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РЕЧ ДИРЕКТОРА 

Поштовани родитељи, наставници и ученици, 
Годишњи план рада школе представља основни радни документ којим се обезбеђује  
рационална и организована делатност свих учесника (интересних група) у раду на 
реализацији образовно-васпитног рада. Њиме се утврђују Планови и  програми и 
временска динамика остваривања образовно-васпитних активности, одређују се њихови 
носиоци, што има за циљ унапређење образовно-васпитног рада. Годишњи план 
обезбеђује  праћење остваривања циљева и задатака као и евалуација стручних, 
руководећих и управних органа школе. Будући да је циљ основног образовања и 
васпитања стицање општег образовања, развој личности, припремање за живот и за даље 
опште и стручно образовање и васпитање, приликом израде Годишњег плана рада имало 
се у виду следеће: 
 Оспособљавање ученика за живот, за рад и даље образовање и васпитање и 

самообразовање, 
 Овладавање основним елементима савременог општег образовања, 
 Оспособљавање ученика за примену стечених знања и умења,   
 Упознавање основних законитости развоја природе, друштва и људског мишљења, 
 Стицање и развијање свести о потреби за верском културом, 
 Стицање и развијање свести о потреби  чувања здравља и заштите природе и човекове 

радне средине, 
 Развијање етичких својстава личности, 
 Васпитање за хумане односе међу људима, без обзира на пол, расу, веру, националну 

припадност и уверење, 
 Неговање културног наслеђа и стицање основних знања о понашању. 

Развој педагошке праксе условљава примену иновација у раду и разноврсних 
облика и метода рада, како би се наставни процес учинио динамичнијим и 
интересантнијим за ученике и омогућио да њихова индивидуалност и креативност дођу до 
изражаја. 

Савремени процес рада тражи од наставника водећу инструктивну улогу, а мање 
личност која поставља и решава сваки проблем, чиме ученика претвара у објекат 
васпитања, чинећи га тако пасивним и незаинтересованим за оно што се догађа на часу и у 
школи. 

У наставном процесу ученик и наставник треба да буду партнери у комуникацији, 
из чега проистиче да је наставник дужан да чува и поштује личност ученика, његову 
индивидуалност и услове у којимa ученик живи. 
У овој школској години посебна пажња ће се поклањати: 
 Безбедности ученика 
 Пројекту –„ Родно засновано насиље“ 
 Пројекту – „Школа без насиља“ 
 Пројекту „Негујмо српски језик“, 
 Пројекту самовредновања рада Школе (кључна Ресурси и Образовна постигнућа 

ученика) 
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 програму Основи безбедности деце, у укупном трајању од 8 месеци током школске 
2017/2018. године у сарадњи са Министарством унутрашњих послова и 
Министарством просвете, науке и технолошког развоја 

 Реализацији  Развојног плана школе 
 Стварању бољих услова за успешну реализацију образовно-васпитног рада 
 Правилном распоређивању наставног и ваннаставног особља на поједине послове и 

задатке, у циљу рационализације и успешнијег извршавања постављених задатака 
 Коришћењу мултимедијалне и дигиталне учионице 
 Осмишљавању ефикаснијих облика извештавања родитеља. 

 

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА  
 

При изради Годишњег плана рада школе, пошло се од следећих елемената: 
 

 Закона о основама система образовања и васпитања,  
 Закона о основном образовању и васпитању, 
 Правилника о Наставном плану и програму са свим његовим изменама и допунама, 
 Правилника о изменама и допунама Правилника о наставном плану за други циклус 

основног образовања и васпитања и наставном програму за 5. разред основног 
образовања и васпитања, 

 Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља 
делатност основног образовања и васпитања, 

 Уредба о организовању и остваривању верске наставе и наставе грађанског 
васпитања, 

 Правилнику о школском календару основне школе за школску 2017/2018. годину, 
 Стандарда и норматива за остваривање делатности установа у основном образовању и 

васпитању у Републици Србији, 
 Правилника о норми часова непосредног рада наставника са ученицима и структури 

радних обавеза наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи, 
 Искуства и закључака стручних органа у протеклој школској години и остварених 

резултата у образовно-васпитном раду, 
 Стручних упутстава и информација Министарства просвете науке и технолошког 

развоја Републике Србије, 
 Статута школе,   
 Развојног плана школе, резултата самовредновања рада школе, Посебног протокола о 

заштити деце од насиља и Правилника о протоколу поступања у установи у одговору 
на насиље, злостављање и занемаривање, 

 Људских ресурса, интересовања ученика, просторних и материјалних могућности 
школе. 
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I  ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
 

  Школа је основана 1951. године одлуком Савета за просвету и културу ГНО у 
Ваљеву број 13731 од 6. априла 1951. године под називом Прва мешовита осмољетка 
“Жикица Јовановић Шпанац” и смештена у приземље зграде бивше Гимназије. У школу је 
тада уписан 821 ученик 1-8. разреда, а наставно особље сачињавало је 5 професора, 4 
наставника и 11 учитеља. Радило се у 13 просторија са веома оскудним наставним 
средствима, у почетку у две смене, а касније у три, због повећања броја ученика и 
одељења. Од 1. септембра 2004. године школа има назив ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА. 
 ПРВА ОСНОВА ШКОЛА налази се у самом центру Ваљева. Основана је пре 64 
године и кроз њена врата је прошло на хиљада ученика. Изнедрила је многе образоване 
људе међу којима су многи данас познати глумци, врхунски лекари, способне занатлије. 
Сви они се данас врло радо сећају најлепших тренутака детињства и ране младости, 
управо проведених под окриљем ове школе.  

