

-Разматрање успеха и дисциплине ученика на седницама стручних органа 

-Анализа реализације часова редовне, допунске и додатне наставе,ЧОС 

-Учешће у изради Извештаја Тима за самовредновање 

 

Децембар 

-Увид у вођење педагошке документације 

-Праћење реализације Годишњег плана рада Школе 

-Учешће у изради  новог Школског развојног плана за период од 3 године 

 

 

Јануар 

-Организација стручног усавршавања наставника 

 

Фебруар 

-Анализа рада и постигнутих резултата током првог полугодишта 

-Анализа реализације предвиђених наставних садржаја у првом полугодишту 

-Анализа успеха и дисциплине ученика у првом полугодишту 

-Анализа завршног рачуна 

-Преглед оперативних планова 
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Март 

-Припрема седница стручних органа 

-Учешће у организацији школских такмичења 

-Помоћ око набавке уџбеника за наредну школску годину 

 

 

Април 

-Посета часовима и анализа истих 

-Организација пробног завршног испита 

-Преглед успеха и дисциплине на крају трећег класификационог периода 

-Организација екскурзије ученика од 5-8.разреда 

-Праћење реализације часова припремне наставе 

 

 

Мај 

- Организација смотре“Извор живе речи“ 

-Праћење и анализа оцењивања ученика 

-Организација екскурзија ученика разредне наставе 

-Анализа резултата допунског рада са ученицима 

 

 

Јун 

-Анализа успеха и дисциплине ученика осмог разреда на крају школовања 

-Организација припремне наставе за полагање завршних испита 

-Организација полагања завршних испита 

-Анализа успеха и дисциплине ученика од првог до осмог разреда 

-Израда извештаја о раду школе и његова анализа 

-Израда нацрта Плана рада школе за наредну годину 

 

 

Јул-август 

-Израда годишњег извештаја о финансијском пословању школе 

-Праћење другог круга уписа у средње школе 

-Израда Годишњег плана рада школе 

-Анализа остварености Годишњег плана рада школе 

-Извештај о реализацији предвиђених планова и програма рада наставника 

-Израда Годишњег плана рада директора 
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9.4. ПЛАН РАДА СЕКРЕТАРА 

 
 

Секретар школе има повећану одговорност у односу на остале запослене 

у школи јер треба да буде руководилац целокупне административне, управно – 

правне, а у извесним приликама и финансијске, затим помоћне и техничке 

службе, које опслужују образовно – васпитни процес школе.  

Секретар мора да буде покретач свих акција при спровођењу уставних 

начела, законских прописа, одредба, статута и других општих аката а школе. 

Зато је обавезан да прати прописе и да њихове одредбе примењеује у 

раду.Треба да настоји да се постигне поједностављивање, рационализовање и 

модеризовање административних послова. Секетар мора добро познавати 

струку школе, процес наставно – васпитног рада да би лакше и квалитетније 

обављао послове у вези са наставним радом.Секретар руководи радом дела 

послова који представњају помоћну компоненту у установи која се бави 

образовањем, али од које зависи правилно функционисање и рад целе 

школе.Секретар сарађује са органима управљања, органима руковођења, 

стручним органима, осталим запосленима, ученицима, родитељима и свима 

осталима са којим долази у додир приликом обављања свог посла. 

 

Послови секретара школе обухватају:   

 састављање текстова нацрта и помагање при утврђивању предлога 

општих аката Послодавца, периодично- по потреби 

 објављивање аката и информација органа Школе - континуирано 

 учествовање у припремању седница органа Послодавца и давање правних 

мишљења у вези с обављањем послова из њихове надлежности- 

септембар, новембар, децембар, јануар, март, јун, август 

 давање правних мишљења запосленима код Послодавца у вези с 

обављањем њихових послова- по потреби 

 заступање Школе пред државним органима, на основу писменог пуно-

моћја директора- по потреби 

 организовање и координирање рада административне службе- 

континуирано 

 евидентирање и чување аката Послодавца и аката примљених од других 

лица- континуирано 

 израда споразума о преузимању запослених,  уговора о раду, анекса 

уговора о раду- почетном школске године – септембар и октобар, а и 

касније по потреби 

 састављање решења, одлука и других појединачних аката органа 

Послодавца и старање се о њиховом достављању-  континуирано 

 вођење и чување евиденције о запосленим лицима- континуирано 

 надгледање документације у архиву Послодавца, издавање документације 

из архиве и њено ажурирање- периодично- по потреби 
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 праћење законских и других прописа и других правних аката који су у 

