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

основу члана 62. члана 119. став 1. тачка 2. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Сл.гласник РС“ бр.88/2017, 10/2019, 27/2018 - др 

закон, 6/2020 и 129/2021), чл.29. Закона о основном образовању и 

васпитању (“Сл. Гласник РС“ бр. 55/13, 101/2017, 10/2019, 27/2018 - др 

закон, 129/2021), предлога Наставничког већа и члана 44. Статута Школе, 

на седници одржаној дана 14.09.2022. године, донео је Годишњи план рада 

за школску 2022/23. годину.  
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О Д Л У К У 

 

Усваја се Годишњи план рада Основне школе „Илија Милосављевић – 

Коларац“ из Колара,  за школску 2022/23.  годину 

 

Годишњи план рада школе доставити: 

-Министарству просвете – одељење у Смедереву 

-Школској управи Пожаревац 

 

 

     Одлука ступа на  снагу даном доношења. 

 

 

 

Бр.                                      М.П. 

 

 

 

   Председник Школског одбора 

У Коларима,                                                __________________________ 

14. 09. 2022. год                                                  (Гордана Јанковић)             
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1. УВОДНИ ДЕО 
 

 

 

1.1. 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 

  

1.2. 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. 
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1.3. ЦИЉЕВИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 
 

Годишњи план рада у школи представља основни радни документ који има за 

циљ да обезбеди синхронизовану, рационалну и ефикасну делатност свих учесника у 

раду на релацији образовно-васпитних активности у току школске године. Њиме је 

утврђена организација и динамично остваривање образовно-васпитних активности и 

одређни носиоци и реализатори. На тај начин омогућено је унапређење образовно-

васпитног рада, обезбеђено је праћење остваривања циљева и задатака, као и евалуација 

стручних, руководећих и управних органа школе. 

 

 
1.4. 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 
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1.5. РАД ШКОЛЕ У СМЕНАМА 
 

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

одвијати у две сменe, од 7.45 часова до 18.00 часова. Одмори трају по пет минута, осим 

одмора после другог часа који траје 15 минута. 

Пре подне се одвија предметна настава, два одељења разредне наставе, као и 

одељење за ученике са посебним потребама у Коларима. После подневну смену 

похађају преостала два одељења разредне наставе. Смене се у предметној настави не 

мењају због ученика од петог до осмог разреда који користе превоз, јер већина ученика 

путује из четири околна села, а аутобуске линије у послеподневним сатима су знатно 

ређе и ученицима је отежан повратак до својих кућа. Само ученици разредне наставе 

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

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

Радно време секретара школе, педагога и директора је од 7 до 15 часова. 

 

 

Радно време помоћно-техничког особља је: 

    

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

   Oд  12 до 20 часова ......... II смена 

 

Радно време домара-ложача школе је од 06.00 до 14.00 часова од 7-15 часова, 

док се у грејној сезони врши корекција радног времена 

 

Радно време куварице:  

Пре подне 6.00-11.30 часова 

   После подне 14.00-16.30 часова 
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1.6. РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА  
 

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА У ШКОЛИ У КОЛАРИМА 

 Редни бр. 

часа 
Трајање часа Трајање одмора 

Разредна и 

предметна  

настава 

1. 7:45 – 8:30 5 минута 

2. 8:35 – 9:20 15 минута 

3. 9:35 – 10:20 5 минута 

4. 10:25 – 11:10 5 минута 

5. 11:15 – 12:00 5 минута 

6. 12:05 – 12:50 5 минута 

7. 12:55 – 13:40  

Разредна настава 

Поподне 

Пр. 12:25 – 13:10 5 минута 

1. 13:15 – 14:00 5 минута 

2. 14:05 – 14:50 20 минута 

3. 15:10 – 15:55 5 минута 

4. 16:00 – 16:45  

 

 
РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА У ШКОЛАМА У БИНОВЦУ, ЛАНДОЛУ И ЛУЊЕВЦУ 

Рб. 

часа 
Трајање часа 

Трајање 

одмора 

1. 8:00-8:45 5 минута 

2. 8:50-9:35 15 минута 

3. 9:50-10:35 5 минута 

4. 10:40-11:25 5 минута 

5. 11:30-12:15  
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1.7. КАЛЕНДАР ДАТУМА ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

 
1.7.1. Календар основних активности 

 

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

два полугодишта. Прво полугодиште почиње у четвртак, 01.09.2022. године, а завршава 

се у петак, 30.12.2022.године. Прво полугодиште садржи 86 наставних дана. Први 

класификациони период завршава се са другом недељом новембра, одељенска и 

наставничко веће биће одржани 14. и 15. 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 понедељак, 23.01.2023. године, а завршава се у 

уторак, 06.06.2023.године за ученике осмог разреда, односно у уторак, 20.06.2023. 

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

петак, 24. март 2023. године и суботу, 25. март 2023. године, а завршни испит за среду, 

21. јун 2022. године, четвртак, 22. јун 2022. године и петак, 23. јун. Друго полугодиште 

садржи 94 наставна дана. Трећи класификациони период завршава се са другом 

недељом априла, а родитељски састанци биће одржани након тога. Термини ће бити 

утврђени на седници Наставничког већа. Родитељски састанак за ученике осмог 

разреда поводом завршетка другог полугодишта, са свечаном поделом сведочанстава и 

ђачких књижица биће одржан након завршетка завршног испита и реализације свих 

уписних активности, док ће свечана подела ђачких књижица ученицима од првог до 

седмог разреда бити обављена у среду, 28.06.2023.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 17 17 17 18 17 86 

II полугодиште 19 19 19 19 18 94 

Укупно 36 36 36 37 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 четвртак,  

радити по распореду од петка. У току школске године ученици имају зимски, ускршњи 

и летњи распуст. 
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1.7.2. Дани отворених врата школе  

 
У овој школској години 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. 

 
1.7.3. 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 у школи, редовно.  

Додатна настава , реализоваће се из следећих наставних предмета: 

- Српски језик 

- Математика 

- Енглески језик 

- Руски језик 

- Историја 

- Биологија 

- Физика 

- Хемија 

- Информатика и рачунарство 

 
У школи су такође активне следеће ваннаставне активности из различитих 

области, као и припремање ученика за такмичење или учествовање на конкурсима. 

Ваннаставне активности доступне ученицима у школи су: Драмске, Литерарне, 

рецитаторске, Ликовне, Спортске, Хор и оркестар, Саобраћајне, Математичке. 

 

1.7.4. 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. 

 
1.7.5. 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. 
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1.7.6. Матурско вече  ученика 8. разреда 

 
Школа је предвидела матурску прославу ученика 8. разреда у јуну 2023. године. 

Прослава матуре биће организована у просторијама школе уз сагласност Савета 

родитеља.   

    
1.7.7. 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. 

 
1.7.8. Крос 

 
Школа традиционално организује  јесењи и пролећни крос.   

Јесењи крос ће се одржати последње недеље септембра 2022. године, уз све мере 

обезбеђивања дистанце између ученика, ако епидемиолошка ситуација то буде 

дозволила.  

Пролећни крос ће бити организован  током друге недеље маја 2023.године. 

 

 

1.8. 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. 
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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 30 наставникa, а похађа је 165 ученика. 

 

 

 

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 има већина ученика док око 5% нема спроведену воду 

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

двоје деце нема свој стални  простор, а шесторо деце су подстанари. 

Два ученика су корисници социјалне помоћи. 

 
 

Образовни ниво родитеља / хранитеља 

Разред 

Број 

уче-

ника 

Без 

ОШ 

ССС оца* ССС мајке 

ОШ 

ОШ 

+ 

курс 

II III IV V VI VII 
Без 

ОШ 
ОШ 

ОШ 

+ 

курс 

II III IV VI 

V

I

I 

Први 15  2   6 4   2 1 3   1 6 1 3 

Други 18  4 4  12 4  2   3 3  9 9  2 

Трећи 13  3 1  6 2     1 2  5 5 1  

Четврти 19  2 2  6 2   1  6   3 3 1  

Пети 15  1   11 5     3 2  5 5 1 1 

Шести 28  4 1  9 1     3 1  4 5 2  

Седми 21  3 1 2 9 5 1    5 2  5 9   

Осми 27 1 3 5  11 7 1 1  1 3 3  10 11  1 

ПП 2     2      1     1  

УКУПНО 165 1 22 14 2 72 30 2 3 3 2 28 13 0 42 53 7 7 

% 
100 0.61 

13.3

3 
8.48 

1.2

1 

43.6

4 

18.1

8 

1.2

1 
1.82 1.82 1.21 

16.9

7 
7.88 0.00 25.45 32.12 4.24 

4.

2

4 

*   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 15 5 8 2 0 

Други 18 7 5 3 3 

Трећи 14 5 4 4 1 

Четврти 18 7 3 3 0 

Пети 21 3 3 10 1 

Шести 29 9 6 9 3 

Седми 21 3 10 9 0 

Осми 27 11 4 10 3 

ПП 2 1 0 1 0 

УКУПНО 165 51 43 51 11 

        % 30.91 30.91 26.06 30.91 6.67 

*   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 са оба запослена родитеља. Претходних година је 

највише било породица са оба незапослена родитеља, док је сада тај број изједначен са 

бројем породица у којима је само отац запошљен. 
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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 здравља 

Смедерево  

 

-Са градском библиотеком  

 

-СаЦентром 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 

2022/2023. 66 99 165 Мање за два ученика 

2021/2022. 65 102 167 Више за 3 ученика 

2020/2021. 60 104 164 Није било промене 

2019/2020. 64 100 164 Maње за 7 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  

 

На основу прегледа бројног стања у табели, може се закључити да је број 

ученика који похађа наставу од првог до осмог разреда устаљен с годинама. Ученици 

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

броја ученика буде мањи.  

 

 

 

3.2. БРОЈ УЧЕНИКА СА ИОП-ом  

 

Број ученика у редовним одељењима са ИОП-2 Број ученика у специјалним одељењима 

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

   1   1 1   1  1    

 

 

Број ученика у редовним одељењима са 

ИОП-1 

I II III IV V VI VII VIII 

    2 3 1  

 

Број ученика који раде по индивидуалним образовним плановима није знатно измењен 

у односу на претходну годину. 
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3.3. ФОРМИРАЊЕ ОДЕЉЕЊА 

 
 

А) БРОЈ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА 

 

Број ученика, одељења  у матичној школи 

 

РАЗРЕД БРОЈ УЧЕНИКА БРОЈ ОДЕЉЕЊА 

I 7 1 

II 10 1 

III 9 1 

IV 9 1 

V 21 1 

VI 29 2 

VII 21 1 

VIII 27 1 

СПЕЦ.ОДЕЉ. 2 1 

СВЕГА 133 10 

 

 

Комбинована и чиста одељења у издвојеним одељењима 

 

ПОДРУЧНО 

ОДЕЉЕЊЕ 
КОМБИНАЦИЈЕ 

БРОЈ УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА 

I II III IV СВЕГА 

Биновац I, IV 3   1 4 

Биновац II, III,  2 5  7 

Луњевац I, II, IV 2 3 0 2 7 

Ландол  I ,  II 3 3 0 0 6 

Ландол  IV 0 0 0 6 6 

СВЕГА  8 8 5 9 30 

 

 

ЗА ЦЕЛУ ОСНОВНУ ШКОЛУ 

Број ученика       165 

Број одељења         15 

Просечан број ученика по одељењу 11 
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3.4. ФОРМИРАЊЕ ГРУПА ЗА ИЗБОРНЕ ПРЕДМЕТЕ И СЛОБОДНЕ 

НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 
 

 

Број 

Група 

Бр. 

групе 

Изборни 

предмет 
Разред/и 

Бр. 

ученика 
Село Предавач 

4 

1. 

Грађанско 

васпитање 

I , III,IV 12 Колари Јелена Гачић 

2. I , II, IV 7 Луњевац Љиљана Ђорђевић 

3. V, VII 18 Колари Милица Ранчић 

4. VIII 12 Колари Ивана Марковић 

6 

1. 

Верска 

настава 

I – IV 22 Колари 

Радомир Бундало 

2. I – IV 11 Биновац 

3 I, II, IV 12 Ландол 

4. V, VII 22 Колари 

5. VI1,  VI2 28 Колари 

6. VIII 15 Колари 

5 

1. 
Други 

страни 

језик: 

Руски језик 

V 21 Колари Драгана Дачић 

2. VI1 14 Колари Данијела 

Живојиновић, 

Јаковљевић 
3. VI2 15 Колари 

4. VII 21 Колари 

5. VIII 27 Колари Драгана Дачић 

1 
1. 

Чувари 

природе 
V1, VI1,VI2 23 Колари Ивана Марковић 

2 
1. 

Домаћинство 
VII 21 Колари  

Сандра Драгашевић 2. VIII 27 Колари 

     1 
1. 