Данас је наша школа модерна високо образовна установа коју похађа 960 ученика. 
Настава се реализује у 12 модернизованих учионица у млађим разредима, 14 

кабинета за предметну наставу. Два кабинета за информатику са директним прикључком 
на интернет и специјализовану учионицу за целодневну наставу и продужени боравак. 

Од пре неколико година ученицима школе пружена је могућност коришћења 
продуженог боравка и целодневне наставе. Ученици од I до IV разреда проводећи већи део 
дана у школи успевају да задовоље све своје потребе за знањем, креативношћу, игром и 
дружењем. У опуштеној и веселој атмосфери, уз свесрдну и стручну помоћ учитеља, 
завршавају се све школске обавезе. Ученици ту стичу основне навике за рад и 
дисциплину, упознају нове другове и упијају сам дух школе.  

Школа поседује библиотеку која располаже са 16500 књига. 
У школи постоји и зубна ординација. 
Школа поседује и две фискултурне сале са свом пратећом опремом.  
Велико школско двориште састоји се од терена за фудбал, кошарку, рукомет. 
У школи је направљен и мини травнати терен за фудбал. 
При школи раде два издвојена одељења - у Јовањи и Златарићу. 
Од 1. септембра 1989. године матична школа ради у новој школској згради и у 

савременим условима. 
Издвојено одељење у Јовањи ради у школској згради која је изграђена 1971. године 

у добрим условима. Зграда издвојеног одељења у Златарићу је изграђена 1985. године и 
рад се одвија у веома добрим условима. 
Oсновни подаци: 
Прва основна школа, Карађорђева 122, 14 000 Ваљево 
Телефон: 014/ 226 – 085, 221 – 255, 225 – 066 
Телефон ИО Златарић 014 281-269 
Телефон ИО Јовања 014 313-222: 
Факс: 014/ 226 – 085 
е-mail: prvaosnovnavaljevo@gmail.com       
Сајт : www.prvaosnovna.edu.rs 
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II  ОЦЕНА РАДА ШКОЛЕ У ПРЕТХОДНОЈ ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ 

Школа ради у изузетно повољним условима. Хигијена је на високом нивоу 
захваљујући радницима који вредно чисте и одржавају школски простор, као и ученицима 
и наставницима који се такође о њему брину. Хол, ходници и учионице украшени су 
цвећем и ученичким радовима, тако да је амбијент веома пријатан. 

У току летњег распуста  обављено је  кречење школских просторија, замењене су 
плафоњерке, урађен део фасаде на фискултурној сали и набављене клупе за млађе и 
старије разреде.. 

Анализом реализације Плана рада у претходној школској години утврђено је да је 
План рада у потпуности реализован. 

Финансијска средства којима је школа располагала била су недовољна за 
обогаћивање материјално-техничке основе наставе и укупног рада у школи. База 
наставних средстава је попуњена са око 70% у односу на нормативе. 
 Остварени су изузетни резултати, како у реализацији редовног програма, тако и на 
такмичењима. 
 Сарадња са културним и спортским организацијама је на високом нивоу. 
 Наведени резултати у образовно-васпитном раду са ученицима су веома добри, што 
се види из извештаја о успеху ученика, као и из резултата које су наши ученици постигли 
на такмичењима и смотрама. 
 Ако се посматра реализација претходног  Плана и успех ученика, може се 
закључити да је школа у претходној школској години имала солидну основу за постизање 
добрих резултата. 
 У прошлој школској години пошло се од уважавања потреба родитеља и ученика у 
циљу унапређивања образовно-васпитног рада, усавршавања процеса наставе и увођења 
иновација. 
 Посебна пажња се посвећивала социјално угроженим ученицима у виду 
обезбеђивања уџбеника, прибора и помоћи при савладавању одређених области и сл. 
     Успех ученика у претходној школској години је надмашио сва очекивања, од 989 
(848) ученика чак 66.04% је постигло  одличнан успех; 26,77% врло добар; и 7,19% 
ученика добар успех Сви ученици  имају позитиван успех.  

Табеларни приказ успеха ученика на крају школске 2016/2017. године 

Разред Свега 
Позитиван успех Свега са 

поз. успех. 
Укуп. 
заврш. 
разред 

Понавља 
разред Одличан Врло 

добар Добар Довољан 

1. 141 У првом разреду оцењивање је описно 
2. 124 108 10 6  124    
% 100 87.09 8.06 4.83  100    
3. 126 95 25 6  126    
% 100 75.39 19.85 4.76  100    
4. 138 112 20 6  138    
% 100 91.16 14.5 4.34  100    

1-4 529 
(388) 315 55 

 
18  529 (388)    

% 100 81.18 14.18 4.64  100    
5. 97 59 27 11  97    
% 100 60.82 27.84 11.34  100    
6. 123 69 43 11  123    
% 100 56.10 34.96 8.94  100    
7. 112 46 54 12  112    
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% 100 41.07 48.21 10.71  100    
8. 128 71 48 9  128    
% 100 55.47 37.5 7.03  100    
5-8 460 245 172 43  460    
% 100 53.26 37.39 9.35  100    

1-8 989 
(848) 560 227 61  989 (848)    

% 100 66.04 26.77 7.19  100    
 

III – УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 
 

1. Кадровска структура    
  

Квалификациона структура запослених 
 
Радници НК КВ ССС ВС ВСС Укупно 
Директор     1,00 1,00 
Пом. директора     0,50 0,50 
Стр. сарадник     2,00 2,00 
Наст. разредне наставе    1 18,00 19,00 
Наст. разр. наст. у прод.бор     3,00 3,00 
Наст. разр.наст. у целодн. 
н. 

