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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 

15.09.2020. године, усвојио је Годишњи план рада за школску 2020/21 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 15.09.2020. године, једногласно 

је донео: 

 

 

            О Д Л У К У 

 

Усваја се Годишњи план рада Основне школе „Илија Милосављевић – 

Коларац“ из Колара, за школску 2020/21. годину 

 

Годишњи план рада школе доставити: 

-Министарству просвете – одељење у Смедереву 

-Школској управи Пожаревац 

 

     Одлука ступа на  снагу даном доношења. 

 

Бр.                                    М.П.                          Председника Школског одбора 

У Коларима,                                                    __________________________ 

15.09. 2020. год                                                        (Гордана Јанковић)            
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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 образовањ 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; 

- 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 
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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 а 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; 

- оспособљавају се за рад у новонасталим условима због вируса КОВИД-19 

- усвајају знање у области информационих технологија 

- оспособљавају се за онлајн наставу 

 

1.1 Рад школе у сменама 
 

Школа у седишту, у Коларима је отворена од 7.00 до 15.30 часова. 

Промена радног времена школе је извршена због нове организације наставе у 

COVID систему. Настава ће се одвијати у више наизменичних  смена, од 8.00 часова до 

14.30 часова. Одмори трају по пет и десет минута наизменично јер нам у почетку бнеће 

радити ђачка кухиња. 

Одељење за ученике са посебним потребама у Коларима, своје часове ће 

реализовати такође у преподневној смени.  

Пре подне се одвија предметна настава, и по једно одељење разредне наставе. 

Прво наставу почињу ученици 2.разреда у 8.15, након њих ученици првог разреда, а у 

старом делу школе, после завршетка наставе ученицима 8.разреда, долазе ученици 

трећег и четвртог разреда у 12часова.  

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.  

Издвојена одељења раде од 09 до 12 часова. У њима настава почиње од 9 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 7 до 15 часова. 

Радно време домара-ложача школе је од 07.00 до 15.00 часова док се у грејној сезони 

врши корекција радног времена 
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РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА У ШКОЛИ У КОЛАРИМА 

 

Предметна настава 
 
 
 
 
 
 

Разредна настава 

*Први разред ће имати по три часа током прве недеље наставе а затим по четири 

 

 

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА У ПОДРУЧНИМ  ШКОЛАМА               

 БИНПВЦУ  И  ЛАНДПЛУ У ЛУОЕВЦУ 
Редни 

бр. часа 

Трајање часа Трајање 

 одмора 

Трајање часа Трајање 

 одмора 

1. 9:30 – 10:00 5 минута 9:00 – 9:30 5 минута 

2. 10:05 – 10:35 10 минута 9:35 – 10:05 10 минута 

3. 10:45 – 11:15 5 минута 10:15 – 10:45 5 минута 

4. 11:20 – 11:50  10:50 – 11:20  

 

1.2 Календар датума значајних активности школе 
 

Редни бр. 
часа 

Трајаое часа Трајаое пдмпра 

1. 8:00 – 8:30 5 минута 

2. 8:35 – 9:05 10 минута 

3. 9:15 – 9:45 5 минута 

4. 9:50 – 10:20 10 минута 

5. 10:30 – 11:00 5 минута 

6. 11:05 – 11:35  

Редни бр. 

часа 
Трајање часа Трајање одмора Разред/и Учитељица 

1. 8:15 – 8:45 5 минута  

Други 

разред 

 

Наташа Живковић 2. 8:50 – 9:20 10 минута 

3. 9:30 – 10:00 5 минута 

4. 10:05 – 10:35  

1. 11:15 – 11:45 5 минута  

Први 

разред 

 

Оливера Чекић 2. 11:50 – 12:20 10 минута 

3. 12:30 – 13:00 5 минута 

4. 13:05 – 13:35*  

1. 12:00 – 12:30 5 минута  

Трећи и 

четврти 

разред 

 

Јулијана Ивановић 2. 12:35 – 13:05 10 минута 

3. 13:15 – 13:45 5 минута 

4. 13:50 – 14:20  
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а) Календар основних активности 
 

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

полугодишта. Прво полугодиште почиње у уторак, 01.09.2020.године, а завршава се у петак, 

29.01.2021.године. Прво полугодиште садржи 98 наставних дана. Први класификациони 

период завршава се са другом недељом новембра, одељенска и наставничко веће биће 

одржани 9. и 10. новембра, а  родитељски састанци у периоду од 16. до 18. 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 среду, 17.02.2021.године, а завршава се у петак, 

04.06.2021.године за ученике осмог разреда, односно у петак, 18.06.2021.године за ученике од 

првог до седмог разреда. Пробни завршни испит предвиђен је за 26. и 27. март, док ће се 

завршни испит обавити 21. 22. и 23. јуна 2021. године. Друго полугодиште садржи 82 

наставна дана. Трећи класификациони период завршава се са другом недељом априла, а 

родитељски састанци биће одржани од 15.до 16.04.2021.године. Родитељски састанак за 

ученике осмог разреда поводом завршетка другог полугодишта, са свечаном поделом 

сведочанстава и ђачких књижица биће одржан у петак, 28.06.2021.године, док ће свечана 

подела ђачких књижица ученицима од првог до седмог разреда бити обављена у понедељак, 

28.06.2021.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 19 19 19   98 

II полугодиште 16 16 17 17 16   82 

Укупно 36 37 36 36 35 180 

 

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

школске године, у школи се увек вршила корекција распореда, те ће се један уторак кога 

имамо више, 14.04. радити по распореду од петка. У току школске године ученици имају 

јесењи, зимски, ускршњи и летњи распуст. 

- јесењи распуст је од 11 - 13 новембра 2020.године 

- зимски распуст од 1.02. 2019. до 16.02.2021.године 

- пролећни распуст од 30.04.2021. до 07.05.2021.године 

- летњи распуст од 21.06.2021. до 31.08.2021.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. 
 

Дани отворених врата школе  

У овој школској годи неће бити месечних термина за посете родитеља часовима, већ 

ће се та комуникација одвијати свакодневно у тзв. сату додатне подршке које су сви 

наставници одредили и они су познати родитељима, односно ти термини су постављени на 

сајт школе. 
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б) Такмичења 

 Расподелом задужења наставника у оквиру 40-часовне радне недеље је предвиђено 

време сваког наставника  за реализацију часова додатне наставе и секција  које ће се у овој 

школској години одржавати онлајн.  

Додатна настава , реализоваће се из следећих наставних предмета: 

- Српски језик 

- Математика 

- Енглески језик 

- Руски језик 

- Историја 

- Биологија 

- Физика 

- Хемија 

- Информатика и рачунарство 

 

У школи неће бити активне секције, али ће ученици добијати додатне материјале и 

линкове са који ће моћи да прате садржаје у домену својих интересовања. 

     

    Драмска 

    Литерарна 

    Ликовна 

    Спортска 

    Хор и оркестар 

    Саобраћајна 

Математичка  

 

в) 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 ... 

Ако епидемиолошка ситуације буде повољна, све ове активности биће реализоване. 

 

г) 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. 

 

д) Матурско вече  ученика 8. разреда 
 Школа је предвидела матурску прославу  ученика 8. разреда за 20 јун 2021.године. 

Прослава матуре биће организована у просторијама школе уз сагласност Савета 

родитеља, ако за то буде било интересовања и ако то буде дозвољавала тренутна 

епидемиолошка ситуација. 

За све остале облике организације ван школе, одговорни су искључиво родитељи.  
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ђ) Излети   

Излети су ваннаставни облици образовно-васпитног рада који се остварују ван школе.  

 

Излети ће бити реализовани у оквиру одељења по плану и програму одељенских 

старешина. 

 

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

 

е) Крос 

Школа традиционално организује  јесењи и пролећни крос.   

Јесењи крос ће се одржати  друге недеље октобра 2020.након дечје недеље уз све мере 

обезбеђивања дистанце између ученика.  

Пролећни крос ће бити организован  током друге недеље маја 2021.године. 

 

1.3 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 171 ученика.  
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2. СРЕДИНА ДЕЛОВАЊА И ОКРУЖЕЊА ШКОЛЕ 
  

2.1. План сарадње са локалном средином 
 

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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Сарадња са Школском 

управом 

-Саветодавни и 

инструктивни рад са 

просветним 

саветницима и 

просветним 

инспекторима у 

циљу унапређења 

васпитно-

образовног рада 

-Благовремено 

информисање о 

пројектима 

Министарства и 

учешће у њима 

-Сарадња и помоћ у 

разрешавању свих 

актуелних питања и 

недоумица у раду 

школе…итд. 

Помоћ у циљу унапређивања 

васпитно-образовног рада школе, 

као и заједничко решавање свих 

оних питања која су од значаја за 

успешан рад школе 

 

2.2 Социјална слика породица ученика 
 

Већина наших ученика живи у породичним кућама у вишегенарацијским домаћинствима. Све 

инсталације нема само један ученик  док четворо ученика нема довршено купатило у кући.  

Три ученика су корисници социјалне помоћи . 
 

Образовни ниво родитеља / хранитеља 
 

Разред Број 

уче-

ника 

ССС оца* ССС мајке 

   

Без 

 ОШ 

ОШ ОШ 

+ 

курс 

II III IV V VI VII Без 

ОШ 

ОШ ОШ 

+ 

курс 

II III IV VI VII 

Први 13 1    6 5   1 1 2 1  3 5  1 

Други 18   1  14 2  1   2 3  3 5 5  

Трећи 15  3 1  7 2      1 1 2  5 4 1  

Четврт

и 

14  2 2  5 1   1  4   3 3 1  

Пети 21  2   11 5     3 2  5 6 1 1 

Шести 27  4 2  14 5  1    4 1  11 6 4 1 

Седми 24  3 1 2 8 6  1      5 2  6 8   

Осми 28  4 4  12 4 1 1   3 3  9 9  2 

ПП 4  1   2      1   1 1 1  

УКУПН

О 

164 1 19 11 2 79 30  3   2   2 2 25 14  46 47 13 5 

        % 100 0,6 11,6  6,7 1,2 48,2 18,3  1,8 1,2 1,2 1,2 15,2 8,5     28,0 28,7 7,9 3,0 

*   недостају подаци за поједине ученике 
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Запосленост родитеља*  

 

Разред 

 

 Број ученика 

                          Запосленост родитеља 

Оба 

незапослена 

Оба запослена Само отац 

запослен 

  Само мајка   

   запослена 

Први 13 1 3 9  

Други 18 5 4 9  

Трећи 15 5 4 4 1 

Четврти 14 1 3 9  

Пети 21 2 9 9 1 

Шести 27 10 9 5 3 

Седми 24 3 10 9  

Осми 28 9 6 9 3 

ПП 4 1  3  

УКУПНО 164 37 48 66 8 

        % 100 22,6 29,3 40,2 4,9 

*   недостају подаци за поједине ученике 
 

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

званично незапослени. Приметно је да је веома мало породица у којима само мајка ради. 

У односу на претходну годину, смањио се број породица са оба незапослена родитеља а 

повећао број породица у којима је отац запошљен. Претходне године је највише било 

породица са оба незапослена родитеља, док је сада највише породица у којима је само отац 

запошљен. 
 

2.3 План сарадње са организацијама и институцијама 
 

-Са Полицијском управом 

око безбедности ученика и 

организовања екскурзија 

Превенција малолетничке 

деликвенције и болести 

зависности (едукације, 

трибине, предавања) 

 

-Са Домом здравња 

Смедерево  

- Са Заводом за јавно 

здравље Пожаревац 

-Са градском библиотеком  

-Са Центром за социјални 

рад 

-Са предшколском 

установом Наша радост 

- Са Коларчевим народним 

универзитетом 

- Са фабриком сокова 

Фрувита 

Сарадња са установама 

организацијама и 

институцијама 

-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 
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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 

2019/2020. 64 100 164 Мање за 5 ученика 

2018/2019.  61 110 171 Мање за 10 ученика 

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  

     

Приметан је тренд пада броја ученика. Ове године није дошло до пада броја ученика разредне 

наставе већ предметне.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 смањен за 

око 3 % што је мањи пад у односу на прошлу годину. 

 

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 2 1 1 1 1     1 

 

 

Број ученика у редовним одељењима са ИОП-1 

   I II III IV V VI VII VIII 

  1 1    1 

 

Дошло је до смањења броја ученика који прате наставу по ИОП-у 1. Са неколико ученика се ради 

индивидуализација. 

 

3.3 Формирање одељења 
 

Број ученика у редовним одељењима са 

ИОП-3 

I II III IV V VI VII VIII 

       1 
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А)БРОЈ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА 

Број ученика, одељења  у матичној школи 

 

РАЗРЕД БРОЈ УЧЕНИКА БРОЈ ОДЕЉЕЊА 

I   9                  1 

II   8 1 

III   6  

КОМБИНОВАНО IV               8 

V  21 1 

VI  27 1 

VII  24 1 

VIII  28 2 

СПЕЦ.ОДЕЉ.        4 1 

СВЕГА     135 9 

 

Комбинована и чиста одељења у издвојеним одељењима 

ПОДРУЧНО 

ОДЕЉЕЊЕ 
КОМБИНАЦИЈЕ 

БРОЈ УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА 

I II III IV СВЕГА 

Биновац I, IV 4   3 7 

Биновац II,  III  1 4  5 

Луњевац II, III, IV  2 3 1 6 

Ландол II  7   7 

Ландол III, IV   2 2 4 

СВЕГА  4 10 9 6 29 

 

ЗА ЦЕЛУ ОСНОВНУ ШКОЛУ 

Број ученика       164 

Број одељења         14 

Просечан број ученика по одељењу     11,71 

 

3.4 Формирање група за изборне предмете 

Бр. 