Музиком 

кроз живот 
V1, VI1,VI2 17 Колари Лидија Јанковић 

Укупно у школи постоји 19 група за изборне предмете и слободне наставне активности. 
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3.5. БРОЈ УЧЕНИКА ПУТНИКА 
 

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

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

Луњевца и Суводола 

 

Разред 
Број 

ученика 

Путује из: %  путника 

по разреду Смедерева Биновца Ландола Луњевца Суводола 

Трећи 1 1      

Четврти 1    1  11,1 % 

Пети 14  4 2 3 5 66,6 % 

Шести 20  3 2 1 14 68,9 % 

Седми 13 1 2 5 1 4 61,9 % 

Осми 17  1 2 2 12 62,9 % 

Укупно 66 2 10 11 8 35 56,9 % 

Укупно % 49,6 % ученика путује 

 

Овако велики број ученика путника  са различитих релација 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. 

Такође се сусрећемо са проблемом одласка ученика из Биновца са последњег 

часа 10 минута раније како би користили аутобуски превоз јер би у супротном моали да 

иду пешице или чекају следећи полазак још скоро два сата. 

 

 

3.6. БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ КОРИСТЕ ШКОЛСКУ КУХИЊУ 

 

I Гордана Јанковић 7 

II Јелена Гачић 6 

III Оливера Чекић 6 

IV Снежана Поповић 3 

V1 Душан Јоксимовић 19 

VI1 Маријана Тирнанић 11 

VI2 Зденка Јанковић 11 

VII Ана Томић 8 

VIII Олга Терзић 11 

Спец Марина Брађан 2 
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3.7. СОЦИЈАЛНА СТРУКТУРА УЧЕНИКА 
 

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

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

ради. 

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

родитеља а повећао број породица са оба запослена родитеља. Претходне године је 

највише било породица са оба незапослена родитеља, док је сада највише породица у 

којима је само отац запошљен. 

 

Број деце у породици 

 

Разред 
Број 

ученика 

Број деце у породици 

Једно Двоје Троје Четворо 

Први 15 2 12 1 / 

Други 18 3 10 4 1 

Трећи 14 / 8 6 / 

Четврти 18 4 12 2 / 

Пети 21 4 12 4 1 

Шести 29 5 13 6 5 

Седми 21 4 14 / 3 

Осми 27 4 13 7 3 

ПП 2 2 / / / 

УКУПНО 165 28 94 30 13 

% 100 16,97 56,97 18,18 7,88 

 
  Највише породица наших ученика има двоје деце, више од половине њих, док 

преосталу половину чине равномерно распоређен број деце који су јединци, односно 

којих има троје у породици. Очекивано, мали број деце живи у породицама са четворо 

деце. 
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4. МАТЕРИЈАЛНИ УСЛОВИ 
 

4.1. ПОВРШИНА КОРИСНОГ ПРОСТОРА, БИБЛИОТЕКЕ И КУХИЊЕ 
 

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

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

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

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

школе и мокри чвор за ученике. 

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

зборницу. 

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

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

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

Насеље 

Зг

ра

де Просторије 
Класичне 

учионице 

Број осталих просторија 

 За општу и 

друштвену 

потребу 

За управу, 

администрација, 

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 

 

 

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. 
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4.2. ПОВРШИНА СПОРТСКИХ ТЕРЕНА И ДВОРИШТА: 

 

 
1.) Матична школа у Коларима: 

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

-кошаркашки терен..............250м2 

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

                                ______________ 

УКУПНО:                           1220 м2 

 

Дворишна површина(асфалтна и травната површина):  1670 м2 

 

 

2.) Издвојено одељење у Биновцу: 
-рукометни терен............400м2 

-одбојкашки терен..........188м2 

                            ______________ 

УКУПНО:                       588 м2 

 

Дворишна површина - 1450м2 

 

 

3.) Издвојено одељење у Ландолу: 
 

Нема бетонираних спортских терена 

 

Дворишна површина – 1820м2 

 

 

4.) Издвојено одељење у Луњевцу: 
 

-фудбалски терен..........800м2 

 

Дворишна површина – 1180м2 
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4.3.  ПЛАН ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА 

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

неометано функционисање 

 

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

канализације, одвоз отпада, телефон и интернет-обављаће се континуирано или када се за то 

укаже потреба 

2. Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 

-кречење  кухиње у Коларима 

-замена пода у ходницима матичне школе у Коларима 

-замена пода у четири учионице на спрату школе у Коларима 

-промена столарије у издвојеном одељењу у Ландолу 

-промена крова 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 

-  

4. Материјал 

-бензин за кошење травнатих површина 

 -производи за одржавање хигијене просторија 

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

карте...) 

 

 

4.4.  ПЛАН ИЗГРАДЊЕ И ДОГРАДЊЕ  
 

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 реализовале 

активности у продуженом боравку, као и 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. 
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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  

-Уграднња клима уређаје у учионицама на спрату матичне школе  

- Замена кухињских елемената у кухињи у матичној школи 

 

 

4.6. ПЛАН НАБАВКЕ УЧИЛА И ОПРЕМАЊЕ КАБИНЕТА 

 
- Набавка историјских и географских карата за наставу историје и географије 

- Набавка географских карата србије за издвојена одељења 

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

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

 

 

5.1. ПРЕГЛЕД БРОЈА И  КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА НАСТАВНОГ И 

ВАННАСТАВНОГ ОСОБЉА 
 

Ред.

бр. 
ОПШТИ НАЗИВ ПОСЛОВА БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА 

1. Директор 1 

2. Стручни сарадник 3 

3. Наставници разредне наставе 9 

4. Наставници предметне наставе 17 

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 37 

 

 

НАСТАВНО ОСОБЉЕ 

 

Име и презиме 
Степен 

образовања 

Лиценца 

да/не 
Године стажа 

Миодраг Манасијевић 7. да 37 

Олга Терзић 7. да 10 

Ана Томић 7. да 11 

Милица Ранчић 7 да 27 

Зоран Шакић 7. да 36 

Марија Николић 7. да 14 

Виолета Мирковић 4. не 2 

Мaријана Тирнарић 7.  9 

Ненад Стевановић 6. да 23 

Душан Јоксимовић 7. да 2 

Сандра Драгашевић 7. не 11 

Маријана Јурић 7. да 23 

Зденка Јанковић 7. да 34 

Радомир Бундало 6. не 20 

Гордана Јанковић 6. да 27 

Зорица Хранисављевић 7. да 30 

Оливера Чекић 7. да 21 

Драгана Чушевић 7. да 21 

Наташа Савић 7. да 26 

Љиљана Ђорђевић 7. да 25 

Марина Брађан 7. не  11 

Драгана Јовичић 7. да 18 

Ивана Марковић 7. не 7 
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Лидија Јанковић 7. да 19 

Данијела Јаковљевић 

Живковић 
7. да 

20 

Драгана Дачић 7. Да 23 

Тања Ђорђевић Хамидовић 7. Да 12 

Јелена Гачић 7. Да 7 

Наташа  Живковић 7. Да 7 

 

 

 

 

НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ 

 

Име и презиме 
Степен 

образовања 

Лиценца 

да/не 
Године стажа 

Јулијана Ивановић 7. да 34 

Мирјана Јовановић 7. да 16 

Саша Бојанић Стевановић 7. да 22 

Драгана Ристић 7. Да 10 

Данијела Станојевић 7. Да 16 

Горан Милошевић 5. - 11 

Горан Миљковић 2. - 15 

Раденка Марковић 3. - 35 

Светлана Виторовић 1. - 31 

Снежана Милчић 1. - 24 

Јелена Марковић 1. - 18 

Љубинка Степановић 1. - 12 
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5.2. СТРУКТУРА НАСТАВНОГ КАДРА ПО ПРЕДМЕТИМА 
Редн

и 

број 

Име и презиме 

наставника 

Обавезан наставни  

предмети 

Одељења у којима  

предаје 

Изборни наставни  

предмет 
Изабрани 

спорт 

Стареши- 

нство 

Слободне 

активности, 

секције 

1 Миодраг Манасијевић Српски језик 5/1, 6/1, 6/2, 7/1     

2 Олга Терзић Српски језик 8/1   8/1 Литерарна секција 

3 Ана Томић Математика 5/1, 6/1, 6/2, 7/1, 8/1,   7/1  

4 Марија Николић Биологија 5/1, 6/1 6/2,7/1, 81,     

5 Сандра Драгашевић Хемија 7/1, 8/1,     

6 Милица Ранчић Историја 5/1,6/1,6/2,7/1, 8/1, Грађанско васпитање    

7 Ивана Марковић  6/1,7/1 
Грађанско васпитање  

чуваре природе 
   

8 Зоран Шакић Географија 5/1,6/1,7/1, 8/1,     

9 Ненад Стевановић Ликовна култура 5/1, 6/1,7/1, 8/1, 8    
Ликовна секција 

 

10 Душан Јоксимовић 
Физичко и здравствено 

васпитање, 
5/1, 6/1,  6/2, 7/1, 8/1 

Обавезна физичка 

активност 
одбојка 5/1 Шаховска секција 

11 Тања Хамидовић 
Енглески језик Разредна настава 

Луњевац, Биновац 
Физичка активност 0,5 

часова 
   

12 Драгана Јовичић Енглески језик 

Разредна 

настава(Колари, 

Одељење са посебним 

потребама, Ландол) 

    

13 Ивана Марковић Географија 6/2.разред     

14 Маријана Јурић  5/1, 6/1, 6/2,7/1, 8/1 Информатика и рачун.   
Информатичка 

секција 

15 Виолета Митровић Физика 6/1, 6/2,7/1, 8/1     

16 Зденка Јанковић Техничко и инф. о. 5/1, 6/1, 6/2,7/1, 8/1   6/2 Саобраћајна секција 

17 Радомир Бундало  
Разредна настава / 

Предметна настава 
Верска настава    

18 Оливера Чекић Колари  III Дигитални свет  III Математичка   

19 Наташа Савић Биновац  II ,III Народна традиција 

Дигитални свет 

 II /III Драмско-

рецитаторска  
 

20 Љиљана Ђорђевић Разредна настава Луњевац  I/  II, IV Народна традиција 

Грађанско васпитање 

 I/  III/IV Ликовна секција 
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21 Гордана Јанковић 

 

Клари  I     

22 Зорица Хранисављевић Ландол   I/ II   I/II Ликовна секција 

23 Јелена Гачић Колар II    Рецитаторска, драмска 

секција 

24 Драгана Чушевић Ландол  IV Пројектна настава  IV Драмско- рецитаторска 

секц 

25. Наташа Живковић Бновац  I,IV Грађанско 

васпитање,пројектна 

настава 

 III Ликовна, литерарна 

секција 

26. Снежана Попвић Колари IVразред Пројектна настава  IV  

27 Миријана Тирнанић Енглески језик 5/1, 6/1, 6/2,7/1, 8/1   6/1  

28 Данијела Јаковљевић Руски језик 6/1, 6/2,7/1     

29. Драгана Дачић Руски језик 5/1, 8/1     

30. Лидија Јанковић Музичка култура 5/1, 6/1, 6/2,7/1, 8/1 Хор и оркестар   Хорска секција 
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5.3. СТРУКТУРА 40-ЧАСОВНЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ СВИХ ЗАПОСЛЕНИX 
 

Р
ед
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Име и презиме 
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О
б

ав
ез

н
и

  
н

ас
та

в
н

и
 

п
р
ед

м
ет

и
 

И
зб

о
р
н

а 
н

ас
та

в
а
 

С
п

о
р
т.

 а
к
ти

в
н

о
ст

и
 

Д
о
д

ат
н

а 
н

ас
та

в
а 

Д
о
п

у
н

ск
а 

н
ас

та
в
а
 

С
л
о
б

о
д

н
е 

ак
ти

в
н

о
ст

и
,с

ек
ц

и
је

 

Р
аз

р
ед

.с
та

р
еш

и
н

а 

П
р
и

п
р
ем

н
а 

н
ас

та
в
а
 

У
К

У
П

Н
О

 

П
р
и

п
р
ем

а 

В
о
ђ
ењ

е 

д
о
к
у
м

ен
та

ц
и

је
 

Р
ад

 у
 с

тр
у
ч

. 