    4,00 4,00 

Наст. предметне наставе   0,7 2 29,38 32,08 
Библиотекар     1,00 1,00 
Секретар     1,00 1,00 
Руководилац 
рачуноводства 

   1,00  1,00 

Адм. и финанс. радници   1,156   1,15 
Домар  2,00    2,00 
Сервирка 1,00     1,00 
Пом. радник 15,50     15,50 
У К У П Н О 
 16,50 2,00 1,856 4,00 59,88 84,236 
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Табеларни преглед послова по извршиоцима за школску 2017/2018.годину 

Назив извршилаца 
послова 

Степен стручне 
спреме 

Број 
извршилац
а 

Бр.изв. 
са 100% 

Бр.изв. 
са непуном 

нормом 
1.     
ДИРЕКТОР VII 

степен(најмање) 
1 1  

ПОМОЋНИК 
ДИРЕКТОРА 

VII 
степен(најмање) 

2   1 (20%) 
1(30%) 

2. А)НАСТАВНО 
ОСОБЉЕ 

    

Наствници разредне 
нставе 

VII степен 
VI степен 

18 
  1   

18 
  1 

/ 

Наставници у продуженом 
боравку 

VII степен 3 3 / 

Наставник у целодневној 
настави 

VII степен 4 4 / 

Наставници предметне 
наставе 
Наст. српског језика; 

 
VII степен 

 
5 

 
4 

 
1 (28%) 

Наст.енглеског језика; VII степен 4 4  
Наст. математике; VII степен 

 VI степен 
3 
1 

3 
1 

/ 
 

Наст. историје; VII степен 2 1 1(55%) 

Наставник географије; VII степен 3 1 1(30%) 
1(25%) 

Наставник физике; 
 

VII степен 
 
IV степен 

3 
 
1 

0 
 

1(10%) 
1(30%) 1( 
20%)  
1(70%) 

Наставник хемије; VII степен 1  1(90%) 
Наставник биологије; VII степен 2 1 1 (80%) 
Наст. технике и технологије VII степен 2 1 1 (80%) 
Наст. ликовног васпитања; 
 

VII степен 
Viстепен 

1 
1 

 
1 

1 (15%) 
 

Наставник музичке културе; VII степен 2 0 1(95%) 
1(20%) 

Наст.физичког и 
здравственог васпитања; 

VII степен 
 

3 
 

 
 

2(72,5%) 
1(60%) 

Наст.немачког језика  VII степен 2 2  
Наст.Прав.катихизиса-  VII степен 2 1 1(95%) 
Наст.грађанског васпитања,  VII степен 2  1(15%) 

1(25%)  
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Наст. изабраног спорта VII степен 3  2(27,5) 1(10%)
Наст. информатике и 
рачунарства 

VII степен 2  1(25%) 
1(70%) 

Хор и оркестар                          VII степен 2  1(10%) 1(5%) 
Цртање, сликање, вајање VII степен 1  1(25%) 
Домаћинство VII степен 2  2(10%) 
Назив извршилаца послова Степен 

стручне спреме 
Број 
извршилаца 

Бр.изв. 
са 100% 

Бр.изв. 
са непуном 
нормом 

Б) СТРУЧНИ 
САРАДНИЦИ 

    

Педагог VII степен 1  1(80%) 
Психолог VII степен 1 1  
Логопед VII степен 1  1(20%) 
Библиотекар VII степен 1 1  
3.     
АДМИНИСТРАТИВНО       
ФИНАНСИЈСКО 
ОСОБЉЕ 

    

Секретар VII степен 2  2(50%) 
Шеф рачуноводст. VI степен 1 1  
Администр.-фин. рад. IV степен 2 1 1(15,6%) 
4. ПОМОЋНО 
ТЕХН.ОСОБЉЕ 

    

Домар  III степен 2 2  
Сервирка  II степен 1 1  
Радници на одржавању 
чистоће- 
спремачице 

I степен 16 15 1(50%) 
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ПОДАЦИ О НАСТАВНОМ И ВАННАСТАВНОМ ОСОБЉУ 
 (редовна и обавезна изборна настава) 

 

РБ 
Презиме и 

име 
наставник

а 

 
Степен 

стручнос
ти 

Наставни 
предмет 

који предаје О
де

љ
ењ

а 
уч

ен
ик

а 
у 

ко
ји

ма
 

пр
ед

ај
е 

Н
ед

ељ
ни

 б
ро

ј 
ча

со
ва

 о
ба

ве
зн

е 
на

ст
ав

е 
Др

уг
и 

на
ст

ав
ни

 
пр

ед
ме

т 
ко

ји
 

пр
ед

ај
е

О
де

љ
ењ

а 
уч

ен
ик

а 
у 

ко
ји

ма
 

пр
ед

ај
е 

 
Н

ед
ељ

ни
 б

ро
ј 

ча
со

ва
  

НАСТАВНО ОСОБЉЕ 

1. Мекић Тијана VII српски језик 5-1,6-1,7-2,8-1 17 / /  
2. Васић Маја 

(Бојана 
Аламеровић) 

VII српски језик 5-3 5 грађ.ва
сп. 