вези са Школом и запосленим лицима- континуирано 

 вођење евиденције о досељеним и одсељеним ученицима, о преводницама 

и извештајима о извршеним уписима – по потреби 

 учествовање у раду комисије за спровођење завршног испита- јун, јул 

 ажурирање података у бази „Доситеј“ 

други послови по налогу директора- по потреби 

 

 

10. ПЛАН РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА 
 

 

10.1. ПЛАН РАДА ПЕДАГОГА 
 
 

 Планирање, програмирање, организовање и праћење васпитно-образовног рада 

 

                                Садржај активности    Динамика 

1. Израда глобалног и месечних  планова рада 

2. Учествовање у изради годишњег плана рада школе 

3. Израда плана  професионалне орјентације 

4. Израда распореда ваннаставних активности 

5. Праћење реализације плана и програма васпитно-образовног рада  

     прегледом школске документације 

6. Израда плана посете часовима наставника 

7. Праћење постигнућа ученика у наставном и ваннаставном раду, уз 

појачано праћење ученика I и V разреда 

8. Праћење организације рада школе и ефеката планираних иновација 

Септембар и 

месечно 

Септембар 

Септембар 

Септембар 

Јануар, Април, 

мај- јун 

Октобар, март  

Октобар- 

децембар 

 

Према потреби 
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 Унапређивање васпитно-образовног рада са наставницима 

 

  1. Пружање помоћи наставницима приправницима и „новим“ 

наставницима у школи 

2. Посета и анализа часова наставника као и сугестије за побољшање 

рада 

3. Учешће у откривању даровитих ученика и њихово укључивање у 

додатну наставу и ваннаставне активности 

4. Откривање узрока заостајања појединих ученика и предузимање 

одговарајућих мера 

5. Испитивање педагошких узрока поремећених односа у одељењу и 

проналажење мера за њихово решавање 

6. Припрема стручних тема у складу са потребама школе 

Према потреби 

Октобар – март 

Према потреби 

 

 Октобар-мај 

Према потреби 

 

Према потреби 

 

 

 

 Рад са ученицима 

 

1. Испитивање зрелости деце за полазак у школу 

2. Испитивање интересовања ученика за изборне предмете, додатну 

наставу и     

     слободне активности 

4. Индивидуални рад са ученицима који постижу слабији успех 

5. Педагошки рад са ученицима који чине теже повреде радних и 

школских дужности 

6. Праћење ученика који живе у неповољним социјалним условима 

7. Учешће у појединим часовима одељењских заједница: 

- технике успешног учења 

- професионална орјентација 

- рационално распоређивање радног и слободног времена 

8. Сарадња са ученичким организацијама 

9. Сарадња са ученицима у припремању екскурзија, посета, излета, 

прослава,     

    културних, спортских и хуманитарних активности... 

Април, мај 

Мај 

Континуирано 

Октобар - мај 

Према потреби 

Континуирано 

 

Септембар 

Октобар – јун 

Према потреби 

Према потреби 

Према потреби 
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Сарадња са родитељима 

 

1. Сарадња са родитељима ради добијања података значајних за 

упознавање и праћење развоја ученика 

2. Информисање родитеља о педагошким карактеристикама њихове 

деце  

( успех, мотивација, интересовања...) 

3. Саветодавни рад са родитељима деце: 

- са проблемима у понашању 

- са проблемима у учењу 

- талентоване деце 

4. У сарадњи са васпитачем предшколске установе организовање 

предавања за    

    родитеље полазника у први разред 

 

 

 

   

   Према потреби  

 

 

 

         

          Мај 

 

 

 

  Аналитичко-истраживачки рад 

 

1. Праћење породичног и социјално-економског статуса ученика 

2. Праћење опредељивања ученика за рад у ваннаставним 

активностима 

3. Испитивање узрока неуспеха одељења 

4. Анкетирање ученика осмог разреда о професионалним 

интересовањима 

5. Анализа и представљање промена у успеху ученика при прелазу са 

разредне на предмету наставу 

5. Учешће у изради извештаја школе 

6. Спровођење истраживања различитих државних институција ( МП, 

институти...) 