групе 

Изборни 

предмет 

Разред/и Бр. 

ученика 

Село Предавач 

1 Грађанско васпитање   I, II  9 Колари Оливера Чекић 

2. Верска  настава  I, II, III, IV 22 Колари Радомир Бундало 

3. Грађанско васпитање II, III, IV 6 Луњевац Љиљана Ђорђевић 

4. Верска  настава I, IV 7 Биновац Радомир Бундало 

5. Верска  настава II, III 5 Биновац Радомир Бундало 

6. Верска настава II, III, IV 11 Ландол Радомир Бундало 

7. Верска настава V, VII, VIII1 21 Колари Радомир Бундало 

8. Верска настава VI 18 Колари Радомир Бундало 

9. Грађанско васпитање V, VI 21 Колари Ивана Марковић 
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3.5 Број ученика путника 
 

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

одељења, односно ученици из Биновца, Ландола, Луњевца и Суводола и то: 

- Биновац - 7 ученика 

- Ландол - 13 ученика 

- Луњевац -7 ученика 

- Суводол -29 ученика 

УКУПНО: ............  56 ученика ( 41,18% ) 

 

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.Ове године ће у том смислу бити нешто олакшан рад 

зато што се сви остали облици образовно-васпитног рада изводе онлајн. 

Такође се сусрећемо са проблемом повратка ученика због неусклађеног превоза за 

околна села, и8ако смо дописом тражили од Ласте благу корекцију полазака, нашта нам они 

нису изашли у сусрет. 

 

3.6  Број ученика који користе школску кухињу 
 

У овој школској години нећемо до даљњег користити ђачку кухињу док се за то не буду 

створили повољнији услови. 

 

3.7  Социјална структура ученика 
 

    Много породица се издржава од пољопривреде па је због тога нешто већи број родитеља 

који су званично незапослени. Веома је мало породица у којима само мајка ради док је 

највећи број породица у којима је само отац запослен. 

Приметно је благо опадање броја породица са оба незапослена родитеља па је први мало већи 

број породица са оба запослена родитеља.  

 

 

 

 

 

10. Грађанско васпитање VII  16 Колари Ивана Марковић 

11. Грађанско васпитање VIII1, VIII2 23 Колари Ивана Марковић 

12. Информатика и  

рачунарство 

VI 13 Колари 
Маријана Јурић 

13. VI 14 Колари 

14. Информатика и 

рачунарство 

VII 12 Колари Маријана Јурић 

15. VII 12 Колари Маријана Јурић 

16. Техника и          

технологија 

VI 13 Колари Зденка Јанковић 

17. VI 14 Колари Зденка Јанковић 
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Број деце у породици 

Разред Број 

ученика 

Број деце у породици 

Једно Двоје Троје Четворо 

Први 14 3 5 6  

Други 19 7 11 1  

Трећи 16 6 9 1  

Четврти 14 4 5 4 1 

Пети 21 3 15 1 2 

Шести 27 4 16 2 5 

Седми 24 3 20  1 

Осми 29 1 19 7 2 

УКУПНО 164 31 100 22 11 

% 100 ≈ 19 ≈ 61 ≈ 13,3 ≈ 6,7 

   Највише породица наших ученика има двоје деце  али је тај број мањи у односу на 

претходне године пошто је нешто већи број породица са једним дететом али и са троје деце. 

Породице са четворо деце више нису веома ретке па је чак у генерацији шестог разреда скоро 

петина ученика у оваквим породицама.  

 

 

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 .  

 

                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основна школа „Илија Милосављевић – Коларац“ има објекте у четири насељена места : 

Коларима (седиште школе), Ландолу, Луњевцу и Биновцу (издвојена одељења). 

 

 

 

 

Насеље 

З
гр
ад
е 

 П
р
о
ст
о
р

и
је

 

Класич

не 

учиони

це 

         Број осталих просторија 

 За општу и  

друштвену 

потребу 

За управу, 

администрац

ију, 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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 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: 

-рукоетни 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 - 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 
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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 

-кречење спрата матичне школе у Коларима, трпезарије и кухиње 

-замена пода у ходницима матичне школе у Коларима 

-замена пода у четири учионице на спрату школе у Коларима 

-асфалтирање спортских терена 

-промена столарије у издвојеном одељењу у Ландолу 

-промена столарије на згради старе 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 

- Предвиђа се уградња горионика на пелет у издвојеном одељењу у луњевцу.  

4 Материјал 

-бензин за кошење травнатих површина 

-производи за одржавање хигијене просторија којима се у овој години даје посебан 

значај због присутног  коронавируса 

- материјал за образовање (маркери за беле табле, спортски реквизити, географске и 

историјске карте...) 
 

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 и Биновцу 

-опремање три учионице у матичној школи у Коларима новим намештајем јер намештај није 

замењен 10 година 
 

4.6 План набавке учила и опремање кабинета 
 

-набавка два рачунара за издвојено одељење у Биновцу 

-набавка два рачунара за издвојено одељење у Ландолу 

-набавка још једног рачунара за наставнике у зборници Школе 

-набавка историјских и географских карата за наставу историје и географије 

 -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 и  квалификациона структура наставног и ваннаставног 

особља 

 
Ред.бр. ОПШТИ НАЗИВ ПОСЛОВА БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА 

    1. Директор                  1 

    2. Стручни сарадник                  2 

    3. Наставници разредне наставе                  8 

    4. Наставници предметне наставе                  21 

    5. Наставници разредно-предметне наставе 

за рад са децом са посебним потребама 

 

                  1 

    6. Секретар                   1 

    7. Домар/ложач                   2 

    8. Помоћни радници,ложачи                   4 

    9. Куварица                   1 

                      УКУПНО                  41 

 

НАСТАВНО ОСОБЉЕ 

 

Име и презиме Степен 

образовања 

Лиценца 

да/не 

Године стажа 

Миодраг Манасијевић 7. да 34 

Јелена Вучковић 7. да  

Ана Томић 7. да  

Милица Ранчић 7. да  

Марко Стефановић 7 не  

Зоран Шакић 7. да 30 

Марија Николић 7. да  8 

Гордана Пантић 7. да 23 

Данијела Јаковљевић 7. да  

Ненад Стевановић 6. да 19 

Дејан Милошевић            7. да 17 

Сандра Драгашевић 7. не 5 

Маријана Јурић 7. да 16 

Зденка Јанковић 7. да 34 

Радомир Бундало 6. не 14 

Гордана Јанковић 6. да 21 

Зорица Хранисављевић 7. да 26 

Оливера Чекић 7. да 17 

Драгана Чушевић 7. да 17 

Јулијана Ивановић 7. да 29 

Татјана Хамидовић 7. да  

Љиљана Ђорђевић 7. да 21 

Марина Брађан 7. не  6 
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Драгана Јовичић 7. да 14 

Мирјана Глишић 7. да  7 

Ивана Марковић 7. да 7 

Лидија Јанковић 7. да 15 

Наташа Живковић 7. да 5  

Јелена Гачић 7. да 5 

Ана Станојловић 7. не  4 

 

НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Име и презиме Степен 

образовања 

Лиценца 

да/не 

Године стажа 

Наташа Савић 7. да 26 

Јелена Дојчиновић 7. да 15 

Саша Бојанић Стевановић 7. да 20 

Данијела Станојевић 7. да 13 

Чедомир Јовановић 5. - 34 

Горан    Миљковић 2. - 12 

Раденка Марковић 3. - 33 

Светлана Виторовић 1. - 28 

Снежана Милчић 1. - 22 

Јелена Марковић 1. - 20 

Љубинка Степановић 1. - 10 



 

 

5.2 Структура наставног кадра по предметима 

Ред

ни 

број 

Име и презиме 

наставника 

Обавезан 

наставни  

предмети 

 Одељења у 

којима  предаје 

 Изборни наставни  

предмет 

Изабрани 

спорт 

Старе

ши- 

 нство 

Слободне 

активности,секц

ије 

  1 Миодраг Манасијевић Српски језик 51, 61, 71, 82      

  2 Јелена Вучковић Српски језик 81   81 Литерарна 

секција 

  3 Ана Томић Математика 51, 61,71, 81, 82   51  

  4 Марија Николић Биологија 51, 61,71, 81, 82 Чувари природе    

  5 Сандра Драгашевић Хемија 71, 81,82     

  6 Милица Ранчић Историја  61,71, 81, 82     

  7 Марко Стефановић Историја  51     

  8 Ивана Марковић Географија 51 Грађанско 

васпитање   

   

 9 Зоран Шакић Географија 61,71, 81, 82     

 10 Ненад Стеванови Ликовна култура 51, 61,71, 81, 82    Ликовна секција 

 11 Дејан Милошевић Физичко и 

здравствено 

васпитање, 

51,61, 71, 81,82    Спортска секција 

 12 Тања Хамидовић Енглески језик Разредна настава 

Луњевац 

     

 13 Драгана Јовичић Енглески језик Разредна 

настава(Колари, 

Биновац, Ландол) 

    

 14 Ана Станојловић Енглески језик 1.2.4.и 8.разред 

(специјално 

одељење) 

                       

 15 Маријана Јурић  51,52, 61,71,72,81    Информатичка 

секција 

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

 17 Зденка Јанковић Техничко и инф.  51,52 61,71,72,81   82 Саобраћајна 

секција 

 18 Радомир Бундало   Разредна настава / 

Предметна настава 
Верска настава    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 19 Оливера Чекић 

    
  
  
  
  
  
 Р
аз
р
ед
н
а 
н
ас
та
в
а 

Колари   III Грађанско 

васпитање 

 II Математичка 

секција 

 20 Јелена Гачић Биновац    II/ IV Народна традиција 

 

 II /IV Драмско-

рецитаторска 

секција 

 21 Љиљана Ђорђевић Луњевац  I/ II/ III/ 

IV 

Од играчке до 

рачунара 

Грађанско 

васпитање 

 I/ II/ 

III/IV 

Ликовна секција 

 22 Гордана Јанковић Биновац  I/ III      III    

 23 Зорица Хранисављевић Ландол   I/ III        I Ликовна секција 

 24 Јулијана Ивановић Колари   I, II Од играчке до 

рачунара 

  III Рецитаторска, 

драмска секција 

 25.     Драгана Чушевић Колари  IV Од играчке до 

рачунара 

 II /IV Драмско- 

рецитаторска 

секц 

 26. Наташа Живковић Ландол   II/ IV       I/ III Ликовна, 

литерарна секција 

 27. Мирјана Глишић Енглески језик   Предметна настава   61  

 28. Данијела Јаковљевић Руски језик 51, 61, 62,71,72, 

81,82 

 

  71  

 29. Лидија Јанковић Музичка култура 51, 61, 62,71,72, 

81,82 

Хор и оркестар   Хорска секција 



 

 

5.3. Структура 40-часовне радне недеље свих запослениx 
 

Р
ед
н
и
 б
р
о
ј 

Име и презиме 

наставника 
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н
и
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н
и
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и
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о
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С
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и

 

Д
о
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Д
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в
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С
л
о
б
о
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в
н
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и
,с
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ц
и
је

 

Р
аз
р
ед
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а 
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У
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У
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В
о
ђ
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Р
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м
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м
а 

Р
у
к
о
в
о
ђ
ењ
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в
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р
. 
в
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С
тр
у
ч
н
о
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са
в
р
ш
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ањ

е 

М
ен
то
р
ск
и
 р
ад

 

С
ар
ад
њ
а 

 
са
 

р
о
д
и
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љ
и
м
а 

Д
еж

у
р
ст
в
о

 

С
В

Е
Г

А
 

  1. МиодрагМанасијевић 17   2 2 2  1 24 11 1 0.50 0,50 0.50  0,50 2,00 40 

  2. Јелена Вучковић  4      1  5 2 0,30 0,20  0,10  0,20 0,20   8 

  3. Марко Стефановић 1        1 0,3 0,20 0.20  0.20  0,10    2 

  4. Ана Томић 20   2 2  1 1 26 12 1 0.50 0,50 0.50  0,50 3,00 44 

  5. Марија Николић 10 1     1 0,5

0 
12,

5 

5 0,50 0,40 0,50 0.30  0,50 0,30 20 

  6. Сандра Драгашевић  6   0,5 1   0,5

0 
  8 2,5 0,20 0.20  0.10  0,20 0,30 12 

  7. Милица Ранчић  8   1 1   0,5

0 
10,

5 

4 0,20 0,20 0,50 0.20  0,20 0,20 16 

  8. Зоран Шакић  8    1,5

0 

  0,5

0 
10 4 0,20 0.30  0.20  0,20 1,10 16 

  9. Ивана Марковић  1 3   1    5 1,5 0,20 0,30  0,30  0,20 0,50 8 

 

10. 