5. разред 
7. разред-

црвена 
смена 

8. разред-
црвена 
смена 

5 

3. Јанковић Јелка VII српски језик 5-2,6-2,7-1,8-2 17 / / / 
4. Драгојловић 

Биљана 
VII српски језик 6-4,7-3,7-4,8-3,8-

4 
20 / / / 

5. Jелена Перишић VII српски језик 5-4,5-5,6-3,7-5 18 / / / 
6. Ристић Драгиња VII енглески језик 5-1,2,3; 7-1,2; 1-

1,2; 3-1,2; ИО 
Јовања 

20 / / / 

7. Бранковић 
Срђан 

VII енглески језик 6-1,2; 8-1,2; 2-
1,2; 4-1,2,3;  

18 / / / 

8. Бајић Светлана VII енглески језик 5-4,5; 6-3,4; 7-4; 
8-3,4; 2-3,4,5 

20 / / / 

9. Матић Сандра VII енглески језик 7-3,5; 1-3,4; 3-
3,4,5; 4-4,5; ИО 

Златарић 

20 / / / 

10. Пантић Горан VI ликовна култура сва одељења 
осим 5-2 и 6-1 

20 / / 20 

11. Васиљевић 
Данијела 

VII ликовна култура 5-2, 6-1 3 цртањ
е, 

слика
ње и 

вајање 

5 група 5 

12.. Јеринић Милић 
Дијана 

VII музичка култура Сва одељења 
осим 5-1,8-1, 8-2 

19 хор и 
оркест

ар 

1 група 1 

12. Дамњановић 
Јована 

VII музичка култура 5-1, 8-1, 8-2 4 хор и 
оркест

ар 

2 групе 2 

13. Плавшић 
Мирјана 

VII историја 5-1,2,3,4; 6-1,2,3; 
7-1,2,4; 8-1,2;  

20 / / / 

14. Ракић Виолета  VII историја 5-5; 6-4; 7-3,5; 8-
3,4. 

11 / / / 
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15. Мајић Мирјана VII географија 5-1,3,4,5; 6-3,4; 
7-3,4,5; 8-2,3,4. 

20 / / / 

16. Радовић 
Љубомир  

VII географија 7-1,2; 8-1 6 / / / 

17. Милојковић 
Ивана  

VII географија 5-2; 6-1,2. 5 / / / 

18. Крстић Јована VII математика 5-1; 6-1; 7-2; 8-
1,2. 

20 / / / 

19. Стојић Маргита VII математика 5-2,3; 6-2; 7-1. 16 / / / 
20. Лазић Владан VII математика 5-4,5; 6-3,4 16 / / / 
21. Јовановић 

Марија  
VII математика 7-3,4,5; 8-3,4 20 / / / 

22. Михаиловић 
Милан  

VII физика 8-3, 8-4 4 / / / 

23. Митровић Весна VII физика 7-1; 8-1,2 6 / / / 
24. Сиришки 

Марија 
VII физика 6-1, 6-2,   8-1 6    

25. Секулић 
Предраг  

VII физика 7-3 2 / / / 

26. Вукосављевић 
Весна 

VII биологија 5-4,5; 6-2,3,4; 7-
3,4,5; 8-3,4 

20 / / / 

27. Крстић Слађана  VII биологија 5-1,2,3; 6-1; 7-
1,2; 8-1,2. 

16 дома- 
ћинств

о 

7. разред 
(две 

групе) 

2 

28. Давидовић 
Јелена  

VII хемија одељења 7. и 8. 
разреда 

18 дома- 
ћинств

о 

8. разред 
(две 

групе) 

2 

29. Радовић Зоран VII физичко 5-5; 6-3; 7-3,4,5; 
8-3,4.  

20    

30. Михаиловић 
Марко 

VII физичко 5-2,4; 6-4; 7-1 10    

31. Рајовић  Срђан   VII физичко васпитање 5-1,3; 6-1,2; 7-2; 
8-1,2 

19    

32. Симовић Сузана VII    немачк
и језик 

одељења 
црвене 

смене од 
5. до 8. 
разреда 

18 

33. Мосуровић 
Јелена 

VII    немачк
и језик 

одељења 
плаве 

смене од 
5. до 8. 
разреда 

18 

34. Симић Жикица   VII    инфор. 
и 

рачун. 

три групе 
6. разреда 
и 2. групе 
7. разреда 

5 

35. Настић Небојша   VII    инфор. 
и 

рачун. 

10 група 5. 
разреда 

1 група 7. 
разреда 

3 групе 8. 
разреда 

14 

36. Симић Игор VII техника и 
технологија 

5-4,5; 6-1,3,4; 7-
3,4,5; 8-3,4. 

20 / / / 

37. Ковач Милица 
+20% пд 

VII техника и 
технологија 

5-1,2,3; 6-2; 7-
1,2; 8-1,2.  

16 / / / 

38. Крунић Лијана  VII    Верска 
настав

а 

5-1,2,5; 6-
1,2; 7-1,2; 
8-1,2; 1-

1,2; 2-1,2; 
3-1,2; 4-

1,2,3; ИО 
Златарић 

19 

39. Јовановић 
Сандра 

VII    Верска 
настав

5-3,4; 6-
3,4; 7-

20 
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а 3,4,5; 8-
3,4; 1-3,4; 
2-3,4,5; 3-
3,4,5; 4-
4,5; ИО 
Јовања 