Континуирано 

Према потреби 

Према потреби 

 Октобар 

 Септембар  

 

Фебруар, јун 

Према потреби 

 

 

 

Рад у стручним органима 

 

1. Учешће на седницама Наставничког већа 

2.Учешће на седницама одељенских већа 

3. Сарадња са стручним активима школе, анализа њиховог рада и 

предлагање мера за њихово унапређивање 

Према динамици 

одржавања 

 Континуирано 
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Сарадња са стручним  институцијама и друштвеном средином и стручно 

усавршавање 

 

1. Успостављање и неговање сарадње са образовним, здравственим, 

социјалним установама као и онима из локалне средине 

2. Праћење реализације стручног усавршавања наставника и 

стручних сарадника у школи 

Континуирано 

 

Континуирано 

 

 

Вођење документације 

 

1. Израда годишњег програма рада 

2. Израда оперативних- месечних планова рада 

3. Вођење дневника рада 

4. Вођење евиденције о раду са ученицима, наставницима и 

родитељима ученика 

5. Учествовање у унапређивању  школске педагошке документације 

Септембар 

Месечно 

Континуирано 

КонтинуираноПре

ма потреби 

 

 

 
 

 10.2. ПЛАН РАДА БИБЛИОТЕКАРА 
 

Образовно-васпитна делатност 

 

Програмски садржаји Време                                  Начин праћења 
планирање активности у раду са ученицима; 

-упознавање ученика са радом библиотеке; 

-упознавање ученика са врстама библиотечке 

грађе и оспособљавање за самостално 

коришћење књига, часописа, енциклопедија...; 

-промоција читања и развијање читалачких 

способности ученика кроз школски пројекат  

Читање је забава; 

-пружање помоћи ученицама при избору 

литературе и некњижне грађе; 

-подстицање интересовања за читање књига и 

коришћење библиотечке грађе; 

-развијање информационе писмености и 

формирање навика за самостално налажење 

информација; 

-подстицање код ученика развоја способности 

проналажења, анализирања, примене и 

саопштавања информација, уз вешто и ефикасно 

коришћење информационо-комуникационих 

током 

године 

 

извештај о раду, 

сајт школе, 

присуство педагога и 

директора 
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технологија – рад на пројекту/домаћем задатку; 

-помоћ ученицима у оспособљавању за 

решавање проблема, повезивање и примену 

знања и вештина у даљем образовању и 

свакодневном животу; 

-подстицање развоја мотивације за учење, 

оспособљавање за самостално учење, учење и 

образовање током целог живота 

(препоручивање текстова за читање и разговор о 

прочитаним текстовима); 

-упутства за писање реферата и самосталних 

радова, израда плаката и презентација; 

-обележавање важних дана, догађаја, 

годишњица (Месец књига, Месец школских 

библиотека, Дан писмености, Свети Сава, 

Смотра литерарног стваралаштва...); 

-развијање навика за чување, заштиту и 

руковање књижном и некњижном грађом; 

-предавања за ученике и рад у радионицама 

(Здрав живот, Толеранција, Дечија права, 

Комуникација, Социјалне вештине, Писање 

писма...). 

 

Сарадња са наставницима, педагогом, директором и родитељима 

 

Програмски садржаји 

 

Време 

 

Начин праћења 

 
-набавка и коришћење књижно-библиотечке 

грађе за наставнике и стручне сараднике; 

-информисање стручних већа, стручних 

сарадника и директора о набавци стручне и 

педагошко-психолошке литературе; 

-сарадња у вези са посетом Сајму књига, 

информисање о набавци књига на Сајму; 

-сарадња на развоју информационе и 

информатичке писмености, развијањем 

„истраживачког духа“ код ученика и 

упућивањем да буду критични и креативни 

корисници информација - заједнички рад са 

наставницима и педагогом на планирању и 

реализацији школских пројеката; 

-сарадња са наставницима у вези са 

учествовањем ученика у такмичењу Читалачка 

значка; 