Дејан Милошевић 15     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  6 2    2   10 4,5 0,30 0.30  0,30  0,20 0,40 16 

 13 Данијела Јаковљевић  12  0,5 2  1  15,

5 

6 0,50 0.50  0.50  0,50 2 26 

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

 15 Маријана Јурић   7   1 0,5   8,5 3,5 0,20 0,20 0,50 0.20  0,10 0,80 14 

 16 Гордана Пантић   8   0,5 1   0,5

0 
10 4 0,30 0.30  0,30  0,20 0,90 16 

 17 Јулијана Ивановић 19 1  1 1 1 1  24 10 1,50 0.50  0,50  1,5 2 40 



 

 

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

 19 Јелена Гачић 19 1  1 1 1 1  24 10 1,50 0.5  0.50  1,5 2 40 

 20 Љиљана Ђорђевић 19 2  0,5 1 0,5 1  24 10 1,50 0.50  0.30  1,5 1,5 40 

 21 Зденка Јанковић 10     1 1  12 5 0,50 0.50 0,50 0,30  0,30 0,80 20 

 22 Наташа Живковић 18    2 2 1  24 10 1,50 0.50  0,50  1,5 2 40 

 23     Радомир Бундало  6    0,5   6,5 3 1 0,30  0,30  0,30 0,60 12 

 24 Мирјана Глишић 10   0,5 0,5  1  12 5 0,50 0,30 0,30 0,20  0,50 1,20 20 

 25 Драгана Чушевић 18 1  1 2 1 1  24 10 1,50 0.50  0,50  1,5 2 40 

 26 Зорица Хранисављевић 19 1  1 1,5 0,5 1  24 10 1,50 0.50  0,50  1,5 2 40 

 27 Гордана Јанковић 19    2 2 1  24 10 1,50 0.50 0,50 0,50  1,5 1,50 40 
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6. НАСТАВНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ 
 

6.1 Наставни план на основу „просветног гласника“ 

 

6.2 План рада наставничког већа 
 

 

Р.Б. САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

1. 

- организација рада школе у новонасталим условима због 

епидемије Ковид 

-разматрање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада 

школе и Извештаја о раду директора 

-утврђивање предлога Годишњег плана рада за 

шк.2020/21.годину 

-утврђивање предлога Плана стручног усавршавања 

-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 у електронском дневнику 

-потешкоће у реализацији наставе у новонасталим условима 

због вируса Ковид 

X 

3. 

-разматрање и усвајање извештаја о постигнутим  резултатима 

рада на крају првог класификационог периода и утврђивање и 

мера за унапређивање васпитно-образовног рада  

-рад стручних већа и тимова 

-редовно предавање педагошке документације 

-извештај о реализацији ШРП-а 

-оцењивање ученика обзиром на циљ и задатке  васпитно-

образовног рада и психофизичке могућности ученика                         

XI 

4. 

-Предлог наставничког већа за именовање чланова Тима за 

израду ШРП-а 

-договор око обележавањао Нове године 

-договор око организације светосавских свечаности 

XII 

5. 

-реализација плана и програма на крају 1.полугодишта 

-успех и владање ученика на крају 1.полугодишта 

-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 

-разматрање извештаја Стучних већа, Актива и Тимова 

II 
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7. 

-анализа остваривања садржаја додатне наставе и припреме за 

такмичења 

-предавање (стручно 

усавршавање) 

-Доношење Одлуке о избору 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 резултата пробног завршног испита 

-анализа сарадње породице и школе и рад Савета родитеља 

-реализација васпитно-образовних задатака у 

3.класификационом периоду 

-разматрање и усвајање извештаја о успеху и владању ученика 

на крају 3.класификационог период 

-реализација часова обавезних наставних предмета, изборних 

предмета, допунске наставе и додатног рада, као и свих 

осталих факултативних облика рада                                       

IV 

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 

V 

10. 

-анализа  успеха и дисциплине ученика на крају шк.године  

 -одлука о похвалама и наградама                                                  

-избор ученика 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 

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 Оливера Чекић, руководилац Стручног већа за разредну наставу 

o Маријана Јурић, руководилац Стручног већа за предметну наставу 

o Марија Николић, руководилац Стручног већа за област предмета природних наука 

o Миодраг Манасијевић, руководилац стручног већа за област предмета друштвених 

наука 

o Дејан Милошевић, руководилац стручног већа за област предмета вештина и 

уметности 

o Саша Бојанић, руководилац Тима за самовредновање 

o Сандра Драшевић, руководилац Тима за заштиту од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања 

o Мира Глишић, руководилац Тима за безбедност 

o Драгана Јовичић, руководилац Тима за школско развојно планирање 

o Данијела Станојевић, руководилац тима за праћење реализације школског програма  

o Саша Бојанић, Стевановић, Тим за професионални развој 

o Ана Томић, руководилац Тима за развој међупредметних компетенција и 

предузетништво 

o Љиљана Ђорђевић, руководилац Тима за обезбеђивање квалитета и развоја школе 

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

o Тим за професионални развој,  Саша Бојанић 

o Милица Ранчић, руководилац Ученичког парламента 

 

Педагошким Колегијумом председава директор школе. Програм рада педагошког 

колегијума је донет 12.09.2020.године. Планиране су седнице на два месеца због актуелне 

епидемиолошке ситуације, а уколико се укаже потреба и чешће. 

 

месец АКТИВНОСТ РЕАЛИЗАТОР 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
се
п
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 

 

Доношење одлуке о ИОП-има на предлог 

Школског тима за ИОП  

 

Директор 

 

Директор 

 

 

 

Педагошки колегијум 

 

Колегијум 
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 н
о
в
ем
б
ар

 

Анализа адаптације, успеха и понашања 

ученика петог разреда 

 

Извештај о раду тима за самовредновање 

 

Информисање о ученицима који похађају 

наставу по ИОП-у у одељењу за децу са 

посебним потребама и у редовним 

одељењима 

 

Анализа досадашњих васпитно 

дисциплинских мера 

Решавање евентуалних проблема  

 

Разматрање извештаја о успеху и владању 

на крају првог класификационог перида  

 

 

Педагог 

 

 

 

Марина Брађан 

 

 

Маријана Јурић  

 

 

Оливера Чекић 

 

  
  
  
  
  
 ј
ан
у
ар

 

Руководиоци стручних актива и већа 

подносе извештаје о раду у претходном 

периоду 

 

Договор о организацији обележавања 

школске славе 

 

Планирање предстојећих такмичења 

 

Извештај о реализацији ваннаставних 

активности 

 

Разговор о реализацији припремне наставе 

 

Анализа посећених часова 

Руководиоци стручних 

актива 

 

 

Директор 

 

 

Руководиоци стручних 

већа 

Педагог 

 

 

Директор/педагог 

 

  
  
  
  
  
  
  
м
ар
т 

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 

 

Разматрање предлога уџбеника за наредну 

шк.годину 

Руководиоци стручних 

актива 

 

Руководиоци стручних 

актива 

 

 

Марина Брађан  

 

Директор школе 
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м
ај

 

Извештај Тима за борбу против 

дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања 

 

Анализа одржавања и квалитета припремне 

наставе за полагање завршног испита 

ученика осмог разреда 

 

Директор/педагог 

 

 

Саша Митић 

 

 

Педагог 
 

 

Организација Смотре литерарног 

стваралаштва „Извор живе речи“ 

Директор/педагог 

Педагог 

Директор 

  
  
  
 ј
у
н

 

Предлог набавке наставних средстава за 

наредну школску годину 

 

Анализа реализације припремне наставе 

 

Извештаји о реализацији екскурзије 

 

Извештај о успеху и владању на крају 

шк.године 

Директор и руководиоци 

стручних већа 

Педагог 

 

Стручне вође пута 

  
  
ав
гу
ст

 

 

Анализа резултата завршног испита 

 

Предлог активности колегијума за следећу 

школску годину 

Педагог 

 

Руководиоци стручних 

актива и тимова 

 

 

 6.4 План рада стручног већа за разредну наставу  
 

 

 

 

Септембар 

 

 

-Иницијални тестови,годишњи и месечни планови рада  

 

-Избор штампе за ученике  

 

-Планирање који премети се одржавају онлине  

 

-Осмишљавање и организовање активности поводом обележавања 

„Дечје недеље“ и недеље спорта.  

  

- Договор о припреми задатака за проверу знања ученика и 

уједначавање критеријума 

-Усвајање распореда часова  

 

 

 

Октобар 

  

 

-Организација јесењег кроса  
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-Анализа досадашњих резултата ученика првог разреда 

 

- Укључивање ученика у допунску и додатну наставу 

 

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 

 

-Ефекти допунске наставе  

 

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  

-Анализа успешносзи реализације инклузивног 

образовања 

 

-Припреме за такмичења 

 

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 на крају наставне године  

-Анализа реализације наставе и ваннаставних активности  

 

Август 

 

-Избор руководиоца актива и израда годишњег плана рада  

-Упознавање са евентуалним изменама у плановима и програмима 

рада 

-Усаглашавање форме и садржаја месечних планова рада 

-Доношење плана набавке наставних средстава  

  ОЛИВЕРА ЧЕКИЋ 
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6.5 План рада стручног већа за предметну наставу шк. 2020/21. 
 

РЕДНИ 

БРОЈ 
САДРЖАЈ РАДА 

Време 

реализације 

Одговорна 

особа/е 
Извршиоци 

1. 
Усвајање Плана и програма 

стручног већа 
VIII 

Председник 

стручног већа 
сви чланови 

2.
* 

Утврђивање распореда 

писмених задатака и 

контролних задатака 

VIII 
Председник 

стручног већа 
сви чланови 

3.
* План стручног усавршавања VIII 

Председник 

стручног већа 
сви чланови 

4.
* 

Договор о распореду 

одржавања часова са 

ученицима 4. разреда 

IX 
Председник 

стручног већа 
сви чланови 

5. 

Идентификовање ученика за 

које је потребно направити 

ИОП 

IX 
Одељењске 

старешине 

сви 

чланови, 

педагог 

6.
* 

Договор око организације рада  

секција, додатног рада, 

допунске наставе и осталих 

активности 

IX / X Педагог сви чланови 

7.
* 

Разговор о индивидуалним 

контактима наставника и 

родитеља („Дан отворених 

врата наставника“) 

X 
Председник 

стручног већа 

педагог, сви 

наставници 

8.
* Обележавање Дечје недеље и 

недеље спорта 
X 

Председник 

стручног већа 

педагог, 

директор 

школе, 

разредне 

старешине 

9. 

Утврђивање успеха и владања 

ученика на крају првог 

класификационог периода 

XI 
Председник 

стручног већа 

педагог, 

директор 

школе, 

разредне 

старешине 

10. 

Анализа реализације Плана и 

програма рада већа у првом 

полугодишту 

I 
Председник 

стручног већа 

председник 

већа 

11.
* 

Анализа одржавања допунске 

наставе, додатног рада, 

слободних активности и 

предлог мера за побољшање 

квалитета рада и 

превазилажење евентуалних 

проблема 

 

I Педагог 

председник 

већа, сви 

чланови 
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12. 

Проблеми у савладавању 

градива у току првог 

полугодишта и предлог мера за 

њихово превазилажење 

I 
Председник 

стручног већа 

стручна 

већа оних 

наставника 

у оквиру 

чијих 

предмета се 

овакав рад 

организује 

13.
* 

Планирање школских 

такмичења и обавештавање о 

распореду општинских 

такмичења 

II / III 
Председник 

стручног већа 
сви чланови 

14. 

Анализа успеха и владања 

ученика на крају трећег 

класификационог периода 

IV 
Председник 

стручног већа 

педагог, 

директор 

школе, сви 

чланови 

15.
* 

Смотра “Извор живе речи“-

начин реализације у оквиру 

разредних већа и припреме за 

Смотру 

V 
Председник 

стручног већа 

педагог, 

директор 

школе, сви 

чланови 

16. 

Утврђивање успеха и владања 

ученика на крају школске 

године 

VI 
Председник 

стручног већа 

педагог, 

директор 

школе, сви 

чланови 

17.
* 

Похвале и награде ученицима 

који су били успешни на 

такмичењима 

VI 
Председник 

стручног већа 

педагог, 

директор 

школе, сви 

чланови 

18. 