40. Севић Виолета VII Наставник 
разредне наставе 

1-1 24    

41. Обрадовић 
Борка 

VII Наставник 
разредне наставе 

1-2 24    

42. Миловановић 
Стана 

VII Наставник 
разредне наставе 

1-3 24    

43. Старчевић 
Биљана 

VII Наставник 
разредне наставе 

1-4 24    

44. Ђурић Драгица VII Наставник 
разредне наставе 

1-4 24    

45. Поњавић Ивана VII Наставник 
разредне наставе 

2-1 24    

46. Лукић Светлана VII Наставник 
разредне наставе 

2-2 24    

47. Јовановић 
Мирјана 

VII Наставник 
разредне наставе 

2-3 24    

48. Обрадовић-
Ђуровић Диана 

VII Наставник 
разредне наставе 

2-4 24    

49. Илић Ивана VII Наставник 
разредне наставе 

2-5 24    

50. Хаџић Слађана VII Наставник 
разредне наставе 

3-1 24    

51. Милинковић 
Јелена 

VII Наставник 
разредне наставе 

3-2 24    

52. Мирковић 
Јелена 

VII Наставник 
разредне наставе 

3-3 24    

53. Лукић Весна VII Наставник 
разредне наставе 

3-4 24    

54. Ћосић Катарина VII Наставник 
разредне наставе 

3-5 24    

55. Вилотић Драган VII Наставник 
разредне наставе 

3-5 24    

56. Младеновић 
Мирјана 

VII Наставник 
разредне наставе 

4-1 24    

57. Бобовац Јасмина VII Наставник 
разредне наставе 

4-2 24    

58. Глигорић 
Драгана 

VII Наставник 
разредне наставе 

4-3 24    

59. Срећковић 
Драгица 

VII Наставник 
разредне наставе 

4-4 24    

60. Живановић 
Нада 

VII Наставник 
разредне наставе 

4-5 24    

61. Павловић 
Тамара 

VII Наставник 
разредне наставе 

ИО Јовања 24    

62. Табаковић 
Данијела 

VII Наставник 
разредне наставе 

ИО Златарић 24    

63. Симић Ана VII Наставник 
разредне наставе 

Наставник у 
продуженом 

боравку 

24    

64. Живановић 
Бојана (Снежана 
Ћосић Суботић) 

VII Наставник 
разредне наставе 

Наставник у 
продуженом 

боравку 

24    

65. Манић Слађана VII Наставник 
разредне наставе 

Наставник у 
продуженом 

боравку 

24    
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ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ 

 

1. Мојић Милева 
(100%) 

VII директор      

2. Недељковић 
Радмила (50%) 

VII секретар      

3. Јоксимовић 
Љубица (50%) 

VII секретар      

4. Ракић Весна 
(100%) 

VI Шеф 
рачуноводства 

     

5. Радовановић 
Бранка 
(100%) 

IV Админ.радник      

6. Мојовић 
Љиљана (100%) 

VII библиоткар      

7. Павићевић 
Катарина (100%) 

VII психолог      

8. Петрић Ивана 
(80%) 

VII педагог      

9. Ђукић Винка 
(20%) 

VII логопед      

10. Миловановић 
Драган 
(100%) 

3. степен домар      

11. Милановић 
Драгољуб 
(100%) 

3. степен домар      

12. Кушаковић 
Драгица 
(100%) 

2. степен сервирка      

13. Антонијевић 
Милица (100%) 

1.степен Помоћни радник      

14. Бурсаћ Слађана 
(100%) 

1.степен Помоћни радник      

15. Вујић Милија 
(100%) 

1.степен Помоћни радник      

16. Добривојевић 
Бранка (100%) 

1.степен Помоћни радник      

17. Исљами 
Фидајија (100%) 

1.степен Помоћни радник      

18. Јелић Горица 
(100%) 

1.степен Помоћни радник      

19. Јеремић Милена 
(100%) 

1.степен Помоћни радник      

20. Јовановић 
Радмила (100%) 

1.степен Помоћни радник      

21. Несторовић 
Славица (100%) 

1.степен Помоћни радник      

22. Новаковић 
Славица (100%) 

1.степен Помоћни радник      

23. Ракић Весна 
(100%) 

1.степен Помоћни радник      

24. Ракић Горан 
(100%) 

1.степен Помоћни радник      

25. Станић Славица 
(100%) 

1.степен Помоћни радник      

26. Трифуновић 
Милан (100%) 

1.степен Помоћни радник      

27. Чкојић Радена 
(100%) 

1.степен Помоћни радник      

28. Котарац Радисав 
(50%) 

1.степен Помоћни радник      
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2. Материјално-техничи и просторни услови рада 
 

а) Школски простор 
 
       Зграде, просторије, отворени и затворени спортски терени – број, површина 
Број школских зграда – укупно за школу…….........………………………….......…...…….………….3 
Број школских зграда у седишту школе…………….........…………………....………………………1        
Површина школског простора у м/2 укупно за школу.….........…………………………...………..6993 
Површина школског простора у седишту школе.……….........…………………….…...………….6560 

- од тога у сутерену матичне школе…………………………………………………………219 
- у згради Музичке школе половина сале за култ. делатности…………………………….188 
   - “    “         “         “    угљара………………………………....……………………………415 

Површина школског простора у подручним школама…..............…………......…..………………..433 
Површина учион. простора опште намене и кабинета, укупно………................…..……………..1651 
Површина општег и специј. уч. простора у матичној школи…………..............…..………………1448 
     “          “         “      “      “      “ подручним школама…………….....………...........….............……..203 
Број општих и специјализованих учионица, укупно за школу…………….……...……........…….….29 
  “      “     “          “               “      у матичној школи….......…............…….…..…………...........……….25 
  “      “     “          “               “      у подручним школама…………….................……...........……………4 
Површина адм. простора (канцеларије), укупно за школу…..............………………………....……184              “        
“        “            “         у матичној школи……………….......…........…..............………………....175 
         “        “        “            “         у подручнимшколама…………..............................….…......…………9    
Број адм. просторија, укупно за школу.….…………………...............…………...….…………………6 
  “     “        “       у матичној школи……………..............……………………….……………………….4            “     
“        “         у подручним школама………………………….................….……….………………2 
Површина библиотека-медијатека, укупно за школу……………...............…………………………115 
 “            “              “       у матичној школи…………………...............…..……….…………………78 
  “            “              “       у подручним школама…………….........................……….…………………37 
Број библиотечко-медиј. јединица, укупно за школу...…………………...............……….……...17400 
  “        “           “         “      у матичној школи…………….....................….………….……………..16500 
  “        “           “         “      у подручним школама……………….……….......................……………..500 
Површина фискултурних сала, само у матичној школи кв.м.……………...……...............…......901,90     
 (од тога мала сала 21,5 x 12.03 = 258,60 кв. м. и велика сала 29,78 x 21,6 = 643,30 кв. м.) 
Број фискултурних сала, само у матичној школи….……………….............…………………………..2 
Површина ходника и мокрих чворова, укупно за школу.……………...........…………….……..…1522  