подстицање наставника и ученика на 

коришћење стручне литературе за израду 

пројеката/дечијих радова/домаћих задатака; 

током 

године 

 

извештај о раду, 

сајт школе, 

присуство педагога и 

директора 
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-тимски рад са наставницима у изради 

оперативних планова и проналажењу 

информација за реализацију наставног плана и 

програма; 

-радионице, предавања и трибине за ученике и 

наставнике у вези са развијањем социјалних 

вештина и емоционалном интелигенцијом 

(Комуникација, Толеранција, Људска и дечија 

права, Подршка, сарадња и поштовање..); 

-присуство седницама наставничког већа; 

-сарадња са родитељима. 

 

Библиотечко-информациона делатност 

 

Програмски садржаји 

 

Време 

 

Начин праћења 

 
-израда годишњег плана и програма рада 

библиотекара 

-уређење простора библиотеке; 

-систематско информисање ученика и 

запослених о новим књигама, листовима, 

часописима; 

-припремање паноа и тематских изложби о 

појединим издањима, ауторима, акцијама, 

јубилејима, важним данима и догађајима и 

слично; 

-припремање писмених и усмених приказа 

књига, периодике и друге књижне и некњижне 

грађе; 

-организовање и остваривање међубиблиотечке 

позајмице и сарадње; 

-упис ђака првака у библиотеку; 

-сређивање и естетско уређење библиотеке; 

-сређивање књига на полицама 

-сређивање ознака на полицама; 

-израда извештаја о раду школске библиотеке и 

библиотекара. 

током 

године 

 

извештај о раду, 

присуство педагога и 

директора 

 

Културна и јавна делатност 

 

Програмски садржај 

 

Време 

 

Начин праћења 
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-планирање културних садржаја за школску 

годину; 

-сарадња са Градском библиотеком Смедерево – 

планирање заједничких акција и пројеката 

(обележавање Дана писмености, Месеца 

књиге..); 

-израда текстова за интернет презентацију 

школе; 

-сарадња са школама у општини и Градском 

библиотеком  у вези са организовањем 

књижевних сусрета; 

-сарадња са школским библиотекарима других 

школа и Градском библиотеком у обележавању 

важних дана, годишњица, догађаја; 

-сарадња са Центром за културу Смедерево  и 

припремање и организовање прославе важних 

годишњица у вези са школом и локалном 

заједницом; 

-промоција рада школске библиотеке и 

школског библиотекара. 

 

током 

године 

 

извештај о раду, 

присуство педагога и 

директора 

 

Стручно усавршавање и остали послови 

 

Програмски садржаји 

 

Време 

 

Начин праћења 

 
-праћење стручне литературе и периодике из 

области библиотекарства; 

-учествовање у семинарима и стручним 

саветовањима за школске библиотекаре (као 

реализатор и полазник); 

-сарадња са Министарством просвете и науке; 

-сарадња са матичним библиотекама у Србији 

ради организовања трибина за школске 

библиотекаре и побољшања сарадње школских 

и јавних библиотека. 

 

током 

године 

 

извештај о раду 

 

Библиотекар школе 

                                                                                        Данијела Станојевић 
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10.3. ПЛАН РАДА ПСИХОЛОГА 

 

Планирање, програмирање, организовање и праћење васпитно-образовног рада 

 

                                Садржај активности    Динамика 

1. Учествовање у изради годишњег плана рада школе 

2. Израда, праћење и учешће у реализацији Програма 

професионалне орјентације 

4. Припремање плана посете часовима наставника 

5. Праћење и учешће у реализацији Програма инклузивног 

образовања и Програма заштите деце од насиља. 

6. Праћење постигнућа ученика – самопроцењивање. 

7. Учествовање у праћењу и вредновању ефеката иновативних 

активности и пројеката. 

8. Припремање плана сопственог стручног усавршавања и 

професионалног развоја. 

 

септембар 

септембар  

мај, јун 

од септембра  

континуирано, 

  

према потреби 

 

према потреби 

јун, август 

 

 

Унапређење васпитно – образовног рада са наставницима 

1. Пружање помоћи учитељима и одељенским старешинама у 

васпитном раду одељења. 