Избор председника већа и 

актива за наредну школску 

годину 

VIII 
Председник 

стручног већа 

педагог, 

директор 

школе, сви 

чланови 

 
*
Због ванредне ситуације редни бројеви са звездицом можда неће бити остварени, јер су 

ученици подељени по групама и сваке друге недеље похађају наставу 

 

Руководилац стручног већа за предметну наставу 

Маријана Јурић 
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6.6 План рада стручног већа за област предмета природних наука 
 

Време 

реализа

ције 

Активности Начин  

реализације 

Носиоци  

активности 

СЕПТЕ

МБАР 

-Израда и усвајање плана рада  

-Планирање реализације контролних вежби и 

писмених задатака 

-Начин рада у новонасталим условима услед 

епидемије Ковид 

-Разматрање стручних питања и предлагање 

потребних мера ради усавршавања наставника и 

наставно васпитног рада 

-Израда годишњих и месечних планова рада 

-Годишњи лични план професионалног развоја 

-Израда иницијалних тестова из предмета и 

анализа 

 

 

Дискусија, 

планирање 

и  

разматрање 

 

 

Чланови  

Стручног  

већа 

 

 

ОКТО

БАР 

-Предлагање нових облика рада и употреба 

савремених наставних средстава(предлози за 

набавку наставних средстава) 

-Уједначавање критеријума оцењивања  

-Организација и анализа постигнутих резултата 

на иницијалном тесту 

-Сарадња са локалном средином 

 

 

 

Договор, 

дискусија 

 

 

Чланови  

Стручног  

већа 

НОВЕ

МБАР 

-Анализа успеха на крају првог тромесечја 

-Проблеми који се јављају у настави  и предлози 

за њихово отклањање услед поделе дељења на 

групе 

-Сарадња са већем разредне наставе 

 

 

Извештавањ

е 

дискусија 

 

Чланови  

Стручног  

већа 

ДЕЦЕ

МБАР 

ЈАНУА

Р 

-Анализа одржавања онлајн часова секција, 

допунских и додатних часова 

-Анализа успеха ученика на крају првог 

полугодишта,реализација наставног плана и 

предлагање мера за побољшање успеха ученика 

 

Организациј

а  

такмичења, 

извештавање 

 

Чланови  

Стручног  

већа 

ФЕБРУ

АР 

-Договор о организовању часова редовне 

наставе,примена саврамених информационо  

комуникационих технологија 

-Текући проблеми у реализацији ваннаставе која 

се држава онлајн 

 

 

 

Договор, 

Дискусија 

 

Чланови  

Стручног  

већа 

МАРТ 

-Осврт на рад већа,предлози и сугестије за даљи 

рад 

-Сарадња са другим већима у школи 

-Предлози уџбеника и литературе за следећу 

школску годину 

-Успех ученика на крају трећег тромесечја 

 

Дискусија 

извештавање 

 

 

Чланови  

Стручног  

већа 
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АПРИ

Л 

-Анализа резултата пробног тестирања ученика Дискусија 

извештавање 

Чланови  

Стручног  

већа 

МАЈ 

-Анализа успеха на крају другог полугодишта 

ученика осмог разреда,реализација наставног 

плана и програма,предлози за посебне дипломе 

Дискусија 

извештавање 

Чланови  

Стручног  

већа 

ЈУН 

-Анализа успеха на крају другог полугодишта 

ученика петог,шестог и седмог разреда 

-Реализација наставног плана и програма 

-Анализа и дискусија о одржаним угледним 

часовим 

-Анализа резултата завршног испита 

 

 

Извештавањ

е 

 

Чланови  

Стручног  

већа 

 

АВГУС

Т 

-Избор председника стручног већа 

-Анализа резултата стручног већа у претходној 

школској години 

-Предлози за израду плана стручног већа 

-разно 

 

 

Дискусија 

 

Чланови  

Стручног  

већа 

 

6.7 План рада стручног већа за област предмета друштвених наука  
 

Рад стручних већа за области предмета усмерен је на: 

1. осигурање и унапређивање квалитета васпитно-образовног рада школе, 

2. праћење оставаривања програма образовања и васпитања, 

3. оставаривање циљева и стандарда постигнућа, 

4. вредновање резултата рада наставника, васпитача и стручног сарадника, 

5. праћење и утврђивање резултата рада деце, ученика и одраслих, 

6. предузимање мере за јединствен и усклађен рад са ученицима и  

7.      решавање осталих стручних питања у образовно-васпитном раду 

МЕСЕЦ ТЕМЕ 

АВГУСТ-СЕПТЕМБАР 

-Усвајање плана рада Стручног већа; 

-Избор руководиоца; 

-Анализа резултата на завршном испиту; 

Планирање рада у новонасталим условима услед 

епидемије Ковид 

-Утврђивање распореда писмених задатака и 

контролних вежби; 

-Снабдевеност уџбеницима; 

-  Стручно усавршавање: планирање семинара на 

основу каталога програма стручног усавршавања. 

- Израда иницијалних тестова, тестирањe и 

анализа резултата. 

-Договор о реализацији допунске наставе, 

додатног рада и секција које ће бити одржаване 

онлајн 

ОКТОБАР     НОВЕМБАР 
-Договор о активностима поводом Дечје недеље; 
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-Анализа остваривања међупредметних 

компетенција кроз реализацију 

угледних/огледних часова; 

-Анализа учинка допунске наставе; 

-Анализа постигнућа ученика након завршетка 

првог класификационог периода 

 

ДЕЦЕМБАР 

- Осмишљавање активности на нивоу Већа 

поводом обележавања Нове године; 

-Осмишљавање активности на нивоу Већа 

поводом обележавања Дана Светог Саве; 

-Угледни час Стручног већа. 

ЈАНУАР     ФЕБРУАР 

-Анализа рада Стручног већа у првом 

полугодишту; 

-Анализа успеха ученика на крају првог 

полугодишта; 

-Реализација активности поводом Дана Светога 

Саве; 

-Организовање припремне наставе за ученике 

осмог разреда. 

МАРТ     АПРИЛ 

-Анализа постигнућа ученика након завршетка 

трећег класификационог периода 

- Анализа постигнућа ученика услед поделе на 

групе у условима Ковид епидемије 

 

МАЈ     ЈУН 

-Осмишљавање активности на нивоу Већа 

поводом учешћа на смотри «Извор живе 

речи»;уколико епидемиолошки услови буду 

повољни 

-Успех ученика осмог разреда; 

-Анализа учинка припремне наставе за завршни 

испит; 

-Анализа додатног рада и рада секција који су се 

одржавали онлајн 

-Анализа годишњег рада Стручног већа; предлози 

за даљи рад. 
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6.8 Годишњи план активности стручног већа вештина и уметности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРАНА 

АКТИВНОСТ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

Доношење Плана 

рада већа 

Договор, разговор, 

увид у извештај из 

претходне школске 

године 

Чланови већа  

Август 

Задужења за рад у 

секцијама 

Договор, подела 

задужења 

Чланови већа Август 

Доношење плана 

културних и јавних 

манифестација 

Договор, анализа Чланови већа Септембар 

Утврђивање потреба 

на нивоу већа о 

наставним 

средствима 

Анализа постојећих 

наставних средстава 

Чланови већа Септембар 

Активности поводом 

Дечје недеље 

Договор, подела 

задужења 

Чланови већа Октобар 

Јесењи крос Подела задужења Наставници 

физичког васпитања 

Октобар 

Спортска недеља Подела задужења Наставници 

физичког васпитања 

Октобар 

Активности поводом 

прославе Нове 

године  

Подела задужења Наставник музичке 

културе и 

Наставници ликовне 

културе 

Децембар 

Праћење стручног 

усавршавања 

Договор Сви чланови Децембар 

Анализа рада већа 

на крају првог 

полугодишта 

Анализа 

документације 

Сви чланови Децембар 

Светосавска 

изложба 

Учешће у потребним 

активностима 

Наставници ликовне 

културе 

Јануар 
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Светосавска 

академија и 

обележавање 

школске славе 

Учешће у потребним 

активностима 

Наставник музичке 

културе 

Јануар 

Обележавање 

Смотре „Извор живе 

речи“ 

Наставници ликовне 

и музичке културе 

Договор, подела 

задужења 

Maj 

Турнир у фудбалу 

„Фер плеј“ 

Наставници 

физичког васпитања 

Реализација Maj 

Полигон спретности 

и улицни баскет 3:3 

Наставници 

физичког васпитања 

Реализација Maj 

Свечана додела 

сведочанстава 

ученицима 8.разреда 

Наставник музичке 

културе 

Учешће у програму Јун 

Анализа рада 

секција 

Сви чланови Разговор Јун 

Анализа стручног 

усавршавања 

наставника 

Сви чланови Писање извештаја Јун 

Анализа 

остварености плана 

Сви чланови Сви чланови Јун 

Осмомартовски базар Организација, 

реализација 

Наставници 

ликовне 

културе 

Март 

Уређење школског простора Организација Наставници 

ликовне 

културе 

Април 

Пролећни крос Реализација Наставници 

физичког 

васпитања 

Мај 
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7. ПЛАНОВИ  СТРУЧНИХ АКТИВА И ТИМОВА У ШКОЛИ 
 

7.1 План рада стручног актива за развојно планирање 
Стручни  актив за развојно планирање формиран је на Наставничком већу одржаном 

31.08.2020 

.Чланови актива су: 

 Наташа Савић, Директор школе,професор разредне наставе 

 Драгана Јовичић,наставник енглеског  језика 

 Драгана Чушевић, професор разредне наставе                                             

1.ОБЛАСТ:ШКОЛСКИ ПРОГРАМ  И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 

 ЦИЉ: Боље разумевање и усвајање градива корелирањем наставних садржаја 

активности Носиоци 

активности 

Време  

реализације 

инструменти Очекивани резултат 

Нема 

предвиђених 

активности за 

предстојећи 

период 

    

 

2.ОБЛАСТ:НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

ЦИЉ: Унапређивање процеса оцењивања и систематско праћење напредовања ученика у 

учењу и развоју. 

Активности Носиоци 

активности 

Време  

реализације 

инструменти Очекивани 

резултат 

Директор и педагог на 

Наставничком већу 

информишу наставнике 

о циљу присуства 

часовима 

оцењивања.Након тога 

присуствују часовима 

оцењивања ученика.  

Наставници позивају 

директора и педагога да 

присуствују овим 

часовима 

Директор и 

педагог 

Од школске 

 2019/2020 

 Године је 

почела 

активност и 

наставља се у 

наредном 

периоду 

Педагошка 

документација 

2/3 предвиђеног 

броја часова је 

посећено 

Информисање 

наставника о обавези да 

 

Наставни 

Од школске 

 2019/2020 

Педагошка 

Документација

10 часова је 

реализовано 
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са једним или више 

колега одрже 

заједнички 

чассРеализација часа 

Уписивање одржаног 

часа у напомени 

 Извештај о реализацији 

часа у оквиру актива 

 

кадар 

 

 године је 

почела 

активност и 

наставља се у 

наредном 

периоду 

. 

Извештаји 

актива 

стручних већа 

Дневник рада 

Одељењске старешине 

прикупљају мишљења 

ученика о начинима 

самопроцене свог рада 

 

 Разговор о могућим 

начинима самопроцене 

напретка ученика на 

Наставничком већу уз 

коришћење 

прикупљених података 

од ученика 

  

  Процена степена и 

квалитета самопроцене 

ученика током посете 

часовима 

Тим за 

самовредно

вањ 

Током 

2020.године 

Анкета за 

наставнике 

30% ученика је 

оспособљено за 

самопроцену 

 

Наставници 

примењују на 

часовима неки 

од начина 

самопроцене 

ученика 

 

3.ОБЛАСТ :ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

       ЦИЉ      :   Побољшање припремне наставе за полагање комбинованог теста и боља 

организација за часове српског језика и математике 

Активности Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

инструменти Очекивани 

резултат 

Увођење петоминутних 

провера из предмета који 

су обухваћени 

комбинованим тестом 

ради достизања основног 

нивоа постугнућа 

Наставниц

и који 

предају 

предмете 

који су 

обухваћени 

комбинова

ним тестом 

Од 

школске 

2018/2019. 

Године је почела 

активност и 

наставља се у 

наредном 

периоду 

Тестови за 

петоминутне 

провере 

Ученици су 

постигли 

основни ниво 

постигнућа 
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4.ОБЛАСТ:ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

ЦИЉ. Развој компетенција ученика и њихово успешно индивидуално и социјално 

 функционисање. 

Активности Носиоци  

активности 

 

 

Време 

реализације 

инструменти 

 

 

Очекивани  

резултат 

Формирање тима за 

израду сценарија 

часова.Тим  

израђује детаљне 

сценарије часова о 

техникама учења.Тим 

упознаје одељењске 

старешине са 

припремама 

Одељењске старешине 

реализују ове часове 

током одељењских 

заједница 

 Разговор са одељењским 

старешинама о процени 

квалитета оваквих 

часова 

 Школска 

2019/2020. 

Година.Ова 

активност је 

започета школске 

2019/20 али није 

реализована 

.Одељењске 

старешине су 

добиле материјал 

за реализацију 

ових радионица 

.Активност се 

преноси на ову 

школску годину 

уколико нека од 

радионица може 

да се редукује и 

прилагоди 

условима што ће 

проценити 

одељењске 

старешине 

Садржаји 

 часова 

90% ученика је 

упознато са 

различитим 

техникама учења 

 

 Израда сценарија за 7 до 

9 радионица на основу 

програма „Умећа 

одрастања“, „Учионица 

добре воље“  

 Обука одељењских 

 

Стручни 

сарадници и 

одељенске 

старешине 

 

Школска 

2019/2020. 