о
р
га

н
и

м
а 

Р
у
к
о
в
о
ђ
ењ

е 

ак
ти

в
о
м

, 
ст

р
. 
в
ећ

ем
 

С
тр

у
ч

н
о
 

у
са

в
р
ш

ав
ањ

е 

М
ен

то
р
ск

и
 р

ад
 

С
ар

ад
њ

а 
 с

а 

р
о
д

и
те

љ
и

м
а 

Д
еж

у
р
ст

в
о
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Е
Г

А
 

1. Миодраг Манасијевић 17,0     2,0 2,0 3,0     24,0 11,0 1,0 0,5 1,0 0,5   0,5 1,5 40,0 

2. Олга Терзић 4,0       0,5   1,0 0,5 6,0 2,0 0,3 0,2   0,1   0,2 0,2 9,0 

3. Јелена Гачић 19,0 1,0     2,0 1,0 1,0   24,0 10,0 1,5 0,5 0,5 0,5   1,5 1,5 40,0 

4. Ана Томић 20,0     2,0 2,0   1,0 1,0 26,0 12,0 1,0 0,5 0,5 0,5   0,5 3,0 44,0 

5. Марија Николић 10,0     0,5 1,0     0,5 12,0 5,0 0,5 0,4 0,5 0,5   0,5 0,6 20,0 

6. Сандра Драгашевић 4,0 2,0   0,5 0,5     0,5 7,5 3,0 0,3 0.30   0,5   0,3 0,4 12,0 

7. Милица Ранчић 9,0 1,0   1,0 0,5     0,5 12,0 5,0 0,5 0,4 0,5 0,3   0,3 1,0 20,0 

8. Зоран Шакић 8,0       1,0     1,0 10,0 4,0 0,3 0,3   0,2   0,2 1,0 16,0 

9. Ивана Марковић 1,0 2,0             3,0 1,5 0,2 0,3   0,3   0,2 0,5 6,0 

10. Душан Јоксимовић 15,0         2,0 1,0   18,0 7,5 0,5 0,5 0,5 0,5   0,5 2,0 30,0 

11 Ненад Стевановић 6,0         1,0     7,0 3,0 0,3 0,2   0,2   0,2 1,1 12,0 

12 Лидија Јанковић 6,0 1,0       1,0     8,0 4,0 0,3 0,3   0,3   0,2 0,4 13,5 

13 Данијела Јаковљевић   10,0   1,5 2,0       13,5 6,0 0,5 0,5   0,5   0,5 2,0 23,5 

14 Драгана Дачић   6,0 0,7 0,5         7,2 3,5 0,3 0,2   0,3   0,2 0,5 12,2 
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15 Драгана Јовичић 14,0       3,0       17,0 7,0 0,5 0,5 0,5 0,5   0,5 1,5 28,0 

16 Маријана Јурић 7,0       1,0 0,5     8,5 3,5 0,2 0,2 0,5 0,2   0,1 0,8 14,0 

17 Виолета Мирковић 8,0     0,5 1,0     0,5 10,0 4,0 0,3 0,3   0,3   0,2 0,9 16,0 

18 Наташа Савић 19,0       2,0 2,0 1,0   24,0 10,0 1,5 0,5   0,5   1,5 2,0 40,0 

20 Оливера Чекић 19,0     1,0 2,0 1,0 1,0   24,0 10,0 1,5 0,5 0,5 0,5   1,5 1,5 40,0 

21 Љиљана Ђорђевић 19,0 1,0   0,5 1,0 0,5 1,0   23,0 10,0 1,5 0,5   0,5   1,5 2,0 39,0 

23 Зденка Јанковић 12,0         1,0 1,0   14,0 6,0 0,5 0,5   0,5   1,0 1,5 24,0 

24 Радомир Бундало   6,0       1,0     7,0 2,5 1,0 0,3   0,3   0,3 0,6 12,0 

25 Маријана Тирнарић 12,0     1,0 2,0   1,0   16,0 6,0 0,5 0,5 0,5 0,5   1,0 1,0 26,0 

26 Драгана Чушевић 19,0 1,0   1,0 1,0 1,0 1,0   24,0 10,0 1,5 0,5   0,5   1,5 2,0 40,0 

27 Зорица Хранисављевић 19,0       2,0 2,0 1,0   24,0 10,0 1,5 0,5   0,5   1,5 2,0 40,0 

28 Гордана Јанковић 18,0       2,0 3,0 1,0   24,0 10,0 1,5 0,5 0,5 0,5   1,5 1,5 40,0 

29 Снежана Поповић 19,0 1,0   1,0 1,0 1,0 1,0   24,0 10,0 1,5 0,5   0,5   1,5 2,0 40,0 

30 
Тања Ђорђевић 

Хамидовић 
6,0       1,0       7,0 3,0 0,5 0,5   0,5     0,5 12,0 

31 Наташа Живковић 19,0 1,0     2,0 1,0 1,0   24,0 10,0 1,5 0,5 0,5 0,5   1,5 1,5 40,0 
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6. НАСТАВНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ 

 

 

6.1. ПЛАН РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

 

Руководилац: Јулијана Ивановић 

Р.Б. САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

1. 

- разматрање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе и 

Извештаја о раду директора 

- утврђивање предлога Годишњег плана рада за шк.2022/23.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 

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 

II 
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- разматрање извештаја Стучних већа, Актива и Тимова 

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 периода 

- 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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6.2. 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 Јулијана 

Ивановић, директор школе. 

 

Колегијум чине: 

- Снежана Поповић, руководилац Стручног већа за разредну наставу 

- Маријана Јурић, руководилац Стручног већа за предметну наставу 

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

- Миодраг Манасијевић, руководилац стручног већа за област предмета друштвених наука 

- Душан Јоксимовић, руководилац стручног већа за област предмета вештина и уметности 

- Драгана Ристић, руководилац Тима за самовредновање 

- Ана Томић, руководилац Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања 

- Маријана Тирнарић, руководилац Тима за безбедност 

- Драгана Јовичић, руководилац Тима за школско развојно планирање 

- Данијела Станојевић, руководилац тима за праћење реализације школског програма  

- Саша Бојанић Стевановић, Тим за професионални развој 

- Драгана Чушевић руководилац Тима за развој међупредметних компетенција и 

предузетништво 

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

- Марина Брађан, руководилац Тима за инклузивно образовање 

 

Педагошким Колегијумом председава директор школе. Програм рада педагошког колегијума је 

донет 13.09.2022.године.  Планиране су месечне седнице, а уколико се укаже потреба и чешће. 

 

 

месец АКТИВНОСТ РЕАЛИЗАТОР 

С
еп

те
м

б
ар

 Формирање Педагошког колегијума 

Упознавање нових чланова са начином рада и 

овлашћењима педагошког колегијума 

Израда годишњег плана рада 

Договор око обележавања Дечје недеље 

Директор 

Директор 

Педагошки колегијум 

Колегијум 

  
  
  
 О

к
то

б
ар

 

Индивидуални образовни планови ученика – 

разматрање и усвајање 

Анализа адаптације, успеха и понашања 

ученика петог разреда 

Извештај о раду тима за самовредновање 

Педагог 

 

Одељенски старешина 5. 

разреда 

Руководилац тима 
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Н
о
в
ем

б
ар

 Анализа досадашњих васпитно дисциплинских 

мера 

Решавање евентуалних проблема  

Разматрање извештаја о успеху и владању на 

крају првог класификационог перида  

Педагог 

Према потреби 

Маријана Јурић и Оливера 

Чекић 

Д
ец

ем
б

ар
/ј

ан
у
ар

 

Руководиоци стручних актива и већа подносе 

извештаје о раду у претходном периоду 

Договор о организацији обележавања школске 

славе 

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 

 

Ф
еб

р
у
ар

 

Анализа успеха ученика са слабим oценама 

(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, измене и допуне планова, 

анализа, усвајање 

Осврт на стручно усавршавање у овој години 

Руководиоци стручних 

актива 

Руководиоци стручних 

актива 

Марина Брађан  

Директор школе 

М
ар

т 

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 

 

Сандра Драгашевић 

Педагог 

А
п

р
и

л
 

Анализа посећених часова 

Анализа ваннаставних активности 

Организација Смотре литерарног 

стваралаштва „Извор живе речи“ 

Директор/педагог 

Педагог 

Директор 
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М
ај

 

Информисање о резултатима са такмичења 

наших ученика 

Анализа завршних резултата такмичења и 

корелација са реализацијом ваннаставних 

активности 

Анализа напредовања ученика који прате 

наставу по ИОП-у 

Директор/педагог 

 

Марина Брађан 

Ју
н

 

Предлог набавке наставних средстава за 

наредну школску годину 

Анализа реализације припремне наставе 

Извештаји о реализацији екскурзије 

Директор и руководиоци 

стручних већа 

Педагог 

 

Стручне вође пута 

А
в
гу

ст
 Анализа резултата завршног испита 

Предлог активности колегијума за следећу 

школску годину 

Педагог 

Руководиоци стручних 

актива и тимова 

 



 

 

6.3. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ  

 
Руководилац꞉ Снежана Поповић 

Септембар 

-Иницијални тестови,годишњи и месечни планови рада  

-Избор штампе за ученике , oпредељивање за семинаре у текућој 

школској години  

-План одржавања часова наставника у четвртом разреду  

-Осмишљавање и организовање активности поводом обележавања „Дечје 

недеље“ и недеље спорта.  

-Пројекат МП – Покренимо нашу децу 

- Договор о припреми задатака за проверу знања ученика и уједначавање 

критеријума 

-Усвајање распореда часова 

-Укључивање ученика у допунску и додатну наставу 

Октобар 

-План дружења учитеља и ученика наше школе  

-Организација јесењег кроса  

-Анализа досадашњих резултата ученика првог разреда 

Новембар 
-Анализа успеха после првог класификационог периода  

-Консултације око пружања помоћи ученицима који спорије напредују 

Децембар -Припреме за обележавање Нове године 

 

Јануар 

 

-Припреме за обележавање Светог Саве  

-Реализација наставних планова и програма 

 -Анализа успеха на крају првог полугодишта 

-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 успешности 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 
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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  

-Анализа дружења учитеља и ученика  

-Анализа одржаних часова наставника у четвртом разреду 

Август 

-Избор руководиоца актива и израда годишњег плана рада  

-Упознавање са евентуалним изменама у плановима и програмима рада 

-Усаглашавање форме и садржаја месечних планова рада 

-Доношење плана набавке наставних средстава 

 

  

6.4. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ПРЕДМЕТНУ НАСТАВУ  

 

Руководилац꞉ Маријана Јурић 

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, р. 

старешине 

9. Утврђивање успеха и владања XI Председник педагог, 
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ученика на крају првог 

класификационог периода 

стручног већа директор, 

разредне 

старешине 

10. 

Анализа реализације Плана и 

програма рада већа у првом 

полугодишту 

XII 
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 

XII Педагог 

председник 

већа, сви 

чланови 

12. 

Проблеми у савладавању градива 

у току првог полугодишта и 

предлог мера за њихово 

превазилажење 

XII 
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, сви 

чланови 

15.
* 

Смотра “Извор живе речи“-начин 

реализације у оквиру разредних 

већа и припреме за Смотру 

V 
Председник 

стручног већа 

педагог, 

директор, сви 

чланови 

16. 
Утврђивање успеха и владања 

ученика на крају школске године 
VI 

Председник 

стручног већа 

педагог, 

директор, сви 

чланови 

17.
* 

Похвале и награде ученицима 

који су били успешни на 

такмичењима 

VI 
Председник 

стручног већа 

педагог, 

директор, сви 

чланови 

18. 
Избор председника већа и актива 

за наредну школску годину 
VIII 

Председник 

стручног већа 

педагог, 

директор, сви 

чланови 
*
Због епидемиолошке ситуације редни бројеви са звездицом можда неће бити остварени. 
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6.5. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА ПРИРОДНИХ 

НАУКА 
 

Руководилац꞉Марија Николић 

Време 

реализације 
Активности 

Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

С
еп

те
м

б
ар

 

-Израда и усвајање плана рада  

-Планирање реализације контролних вежби и 

писмених задатака 

-Избор ученика и договор о раду 

додатне,допунске и ваннаставних активности 

-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 

О
к
то

б
ар

 -Предлагање нових облика рада и употреба 

савремених наставних средстава(предлози за 

набавку наставних средстава) 

-Организација и анализа постигнутих резултата 

на иницијалном тесту 

Договор, 

дискусија 

Чланови 

Стручног 

већа 

Н
о
в
ем

б
ар

 

-Анализа успеха на крају првог тромесечја 

-Проблеми који се јављају у настави  и предлози 

за њихово отклањање 

-Сарадња са већем разредне наставе 

Извештавање 

дискусија 

Чланови 

Стручног 

већа 

Д
ец

ем
б

ар
 

Ја
н

у
ар

 

-Припрема ученика за такмичење и 

организација такмичења 

-Анализа успеха ученика на крају првог 

полугодишта,реализација наставног плана и 

предлагање мера за побољшање успеха ученика 

Организација 

такмичења, 

извештавање 

Чланови 

Стручног 

већа 

Ф
еб

р
у
ар

 -Договор оорганизовању часова редовне 

наставе,примена саврамених 

информационо.комуникационих технологија 

-Текућа питања 

Договор, 

Дискусија 

 

Чланови 

Стручног 

већа 

М
ар

т 

-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 другог тромесечја 

Дискусија 

извештавање 

Чланови 

Стручног 

већа 
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А
п

р
и

л
 

-Анализа такмичења ученика 

-Анализа резултата пробног тестирања ученика 

Дискусија 

извештавање 

Чланови 

Стручног 

већа 

М
ај

 

-Анализа успеха на крају другог полугодишта 

ученика осмог разреда,реализација наставног 

плана и програма,предлози за посебне дипломе 

-Анализа резултата завршног испита 

Дискусија 

извештавање 

Чланови 

Стручног 

већа 

Ју
н

 

-Анализа успеха на крају другог полугодишта 

ученика петог,шестог и седмог разреда 

-Реализација наставног плана и програма 

-Анализа и дискусија о одржаним часовима 

Извештавање 

Чланови 

Стручног 

већа 

 

А
в
гу

ст
 

-Избор председника стручног већа 

-Анализа резултата стручног већа у претходној 

школској години 

-Предлози за израду плана стручног већа 

-разно 

Дискусија 

Чланови 

Стручног 

већа 

 

 

 

6.6. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА 

ДРУШТВЕНИХ НАУКА  
 

Руководилац꞉ Миодраг Манасијевић 

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. 