“          “           “        “      у матичној школи…….............……………............….…………….1470                            
“          “           “       у подручним школама.……………….............…........….........…………….52 

Површина школских кухиња, укупно за школу.…………………...........…………………….…...…199 
     “           “          “     у матичној школи………………….............…......……………….…………….111 
     “           “          “     у подручним школама………………………....................……….…………..…88 
Површина школских дворишта, укупно за школу………………….................……………………..…3 ха 10 а 
     “           “          “   у матичној школи………………………........................……………….2 ха 65 а 
 
     “           “          “   у подручним школама………...............……………………........…………..45 а 
Површина отворених спортских терена, укупно за школу у м/2……………................…..………4815 
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НАПОМЕНА: отворени спортски терени  постоје само у седишту школе у оквиру 
укупне површине     дворишта. Подручна одељења немају отворене спортске 
терене. 

        школа нема неискоришћених просторија 
б) Опрема и намештај 

 
 Преглед опремљености најважнијим наставним средствима дајемо у следећој 
табели: 
      

Назив средства Мат.школа Јовања Златарић Укупно 

ТВ колор 5 1 1 7 
Рачунари у настави 30   30 
Лаптоп рачунари 5   6 
Радио касетофон, ЦД плејер 19 2 1 17 
Интерактивна табла 1   1 
Дијапројектор 5  2 7 
Слајдови – комплет 4   4 
Карте историјске 27   27 
Карте географске 26 2 3 31 
Глобус 3 1 2 6 
Музичке касете - комплети 10  4 14 
Комплети касете за стране језике 6   6 
Комплети ЦД за стране језике 37   8 
Звучне читанке - комплет 48 1 4 25 
Клавир 2   2 
Ксилофон 1   1 
БИМ пројектор 3   4 
Дигитални фото апарат 4   4 
Комплет алата у кабинету ТО 5   5 
Комплет за практичне вежбе из 
физике 

3   3 

Комплет за практичне вежбе из 
хемије 

3   3 

Комплет геометријских тела за 
математику 

3  1 4 

Лабораторијски сто и комплет за 
практичне вежбе из биологије 

5   5 

Дигитални кабинет-30 рачунара  30   30 
Дигитални кабинет –Јовања лаптоп и 
пројектор 

 1  1 

Дигитални кабинет-Златарић лаптоп 
и пројектор 

  1 1 
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3. Услови друштвене средине 
 

 Школа се налази у центру града, саграђена је 1989. године, опремљена је 
савременим наставним средствима и намештајем, тако да су услови за рад изузетно 
повољни, поготову ако се има у виду популација ученика који похађају ову школу, јер има 
пуно ученика чији су родитељи интелактуалци. 

У реализацији програма образовања и васпитања школа ће поред свог простора 
користити и друге објекте, и то: 
 
Објекат Разред 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
Дом културе + + + + + + + + 
Градски музеј - - + + + + + + 
Истраживачка станица Петница - - - - - - + + 
Спортски центар Петница + + + + + + + + 
Комплекс Д. Максимовић 
Бранковина 

+ + + + + + + + 

Градска галерија - - - - - - + + 
Градска библиотека - - + + + + + + 
Планетаријум у Београду - - - - - - + + 
Музеј “Никола Тесла” - - - - - - + + 
Аутобуска и жел. станица + + - - - - - - 
Објекти у природи, културно  
историјски споменици 

+ + + + + + + + 
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IV – ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА 
 
 Програм образовања и васпитања у школи се организује на основу Закона о 
основама система образовања и васпитања, Закона о основном образовању и васпитању, 
Наставног плана и програма, Статута школе и осталих аката. 
 Програм образовања и васпитања у школи реализује се по школском календару 
који доноси министар просвете за сваку школску годину и који је саставни део овог 
Плана. 

Програм образовања и васпитања је организован по утврђеном плану и програму, а 
одвија се у оквиру 18 “чистих” одељења 1-4. разреда и два одељења целодневне наставе  у 
матичној школи, два комбинована одељења у издвојеним одељењима у Јовањи и  
Златарићу и 18 одељења 5-8. разреда у матичној школи. У матичној школи раде и три 
одељења у продуженом боравку. Број ученика и одељења дат је у табелама које следе. 
 
1. Број ученика, одељења и просек по одељењу – матична школа 

 
Раз-
ред 

БРОЈ УЧЕНИКА У ОДЕЉЕЊУ УЧЕНИКА СВЕ
-ГА 

БР. 
ОД. 

ПРОС
ЕК 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. М Ж 

1. 26 26 29 24    43 62 105 4 26.25 
2. 30 28 26 29 25   67 71 138 5 27.60 
3. 25 25 24 24 25   68 55 123 5 24.60 
4. 24 25 23 25 26   64 59 123 5 24.60 
Св.   
1.-4. 