године 

  

Ова активност је 

започета школске 

2019/20 али није 

реализована 

 

Садржаји 

часова 

одељенских 

старешина 

 

Реализовано 2/3 

од планираног 

броја радионица 
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старешина за 

спровођење ових 

радионица 

 Стручни сарадник 

одржава једну 

радионицу са 

одељењским 

старешином 

Одељењске старешине 

спроводе остале 

радионице 

 Тим за безбедност 

анализира степен и врсту 

сукоба међу ученицима 

пре након спровођења 

овог програма 

.Одељењске 

старешине су 

добиле материјал 

за реализацију 

ових радионица 

.Активност се 

преноси на ову 

школску годину 

уколико се створе 

услови за 

организовање 

радионица које 

подразумевају 

групни рад 

 

5.ОБЛАСТ:ЕТОС 

ЦИЉ:Подизање безбедности деце уључивањем других институција и развијање 

толеранције код деце и њихових родитеља. 

Активности Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

инструменти Очекивани 

резултат 

Увођење вршњачке 

медијације у одељења 

Стручни 

сарадници 

Од школске 

2018/2019 године 

Активност није 

реализована у 

претходној 

школској години 

па се преноси за 

ову уколико се 

створе услови за 

реализацију 

Педагошка 

документаци

ја 

 

Уведена у сва 

одељења 

предметне 

наставе 
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6.ОБЛАСТ:OРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ 

ЦИЉ:Информисање свих инересорних група о раду тимова и ученичких постигнућима 

Активности Носиоци 

активности 

Време  

реализације 

инструменти Очекивани 

резултат 

Обезбеђивање 

свакодневне употребе 

разгласа 

Библиотекар 

и задужени 

наставници 

Од школске 

2018/2019. 

године 

Опсервација Разглас се 

свакодневно 

користи 

Промовисање 

постигнућа ученика на 

такмичењима 

Директор Од школске 

2018/2019. 

године 

Сајт школе и 

Кљига 

обавештења 

Резултати су 

објављени на 

сајт школе и 

путем књиге 

обавештења 

 Промоција смотре 

„Извор живе речи“ 

Директор Од школске 

2018/2019. 

Године .Уколико 

се створе услови 

за организацију 

биће извршена  

промоција и 

реализација 

Документа 

 школе 

Смотра се 

промовише 

путем средстава 

информисања и 

друштвених 

мрежа 

 

7.ОБЛАСТ:РЕСУРСИ 

ЦИЉ:Побољшање материјално – техничких услова школе 

Активности Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

инструменти Очекивани 

резултат 

Израда пројектне 

документације за 

пресвлачење 

спортског терена 

асфалтом 

 Обезбеђивање 

финансијских 

средстава од 

Градске управе 

Реализација 

асфалтирања 

Директор Током 

2020.године 

Школска 

документација 

Спортски 

терен је 

пресвучен 

асфалтом 
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7.2 План рада актива за самовредновање 
 

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

ДО КРАЈА  2020. ГОДИНЕ 

 

  План рада Тима за самовредновање је израђен за период до краја календарске 2020. године 

пошто тада истиче План развоја установе који је израђен на три године. Тим за 

самвредновање ће израдити план за друго полугодиште школске 2020/21. године након 

израде Плана развоја установе а на бази активности које су планиране њиме. 

План је израђен узимајући у обзир тренутно епидемиолошку ситуацију као и измене у 

организацији наставе. Пошто очекујемо да овакав начин рада траје краће време, активности 

самовредновања су сведене на најнеопходније за квалитетнију процену тренутног стања. 

 

Oбласт квалитета : ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

Циљ : Процена организације наставе у измењеним околностима због епидемиолошке 

ситуације 

 

Р.б.       АКТИВНОСТИ   НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИН      

    ПРАЋЕЊА  

ВРЕМЕНСКА 

 ДИНАМИКА 

  1. Интервјуисање наставника 

о квалитету поделе 

одељења на групе 

педагог Извештаји на 

класификационим 

периодима 

Прво 

полугодиште 

шк. 2020/21. 

године 

2. Разговор са ученицима о 

условима за рад и 

безбедност у групама 

ОС Усмени извештаји ОС Прво 

полугодиште 

шк. 2020/21. 

године 

 

Oбласт квалитета : НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Циљ : Развијање способности ученика да врше самопроцену постигнућа 

 

Р.б.       АКТИВНОСТИ   НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИН      

    ПРАЋЕЊА  

ВРЕМЕНСКА 

 ДИНАМИКА 

  1. Наставници траже да 

ученици процене свој рад 

из њиховог предмета и да 

сами себи дају оцену уз 

образложење 

наставници Увид у комуникацију 

путем Google учионице и 

звештаји на 

класификационим 

периодима 

Прво 

полугодиште 

шк. 2020/21. 

године 

 

Oбласт квалитета: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Циљ : Ученици предметне наставе се упознају са организацијом рада и различитим начинима 

учења  

 

Р.б.     АКТИВНОСТИ   НОСИОЦИ  

АКТИВНОСТИ      

НАЧИН 

    ПРАЋЕЊА 

ВРЕМЕНСКА 

ДИНАМИКА 

 1. Упознавање ученика са 

различитим техникама 

учења 

Педагог Евиденција у 

електронском дневнику 

Септембар – 

новембар 2020. 

године 
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Oбласт квалитета: ЕТОС 

Циљ :  Полугодишње анкетирање о важним темама за школу 

 

Р.б.     АКТИВНОСТИ 

 
 НОСИОЦИ  

АКТИВНОСТИ 

НАЧИН  ПРАЋЕЊА   ВРЕМЕНСКА 

ДИНАМИКА 

  1. 
 

Избор теме на основу рада 

у измењеним условима 

током првог 

класификационог периода 

Тим за 

самовредновањ

е 

Педагошка 

документација 

Децембар 2020. 

године. 

 

Тим за самовредновање 

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

 

Ликовна 

Биновац 

36 

Рецитаторска 36 

Хор 36 

Математичка 

Ландол 

18 

Ритмичка 36 

Математичка 

Колари 

72 

Ликовна 72 

Драмско-рецитаторска 36 

Ликовна Луњевац 18 

 П
Р
Е
Д
М
Е
Т
Н
А
  
Н
А
С
Т
А
В
А

 

Хор и оркестар 72 

Драмска 36 

Литерарна 36 

Спортска 72 

Ликовна 36 

Информатичка 18 

Саобраћајна 36 

Верска настава 18 

Укупан фонд за целу школу 684 
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7.4 План рада тима за професионалну орјентацију 
 

      Циљ професионалне оријентације је оспособити ученика да изабере одговарајући 

образовни профил у складу са својим интересовањима, могућностима и знањем.  

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.  

 

Активности које су планиране са ученицима завршног разреда ради што боље припреме за 

избор образовног профила на крају основне школе:  

 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕНСКА 

ДИНАМИКА 

Формирање Тима, упознавање са извештајем од 

претходне године и израда плана за шк. 2020/21. год 

Вођа тима Август 2020. 

Анкетирање ученика о њиховим жељама везаним за 

упис у средње школе 

педагог Октобар-

новембар 2020.  

Упознавање ученика са основним подацима 

(израчунавање бодова добијених на основу успеха у 

школи, листе занимања у средњим школама околних 

места ...) 

Педагог и ОС Октобар – 

децембар 2020. 

Обједињавање података о успехи и интересовањима 

сваког ученика 

педагог Фебруар – март 

2021. 

Индивидуални разговори са свим ученицима осмог 

разреда 

Педагог Април – мај 

2021.  

Тестирање интересовања ученика  Педагог По потреби 

Информисања родитеља о начину уписа у средње 

школе 

ОС Трећи 

класификациони 

период 

Сарадња са релевантним институцијама : 

Националном службом за запошљавање, средњим 

школама... 

Педагог По потеби 

Разговор о занимањима током часова редовне наставе 

и ваннаставних активности 

Наставници Континуирано 

Израда извештаја о упису ученика у средње школе Педагог Август 2021. 

 

Тим за професионалну оријентацију ученика 

 

7.5 План рада стручног тима за инклузивно образовање 
 

 

Временска 

динамика 

 

Садржај , активности 

 

Носиоци и 

сарадници 

 

Начин и исходи 

 

 

Септембар 

2020.године 

Конституисање тима и израда 

годишњег програма рада уз 

поштовање прописаних мера заштите 

Директор, 

педагог, 

олигофренолог, 

Записници о 

одржаним 

састанцима тима. 
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Израда педагошких профила и ИОП-а 

за ученике редовне наставе и 

специјалног одељења 

Детекција нових ученика са потребом 

за додатном подршком у усвајању 

наставних садржаја уколико таквих 

има, одређивање типа подршке и 

израда одговарајуће документације 

Израда плана транзиције- 

документација за ученике који раде по 

ИОП-у при преласку на следећи 

циклус образовања 

разредне 

старешине и 

предметни 

наставници 

ученика који 

раде по ИОП-у 

 

Усвојен план рада 

тима за школску 

2020/2021.год 

 

Израђени 

педагошки 

профили, план 

транзиције и ИОП 

за наредни 

период. 

 

 

 

 

 

Октобар 

2020.године 

Саветодавни рад са родитељима о 

значају и начину континуираног 

учешћа у ангажовањима њихове деце у 

учењу код куће.  

 

Сарадња са Интересорном комисијом 

и Центром за социјални рад  

Чланови тима, 

учитељи, 

предметни 

наставници, 

родитељи 

ученика који 

раде по  

ИОП-у. 

Записници о 

одржаним 

састанцима тима, 

донете одлуке и 

начини 

спровођења тих 

одлука 

 

Новембар 

2020.године 

Евалуација ИОП-а након првог 

класификационог периода за ученике 

који су први пут обухваћени истим, и 

израда новог ИОП-а  

 

- Чланови 

тима, учитељи, 

предметни 

наставници, 

родитељи 

ученика који 

раде по ИОП-у 

аписници са 

састанака.  

Урађене 

евалуације и 

испланиране нове 

активости за 

наредни период. 

 

Децембар 

2020.године 

 

 

Анимирање наставника и родитеља да 

подрже ученике обухваћене ИОП-ом у 

што већем броју наставних и 

ненаставних активности, чиме би се 

смањио пад мотивисаности за рад и 

учење 

 

 

Праћење спровођења ИОП-а 

 

 

Чланови тима 

за инклузивно 

образовање, 

педагог  школе 

 

Записници са 

сатанака. 

Разговор и 

мотивација 

родитеља за 

активно учешће у 

реализацији 

 ИОП-а. 

Повећање учешћа 

ученика који раде 

по ИОП-у, у 

активностима 

школе и 

ваншколским 

активностима 

Јануар 

2021.године 

Израда евалуација за претходни 

период и израда планова активности за 

период фебруар – јун 2021.године 

Анализа проблема и потешкоћа на које 

Чланови тима, 

родитељи, 

учитељи и 

наставници 

који раде са 

Урађене 

евалуације 

постигнућа 

ученика  и на 

основу њих 
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наилазимо у раду са ученицима 

обухваћеним инклузивним 

образовањем и предлог мера како да се 

исти превазиђу  

Израда извештаја о раду тима на крају 

првог полугодишта 

 

 

 

децом по ИОП-

у 

планиране 

активности за 

наредни период 

Израда новог 

педагошког 

профила и 

планирање 

активности за 

наредни период у 

сарадњи са 

родитељима 

Урађен извештај о 

полугодишњем 

раду тима 

Фебруар/ 

март 

2021.године 

Израда ИОП-а за наредни период 

Обележавање Међународног дана деце 

са Дауновим синдромом 

 

Припремна настава за ученике осмог 

разреда који раде по ИОП-у 

Чланови тима, 

родитељи, 

учитељи и 

наставници 

који раде са 

децом по ИОП-

у 

 Записници са 

састанака тима. 

Урађени ИОП-и и 

педагошки 

профили за 

наредни период 

Извештај и слике 

о дружењу и 

активностима које 

деца редовне 

наставе приређују 

девојчици са 

Дауновим 

синдромом 

  

Април 

2021.године 

Континуирана подршка ученицима 

завршних разреда из осетљивих група 

да наставе школовање и да се 

адекватније професионално 

оријентишу 

 

Обележавање  Међународног дана 

деце са аутизмом 

Чланови тима, 

родитељи, 

учитељи и 

наставници 

који раде са 

децом по ИОП-

у, педагог 

школе 

 

Планиране 

активности за 

наредни период у 

сарадњи са 

родитељима 

Активно учешће 

ученика у 

радионицама и 

активностима 

професионалне 

оријентације 

Извештај и слике 

о дружењу и 

активностима које 

деца редовне 

наставе приређују 

ученицима са 

аутизмом 

Мај/ Јун Израда евалуација за сваког ученика  Чланови тима,  Евалуација 
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2021.године који је радио по ИОП-у и 

комплетирање ученичких досијеа 

Припрема прилагођеног тестовног 

материјала за полагање завршног 

испита за ученике осмог разреда који 

су наставне садржаје усвојили по 

ИОП-у 

 

Анализа рада тима у току школске 

године и припрема завршног 

извештаја 

родитељи, 

учитељи и 

наставници 

који раде са 

децом по ИОП-

у, педагог 

школе 

 

постигнућа свих 

ученика који се 

образују по 

индивидуалном 

образовном 

програму 

Урађени тестовни 

материјали за 

полагање 

завршног испита 

ученика који раде 

по ИОП-у 

Анализа и 

извештај о раду 

тима за 

инклузивно 

образовање током 

школске године, 

истицање 

успешног рада и 

планираних 

активности, 

издвајање 

могућих грешака 

и неостварених 

активности 

 

 

7.6  План рада комисије за културну и јавну делатност 
Сврха 

- Квалитетне ваннаставне активности које ће омогућити богаћење личности ученика кроз 

културне, уметничке, еколошке активности које се у школи организују. 

- Развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика да успешно 

задовољава сопствене потребе и интересе, развија сопствену личност и потенцијале, поштује 

друге особе и њихов идентитет, потребе и интересе, уз активно и одговорно учешће у 

економском, друштвеном и културном животу и допринос демократском, економском и 

културном развоју друштва. 

Циљ 

- Развој интелектуалних капецитета и знања деце и ученика нужних за разумевање друштва, 

себе и света у коме живе, у складу са њиховим развојним потребама, могућностима и 

интересовањима. 

- Оспособљавање за рад, даље образовање и самостално учење, у складу са начелима 

сталног усваршавања и начелима доживотног учења; 

- усвајање, разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности демократски 

уређеног, хуманитарног и толернтног друштва; 
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- развијање свести о државној и националној припадности, неговање српске традиције и 

културе, као о традиције и културе националних мањина; 

- постицање и изградња сопственог система вредности и вредносних ставова који се темеље 

на начелима различитости и добробити за све; 

 

Месец  Планирана активност Носиоци активности  

Септембар •Свечани пријем првака ,,Добро дошли 

прваци" 

• Израда пригодних паноа 

• Израда честитки за добродошлицу 

 

Октобар --Обележавање Дечије недеље, 

--Дан заштите животиња  

Спортска такмичења у 

оквиру Спортске недеље 

Ученици од првог до 

четвртог разреда.  

Наставница биологије. 

Новембар --Сусрет и разговор са нашим писцима    

Децембар --Прослава Нове године  

--Изложба  Новогодишњих украса 

(дечији радови) 

Ученици од првог до 

четвртог разреда, учитељи 

и наставник ликовне 

културе. 

Јануар --Прослава школске славе Светог Саве  Чланови драмске 

секције(виши и нижи 

разреди) , хор, чланови 

рецитаторске 

секције.,наставница  

музичког васпитања, 

наставници српског језика 

и учитељице. 

Март --Прослава Дана жена 

Изложба ,, Мој поклон мамаи"(дечији 

цртежи и  разни  украси  који ће 

ученици направити на часовима 

ликовне секције ). 

Сви ученици од првог до 

четвртог разреда. 

Мај   ---Учешће на  ,,Смотри извор живе 

речи" 

Чланови литералне секције 

,хор и драмска секција. 

Јун ---Завршна приредба ученика четвртог 

разреда . 

Ученици четвртог разреда. 
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7.7 Програм заштите деце/ученика од 

дискриминације,насиља,злостављања и занемаривања 

 

 

Р.БР. 
 

ОПИС АКТИВНОСТИ 

 

Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

Евалуација  

 

 

 

1. 

Разговор разредног 

старешине са родитељима на 

родитељским састанцима и 

упознавање с тренутном 

ситуацијом, о мерама 

заштите здравља у школи за 

време пандемије  и 

плановима за спречавање 

насиља у школи 

 

 

 

Разредне 

старешине 

 

 

 

Септембар 

јун 

 

 

 

Месечни 

извештај 

Тима 

 

 

2. 

Учествовање наставника, 

ученика и родитеља у 

активностима у оквиру Дечје 

недеље и у школи 

организовати спортске дане 

Наставници 

разредне 

наставе и 

предметне 

наставе,ђачки 

парламент 

 

 

Октобар 

 

 

Месечни 

извештај 

Тима 

 

 

 

3. 

Држање предавања за 

ученике на тему 

наркоманије, алкохолизма, 

насиља, дејству дрога и 

алкохола на организам, 

развоју организма у 

адолесценцији и превенцији 

заразних болести, 

електронског насиља 

 

Педагог,  

наставници 

биологије и 

школски 

психолог 

 

 

 

Септембар 

јун 

 

 

Месечни 

извештај 

Тима 

 

 

 

4. 

Постављање плаката с 

правилима понашања, 

саветима за ненасилну 

комуникацију, мерама 

заштите здравља у школи за 

време пандемије итд. по 

учионицама и/или 

ходницима школе 

Психолог, 

педагог, 

наставници 

ликовног и 

техничког 

образовања 

 

 

Септембар 

јун 

 

 

Месечни 

извештај 

Тима 

 

 

5. 

Реализација радионица за 

ученике  о општим 

способностима и 

емоционалној 

интелигенције, као и о 

начинима подстицања 

 

 

Психолог 

школе 

 

 

Септембар 

јун 

 

 

Месечни 

извештај 

Тима 
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6. 

Примена друштвено 

корисног рада за ученике 

који не поштују правила 

понашања у школи и у 

случајевима вршњачког 

насиља 

Разредне 

старешине, 

одељенско 

веће, 

наставничко 

веће, директор 

 

 

Септембар 

јун 

 

 

Месечни 

извештај 

Тима 

7. Увођење „кутије поверења“ Тим за 

заштиту 

ученика, ђачки 

парламент 

Септембар 

јун 

 

Месечни 

извештај 

Тима 

 

8. Промоција заштите животне 

средине и вођења здравог 

живот 

наставници 

биологије, 

хемије 

Септембар 

јун 

Месечни 

извештај 

Тима 

9. Анкетирање ученика, 

родитења и наставника о 

процени заштите ученика у 

школи 

Тим за 

заштиту 

ученика 

Септембар 

јун 

Месечни 

извештај 

Тима 

10. Дефинисање правила 

понашања и последица 

кршења правила понашања 

Тим за 

заштиту 

ученика, 

наставници 

Септембар 

 јун 

Месечни 

извештај 

Тима 

11. Вршњачка едукација из 

области превенција насиља 

Тим за 

заштиту, 

наставници, 

ПП служба 

Септембар  

јун 

Месечни 

извештај 

Тима 

 

12. Организовање  дружења и 

заједничких активности 

ученика са наставницима, 

тематски дан 

Тим за 

заштиту, 

наставници 

Септембар  

јун 

Месечни 

извештај 

Тима 

 

Координатор Тима 

 

7.8 План рада комисије за полагање завршног испита 
 

Завршни ипит је за ученике осмог разреда шк. 2020/21. године планиран од 21. до 

23.06.2021. 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 : 
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Активност Временска 

динамика 

Одговорна 

особа 

Носиоци 

активности 

Формирање комисије за полагање завршног 

испита  

Фебруар 2021. Директор Директор 

Конститутивни састанак Комисије (основне 

смернице за рад) 

Фебруар 2012. Директор Директор 

Провера тачности података матичне књиге  о 

ученицима и оценама у 6. разреду 

Март 2021. Секретар Одељ. стареш. и 

секретар школе 

Обавештавање Школске управе о саставу 

Комисије 

Април 2021. Директор Директор 

Пријављивање ученика који полажу пријемни 

испит или имају преко 17 год. 

Април-мај 2021. Секретар Школска уписна 

комисија 
Предлагање запослених који испуњавају услове за 

учешће у раду комисија за дежурство и 

прегледање тестова 

Мај – јун 2021. Директор Школска уписна 

комисија 

Информисање запослених који су, од стране 

Школске управе, укључени  у комисије за 

дежурство  

Јун 2021. Директор Школска уписна 

комисија 

Провера документације ученика, потребне за 

полагање Завршног испита 

Јун 2021. Одељењске 

старешине 

Школска уписна 

комисија 

Обавештавање ученика о терминима и 

временској динамици полагања испита и 

добијања резултата  

Јун 2021. Одељењске 

старешине 

Школска уписна 

комисија 

Провера информисаности ученика о потребном 

прибору за сваки од три испита 

Јун 2021. Одељењске 

старешине 

Школска уписна 

комисија 

Присуство у Школи током завршног испита 21-23. јун 2021. 

године 

Директор Школска уписна 

комисија 
Праћење спровођења припремних активности 

(преузимање и чување тестова, дистибуција у 

просторији за полагање, преузимање, предаја 

комисији за прегледање, преузимање од ове 

комисије и чување на безбедном месту у школи) 

21-23. јун 

2021. године  

 

 

Директор 

Директор, шк. 

уписна комисија, 

комисије за 

шифровање , 

прегледање, 

супервизор... 

Праћење дешифровања тестова и слање 

података координатору за упис  

23.06.2021. Шк. уписна 

комисија 

Комисија за 

дешифровање 

Праћење информсања ученика о постигнутим 

резултатима и даљим корацима 

Јун 2021. Директор Школска уписна 

комисија 

Праћење поступка жалби ученика 

другостепеној комисији 

Јун 2021. Шк.уписна 

комисија 

Наставници свих 

седам предмета 

Праћење попуњавања листа жеља и уношења 

података са њих 

Јун 2021. Шк. уписна 

комисија 

Одељењске 

старешине 

Информисање ученика о потребној 

документацији за упис у средње школе 

Јун 2021. Шк.  уписна 

комисија 

Одељењске 

старешине 

Праћење другог круга расподеле Јул 2021. Шк. уписна 

комисија 

Школска уписна 

комисија 

Подношење извештаја директору о 

спроведеној процедури 

Јул 2021. Школска уписна комисија 
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7.9 План рада тима за праћење реализације школског програма 
 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАТОРИ ВРЕМЕНСКА 

ДИНАМИКА 

Прећење реализације часова 

редовне наставе, допунских и 

додатних часова и секција 

 

Педагог  

 

Наставничко веће 

 

На 

полугодиштима 

Тематско планирање у 

разредној и предметној настави 

Педагог Наставничко веће На 

полугодиштима 

План културних активности 

школе 

Учитељица 

Јулијана 

Ивановић 

Председници Стручних већа 

разредне и предметне наставе, 

наставник музичке културе и 

физичког и здравственог 

васпитања 

 

На 

полугодиштима 

 

Програм реализације школског 

спорта 

библиотекар Наставници физичког и 

здравственог васпитања 

На 

полугодиштима 

Програм заштите од насиља, 

злостављања и занемаривања 

библиотекар Председник и чланови 

Тима 

квартално 

Програм рада Тима за 

безбедност 

Учитељица 

Јулијана 

Ивановић 

Председник и чланови 

Тима 

На 

полугодиштима 

Програм професионалне 

оријентације 

Педагог Педагог, одељенске 

старешине 7. и 8. разреда 

На 

полугодиштима 

Програм здравствене заштите библиотекар Наставник биологије квартално 

Програм заштите животне 

средине 

библиотекар Наставник биологије квартално 

Програм социјалне заштите библиотекар дефектолог На 

полугодиштима 

Програм сарадње са локалном 

самоуправом 

Учитељица 

Гордана 

Јанковић 

директор На 

полугодиштима 

Програм сарадње са породицом Учитељица 

Гордана 

Јанковић 

Наставничко веће На 

полугодиштима 

Програм излета, екскурзија и 

наставе у природи 

библиотекар Директор и председници 

Стручних већа разредне и 

предметне наставе 

На крају године 

Програм рада школског 

библиотекара 

библиотекар библиотекар На 

полугодиштима 

Безбедност и здравље на раду Учитељица 

Гордана 

Јанковић 

Секретар, директор На крају године 
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7.10 План рада тима за међупредметне компетенције и стваралаштво 
 

Активност Учесници Време Начин реализације Реализатори/одг

оворне особе 

1.Формирање тима 

и подела задатака 

Тим Септембар Предавање /дискусија 

Реализација програма 

предмета 

Предузетништво 

Педагог,  и 

чланови тима 

 

  
Пројектна и 

тематска настава 

Тематско 

планирање: 

Пројекат 

Мозаик 

Наставници Октобар/ 

новембар 

Радионица-Израда 

припрема за писање 

пројектне 

документације . 

Педагог, и 

наставници који 

су 

прошли обуку за 

програме 

наставе и 

учења 

Развој 

предузетничког 

духа код ученика 

Наставници 

предузетни

ш 

тва 

Децембар Пружање помоћи у 

организовању 

хуманитарних и 

другихакција (припре 

ма за Новогодишњи и 

Ускршшњи базар) 

Радионице за ученике 

на тему лидерство 

Координатор 

Ученичког 

парламента 

и ученици 

чланови 

Паралмента 

Примена пројектне и 

тематске наставе и 

развој свих 11 

међупредметних 

компетенција и 

предузетништва у 

пракси 

Сви 

наставници 

Март/ 

април 

Израда припреме за 

За часове који развијају 

међупредметне 

компентенције 

Размена искуства на 

Наставничком/одељењ 

ском већу 

Педагог, 

чланови Тима 

Школски 

пројекатМОЗАИК 

(међупредметно 

повезивање и 

развој 

предузетништва) 

Сви 

наставници 

Април Јавна манифестација Наставници и 

ученици 

Промоција школе Наставници Мај Јавна манифестација 

на нивоу 

општине/града 

Наставници и 

чланови 

Тима за 

промоцију 

школe 

Предности и 

недостаци 

реализације 

међупредметног 

повезивања и 

развоја 

предузетништва у 

пракси и 

идентификовање 

активности/смерница за 

унапређивање 

Наставници Мај/јун Дебата Чланови Тима 
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7.11 План рада тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 
 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе чине представници запослених, 

родитеља, локалне самоуправе,  стручни сарадници и директор школе.  