 

АВГУСТ 
-Избор руководиоца Стручног већа 

-Усвајање плана и програма већа 

СЕПТЕМБАР 

-Усвајање плана и програма рада Стручног већа 

-Корелација наставе по предметима(хоризонтално и 

вертикално) 

-Договор око избора семинара(стручно усавршавање) 

-Расподела постојећих наставних средстава 

-Договор око распореда одржавања обавезних ваннаставних 

активности и секција 
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ОКТОБАР 

-Пријављивање наставника за држање угледних часова 

-Осмишљавање и организовање активности поводом 

обележавања,,Дечје недеље“ 

 -Анализа опредељивања ученика за додатну наставу и 

секције 

 -Организовање јесењег кроса 

НОВЕМБАР 
-Анализа успеха на крају првог класификационог периода 

-Анализа рада секција и реализација часова додатног рада 

ДЕЦЕМБАР 

-Корелација наставе 

 -Пробни тест у оквиру припремне наставе(пратити и 

обавештавати родитеље) 

ЈАНУАР 

-Анализа успеха на крају првог полугодишта 

 -Припреме за обележавање Светог Саве 

 -Стручно усавршавање 

ФЕБРУАР 

-Размена искустава стечених на стручним семинарима 

-Договор о организацији ученика за такмичење 

-Организовање припремне наставе 

МАРТ 

-Анализа постигнутих резултата на школским и општинским 

такмичењима 

-Организовање прославе8.марта 

-Анализа оптерећености ученика домаћим задацима и 

писменим проверама 

АПРИЛ 

-Анализа успеха на крају трећег класификационог периода 

-Припреме за Смотру литерарног стваралаштва 

-Предстојећа екскурзија ученика 

-Организација пролећног кроса 

МАЈ 

-Анализа постигнутих резултата на такмичењима 

-Извођење екскурзије 

-Припреме за Смотру 

ЈУН 

-Анализа успеха на крају другог полугодишта 

-Анализа реализације наставе и ваннаставних активности 

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

УМЕТНОСТИ 
                                                                                                                                                                                                                                   

Руководилац꞉ Душан Јоксимовић   

СЕПТЕМБАР 

1. Активности у интеракцији „наставник-ученик“, 

2. Присуство семинарима,  

3. Припрема деце за предстојећа спортска такмичења из 

претходно планираних спортова и одлазак на такмичења, 

4. Почетна мофолошка и физичка мерења ученика 

5. Припрема ученика за јесењи школски крос 

6. Одабир ученика за хор и оркестар. 

7. Разно 

ОКТОБАР 

1. Учешће на семинарима,  

2. Реализација јесењег школског кроса,  

3. Припрема ученика за предстојећа такмичења у оквиру 

спортских секција,  

4. Украшавање школског хола јесењим бојама 

5. Певање хорских песама  

НОВЕМБАР 

1. Учешће на семинарима  

2. Припрема ученика за предстојећа такмичења у оквиру 

спортских секција,  

3. Разно 

ДЕЦЕМБАР 

1. Припрема ученика за предстојећа такмичења у оквиру 

спортских секција,  

2. Припрема и поставка изложбе „Зима“,  

3. Певање новогодишњих песама и припрема за Светосавску 

приредбу. 

4. Разно 

ЈАНУАР 

ФЕБРУАР 

1. Припрема ученика за такмичења,  

2. Учешће на семинарима,  

3. Припрема и поставка изложбе поводом школске славе Св. 

Саве,  

4. Увежбавање хора и оркестра,  

5. Разно 

МАРТ 

1. Припрема ученика за такмичења  

3. Припрема за такмичења и учешће на такмичењу из малог 

фудбала 

4. Певање и свирање пролећних песама  

5. Припрема и поставка изложбе „Пролеће“ 

6. Разно 

АПРИЛ 
1. Припрема ученика за такмичења 

2. Присуство семинарима, 
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4. Припрема за крос РТС-а  

5. Израда и поставка ускршњих декорацијау холу школе и 

сликање у природи, . 

6. Разно 

МАЈ  

 

ЈУН 

1. Реализација кроса РТС –а,  

2. Реализација додатне и допунске наставе,  

4. Реализација спорстких такмичења у склопу дечије недеље,  

5. Припрема и поставка изложбе од рециклираног материјала.  

6. Завршња мерења ученика ради праћења њиховог развоја  

7. Утврђивање резултата на крају школске 2017/2018. године  

8. Избор председника актива за наредну школску годину,  

9. Расподела задужења међу члановима, израда и усвајање 

плана и програма за наредну школску годину 
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7. ПЛАНОВИ  СТРУЧНИХ АКТИВА И ТИМОВА У ШКОЛИ 
 

7.1. АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ  ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ТОКОМ ШКОЛСКЕ 2022/23 

ГОДИНЕ 

 

Стручни  актив за развојно планирање формиран је на Наставничком већу одржаном 23.08.2022.Чланови актива су: 

 Јулијана Ивановић, Директор школе,професор разредне наставе 

 Драгана Јовичић,наставник енглеског  језика 

 Драгана Чушевић, професор разредне наставе                                             

1.ОБЛАСТ I СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ: 

ЦИЉ:       Обједињавање рада тимова око заједничког циља. 

Активности 
Носиоци 

Активности 

Време 

Реализације 
Инструменти 

Очекивани 

резултат 

Усклађивање рада свих тимова школе Сазивање 

Колегијума са циљем одабира заједничких 

активности тимова Колегијум издваја и бира 

садржаје  из ШРП-а које ће тимови уврстати у своја 

годишња планирања. 

Тимови планирају свој рад и упознају све 

интересне групе са својим плановима рада 

Реализација планираних активниости у оквиру 

тимоваж 

Периодична извештавања  

Педагошки 

колегијум 

Август 2022. 

(активност пренета из школске 

2021/22) 

Извештај 

тимова 

Акциони 

планови садрже 

активности 

усклађене са 

циљем 
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3.ОБЛАСТ ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

       ЦИЉ      :   Мотивисати већи број ученика да похађа часове додатне наставе.  

Активности 
Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

инструмент

и 
Очекивани резултат 

Награђивање ученика бесплатном екскурзијом за неко од прва три 

места на окруженим такмичењима из предмета који су предвиђени 

завршним испитом..(Информисање и мотивисање ученика за 

похађање додатне наставе.Информисање родитеља о награђивању 

ученика) 

директор Септембар 2022. Записник о 

реализованој 

екскурзији 

100% награђених 

ученика је добило 

бесплатну екскурзију 

 

4.ОБЛАСТ   ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

ЦИЉ. Развој социјалних вештина и толеранције, као и осавремењивања метода учења. 

Активности 
Носиоци 

активности 

Време 

реализације 
инструменти 

Очекивани 

резултат 

Формирање тима за израду сценарија часова о различитим 

техникама учења. Тим израђује детаљне сценарије часова о 

техникама учења и узпознаје одељењске старешине са 

сценаријима. 

Одељенске старешине реализују ове часове током часова 

одељенске заједнице и разговарају о примени наученог 

Одељењске 

старешине и 

педагог 

Септембар 

2021.и 2022. 

(активност је 

пренета из 

претходне 

школске 

године) 

Садржаји ЧОС-

ова 

80% је 

упознато са 

различитим 

техникама 

учења 

Израда сценарија  за 4 – 5 радионица на основу програма Умеће 

одрастања, Учионица добре воље и сл.  

 Избор тема ЧОС-ова који подржавају радионице. 

Обука одељенских старешина  за реализацију радионица. 

Стручни сарадник одржава уводну радионицу са одељенским 

старешином. Одељенске старешине спроводе остале радионице. 

Тим за борбу против дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања анализира степен и врсту сукоба међу ученицима 

пре и након спровођења овог програма 

Одељењске 

старешине и 

педагог 

Септембар  

2022. 

Садржаји ЧОС-

ова 

Реализовано 

је 2/3 од 

планираног 

броја 

радионица 
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Утврђивање пропозиција за реализацију квиза у разредној и 

предметној настави 

Упознавање свих интересних група са пропозицијама квиза.  

Организација и спровођење квиза. 

Постављање фотографија и извештаја о реализацији квиза на 

друштвене мреже 

Подизање нивоа дигиталних компетенција ученика у 

образовању. 

Анализа резултата самовредновања о потребним дигиталним 

алатима за реализацију наставе. 

Избор дигиталних алата. 

 Избор наставника који ће спроводити обуке за примену 

различитих дигиталних алата. 

Обука ученика за примену дигиталних алата 

Ђачки 

парламент 

 

 

 

 

 

Наставници 

техничких 

предмета 

 

 

 

Децембар 

2021. и 2022. 

(активност је 

пренета из 

претходне 

године) 

 

Октобар   

2022. 

Фото 

документација 

 

 

 

 

 

Интервју са 

наставницима и 

анкетирање 

ученика 

Квиз знања 

је релизован 

 

 

 

 

 

Ученици 

користе више 

дигиталних 

алата након 

обуке 

 

 

5.ОБЛАСТ:ЕТОС 

ЦИЉ: Чешће укључивање родитеља у активности школе. 

Активности Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

инструменти Очекивани 

резултат 

Увођење вршњачке медијације за ученике од трећег до 

осмог разреда. 

Информисање наставника о разлозима и начину увођења 

вршњачке медијације у одељења. 

 Избор вршњачких медијатора у свим одељењима. 

 Обука вршњачких медијатора. 

Спровођење медијације у одељењима. 

 Месечно одржавање састанака медијатора из предметне 

наставе са педагогом школе. 

Одељенске 

старешине и 

педагог 

Септембар 

2022. 

Записници 

одељенске 

заједнице 

Сва одељења 

имају изабране 

медијаторе 
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6.ОБЛАСТ:OРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ 

ЦИЉ: Боља искоришћеност постојећих  ресурса у циљу развоја школе.  

Активности Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

инструменти Очекивани 

резултат 

Обавештавање свих органа школе о планираној активности 

прикупаљања средстава за награђивање ученика. 

Информисање родитеља у циљу предстојеће акције. 

Прикупљање средстава. 

Набавка награде за ученика генерације 

Директор Од јануара 

2021.је започето 

и наставља се 

уи наредном 

периоду 

Записници и 

рачун 

Средства су 

обезбеђена 

Израда табеле за прикупљање података о стручном 

усавршавању. 

Презентовање стечених знања са семинара  на стручним или 

наставничким већима. 

Одржавање најмање два часа уз присуство колега са 

применом стеченог знања са семинара. 

Евидентирање одржаних часова (табела, огласна табла). 

Наставници Од  јануара 

2022.(активност 

је делимично 

реализована –

наставници су 

обавештени и 

постоји табела) 

Наставити у 

2022. 

Прирпеме 

наставника 

70% наставника 

примењује стечена 

знања 

Директор утврђује термин посете фабрици. 

Стручна већа осмишљавају тематски дан и информишу 

предметне наставнике.  

Наставници припремају садржаје усклађене са циљем 

тематског дана. 

Реализација тематског дана – посета ученика фабрици.  

Разговор са ученицима о тематском дану. 

Постављање фото-галерије  

Директор и 

одељенске 

старешине 

осмог разреда 

Април/мај 

2022. 

(активност 

пренета из 

2021/22) 

Извештај Посета је 

организована 
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Родитељи, стручњаци у одређеним областима, презентују 

своје занимање 

Одељенске старешине свих разреда дају предлоге родитеља 

предавача.  

Одабир родитеља предавача на основу завршене средње 

школе. 

Утврђивање термина предавања у договору са родитељима 

предавачима.  

Спровођење предавања.  

Представници Ђачког парламента осмог разреда пишу 

извештај о предавању.   

Родитељи Друго 

полугодиште 

2023. 

Записници са 

ЧОС-ова и 

извештај Тима 

за ПО 

60% родитеља 

стручњака 

презентује своје 

занимање 
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7.2. ПЛАН РАДА АКТИВА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 
 

Руководилац Тима꞉ Драгана Ристић 

Тим за самовредновање чине стручни сарадници, наставници, родитељи, ученици и директор школе. Циљ самовредновања је стицање увида у 

оствареност планираних циљева, квалитет рада школе, тешкоће и препреке на које наилазимо и области које је потребно унапредити. У школској 

2022/2023. години сагледаће се показатељи самовредновања више различитих области квалитета.   