       242 247 489 19 25.74 

5. 28 26 24 27 28   76 55 133 5 26.60 
6. 25 24 25 24    54 44 98 4 24.50 
7. 22 24 20 28 26   51 69 120 5 24.00 
8. 29 26 28 28    62 49 111 4 27.75 
Св.   
5.-8. 

       243 219 462 18 25.67 

Ук.   
1.-8. 

       485 466 951 37 25.70 

 
 
2. Број ученика у издвојеним одељењима и укупно 
 

ЈОВАЊА УЧЕНИКА СВЕГА 
УЧЕНИКА СВЕГА ОДЕЉЕЊА М Ж 

1. 0 0 0  
2. 2 1 3  
3. 1 0 1  
4. 0 3 3  
Свега 
1.-4. 

3 4 7 1 
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ЗЛАТАРИЋ M Ж СВЕГА 
УЧЕНИКА СВЕГА ОДЕЉЕЊА 

1. 0 0 0  
2. 0 1 1  
3. 0 0 0  
4. 1 0 1  
СВЕГА 
1.-4. 

1 1 2  

УКУПНО 1.-4. 
ЈОВАЊА И ЗЛАТАРИЋ 

4 5 9 1 

МАТИЧНА ШКОЛА 1.-8. И 
ПОДРУЧНА ОДЕЉЕЊА- 
УКУПНО 
 

489 471 960 39 

 
3. Број ученика који се школују по ИОП-у 
 
 
РАЗРЕД СВЕГА 
1. 0 
2. 0 
3. 0 
4. 1 
5. 0 
6. 0 
7. 0 
8. 0 
  УКУПНО  1 
 
4. Распоред одељења по сменама 
 
Плава смена Целодневна настава Црвена смена 
1 – 1, 2 4 1 –  3, 
2 – 1, 2  2 – 3, 4, 5 
3 – 1, 2 5 3 – 3, 4 
4 – 1, 2,3  4 – 4,5 
5 – 1, 2,3  5 –4,5 
6 – 1, 2  6 – 3, 4 
7 – 1, 2  7 – 3, 4,5 
8 – 1, 2  8 – 3, 4 

Укупно Укупно Укупно 
18 2 17 
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5.  Распоред коришћења школског простора 
 
МЛАЂИ РАЗРЕДИ БРОЈ ПРОСТОРИЈА У ПРИЗЕМЉУ 

1 – 1, 3 30 
1 – 4 29 
1-5 Посебна учионица за целодневну наставу 
2 – 1, 3 43 
2 – 2, 4 42 
2 – 5 Посебна учионица за целодневну наставу 
3 – 1, 3 3 
3- 2,4 6 
3-5  
4 – 1, 4 4 
4 – 2, 5 7 
4-3  
Продужени боравак Посебна учионица за продужени боравак  
СТАРИЈИ РАЗРЕДИ  
Српски језик 48, 49 
Енглески језик 61, 62 
Музичка култура 54 
Ликовна култура 63 
Историја 47 
Географија 50 
Физика 64 
Математика 52, 53 
Биологија 46 
Хемија 55 
ТО 56 
Основе информатике и рачунарства 81 
Физичко васпитање Две сале у приземљу 
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6.  Ритам радног дана у школи, динамика, класификациони периоди 
 
а) Ритам радног дана 
 
Р.бр. Елементи организације радног дана у матичној школи Време 
1. Долазак дежурних наставника 7,30 
2. Улазак ученика 1. смене у школу 7,50 
3. Први час 8,00-8-45 
4. Други час 8,50-9,35 
5. Велики одмор 9,35-9,55 
6. Трећи час 9,55-10,40 
7. Четврти час  10,45-11,30 
8. Пети час 11,35-12,20 
9. Шести час 12,25-13,10 
10. Долазак дежурних наставника 13,00 
11. Улазак ученика 2. смене у школу 13,50 
12. Први час 14,00-14,45 
13. Други час 14,50-15,35 
14. Велики одмор 15,35-15,55 
15. Трећи час 15,55-16,40 
16. Четврти час 16,45-17,30 
17. Пети час 17,35-18,20 
18. Шести час 18,25-19,10 
  
Продужени боравак и целодневна настава раде од 8 до 17 часова. 
 

НАПОМЕНА: настава у Јовањи и Златарићу изводи се у преподневној смени и 
почиње у 8,00 часова. Часови трају по 45 минута, велики одмор је после другог часа.
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б) Динамика рада у току године  
 

 А  к  т  и  в  н  о  с  т  и В  р  е  м  е 
 Пријем првака у школу 

 
Радне активности (уређење школе и школске средине) 
 
Екскурзије ученика 1.-8. разреда, излети и посете 
                          
Дечја недеља 
 
Културне активности (Дан просв. радника и приредба за пенз.): 
Језик и књижњвност: 
-књижевне вечери и  
 литерарни сусрети 
-учешће на литерарним      конкурсима 
-такмичења из језика 
-смотра рецитаторских 
секција 
-сусрет са песницима 
-објављивање новог 
издања школског  
часописа „Прве искре“ 
-дистрибуција часописа  
за ученике 
 
Страни језици: 
-такмичења 
-представа на енглеском 
 језику (за Светски дан 
 језика) 
-израда текстова за 
 школски лист 
 
Познавање приподе/биологија: 
-еколошки програм и  
акције (очување животне 
средине, „чишћење“ животног простора, сакупљање секундарних 
сировина за рециклирање), упознавање флоре и фауне нашег краја и 
земље, 
 
Историја, географија, познавање друштва: 
-излети 

Август 
 
 Стална  обавеза 
 
 јесен/пролеће 
 
октобра  
 
   8.11. 
 