Тим има следеће надлежности :   

- прати обазбеђивање и унапређивање квалитета образовно – васпитног рада у 

установи;   

- стара се о остваривању школског програма; стара се о остваривању циљева и 

стандарда постигнућа ;    

- стара се о развоју компетенција;  

 - вреднује резултате рада наставника, васпитача и стручног 

сарадника;   

- прати и утврђује резултате рада ученика и одраслих; 

 

Тима је планирао рад на основу Стручног упутства за организацју и реализацију 

образовно васпитног рада у основној школи  у школској 2020/ 2021 ; и рад уколико у току 

школске године се образовно васпитни процес нормализује.   

 

 

Област квалитета 1 :  ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ  

Стандарди  1. Програмирање образовно-васпитног рада је у функцији 

квалитетног рада школе.  

2. Планирање рада органа, тела и тимова је у функцији ефективног и 

ефикасног рада школе.  

3. Планирање образовно-васпитног рада усмерено је на развој и 

остваривање циљева образовања и васпитања, стандарда  

постигнућа/исхода у наставним предметима и општих међупредметних и 

предметних компетенција (планирање образовно-васпитног рада online за 

оне предмете који се не реализују у школи за време организације и 

реализације наставе у циљу спречавања ширења заразе изазване вирусом  

COVID 19). 

 

Активности  Време  Носиоци 

активности  
Показатељи   

Израда  Оперативног плана организације 

и реализације наставе у циљу спречавања 

ширења заразе изазване вирусом  COVID 

19 

Друга  

половина 

августа 

Директор, 

школе, педагог, 

тим бза 

безбедност 

Распоред часова, 

распоред online 

часова редовне и 

осталих облика 

наставе,распоред 
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звоњења, 

записници са 

родитељских 

састанака 

наставничког 

већа 

Праћење реализације спровођења 

оперетивног плана рада и упутстава 

датих наставном особљу, радницима 

школе, ученицима и родитељима 

Током трајања 

потребе за  

спречавања 

ширења 

заразе 

изазване 

вирусом  

COVID 19 

Сви учесници у 

образовно 

васпитном 

процесу у 

складу са 

задужењима, 

посебно 

дежурни 

наставници , тим 

за безбедност, 

чланови тима 

Књига 

дежурства 

ученика и 

школе, чек листе 

помођно 

техничког 

особлја 

 

Састанак са члановима Стручних актива 

за развојно планирање и развој школског 

програма, члановима тима за 

самовредновање и тима за 

међупредметне компетенције и 

упознавање са садржајима кључних 

школских докумената и 

специфичностима школе.  

септембар 

октобар  

Директор, 

чланови 

стручних актива 

и тимова  

Развојни план 

школе и 

Школски 

програм  

Анализа Годишњег плана рада школе 

(планове тимова, директора, стручних 

сарадника) и праћење остварености  

Увид у оперативно планирање органа, 

тела и тимова.  

месечно 

током године 

Директор, 

чланови 

стручних актива 

и тимова  

Годишњи план 

рада школе, 

Извештај о 

остварености ГПР 

и планови органа, 

тимова 
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Увид у оперативне планове рада 

наставника/да ли наставници планирају 

међупредметне и предметне 

компетенције и стандарде.  

Увид у планирање допунске, додатне 

наставе и слободних активности.  

Формирање базе припрема за огледне 

часове* 

месечно 

током године  

Чланови 

стручних актива 

и тимова  

Оперативни 

планови 

наставника, 

планови 

допунске ,  

додатне наставе, 

слободних 

активности и 

база података  

  

  

Област квалитета 2 :  НАСТАВА И УЧЕЊЕ  

Стандарди  1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу.  

2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама 

ученика.  

3. Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и 

компетенције на часу.  

4. Поступци вредновања су у функцији даљег учења.  

Активности  Време  Носиоци 

активности  
Показатељи   

Посета часова редовне наставе *( за други 

циклус образовања укључивање одељенских 

старешина у  online наставу) Обављање 

саветодавних разговора са наставницима и 

праћење остваривања предложених мера за 

побољшање квалитета рада  

Током 

школске 

године  

Директор, 

педагог 

Чек листе и 

дневне припреме 

наставника,  

Извештаји 

педагога  

Реализовање наставе за ученике којима је 

потребна додатна подршка и наставе за 

ученике по ИОП-у  

Током 

школске 

године  

Директор, 

педагог, 

чланови тима  

Чек листе , ИОП-

и   

Посета часова – праћење активности ученика, 

да ли су ученици у стању да повезују предмет 

учења са претходно наученим у различитим 

областима, вреднују пројекат у настави 

самостално или уз помоћ наставника * 

Током 

школске 

године  

Директор, 

педагог  

Чек листе, 

припреме 

наставника и 

запажања са 

часова  
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 Упознавање ученика са  

Правилником о оцењивању на ЧОС-у, 

упознавање родитеља са Правилником о 

оцењивању на родитељском састанку, 

праћење оцењивања увидом у еДневнике у 

току године и праћење оцењивања на крају 

класификационих периода  

током 

школске 

године 

Одељењске 

старешине  

Правилник о 

оцењивању 

ученика у ОШ  

  

  

Област квалитета 3 :  ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА  

Стандарди  1. Резултати ученика на завршном испиту показују оствареност 

стандарда постигнућа наставних предмета, односно оствареност 

постављених индивидуалних циљева учења.  

2. Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима 

ученика.  

Активности  Време  Носиоци 

активности  
Показатељи   

Анализирање резултата завршних испита  

и усклађености закључних оцена са 

постигнутим резултатима ученика осмог 

разреда на завршном испиту.  

Октобар 

2019.  

године  

  

предметни 

наставници,  

и чланови 

стручних 

већа, 

педагог 

Анализа резултата 
завршних испита са 
предлогом мера за 
побољшање 
резултата. Извештај 
завода за  

вредновање  

 Израђен план 

припремне  

наставе за ученике   

Резултати са 

такмичења  

Израда плана допунске, додатне и 
припремне наставе уз уважавање 
закључака анализе успеха ученика на 
завршном испиту.  

Одређивање области и садржаја за 
квалитетну припрему у току школске 
године са ученицима на основу донетих 
мера за све наставне предмете који чине 
део заврпног испита.  

 

Припремање ученика за такмичења  

До почетка 

другог 

полугодишта  

  

  

 

У току 

године  

  

 

Област квалитета 4 :  ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА  

Стандарди  1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима.  

2. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој 
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ученика.  

Активности  Време  Носиоци 

активности  
Показатељи   

На основу анализе успеха и владања 

ученика, предузимају се мере за пружање 

подршке ученицима.  

Укључивање родитеља и других законских 

заступника у пружању подршке 

ученицима.  

Пружање подршке ученицима приликом 

преласка из првог у други циклус 

образовања.  

Током 

школске 

године  

Директор, 

педагог, 

одељењске 

старешине, 

родитељи  

Евиденција 

одржаних 

радионица, 

саветодавних 

разговора и 

картони ученика  

Презентација радова ученика кроз 

практичне активности * 

реализацију програма Школских 

манифестација  

Израда Програма школских манифестација 

:  

-Научни постер – сајам на нивоу школе *  

-Новогодишњи базар (децембар), *  

- Прослава школске славе  Свети сава 

(јануар)  

- Спортска фер-плеј такмичења између 

разреда * 

Током 

школске 

године  

предметни 

наставници,  

ученици  

Евиденција 

одржаних акција и 

манифестација  

  

 

Област квалитета 5 :  ЕТОС  

Стандарди  1. Резултати ученика и наставника се подржавају и промовишу.  

2. У школи функционише систем зашптите од насиља.  

3. У школи је развијена сарадња на свим нивоима.  

Активности  Време  Носиоци 

активности  
Показатељи   

Успех сваког појединца или групе се 

промовише и представља и успех школе.  

За ученике који постижу успех на градском и 

републичком нивоу као и за наставнике који 

припремају ученике за такмичења школа 

организује излет  

Представљање ученика генерације на 

школском сајту 

Током 

школске 

године  

 

Јун  

Наставници 

задужени за 

школски сајт 

Чланови тима 

 

Одељенски 

старешина    

Школски сајт  

Организација 

излета  

Огласна табла  
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Упознати ученике и родитеље са 

Протоколом за заштиту ученика од 

дискриминације, насиља, зслостављања и 

занемаривања.  

Саветодавни рад са ученицима који су 

уклучени у насиље (који испољавају 

насилничко понашање, трпе га или су 

сведоци).  

Организовање тематских родитељских 

састанака и предавања за родитеље *            

Сарадња са тимовима за безбедност ученика 

и заштиту од насиља  

Током 

школске 

године на 

ЧОС -у,  

родитељским 

састанцима,  

састанцима 

Тима за 

заштиту и 

Тима за 

процену 

безбедности 

ученика   

Директор, 

педагог, 

одељењске 

старешине, 

родитељи  

Тим за 

заштиту од 

злостављања, 

занемаривања 

Писани извештаји 

одељењских 

старешина о 

предузетим 

превентивним и 

интервентним 

активностима у 

одељењу, 

записници тимова  

Обучити чланове Ученичког парламента за 

вршњачку подршку и превентивни рад кроз 

реализацију пројеката који подстичу развој 

социјалних вештина код ученика. 

 Израда плаката (сликовних решења) који 

промовишу дружење и заједништво, 

заштиту животне средине, здраве стилове 

живота и бављење спортом.  

Литерарни сусрети – писање састава на 

тему, осећања, жеља, интересовања* 

Организација заједничких 

спортскорекреативних активности*  

Током 

школске 

године  

Одељењске 

старешине,  

наставници, 

ученици,  

педагог  

Извештаји 

наставника, 

одељењских 

стадешина о 

предузетим 

активностима  

  

Област квалитета  6.:  ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И 

МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА  

Стандарди  1. Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе.  

2. Материјално-технички ресурси користе се функционално.  

3. Школа подржава иницијативу и развија предузетнички дух.  

Активности  Време  Носиоци 

активности  
Показатељи   

Планирање стручног усавршавања 

наставника Праћење примене новостечених 

знања и вештина   

Подстицање професионалног развоја 

запослених  

Континуира

но током 

године 

према плану 

стручног 

усавршавањ

а наставника 

и стручних 

сарадника  

Директор, 

стручни 

сарадник, 

педагог, 

наставници  

 

Стручно 

усавршавање ван 

установе, у 

установи, извођење 

огледних часова са 

посебним акцентом 

на иновације у 

настави  
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Обезбеђивање материјално техничких 

ресурса   

Праћење коришћења наставних средстава у 

циљу побољшања квалитета наставе.  

Коришћење материјално техничких ресурса 

ван школе (културне и научне установе, 

организације се користе у функцији наставе и 

учења)  

Током 

школске 

године  

Директор Посета часова, 

праћење употребе 

наставних 

средстава у настави 

Остварене сарадње 

са институцијама   

 Директор развија сарадњу са другим 

установама, организацијама, локалном 

самоуправом у циљу развијања 

предузетничких компетенција ученика.  

Школа се укључује у реализацију пројеката 

кроз које развија предузимљивост, 

оријентацију ка преузетништву и 

предузетничке компетенције ученика и 

наставника. 

Континуир

ано током 

године 

према 

планирани

м 

активности

ма у 

Годишњем 

плану рада 

школе  

Директор, 

чланови тима 

за 

предузетништ

во спољни 

сарадници  

Евалуација 

пројеката, учешће у 

различитим 

активностима  

Легенда 

*        ове активности ће бити реализоване када  стекну услови да часови трају 45 

минута и сви ученици буду истовремено на настави. 

7.12. План и програм екскурзија ученика 

 
Екскурзија ученика од 1. до 8.разреда неће бии реализована због новонастале 

ситуације изазване вирусом Ковид 19. Уколико епидимиолошка ситуација буде повољнија, 

урадићемо Анекс годињег плана. 

 

7.13 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.  

2020/21. години. 

 

Планирана активност у школи Задужена особа, вођа 

тима, 

стручног већа... 