2. Пружање помоћи наставницима приправницима и „новим“ 

наставницима у школи. 

3. Пружање помоћи наставницима у планирању и реализацији 

непосредног образовно –васпитног рада са ученицима. 

4. Пружање подршке наставницима за рад са ученицима којима је 

потребна додатна образовна подршка. 

5. Сарадња са наставницима у реализацији Школског развојног 

плана. 

6. Оснаживање наставника за рад са ученицима изузетних 

способности. 

7. Пружање подрже наставницима у раду са родитељима / 

старатељима. 

8. Пружање подршке наставницима у раду са ученицима код којих је 

утврђен психолошки узрок неуспеха у достизању захтева 

образовних стандарда као и појава неадекватинх облика 

понашања и предлагање мера за њихово превазилажење. 

   

 

 

 

 

 

 

 

од септембра  

континуирано 
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Рад са ученицима 

1. Испитивање детета уписаног у основну школу и провера 

спремности за полазак у   школу. 

2. Учешће у организацији пријема ученика, праћење процеса 

адаптације и подршка  

    ученицима  у превазилажењу тешкоћа адаптације. 

3. Индивидуаллни разговори са поједниним ученицима. 

4. Учешће у праћењу дечијег напредовања у развоју и учењу. 

5. Примена стандардизованих психолошких мерних инструмената и 

процедура ради добијања релевантних података за реализацију 

непосредног рада са ученицима и других послова у раду са 

наставницима, родитељима, институцијама. 

6. Саветодавно-инструктивни рад са ученицима који имају тешкоће 

у учењу, развојне, 

    емоционалне и социјалне тешкоће, проблеме прилогођавања, 

проблеме понашања. 

7. Пружање подршке ученицима из осетљивих друштвених група. 

8. Идентификовање ученика са изузетним способностима (даровити 

и талентовани) и пружање подршке таквим ученицима за њихов 

даљи развој. 

9. Пружање психолошке помоћи детету, односно ученику, групи, 

односно одељењу у  акцидентним кризама. 

10. Учествовање у појачаном васпитном раду за ученике који врше 

повреду правила понашња у школи. 

 

април, мај, јун 

септембар, 

октобар 

 

према потреби 

 

од септембра  

континуирано 

 

према потреби 

 

од септембра  

континуирано 

 

према потреби 

 

                                                                                                                    

Сарадња са родитељима 

1. Прикупљање података од родитеља/старатеља који су од значаја 

за упознавање ученика и праћење њиховог развоја 

2. Саветодавни рад са родитељима/старатељима ученика који имају 

разне потешкоће у развоју, учењу и понашању. 

3. Сарадња са родитељима/старатељима на пружању подршке 

ученицима који се школују по индивидуалном образовном плану. 

4. Учествовање у реализацији програма сарадње школе са 

родитељима/старатељима ученика. 

5. Пружање психолошке помоћи родитељима/старатељима чија су 

деца у акцидетној кризи.  

април, мај, јун 

 

 

према потреби 
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Рад са стручним органима 

1. Учешће на седницама Наставничког већа 

2. Учешће на седницама одељенских већа 

3. Учествовање у раду стручних тимова школе 

од септембра  

континуирано 

 

       Сарадња са стручним  институцијама и друштвеном средином и стручно 

усавршавање 

1. Сарадња са образовним, здравственим, социјалним и другим 

институцијама значајним за остваривање циљева васпитно-

образовног рада и добробити ученика. 

2. Сарадња са локалном заједницом и широм друштвеном средином 

за остваривање циљева васпитно-образовног рада и добробити 

ученика 

3. Сарадња са психолозима који раде у другим установама, 

институцијама, организацијама, удружењима од значаја за 

остваривање циљева васпитно-образовног рада и добробити 

ученика 

 

 

 

од септембра  

континуирано 

 

Вођење документације 

1. Израда годишњег програма рада 

2. Вођење евиденције, по потреби, о извршеним анализама, 

истраживањима, психолошким тестирањима, посећеним 

активностима 

3. Прикупљање, чување и заштита материјала који садржи личне 

податке о ученицима 

4. Документација о сарадњи са родитељима 

 

 

од септембра  

континуирано 
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