Чланови Тима за самовредновање у шк. 2022/23. су: 

1. Драгана Ристић, педагог – руководилац тима 

2. Зденка Јанковић, наставник технике и технологије 

3. Марина Миљковић, представник Школског одбора 

4. Бојана Јовановић, представник Савета родитеља 

5. Кристина Нешић, представник Ученичког парламента 

 

Садржај/ Активност 

Начин 

реализације 

и праћења 

Време 

реализације 

Реализатори / 

сарадници 
Исходи 

- Формирање Тима за самовредновање 

- Доношење и усвајање плана рада за текућу школску 

годину. 

Састанак, 

извештаји 
Август 2022. год 

Директор 

Педагошки 

колегијум 

Чланови тима 

Формиран је тим 

Сачињен је план рада 

за школску 2022/23. 

годину 

-Укључивање свих циљних група у вредновање 

појединачних области квалитета   

Одређивање: Приоритетних области квалитета по 

стандардима, Развојног циља, Акционих планова, Плана 

евалуације.  

-Избор активности тима за шк. 2022/23.год. 

- Одређивање мера за обезбеђивање квалитета и развој 

школе.  

Наставничко 

веће, активи, 

састанци 

Извештаји 

Септембар 2022. 

Год 

Координатор и 

чланови тима за 

ШРП 

Одређене 

приоритетне области, 

план активности за 

реализацију 

самовредновања 
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- Израда Акционог плана тима  

- Избор метода и техника које ће се користити за 

прикупљање података за стандарде квалитета.  

- Договор око активности и подела послова.  Подела 

задужења члановима тима.  

Састанци, 

записници 

Септембар 2022. 

Год 

Тим за 

самовредновање и 

вредновање рада 

школе 

Израђен Акциони 

план 

- Израда  упитника за ученике од 4. до 8. разреда и 

прикупљање потребних  података за реализацију  

- Анкетирање ученика  

- Сарадња са активима, већима и тимовима 

Састанак, 

записници 

Новембар 

децембар  

Тим за 

самовредновање 

Израђени упитници, 

извршено 

анкетирање ученика 

- Статистичка обрада добијених података 

- Анализа анкете – резултати одговора ученика  

Састанак, 

записници  
Фебруар   март 

Тим за 

самовредновање 

Обрађени подаци, 

обављена анализа 

добијених одговора 

- Израда  упитника за ученике, наставнике, запослене, и 

све друге актере прикупљање потребних  података за 

реализацију  

- Анкетирање свих циљних група  

Састанак, 

записници 
Април  

Тим за 

самовредновање 

Израђени упитници, 

извршено 

анкетирање учесника 

- Статистичка обрада добијених података 

- Анализа анкете – резултати добијених одговора  

Састанак, 

записници  
Мај 

Тим за 

самовредновање 

Обрађени подаци, 

обављена анализа 

добијених одговора 

Планирање наредних активности  у оквиру процеса 

самовредновања.  

Израда мера за побољшање рада школе   

Израда извештаја Тима за самовредновање  

Састанак, 

записник, 

извештаји   

Јун 

Тим за 

самовредновање и 

вредновање рада 

школе 

Сачињене су мере за 

побољшање 

Израђен извештај 
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7.3. ПЛАН РАДА СЕКЦИЈА 

 

 Назив секције Село Годишњи фонд часова 

 Драмскo- рецитаторска 

Биновац 

36 

Р
А

З
Р

Е
Д

Н
А

 Н
А

С
Т

А
В

А
 

Maтематичка 36 

Хор 36 

Драмско-рецитаторска 

Ландол 

36 

Математичка 36 

Ликовна 36 

Ритмичка 36 

Математичка 

Колари 

36 

Ритмичка 36 

Драмска 36 

Рецитаторска 36 

Ликовна Луњевац 36 

 П
Р

Е
Д

М
Е

Т
Н

А
  
Н

А
С

Т
А

В
А

 

Хор и оркестар 72 

Драмска 36 

Литерарна 18 

Спортска 108 

Ликовна 43 

Информатичка 36 

Саобраћајна 36 

Верска настава 36 

Укупан фонд за целу школу 817 
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7.4. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРЈЕНТАЦИЈУ 
 

Руководилац꞉Саша Бојанић Стевановић 

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. 2022/23. год 

Педагог Септембар 2022. 

Анкетирање ученика о њиховим жељама везаним за 

упис у средње школе 

Педагог Октобар-

новембар 2022.  

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 2022 

Обједињавање података о успехи и интересовањима 

сваког ученика 

Педагог Фебруар – март 

2023. 

Индивидуални разговори са свим ученицима осмог 

разреда 

Педагог Април – мај 2023.  

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 2023. 
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7.5. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
 

Руководилац꞉Марина Брађан    

Време 

реализ. Садржај , активности 
Носиоци и 

сарадници 
Начин и исходи 

С
еп

те
м

б
ар

 2
0
2

2
.г

о
д

и
н

е 

Конституисање тима и израда 

годишњег програма рада уз 

поштовање прописаних мера 

заштите 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 

Директор, 

педагог, 

олигофренолог

, разредне 

старешине и 

предметни 

наставници 

ученика који 

раде по ИОП-у 

Записници о одржаним 

састанцима тима. 

Усвојен план рада тима за 

школску 2021/2022.год 

Израђени педагошки профили  

и ИОП за наредни период. 

О
к
то

б
ар

 

2
0
2

2
.г

о
д

и
н

е 

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,ро

дитељи 

ученика који 

раде по ИОП-

у. 

Записници о одржаним 

састанцима тима, донете 

одлуке и начини спровођења 

тих одлука 

Н
о
в
ем

б
ар

 

2
0
2
2
.г

о
д

и
н

е Евалуација ИОП-а након 

првог класификационог 

периода за ученике који су 

први пут обухваћени истим, и 

израда новог ИОП-а -Стручно 

усавршавање чланова СТИО. 

- Чланови 

тима, учитељи, 

предметни 

наставници, 

родитељи 

ученика који 

раде по ИОП-у 

Записници са састанака. 

Урађене евалуације и 

испланиране нове активости 

за наредни период.-Одлазак 

на семинаре и размена 

искустава са колегама из 

осталих школа. 

Д
ец

ем
б

ар
 

2
0
2
3
.г

о
д

и
н

е 

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 

учењеПраћење 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 
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Ја
н

у
ар

 /
Ф

еб
р
у
ар

 2
0
2
2
.г

о
д

и
н

е 

Израда евалуација за 

претходни период и израда 

планова активности за период 

фебруар – јун 2023.године 

Анализа проблема и 

потешкоћа на које 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 

Израда плана транзиције  

Чланови тима, 

родитељи, 

учитељи и 

наставници 

који раде са 

децом по 

ИОП-у 

Урађене евалуације 

постигнућа ученика  и на 

основу њих планиране 

активности за наредни 

периодИзрада новог 

педагошког профила и 

планирање активности за 

наредни период у сарадњи са 

родитељимаУрађен извештај о 

полугодишњем раду 

тимаУрађен план транзиције 

за ученике осмог разреда који 

наставу похађају по ИОП-у  

М
ар

т 

2
0
2
2
.г

о
д

и
н

е Израда ИОП-а за наредни 

период 

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 

А
п

р
и

л
 2

0
2
2
.г

о
д

и
н

е Континуирана подршка 

ученицима завршних разреда 

из осетљивих група да наставе 

школовање и да се адекватније 

професионално оријентишу 

Обележавање Међународног 

дана деце са аутизмомПробни 

завршни испит 

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 

Извештај о постигнутим 

резултатима на пробном 

испиту  

М
ај

/ 
Ју

н
 2

0
2
2
.г

о
д

и
н

е 

Израда евалуација за сваког 

ученика који је радио по ИОП-

у и комплетирање ученичких 

досијеаПрипрема 

прилагођеног тестовног 

материјала за полагање 

завршног испита за ученике 

осмог разреда који су наставне 

садржаје усвојили по ИОП-

уАнализа рада тима у току 

школске године и припрема 

завршног извештаја 

 Чланови тима, 

родитељи, 

учитељи и 

наставници 

који раде са 

децом по 

ИОП-у, 

педагог школе 

 Евалуација 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. 
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7.6. ПЛАН РАДА КОМИСИЈЕ ЗА КУЛТУРНУ И ЈАВНУ ДЕЛАТНОСТ 
                           

Руководилац꞉ Јелена Гачић 

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; 

- 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" 

• Приредба за ученике првог 

разреда 

• Израда пригодних паноа 

Чланови драмске секције, 

рецитаторске секције и 

хор нижих разреда. 

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) 

уУченици 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 
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рецитаторске 

секције.,наставница  

музичког васпитања, 

наставници српског језика 

и учитељице. 

Март 

-Прослава Дана жена 

Изложба ,, Мој поклон мами"(дечији 

цртежи и  разни  украси  који ће ученици 

направити на часовима ликовне секције ). 

 

1. „Радионица баснописаца“ за ученике 

трећег и четвртог разреда основних школа 

 

2. Литерарни конкурс „Одјеци Доситејевих 

мисли у мени“ за ученике седмог и осмог 

разреда основних школа 

Сви ученици од првог до 

четвртог разреда. 

 

 

 

 

 

 

Ученици седмог и осмог 

разреда 

Мај 
- Организација, реализација смотре „Извор 

живе речи" 

Чланови литералне 

секције ,хор и драмска 

секција. 

Јун 
-Завршна приредба ученика четвртог 

разреда . 

Ученици четвртог 

разреда. 

 

7.7. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ/УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, 

НАСИЉА ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 
 

Руководилац꞉ Ана Томић 

Програм је сачињен на основу Општег и Посебног протокола за заштиту ученика 

од насиља, злостављања и занемаривања 

ЦИЉ: Учинити школску средину што безбеднијим и подстицајнијим местом за сву 

децу и ученике. Циљ програма је унпређивање квалитета живота ученика у школи 

применом мера превенције за стварање безбедне средине за живот и рад ученика; мера 

интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање, занемаривање, односно 

када је угрожена безбедност ученика у школи. Потребно је и да све интересне групе буду 

укључене у подизање свести о значају благовременог препознавања и реаговања на 

насиље. Циљ је такође развијање толеранције и неговање богатства различитости и 

културе понашања у оквиру васпитно-образовних активности. 

Задаци тима за заштиту деце / ученика од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања 

- израда, реализација и евалуација програма заштите деце / ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања 

- идентификовање и информисање о случајевима насиља, уз поштовање личности 

детета / ученика 

- спровођење поступака и процедура реаговања у ситуацијама насиља 

- праћење и евидентирање свих врста насиља 
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- јачање и одржавање сарадње са надлежним службама ( Центар за социјални рад, 

МУП, Здравствени центар …) 

- тимски рад на превенцији насилног понашања или решавање оних ситуација у 

којима је насиље регистровано 

- саветодавни рад са ученицима и родитељима  

 

Чланови тима: 

Ана Томић, наставник математике, координатор 

Виолета Мирковић, наставник физике 

Драгана Ристић, педагог, члан 

Сандра Драгашевић, професор хемије, члан 

Мирјана Јовановић, представник Савета родитеља 

 

Акциони план превентивних активности заштите деце – ученика од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања  

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ 

Р.бр ОПИС АКТИВНОСТИ 
Но3иоци 

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. 
Организовање дежурства 

запослених 

Директор, Тим 

за заштиту 

ученика 

Септембар 
Месечни 

извештај 

Тима 

3. 

Учествовање наставника, 

ученика и родитеља у 

активностима у оквиру Дечје 

недеље и у школи 

организовати спортске дане и 

радионице 

Наставници 

разредне 

наставе и 

предметне 

наставе, ђачки 

парламент 

Октобар 
Месечни 

извештај 

Тима 

4. 

Обележавање 19. новембра- 

Светског дана борбе против 

злостављања деце 

ПП служба,  

наставници 

биологије 

Новембар 
Месечни 

извештај 

Тима 
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5. 
Обележавање Светског дана 

толеранције 

ПП служба, 

Тим за заштиту 

ученика 

Новембар 
Месечни 

извештај 

Тима 

6. 

Реализација радионица за 

ученике  о општим 

способностима и 

емоционалној интелигенције, 

као и о начинима подстицања 

ПП служба 

школе 

Септембар  

јун 

Месечни 

извештај 

Тима 

7. 

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 

8. „Кутија поверења“ 

Тим за заштиту 

ученика, ђачки 

парламент 

Септембар-

јун 

Месечни 

извештај 

Тима 

9. 