Носиоци активности 

Израда Годишњег плана стручног већа 

разредне наставе 

Оливера Чекић Учитељице 

Израда Годишњег плана стручног већа 

природних наука 

Марија Николић Наставници 

математике, 

биологије, 

географије, 

физике, хемије и 

техничког и 
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информатичког 

образовања 

Израда Годишњег плана стручног већа 

друштвених наука 

Миодраг 

Манасијевић 

Наставници 

енглеског, руског 

језика, историје 

Израда Годишњег плана стручног веће 

вештина и уметности 

Дејан Милошевић Наставници 

физичког, 

ликовног и 

музичког 

Израда Годишњег плана одељењских већа 

предметне наставе 

Маријана Јурић Предавачи у 

предметној 

настави 

Израда Годишњег плана Наставничких већа Наташа Савић Вође стручних 

тимова, већа, 

педагог, секретар 

Израда програма заштите ученика од  

дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања и његова реализација 

Сандра 

Драгашевић 

Чланови тима 

Иззрада програма тима за безбедност  Мирјана Глишић Директор, домар, 

ложач, чланови 

Тима 

Израда Годишњег плана реализације 

Школског развојног плана школе 

Драгана Јовичић Чланови тима 

Израда Годишњег плана праћења 

реализације школског програма 

Данијела 

Станојевић 

Наставно особље 

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 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 
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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 рада комисије за полагање 

завршног испита 

Наташа Савић Чланови 

комисије и 

одељењски 

старешина осмог 

разреда 

Израда и реализација планова здравствене 

превенције и заштите животне средине 

Марија Николић Наставници 

физичког, 

учитељиве... 

Израда Годишњег плана рада и извештаја о 

раду школе 

Наташа Савић Сви запослени 

Израда плана рада Ученичког парламента  и 

његово спровођење 

Ивана Марковић Чланови 

Ученичког 

парламента 

Израда плана рада Школког одбора и његово 

спровођење 

Наташа Савић  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. 

 

7.14 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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Активност Временска динамика Задужена особа 

Обележавање Светског дана 

заштите животиња  

 

    од  1 до 5 октобра 2020.год. Марија Николић-

наставник биологије,  

одељенске 

старешине,професори 

разредне наставе  

Обележавање дана борбе 

против трговином крзном  

Дан Хране 

 од 15 до 19 октобра 2020.год Марија Николић-

наставник биологије,  

одељенске 

старешине,професори 

разредне наставе  

Обележавање Светског дана 

воде  

 

        22 март 2021. год Марија Николић-

наставник биологије,  

одељенске 

старешине,професори 

разредне наставе  

Обележавање Дана планете 

Земље  

 

   од  22 до 25 априла 2021.год. Марија Николић-

наставник биологије,  

одељенске 

старешине,професори 

разредне наставе  

Ликовни и литерални радови на 

тему заштите животне средине 

 у току школске 2020/21 год. Марија Николић-

наставник биологије,  

одељенске 

старешине,професори 

разредне наставе  

Уређење школског 

простора:школских учионица и 

ходника,неговање биљака у 

учионоцама,чување школске 

имовине... 

 

 у току школске 2020/21 год. Марија Николић-

наставник биологије,  

одељенске 

старешине,професори 

разредне наставе 
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7.15 План рада тима за социјалну заштиту 
    Садржаји   

     програма 

                     

Циљеви 

Носиоци 

реализације 

Време 

реализац

ије 

 

ПРАЋЕЊЕ 

ПОРОДИЧНИХ И 

СОЦИЈАЛНИХ 

ПРИЛИКА 

УЧЕНИКА 

 

        Идентификација ученика којима 

је помоћ потребна (на основу пријаве 

родитеља, запажања одељењског 

старешине, информација од 

надлежних институција)  

Помоћ у виду техничке опремљености 

због онлајн насаве у време епидемије 

Ковид 

 

Школа 

Одељенске 

старешине 

Стручни 

сарадници 

Директор 

 

 

Током 

школске 

године 

ПРУЖАЊЕ 

ПОМОЋИ 

СОЦИЈАЛНО 

УГРОЖЕНИМ 

УЧЕНИЦИМА 

Реализација хуманитарних акција 

Набавка уџбеника  

Бесплатне екскурзије  

Бесплатна ужина 

Школа 

Одељенске 

старешине 

 Стручни 

сарадници 

Ученици 

Родитељи 

 Током  

школске 

године  

 

САРАДЊА СА 

ЦЕНТРОМ ЗА 

СОЦИЈАЛНИ 

РАД 

Размена информација и заједничко 

планирање мера подршке са тимовима 

Центра 

Одељенске 

старешине  

Стручни 

сарадници 

 

Када се 

за тим 

укаже 

потреба 

ПОДРШКА 

ПОРОДИЦАМА 

УЧЕНИКА  

Саветодавни рад са породицама 

ученика којима је потребна подршка  

Укључивање надлежних институција у 

циљу помоћи 

Одељенске 

старешине  

Стручни 

сарадници 

 

Током 

школске 

године  
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8. УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У ШКОЛИ 
 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

Ученички парламент ОШ ,,Илија Милосављевић Коларац” чине ученици,седмог и осмог 

разреда,по два представника, док  по један представник петог и шестог разреда присуствује 

састанцима без права одлучивања.  

На првој седници која је одржана 12.09.2020. усвојен је Годишњи план рада за школску 

2020/2021 годину. 

Сви ућеници ове школе ће бити благовремено обавештавани о активностима које су 

предвиђене планом рада ученичког парламента. Неке од акција које предвиђа програм рада су 

од посебног значаја за побољшавање квалитета живота и рада ученика ове школе. 

У његовој реализацији ће осим парламента учествовати и остали радници школе у складу са 

својим могућностима. 

Циљеви рада ученичког парламента пре свега подразумевају усмеравање ученика ка 

друштвеним вредностима и развијање свести о равнотежи између права и обавеза. 

-Подстицање демократизације односа у школи и развијање демократских вредности. 

-Усмеравање ка правим друштвеним и цивилизацијским вредностима. 

-Развијање културе дијалога, подстицање толеранције и развијање солидарности. 

-Развијање свести о равнотежи између права и обавеза. 

-Активно учешће у образовно васпитним активностима школе. 

-Иницирање и реализација сопствених акција у области образовања, културе,спорта и других 

делатности од интереса за ученике. 

-Успостављање и развијање сарадње са ђачким парламентима и другим сличним 

организацијама. 

Начин рада парламента 

1.Радом парламента руководи његов председник. 

2.Парламент се састаје два или више пута месечно у складу са планом рада. 

3.Парламент расправља по одређеним темама. 

4.Члан говори кад добије реч од председника и има право да даје предлоге. 
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5.Одлуке парламента се доносе већином гласова. 

6.Парламент може да формира групе са циљем да спроведу одлуке парламента у дело. 

 

План рада у школској 2020/2021 години: ПРОГРАМ РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ОШ „ИЛИЈА МИЛОСАВЉЕВИЋ КОЛАРАЦ“ 

АКТИВНОСТИ IX X XI XII II III IV V VI 

УСВАЈАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА И 

ПРОГРАМА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 

+ 

        

ИЗБОР РУКОВОДСТВА +         

ОДАБИР ЧЛАНОВА У РАЗНИМ ОРГАНИМА 

И ТИМОВИМА ШКОЛЕ 

 

+ 

 

+ 

       

ПРЕДЛОГ ИДЕЈА О МЕРАМА 

БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА 

  

+ 

       

ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ          

ПРЕДЛОГ  ИДЕЈА И МИШЉЕЊА О 

ШКОЛСКОМ ПРОГРАМУ,РАЗВОЈНОМ 

ПЛАНУ 

   

+ 

     

+ 

 

ПРЕДЛОГ  ИДЕЈА О НАЧИНУ УРЕЂИВАЊА 

ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА 

     

+ 

    

УЧЕШЋЕ НА СПОРТСКИМ И ДРУГИМ 

ТАКМИЧЕЊИМА 

 +        

ПРЕДЛОГ ИДЕЈА О ОРГАНИЗАЦИЈИ 

МАНИФЕСТАЦИЈА У ШКОЛИ 

    

+ 

     

РАЗМАТРАЊЕ ОДНОСА И САРАДЊЕ 

УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА И АТМОСФЕРИ 

У ШКОЛИ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

ОБАВЕШТАВАЊЕ УЧЕНИКА О 

ПИТАЊИМА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА 

ЊИХОВО ШКОЛОВАЊЕ И 

АКТИВНОСТИМА ПАРЛАМЕНТА 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

САРАДЊА ПАРЛАМЕНТА СА ЧУВАРИМА 

ПРИРОДЕ 

  

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

ПРЕДЛОГ ИДЕЈА И МИШЉЕЊЕ О ИЗБОРУ 

УЏБЕНИКА 

      

+ 

   

ПОДНОШЕЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ 

ПАРЛАМЕНТА ШКОЛСКОМ ОДБОРУ И 

САВЕТУ РОДИТЕЉА 

         

+ 
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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 Годишњег плана рада за школску  

2019/2020. годину 

2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду директора и  Школе  

    за период април-август 2019/2020.године 

3. Разматрање и доношење Годишњег плана рада Школе за  

    школску 2020/2021.годину  

4. Одлучивање о распореду, структури и обавезама директора 

5. Доношење одлуке о начину рада у новонасталој ситуацији изазваној 

епидемијом вируса Ковид 

 

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 2020.години 

4. Усвајање Извештаја о самовредновању 

5. Усвајање Извештаја о реализацији Школског развојног плана за период од три године 

6. Усвајање Развојног плана школе за период 1.1.2021.до 31.12.2025.године. 

4. Припреме за организацију Светог Саве 

5.Усвајање Извештаја о извршеном попису имовине за 2020.годину 

6. Усвајање Плана набавки за 2021. годину 

 

ФЕБРУАР/_МАРТ 

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

2. Разматрање Извештаја о раду Тима за борбу против дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања 

3. Разматрање извештаја о раду Тима за самовредновање 

4. Информисање о предстојећим активностима везаним за организовање Смотре „Извор 
живе речи“ 

 

АПРИЛ/_МАЈ 

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

шк.2020/2021.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 
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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 

 

 

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 

2019/20.годину 

- Разматрање Извештаја о раду директора 

- Разматрање предлога Годишњег плана рада школе за школску 2019/20.годину 

- Извештај о опремљености ученика уџбеницима и школским прибором 

- 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 

у условима изазваним епидемијом Ковид 

 



 

 

68 

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 

             

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 

- Разматрање Извештаја о самовредновању 

- Текућа питања 

 

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 

- Упознавање родитеља са успехом и дисциплином ученика на крају наставне 

2020/21. 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; 
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припрема седнице Наставничког већа; прати прописе и законе; израђује извештаје; врши увид 

у рад помоћно-техничког особља. 

2. повремени послови 

Август-септембар 

- Израда извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе и рада директора за 

шк.2019/20. годину 

- Припремање школе за почетак нове школске године у вереме епидемије изазване 

вирусом Ковид 

- Израда Годишњег плана рада школе за шк.2020/21.годину 

- Израда предлога одлука о подели предмета на наставнике, формирању одељења, 

група, додели одељенских старешинстава 

- Формирање Стручних актива и Тимова у школи 

- 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 

- Увид у материјално – финансијско пословање 

- Припрема за седницу Педагошког колегијума 

 

Октобар 

-  Остваривање увида у организацију редовне наставе, 

- Преглед планова рада ваннаставних активности и секција 

- 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 

- Посета часовима – евалуација наставног часа (10) 

- Припреме за седницу Педагошког колегијума 

 

Децембар 

-Увид у вођење педагошке документације 

-Праћење реализације Годишњег плана рада Школе 

- Припреме за израду завршног рачуна 

-Учешће у изради Развојног плана школе за период од пет година 

- Припреме за организацију школске славе  

- Организовање пописа и инвентара у Школи 

 

Јануар 

-Организација стручног усавршавања наставника 

- Помоћ у припремању прославе посвећене Св.Сави 

 

Фебруар 

-Анализа рада и постигнутих резултата током првог полугодишта 

-Анализа реализације предвиђених наставних садржаја у првом полугодишту 
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-Анализа успеха и дисциплине ученика у првом полугодишту 

-Анализа завршног рачуна 

-Преглед оперативних планова 

- Анализа квалитета вођења педагошке документације (дневници, документација о    раду 

стучних тела...) 

 

Март 

-Припрема седница стручних органа 

-Учешће у организацији школских такмичења 

-Помоћ око набавке уџбеника за наредну школску годину 

- Припрема за седницу Педагошког колегијума 

 

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 такмичења и извештај о резултатима 

-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 

- Сумирање резултата смотри и такмичења 

 

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 седмог 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 пуномоћја 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 

 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 
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9.5. План рада стручних сарадника 
 

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 

Август 

Септембар 

Септембар 

Јануар, Април, 

мај- јун 

Октобар, март  

Октобар-децембар 

Према потреби 

 

 

 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 планом развоја установе 

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 излета и хуманитарних активности... 

Април, мај 

Мај 

 

Континуирано 

Октобар - мај  

 

Континуирано 

Септембар 

Октобар 

 

 

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. 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 

  

Новембар 

 

 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 

 

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 

3. Учешће у раду Подружнице стручних сарадника у Смедереву и вођење 

записника са седница 

Континуирано 

 

Континуирано 

 

Према потреби 

 

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 

Континуирано 

Према потреби 
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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 

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...). 

током 

године 

 

извештај о раду, 

сајт школе, 

присуство 

педагога и 

директора 

 

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 

током 

године 

 

извештај о раду, 

сајт школе, 

присуство 
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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; 

-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. 

 

педагога и 

директора 

 

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 
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Културна и јавна делатност 

Програмски садржај Време Начин праћења 

-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 школ 

Данијела Станојевић 
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