Промоција заштите животне 

средине и вођења здравог 

живот,и обележавање дана 

планете Земље 

наставници 

биологије, 

хемије, 

домаћинства, 

географије 

Април 
Месечни 

извештај 

Тима 

10. Анкетирање наставника, 

ученика и родитеља и 

утврђивање њихових предлога 

за унапређивање безбедности 

у школи нарочито у условима 

рада у време пандемије 

Тим за заштиту 

ученика 

Септембар  

јун 

Месечни 

извештај 

Тима 

 

11. Дефинисање правила 

понашања и последица 

кршења правила понашања 

Тим за заштиту 

ученика, 

наставници 

Септембар  

јун 

Месечни 

извештај 

Тима 

 

12. 

Вршњачка едукација из 

области превенција насиља 

Тим за 

заштиту, 

наставници, 

ПП служба 

Септембар  

јун 

Месечни 

извештај 

Тима 

 

 

13. 

Организовање  дружења и 

заједничких активности 

ученика са наставницима, 

тематски дан 

Тим за 

заштиту, 

наставници 

Септембар  

јун 

Месечни 

извештај 

Тима 
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7.8. ПЛАН РАДА КОМИСИЈЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА 

 
Завршни ипит је за ученике осмог разреда шк. 2022/23. године планиран од 21. до 

23.06.2023. године (среда – петак). Као и сваке године, у школи се спроводе све потребне 

активности за успешну реализацију завршног испита.  

 

Чланови комисије у шк. 2022/23. су: 

 Јулијана Ивановић,  

 Мирјана Јовановић,  

 Драгана Ристић,  

 Олга Терзић 
 

Динамика реализације припремних активности за полагање завршног испита је 

дата у следећој табели : 

 

Активност 
Временска 

динамика 

Одговорна 

особа 

Носиоци 

активности 

Формирање комисије за полагање 

завршног испита  

Фебруар 

2023. 
Директор Директор 

Конститутивни састанак Комисије 

(основне смернице за рад) 

Фебруар 

2023. 
Директор Директор 

Провера тачности података матичне 

књиге о ученицима и оценама у 6. и 7. 

разреду 

Март 2023. Секретар 
Одељ. стареш. и 

секретар школе 

Обавештавање Школске управе о 

саставу Комисије 
Април 2023. Директор Директор 

Пријављивање ученика који полажу 

пријемни испит или имају преко 17 

год. 

Април-мај 

2023. 
Секретар 

Школска уписна 

комисија 

Предлагање запослених који 

испуњавају услове за учешће у раду 

комисија за дежурство и прегледање 

тестова 

Мај – јун 

2023. 
Директор 

Школска уписна 

комисија 

Информисање запослених који су, од 

стране Школске управе, укључени  у 

комисије за дежурство  

Јун 2023. Директор 
Школска уписна 

комисија 

Провера документације ученика, 

потребне за полагање Завршног 

испита 

Јун 2023. 
Одељењске 

старешине 

Школска уписна 

комисија 

Обавештавање ученика о терминима 

и временској динамици полагања 

испита и добијања резултата  

Јун 2023. 
Одељењске 

старешине 

Школска уписна 

комисија 

Провера информисаности ученика о 

потребном прибору за сваки од три 

испита 

Јун 2023. 
Одељењске 

старешине 

Школска уписна 

комисија 

Присуство у Школи током завршног 

испита 

21-23. јун 

2023. године 
Директор 

Школска уписна 

комисија 

Праћење спровођења припремних 21-23. јун  Директор, шк. 
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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) 

2023. године  

Директор 

уписна комисија, 

комисије за 

шифровање , 

прегледање, 

супервизор... 

Праћење информсања ученика о 

постигнутим резултатима и даљим 

корацима 

Јун 2023. Директор 
Школска уписна 

комисија 

Праћење поступка жалби ученика 

другостепеној комисији 
Јун 2023 

Шк.уписна 

комисија 

Наставници свих 

седам предмета 

Праћење попуњавања листа жеља и 

уношења података са њих 
Јун 2023. 

Шк. уписна 

комисија 

Одељењске 

старешине 

Информисање ученика о потребној 

документацији за упис у средње 

школе 

Јун 2023. 
Шк.  уписна 

комисија 

Одељењске 

старешине 

Праћење другог круга расподеле Јул 2023. 
Шк.  уписна 

комисија 

Школска уписна 

комисија 

Подношење извештаја директору о 

спроведеној процедури 
Јул 2023. Школска уписна комисија 
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7.9. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ШКОЛСКОГ 

ПРОГРАМА 
 

Руководилац꞉ Данијела Станојевћ 

АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАТОРИ 

ВРЕМЕНСКА 

ДИНАМИКА 

Прећење реализације 

часова редовне наставе, 

допунских и додатних 

часова и секција 

 

Данијела 

Станојевић- 

библиотекар 

Педагог 
На 

полугодишту 

Тематско планирање у 

разредној и предметној 

настави 

Данијела 

Станојевић- 

библиотекар 

Наставничко веће 
На 

полугодишту 

План културних 

активности школе 

Ивана Марковић, 

наставник 

географије 

Председници 

Стручних већа 

разредне и предметне 

наставе, наставник 

музичке културе и 

физичког и 

здравственог 

васпитања 

На 

полугодишту 

Програм реализације 

школског спорта 

Данијела 

Станојевић- 

библиотекар 

Наставници физичког 

и здравственог 

васпитања 

На 

полугодишту 

Програм заштите од 

насиља, злостављања и 

занемаривања 

Гордана 

Јанковић- 

наставник 

разредне наставе 

Председник и чланови 

Тима 
квартално 

Програм рада Тима за 

безбедност 

Ивана Марковић, 

наставник 

географије 

Председник и чланови 

Тима 

На 

полугодишту 

Програм професионалне 

оријентације 

Данијела 

Станојевић- 

библиотекар 

Педагог, одељенске 

старешине 7. и 8. 

разреда 

На 

полугодишту 

Програм здравствене 

заштите 

Данијела 

Станојевић- 

библиотекар 

Наставник биологије квартално 

Програм заштите животне 

средине 

Ивана Марковић, 

наставник 

географије 

Наставник биологије квартално 

Програм социјалне заштите 

Данијела 

Станојевић- 

библиотекар 

дефектолог 
На 

полугодишту 

Програм сарадње са 

локалном самоуправом 

Гордана 

Јанковић- 

наставник 

разредне наставе 

директор 
На 

полугодишту 

Програм сарадње са 

породицом 

Гордана 

Јанковић- 
Наставничко веће 

На 

полугодишту 
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наставник 

разредне наставе 

Програм излета, екскурзија 

и наставе у природи 

Ивана Марковић, 

наставник 

географије 

Директор и 

председници 

Стручних већа 

разредне и предметне 

наставе 

 

Април, мај 

2023. 

Програм рада школског 

библиотекара 

Данијела 

Станојевић- 

библиотекар 

библиотекар 
На 

полугодишту 

Безбедност и здравље на 

раду 

Гордана 

Јанковић- 

наставник 

разредне наставе 

Секретар, директор Јун 2023. 

 

 

 
7.10. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ И 

СТВАРАЛАШТВО 

 
Чланови Тима су꞉ 

            Драгана Чушевић -координатор 

 Ана Томић, наставник, члан 

Наташа Савић, наставник,члан 

 

Циљеви програма Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништво: 

Циљеви образовања  су између осталог и развиjање компетенциjа за сналажење и 

активно учешће у савременом друштву коjе се мења;пун интелектуални, емоционални, 

социjални, морални и физички развоj сваког детета, ученика и одраслог, у складу са 

његовим узрастом, развоjним потребама и интересовањима;развиjање кључних 

компетенциjа за целоживотно учење, међупредметних компетенциjа и стручних 

компетенциjа у складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада и развоjем 

савремене науке и технологиjе 

Пружање подршке наставницима за развијање међупредметних компетенција 

повезивањем исхода инаставних садржаја са активностима наставника и ученика.Тим 

треба да помогне наставницима да буду у стању да: повезују исходе предмета са 

међупредметним компетенцијама;осмишљавају активности наставника и ученика којима 

се подстиче развој међупредметних компетенција;препознају улогу свог предмета у 

развоју међупредметних компетенција код ученика. 
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Компетенција Садржај /Активности 
Време 

реализације 
Учесници 

1. Компетенција 

за целоживотно 

учење 

Активности у Дечијој недељи 

Корелација предмета унутар стручних 

већа и са програмским садржајима 

осталих предмета 

Ликовне, драмске, еколошке,  музичке 

радионице – на различите теме,  

обележавање значајних датума... 

Израда самосталног пројекта 

Радионице, теме и пројекти на тему 

болести зависности, мере превенције, 

облици насиља, здраве исхране итд... 

септембар/  

октобар 

 

у току 

школске 

године 

 Ученици од 1. до 8. 

разреда;  

Учитељи; 

Одељењске 

старешине; 

Предметни 

наставници; 

стручни тимови 

2. Вештина 

комуникације 

Међународни дан толеранције 

Учешће на смотри „Извор живе  

речи“ 

Предавање и презентовање путем ИКТ-а 

Новембар/ мај 

 

У току 

школске 

године 

Ученици од 1. до 8. 

разреда;  

Учитељи; 

Одељењске 

старешине; 

Предметни 

наставници;библиот

екар, педагог 

3. Рад са 

подацима и 

информацијама  

Предавање и презентовање путем ИКТ-а 

Израда самосталног пројекта 

у току 

школске 

године 

Ученици од 1. до 8. 

разреда;  

Учитељи; 

Одељењске 

старешине; 

Предметни 

наставници 

4. Вештина 

сарадње 

Празници(тематско планирање) 

Нова Година 

Школска слава Свети Сава 

Учешће на смотри „Извор живе  

речи“ 

у току 

школске 

године 

Ученици од 1. до 8. 

разреда;  

Учитељи; 

Одељењске 

старешине; 

Предметни 

наставници, 

директор 

5. Вештина за 

живот у 

демократском 

друштву 

Међународни дан толеранције 

Радионице, теме и пројекти на тему 

болести зависности, мере превенције, 

облици насиља, здраве исхране итд... 

Хуманитарне акције на нивоу  школе 

(прикупљање школског   

прибора,  гардеробе,  средстава за 

хигијену и сл.) 

новембар 

 

у току 

школске 

године 

Ученици од 1. до 8. 

разреда;  

Учитељи; 

Одељењске 

старешине; 

Предметни 

наставници,  

библиотекар, 

педагог, стручни 

тимови 

6. Брига за 

здравље 

Спортска недеља 

У здравом телу здрав дух, спорт и 

здравље(тематско планирање) 

Радионице, теме и пројекти на тему 

болести зависности, мере превенције, 

облици насиља, здраве исхране итд... 

октобар 

у другом 

полугодишту 

 

у току 

школске 

године 

Ученици од 1. до 8. 

разреда;  

Учитељи; 

Одељењске 

старешине; 

Предметни 

наставници 
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7. Еколошка 

компетенција 

Акције – уређење школског  

простора, учионица 
април 

Ученици од 1. до 8. 

разреда;  

Учитељи; 

Одељењске 

старешине; 

Предметни 

наставници 

8. Естетска 

компетенција 

Школска слава Свети Сава 

Ускршњи вашар 

Учешће на смотри „Извор живе речи“ 

Ликовне, драмске, еколошке,  

музичке радионице – на различите теме, 

обележавање значајних датума... 

у току 

школске 

године 

Ученици од 1. до 8. 

разреда;  

Учитељи; 

Одељењске 

старешине; 

Предметни 

наставници, 

педагог, директор 

9. Предузетничка   

компетенција 

Учешће на смотри „Извор живе речи“ 

Хуманитарне акције на нивоу  школе 

(прикупљање школског   

прибора,  гардеробе,  средстава за 

хигијену и сл.) 

мај 

Ученици од 1. до 8. 

разреда;  

Учитељи; 

Одељењске 

старешине; 

Предметни 

наставници, , 

директор 

 

Израда извештаја Тима за развој 

међупредметних компентенција и 

предузетништво 

јун 

Ученици од 5. до 8. 

разреда; 

Предметни 

наставници; 

Чланови Тим 

 

 

7.11. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ 

УСТАНОВЕ 

 

 Члан 130. ЗОСОВ-а, став 14. тачка 4. прописује формирање Тима за 

обезбеђење квалитета и развој школе. Потребно је успоставити интерни систем квалитета 

у установи. Њиме треба да буду обухваћене и координисане све активности и мере које 

предузимају постојећи стручни органи, тимови и педагошки колегијум. 

 Тим за обезбеђење квалитета и развој школе стара се о обезбеђивању и 

унапређивању квалитета образовно-васпитног рада установе, прати остваривање 

Школског програма, стара се о остваривању циљева и стандарда постигнућа, развоја 

компетенција, вреднује резултате рада наставника и стручних сарадника, прати и утврђује 

резултате рада ученика и наставника. Овај тим треба да чине представници запослених, 

родитеља или старатеља, Ученичког парламента, јединице локалне самоуправе, односно 

стручњаци за поједина питања. Очекује се да су директор и стручни сарадници стални 

чланови овог тима.  
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Према допису Министарства просвете, науке и технолошког развоја школама (број 

119-01-00342/2018-07, од 22. 8. 2018) наводи се да је улога овог тима у функционисању 

интерног система квалитета посебно значајна у: 

- развоју методологије самовредновања у односу на стандарде квалитета рада 

установа (чиме се бави Тим за самовредновање и вредновање рада школе); 

- коришћењу аналитичко-истраживачких података за даљи развој установе (које 

треба да прикупи стручна служба и чланови тима посећујући наставу и анкетирањем 

запослених, родитеља и ученика); 

- давању стручних мишљења у поступцима за стицање звања наставника и 

стручних сарадника; 

- праћењу развоја компетенција наставника и стручних сарадника у односу на 

захтеве квалитетног образовно-васпитног рада, резултате самовредновања и спољашњег 

вредновања (чиме се бави Тим за професионални развој);  

- праћењу напредовања ученика у односу на очекиване резултате (чиме се баве сви 

наставници, нарочито у оквиру стручних већа, актива и Педагошког колегијума). 

Имајући у виду све наведено, тим ће осмислити интерни систем квалитета у 

установи базиран на координисаном раду Педагошког колегијума, стручних већа, осталих 

тимова, Ученичког парламента и Савета родитеља.  

 

План рада 

Време 

реали

зације 
Активности/ теме 

Начин 

реализације 

Носиоци 

реализаци

је 

С
еп

те
м

б
ар

 

-Усвајање Плана рада Тима – до 15.септембра; 

-Разматрање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада 

школе за Школску 2021/22.  

-Разматрање остваривања Школског програма школе за 

Школску 2021/22.  

-Анализа и разматрање ШРП-а;  

- Разматрање Годишњег плана рада школе за школску 

2022/23. (давање сугестија);  

-Анализа усклађености рада Стручних већа , Тимова и 

Актива Школе; 

-Анкетирање запослених, родитеља, ученика;-анализа 

добијених резултата анкетирањем. 

анализа,  

дискусија,  

сугестија  

 

Чланови  

Тима  
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Ја
н

у
ар

 
-Анализа реализациje наставе у току првог полугодишта 

2022/2023. г.  

-Анализа рада Стручних већа , Тимова и Актива Школе у 

току првог полугодишта; 

-Праћење реализације активности на основу Акционог плана 

отклањања недостатака, утврђених од стране Комисије за 

Екстерну евалуацију рада школе;  

-Анализа Извештаја о обављеном редовном годишњем 

инспекцијском прегледу; 

-Сагледавање стања осипања ученика и деловања у смислу 

заджавања истих;  

-Праћење примене прописа у обезбеђивању квалитета и 

развоја школе  

-Анализа Извештаја о реализацији Школског развојног 

плана;  

-Анализа Извештаја о раду директора у првом полугодишту  

анализа  

дискусија  

извештај  

Чланови  

Тима 

Ју
н

 

-Анализа постигнућа ученика у току наставне 2022/2023. г. 

(годишњи испити, такмичења...)  

-Анализа реализациje наставе  

-Разматрање стручног усавршавања наставника у току 

школске године и могућност стицања звања наставника и 

стручног сарадника  

-Давање сугестија за даља стручна усавршавања наставника 

на основу Извештаја о сталном стручном усавршавању  

-Анализa остварених активности везаних за 

Самовредновање школе у току Школске 2022/2023. године  

-Сагледавање стања осипања ученика и деловања у смислу 

заджавања истих  

-Праћење реализације активности на основу Акционог плана 

отклањања недостатака, утврђених од стране Комисије за 

Екстерну евалуацију рада школе 

анализа  

дискусија  

сугестија  

 

Чланови  

Тима  

 

А
в
гу

ст
 

-Давање смерница и сугестија за Годишњег плана рада 

школе за Школску 2023/2024. г.  

-Давање смерница у планирању спровођења поступка 

Самовредновања за школску 2023/2024. г.  

-Разматрање Извештаја о реализацији Школског развојног 

плана за школску 2022/23.) и предлог Анекса ШРП-а за 

наредну школску годину уколико се укаже потреба  

-Анализа Записника, Извештаја и Планова стручних већа и 

актива  

-Разматрање припремљености школе за наредну школску 

годину  

-Израда извештаја о раду Тима за школску 2022/2023. г.  

анализа,  

дискусија,  

сугестија  

извешта 

 

Чланови  

Тима  
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7.12. ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА 
  

Садржаји екскурзија, излета, наставе у природи, летовања, зимовања и кампова, 

остварују се на основу наставног плана и програма образовно-васпитног рада и школског 

програма. 
 

Циљ екскурзије као облика васпитно-образовног рада је:  

- Упознавање ученика са појавама и односима у природној и друштвеној средини 

- Упознавање са културним, историјским и духовним наслеђем и привредним 

достигнућима  
 

Задаци:  

- Проучавање објеката и појава у природи  

- Неговање другарства и осећаја заједништва  

- Подстицање самосталности ученика и њихове одговорности за сопствено 

понашање  

- Развијање способности оријентације у простору 

- Уочавање узрочно- последичних односа у природи у конкретним природним и 

друштвеним условима  

- Развијање интересовања за природу  

- Упознавање начина живота и рада људи појединих крајева 

- Развијање позитивних односа према националним ,културним и естетским 

вредностима,спортским потребама и навикама,развијање позитивних социјалних 

односа  

- Схватање значаја здравља и здравих стилова живота - подстицање испољавања 

позитивних емоциналних доживљаја према крају који обилазе и упознају  

 

ПЛАН И ПРОГРАМ  ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА 

 Време реализације: Мај 2023.  

 Носиоци екскурзије: Директор школе, стручни вођа пута, одељенске старешине. 

Стручни вођа пута је одељенски старешина или наставник (директор или стручни 

сарадник) кога одређује директор школе. 

 

Разред: I,II ,III, IV 

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

разреда, што износи око 60  ученика и наставника. Екскурзија се изводи уколико има више 

од 60 одсто пријављених ученика по одељењу и уколико су створени услови за 

остваривање циљева и задатака и уз писмену сагласност родитеља.  
 

Техничка организација: туристичка агенција. 

Релација: Колари- Крушeвац – Врњачка Бања – Колари 

 

Садржај екскурзије – посете: Лазарев Град, Црква Лазарица, Кућа Симића, Манастир 

Љубостиња, слободно време у Врњачкој Бањи 
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ПЛАН И ПРОГРАМ  ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ОД 5. ДО 8. РАЗРЕДА 

 Време реализације: Април - Мај 2023.  

 Носиоци екскурзије: Директор школе, стручни вођа пута, одељенске старешине. 

Стручни вођа пута је одељенски старешина или наставник (директор или стручни 

сарадник) кога одређује директор школе. 

 

Разреди: V и VI 

Због малог броја ученика извођење екскурзије ученика петог и шестог разреда, реализује 

се спајањем ова два разреда, а по заједничком програму 

Релација: Колари – Бранковина – Ваљево – Лазаревац - Колари 

Садржај екскурзије  - Посете: кућа Десанке Максимовић, Музеј града Ваљева, 

Муселинов конак, слободно време  на Тешњару, црква Светог Димитрија- спомен 

костурница Колубарске битке 

 

Разреди: VII и VIII 

Због малог броја ученика извођење екскурзије ученика седмог и осмог разреда, реализује 

се спајањем ова два разреда, а по заједничком програму 

Релација: Колари-Врњачка Бања-Крушевац-Александровац-Копаоник-Рашка- Нови 

Пазар-Краљево-Колари 

Садржај екскурзије: 

Први дан : Врњачка Бања ,мост Љубави, Бањска променада, , Легат Милића од Мачве, 

Црква Лазарица , Народни музеј у Круђевци и слободно време, смештај у ЈАТ-овим 

апартаманима  на Копаонику “( на бази пуног пансиона са дискотеком). 

Други дан: Панчићев врх, манастири Студеница и Жича,слободно време у Краљеву 
 

 

 

7.13. ТИМ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА И ИЗВЕШТАЈА О 

РАДУ ШКОЛЕ 
        Тим школе за израду Годишњег плана рада и извештаја сачињавају запослени 

задужени за све активности школе које су планиране у шк. 2022/23. години. 

 

Планирана активност у школи 

Задужена особа, вођа 

тима, 

стручног већа... 

Носиоци активности 

Израда плана и вођење стручног већа 

разредне наставе 
Снежана Поповић Учитељице 

Израда плана и вођење стручног већа 

природних наука 
Марија Николић 

Наставници математике, 

биологије, географије, физике, 

хемије и техничког и инф. обр. 

Израда плана и вођење стручног већа Миодраг Наставници енглеског, руског 
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друштвених наука Манасијевић језика, историје 

Израда плана и вођење стручног веће 

вештина и уметности 
Душан Јоксимовић 

Наставници физичког, ликовног 

и музичког 

Израда плана и вођење одељењских већа 

предметне наставе 
Маријана Јурић Предавачи у предметној настави 

Израда плана и вођење Наставничких већа Јулијана Ивановић 
Вође стручних тимова, већа, 

педагог, секретар 

Израда програма заштите ученика од  

дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања и његова реализација 

Ана Томић Чланови тима 

Иззрада програма тима за безбедност  Маријана Тирнарић 
Директор, домар, ложач, чланови 

Тима 

Израда плана и вођење тима за реализацију 

школског развојног плана школе 
Драгана Јовичић Чланови тима 

Израда плана и вођење тима за праћење 

реализације школског програма 

Данијела 

Станојевић 
Наставно особље 

Планирање уводног дела годишњег плана 

рада (правни основи рада, историјат, средина 

деловања) 

Јулијана Ивановић, 

Мирјана Јовановић 
Директор  и секретар школе 

Табеларни преглед броја ученика по 

одељењима и разредима 
Драгана Ристић Одељењске старешине 

Табеларни преглед броја ученика са ИОП-

има и израда плана рада тима за инклузивно 

образовање 

Марина Брађан Дефектолог и педагог 

Формирање група за изборне предмете и број 

ученика у њима 

Јулијана Ивановић, 

Саша Бојанић-

Стевановић 

Директор, секретар и педагог 

Израда социјалне слике ученика, породица, 

средине 

Саша Бојанић 

Стевановић 
Одељењске старешине 

Израда плана сарадње са локалном средином 

и организацијама и институцијама 
Јулијана Ивановић Директор и педагог 

Анализа  бројног стања ученика у односу на  

претходне две године 

Саша Бојанић 

Стевановић 
Одељењске Старешине 

Преглед материјалних и кадровских услова 

рада школе 
Директор Директор и секретар 

Израда структуре 40-то часовне радне 

недеље наставника 
Директор Директор и педагог 

Израда плана педагошког колегијума 
Саша Бојанић 

Стевановић 
Вође стручних већа и тимова 

Израда годишњих и месечних планова рада 

свих предмета и секција 

Саша  Бојанић 

Стевановић 
Наставници 

Израда плана и спровођење професионалне 

оријентације ученика 

Саша Бојанић 

Стевановић 

Одељењски старешина осмог 

разреда и педагог 

Израда плана рада и реализација културних и  

јавних делатности школе  

Јелена 

Гачић,Наташа 

Жвковић 

Учитељи, наставници српског 

језика и директор  

Израда и праћење реализације комисије за 

полагање завршног испита 
Јулијана Ивановић 

Чланови комисије и одељењски 

старешина осмог разреда 

Израда плана рада екскурзија 
Зденка јанковић, 

Драгана Чушевић 

Стручна већа разредне и 

предметне наставе 
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Израда и реализација планова здравствене 

превенције и заштите животне средине 
Марија Николић 

Наставници физичког, 

учитељиве... 

Израда годишњег плана рада и извештаја 

школе 
Јулијана Ивановић Сви запослени 

Израда плана рада Ученичког парламента  и 

његово спровођење 
Милица Ранчић Чланови Ученичког парламента 

Израда плана рада Школког одбора и његово 

спровођење 
Јулијана Ивановић Чланови Школског одбора 

Израда плана рада Наставничког већа и 

његово спровођење 
Јулијана Ивановић 

Директор, секретар, педагог, 

вође тимова и стручних већа 

Израда планова рада директора, секретара, 

педагога и библиотекара 
Јулијана Ивановић Секретар, педагог и библиотекар 

 

Извештаје о реализацији свих активности у школи поднеосе задужене особе у сарадњи са 

носиоцима активности. 

 

 

7.14. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ПРЕВЕНЦИЈУ УЧЕНИКА 
 

Руководилац: Марија Николић 

Циљ програма:  

- Проширивање занања о значају правилне рекреације за здравље 

- Усвајање и прихватање позитивних облика понашања значајних за очување здравља, 

- Оспособљавање ученика за схватање штетности болести зависности 

- Мотивисање и оспособљавање ученика да буду активни учесници у очувању свог 

здравља 

- Стицање основних знања и њихово повезивање ради развијања психички и физички 

здраве личности, одговорне према сопственом здрављу.   

 

Теме овогог програма које се тичу здравствене превенције ученика спроводиће се: 

- У оквиру часова одељењског старешине као и редовне наставе предмета "Здравствено 

васпитање" 

- Током редовних часова чији садржаји колерирају са овом тематиком 

- Организовањем редовних систематских прегледа ученика 

- Спровођењем адекватних хигијенских мера у школи 

- Сарадња са здравственим установама наше општине 

 

Активност 
Временска 

динамика 
Задужена особа 

Значај спорта и рекреације 
октобар,новембар 

2022. 

Наставник физичког 

васпитања,наставник биологије, 

вођа стручног већа разредне 

наставе 

Светски дан хране од 11 до 15 Наставник биологије, одељењске 
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октобра 2022 год. старешине, професори разредне 

наставе 

Прва помоћ 
током школске 

године 2022/2023. 

Наставник физичког васпитања, 

наставник биологије, патронажна 

сестра 

Обележавање Дана пешачења 
од 17 до 21 

октобра 2022 године 
 

Преглед косе ученика и 

утврђивање вашљивости 

током школске 

године 
Патронажна сестра 

Обележавање Светског дана 

против пушења 
31 мај 2023 године 

Наставник биологије, одељењске 

старешине 

Исхрана 
током школске 

2022/2023 

Наставник физичког васпитања, 

одељењски старешина, наставник 

биологије, професори разредне 

наставе 
 

 

7.15.  ПЛАН РАДА АКТИВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

Руководилац: Марија Николић 

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  

 

Теме овог програма ће се обрађивати на часовима одељенског старешине али и на 

часовима редовне наставе у оквиру појединих компламентарних тема. 

Планирано је обележевање појединих важних датума у еколошком 

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

које ће организовати друге државне институције. 

 

Активност Временска динамика Задужена особа 

Обележавање Светског 

дана заштите животиња 

Од 3 до 7.октобра 2022 

године 

Чланови тима.наставник 

биологије, одељенске  

старешине, професори 

разредне наставе 

Обележавање дана борбе 

против трговином крзном 
26.11.2022 године 

Чланови тима.наставник 

биологије, 

одељенске  старешине, 

професори разредне наставе 

Обележавање Светског Од 20 до 24 марта 2023 Чланови тима.наставник 



 

 

75 
 

дана воде године биологије, 

одељенске  старешине, 

професори разредне наставе 

Обележавање Дана 

планете Земље 

Од 18 до 21 априла 2023 

године 

Чланови тима.наставник 

биологије, 

одељенске  старешине, 

професори разредне наставе 

Обележавање Светског 

дана заштите животне 

средине 

 

Од 5 до 9 јуна 2023 

године 

Чланови тима.наставник 

биологије, 

одељенске  старешине, 

професори разредне наставе 

 

 

7.16. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ 
 

Руководилац: Саша Бојанић Стевановић  

Садржаји 

програма 

 

Циљеви 
 

Носиоци 

реализације 

Време 

реализације 

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 

О. старешине 

Стручни 

сарадници 

Директор 

Током 

школске 

године 

Пружање 

помоћи 

социјално 

угроженим 

ученицима 

Реализација хуманитарних акција 

Набавка уџбеника 

Бесплатне екскурзије 

Бесплатна ужина 

 

Школа 

О. старешине 

Стручни 

сарадници 

Ученици 

Родитељи 

Током  

школске 

године 

Сарадња са 

центром за 

социјални рад 

Размена информација и заједничко 

планирање мера подршке са тимовима 

Центра 

О. 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 

О. старешине 

Стручни 

сарадници 

Током 

школске 

године 
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8. УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У ШКОЛИ 
 

 

8.1. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 

Координатор: Милица Ранчић 

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 14.09.2022. усвојен је годишњи план рада за 

школску 2022-2023 годину. 

Сви ученици 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. 

5. Одлуке парламента се доносе већином гласова. 

6. Парламент може формирати групе са циљем да спроведу одлуке парламента у дело.
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План рада у школској 2022-2023. години: 

 

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  

2021/2022. годину 

2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду директора и  Школе за период април-август 

2021/2022.године 

3. Разматрање и доношење Годишњег плана рада Школе за школску 2022/2023.годину  

4. Одлучивање о распореду, структури и обавезама директора 

 

 

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 2023.години 

4. Усвајање Извештаја о самовредновању 

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

6. Припреме за организацију Светог Саве 

7. Усвајање Извештаја о извршеном попису имовине за 2023.годину 

8. Усвајање Плана набавки за 2023 . 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.2022/2023.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 
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5. Усвајање извештаја о реализацији екскурзија 

 

ЈУН 
1. Разматрање и усвајање Извештаја о успеху и владању ученика на крају II полугодишта 

2. Резултати ученика осмог разреда на завршном испиту  

 

 

ПЕРИОДИЧНИ ПОСЛОВИ 
 

- Решава актуелне текуће проблеме, анализира и даје мишљење о одређеним 

ситуацијама, догађајима у животу школе 

- Одлучује по жалби, односно приговору на решење директора  

- Одлучује о наменском коришћењу средстава школе  

- Прати законитости рада директора школе 

- Разматра периодично Извештаје о финансијском пословању школе 

- Доноси одлуке о даљој стратегији развоја школе 

- Обавља остале послове 
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9.2. ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА 
 

Савет родитеља чини по један представник родитеља ученика сваког одељења. 

Чланови се бирају за сваку школску годину на предлог родитеља. Савет родитеља броји 

онолико чланова колико има одељења, у шк.2022/23.години, односно Савет има 13 

чланова. 

 

СЕПТЕМБАР 
- Конституисање Савета родитеља 

- Разматрање Извештаја о реализацији годишњег плана рада за школску 

2021/22.годину 

- Разматрање Извештаја о раду директора 

- Разматрање предлога Годишњег плана рада школе за школску 

2022/23.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 

 

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 2022-23. године 
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- Даје предлог изборних предмета за наредну школску годину 

- Анализа досадашњег рада Савета родитеља 

 

 

 
9.3. ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА 

 
У програму рада директора школе нагласак је на:  

- обезбеђивању законитости рада Школе 

- организацији образовно-васпитног рада  

- реализацији Годишњег плана рада Школе 

- унапређивању  образовно-васпитног процеса 

- остваривању увида и надзора над радом Школе 

- предузимању мера за унапређивање рада наставника и стручних сарадника 

- праћењу и усмеравању рада стручних органа 

- обезбеђивању потребних кадрова за реализацију предвиђених програма школе 

 

 
1. Стални послови 

 

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

секретара; обавља разговоре са странкама и родитељима ученика; има увид у планове рада 

редовне наставе, ваннаставних активности и секција наставника и одељенских заједница; 

обавља саветодавни рад са наставницима, посећује часове, учествује у раду стручних 

органа; припрема седнице Наставничког већа; прати прописе и законе; израђује извештаје; 

врши увид у рад помоћно-техничког особља. 
 

 

 

2. Повремени послови 

Август-септембар 

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

шк.2021/22годину 

- Припремање школе за почетак нове школске године 

- Израда Годишњег плана рада школе за шк. 2022/23.годину 

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

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 
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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 

- 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 

- 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 
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- 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 

 

 

 

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 
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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 базама „ЈИСП“ и „Доситеј“ 

- други послови по налогу директора- по потреби 
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9.5. ПЛАН РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

 
9.5.1. ПЛАН РАДА ПЕДАГОГА 

Планирање, програмирање, организовање и праћење васпитно-образовног рада 

                                Садржај активности    Динамика 

1. Израда глобалног и месечних  планова рада 

2. Учествовање у изради годишњег плана рада школе 

3. Израда плана  професионалне орјентације 

4. Израда распореда ваннаставних активности 

5. Праћење реализације плана и програма васпитно-образовног рада  

     прегледом школске документације 

6. Израда плана посете часовима наставника 

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

праћење ученика I и V разреда 

8. Праћење организације рада школе и ефеката планираних иновација 

Септембар и 

месечно 

Септембар 

Септембар 

Септембар 

Јануар, Април, 

мај- јун 

Октобар, март  

Октобар- децембар 

Према потреби 

 

 Унапређивање васпитно-образовног рада са наставницима 

  1. Пружање помоћи наставницима приправницима и „новим“ наставницима у школи 

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

3. Учешће у откривању даровитих ученика и њихово укључивање у додатну 

наставу и ваннаставне активности 

4. Откривање узрока заостајања појединих ученика и предузимање одговарајућих 

мера 

5. Испитивање педагошких узрока поремећених односа у одељењу и проналажење 

мера за њихово решавање 

6. Припрема стручних тема у складу са потребама школе 

Према потреби 

Октобар – март  

 

Према потреби 

 Октобар-мај 

 

Према потреби 

 

Према потреби 

 

 Рад са ученицима 

1. Испитивање зрелости деце за полазак у школу 

2. Испитивање интересовања ученика за изборне предмете, додатну наставу и 

слободне активности 

4. Индивидуални рад са ученицима који постижу слабији успех 

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

дужности 

6. Праћење ученика који живе у неповољним социјалним условима 

7. Учешће у појединим часовима одељењских заједница: 

- технике успешног учења 

- професионална орјентација 

- рационално распоређивање радног и слободног времена 

8. Сарадња са ученичким организацијама 

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

културних, спортских и хуманитарних активности... 

Април, мај 

Мај 

 

Континуирано 

Октобар - мај  

 

Континуирано 

Септембар 

 

 

 

Према потреби 

 

Према потреби 

 

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: 

 

 Према потреби  
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- 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 

 

          Мај 

 

  Аналитичко-истраживачки рад 

1. Праћење породичног и социјално-економског статуса ученика 

2. Праћење опредељивања ученика за рад у ваннаставним активностима 

3. Испитивање узрока неуспеха одељења 

4. Анкетирање ученика осмог разреда о професионалним интересовањима 

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

предмету наставу 

5. Учешће у изради извештаја школе 

6. Спровођење истраживања различитих државних институција ( МП, 

институти...) 

Континуирано 

Према потреби 

 

Према потреби 

 Октобар 

 

Август 

Фебруар, јун 

Према потреби 

 

Рад у стручним органима 

1. Учешће на седницама Наставничког већа 

2.Учешће на седницама одељенских већа 

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

за њихово унапређивање 

Према динамици 

одржавања 

 Континуирано 

 

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 с``` сарадника у 

школи 

Континуирано 

 

Континуирано 

 

Вођење документације 

1. Израда годишњег програма рада 

2. Израда оперативних- месечних планова рада 

3. Вођење дневника рада 

4. Вођење евиденције о раду са ученицима, наставницима и родитељима ученика 

5. Учествовање у унапређивању  школске педагошке документације 

Септембар 

Месечно 

Континуирано 

Континуирано 

Према потреби 
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9.5.2.   ПЛАН РАДА БИБЛИОТЕКАРА 

    

Образовно-васпитна делатност 

Програмски садржаји Време 
Начин 

праћења 

планирање активности у раду са ученицима; 

-упознавање ученика са радом библиотеке; 

-упознавање ученика са врстама библиотечке грађе и 

оспособљавање за самостално коришћење књига, часописа, 

енциклопедија...; 

-промоција читања и развијање читалачких способности 

ученика кроз школски пројекат  Читање је забава; 

-пружање помоћи ученицама при избору литературе и 

некњижне грађе; 

-подстицање интересовања за читање књига и коришћење 

библиотечке грађе; 

-развијање информационе писмености и формирање навика 

за самостално налажење информација; 

-подстицање код ученика развоја способности 

проналажења, анализирања, примене и саопштавања 

информација, уз вешто и ефикасно коришћење 

информационо-комуникационих 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 

директора о набавци стручне и педагошко-

психолошке литературе; 

-сарадња у вези са посетом Сајму књига, 

током 

године 

 

извештај о раду, 

сајт школе, 

присуство 

педагога и 

директора 
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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. 

Библиотечко-информациона делатност 

Програмски садржаји 

 

Време 

 

Начин праћења 

 

-израда годишњег плана и програма рада 

библиотекара 

-уређење простора библиотеке; 

-систематско информисање ученика и запослених о 

новим књигама, листовима, часописима; 

-припремање паноа и тематских изложби о 

појединим издањима, ауторима, акцијама, 

јубилејима, важним данима и догађајима и слично; 

-припремање писмених и усмених приказа књига, 

периодике и друге књижне и некњижне грађе; 

-организовање и остваривање међубиблиотечке 

позајмице и сарадње; 

-упис ђака првака у библиотеку; 

-сређивање и естетско уређење библиотеке; 

-сређивање књига на полицама 

-сређивање ознака на полицама; 

-израда извештаја о раду школске библиотеке и 

библиотекара. 

 

током 

године 

 

извештај о раду, 

присуство 

педагога и 

директора 

 

Културна и јавна делатност 

Програмски садржај 

 

Време 

 

Начин праћења 

 

-планирање културних садржаја за школску годину; током извештај о раду, 
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-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. 

 

године 

 

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 

 

 