октобар-мај 
 
 
фебруар-мај 
 
 
 
а) април 
б) децембар 
април 
 
 
октобар-јун 
 
 
 
април-мај 
 
 
април 
 
 
 
током целе 
школске године 
јун 
 
децембар 
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-екскурзије 
-посета Бранковини 
              Тршићу 
              Београду 
(Десанкин легат, Вуков 
сабор, Теслин музеј...) 
 
Музичка култура: 
-музички сусрети 
-концерти 
-рад хора 
-сарадња са музичком  
 школом 
-учешћа у програмима и 
јавним наступима 
 
Ликовна култура:  
-ликовне изложбе 
-изложбе фотографија 
 (можда стрипа) 
-ликовни конкурси 
-осликавање плочника 
 
Физичка култура: 
-спортске игре, сусрети, 
 турнири и такмичења 
(Светосавски крос и сл.) 
 
Грађанско васпитање: 
-посете установама   културе 
-разговори и дискусије о актуелним појавама у друштву (променама, 
проблемима и сл.) 
-бонтон 
-социјална интелигенција и понашање  
 
Математика: 
-такмичења у знању 
Мај: месец математике 
 
Игра и забава: 
-модна ревија 
-караоке 
-маскенбали 

мај 
мај 
 
 
 
по договору 
 
 
 
током целе 
школске 
године 
 
 
 
 
 
 
наменски током целе 
школске 
године 
 
 
 
 
током целе 
школске 
године 
 
 
наменски и по плану 
рада током целе школске 
године 
 
 
 
 
 
Фебруар-јун 
мај 
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-квизови (о Вуку К.,  
 Св.Сави и сл.) 
-шаховски турнир 
 
Веронаука: 
-луткарске предсатаве  
-Васкршња духовна 
 Академија 
-изложба макета храмова 
-квиз о Св. Сави 
 
Саобраћај: 
-безбедност у саобраћају 
 и његово познавање, 
-вожња бициклом на 
 одређеном полигону 
 
Црвени крст: 
-активности у сарадњи  
  Са ЦК Ваљева 
-хуманитарне акције 
-историјат ЦК (настанак,  
 принципи, функционисање и сл.) 
 
Здравствена заштита и превентива: 
-предавања представника 
 Дома здравља 
 (о наркоманији,  
  алкохолизму,променама 
  у пубертету, болестима 
  прљавих руку и сл.) 
 
Посете:  
-позоришним представама 
-градској библиотеци 
-градском музеју 
-Центру за културу Ва 
-Радио Источнику, 
 ТВ Вујић 
 
Приредбе: 
-за свечани пријем првака 
-за Дечју недељу 

 
април 
мај 
децембар 
јануар-април 
 
април-мај 
 
 
децембар 
април, на Васкрс 
 
током године 
на Савиндан 
 
 
током целе 
школске године 
мај 
 
 
 
наменски  
током целе школске 
године 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
током целе школске 
године (по договору са 
предавачима из Дома 
здравља и одељенским 
старешинама) 
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-за Дан просветних   
 радника 
-за Савиндан 
-за Дан школе 
 
Дечије рукотворине: 
-израда ускршњих јаја 
-израда накита 
-мешење колача 
-вез и ткање 
 
Информатика: 
-презентација културних и јавних делатности путем нових 
информационих техника (сајт школе), укључивање у нове пројекте и 
сл. 
 
Сарадња: 
-са истраживачком станицом у Петници 
-са центром за младе 
 таленте у Лозници 
-са спортским клубовима 
  у граду 
-са планинарским 
 друштвима 
-са Скупштином општине 
 Ваљево (стипендије, 
 награде, похвале 
 најбољим ученицима) 
, ПУ Ва – реализација предавања за ученике 5. разреда и часова ОЗ за 
ученике 4. и 6. разреда, протокол сарадње Министарства унутрашњих 
послова и Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
 
Посете позоришној или филмској представи 
  
Настава у природи за ученике 1.-4. разреда 

 
по плановима стручних 
актива током целе 
школске године 
 
 
 
 
август 
октобар 
новембар 
 
 
. 
 
 
април-мај 
 
децембар и април 
 
 
 
током целе школске 
године 
 
 
 
март-јун 
април-мај 
 
током године 
 
наменски током године 
мај-јун 
 
 
 
по договору са ОС 
 
новембар, април 
  
јесен - пролеће 
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 Образовно- васпитни рад у 2. полугодишту 
Активности поводом обележавања Савиндана 
 
Културне и спортске активности поводом Дана школе 
 

17.02.-15.06. 
27.01. 
 
              април 

 Спортско – рекреативне актовности 
 
Такмичења ученика 
 
 
Припремна настава за ученике који полазу поправни испит 
 

    септембар, јун 
 
    према календару   
 
                  
јун, август 
 

   
 Школски празници:  
- Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату 
- Дан примирја у Првом светском рату 
- Свети Сава 
- Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у 
Другом светском рату 
- Дан победе 
- Видовдан 
- Дан школе 
- Дан просветних радника 

21.10. 
11.11. 
27.01. 
22.04. 
09.05 
28.06. 
април 
08.11 
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7. ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР 
 

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

Прво полугодиште почиње у петак, 1. септембра 2017. године, а завршава се у 
среду, 31. јануара 2018. године.  

Друго полугодиште почиње у понедељак, 12. фебруара 2018. године.  
Друго полугодиште завршава се у четвртак, 31 маја 2018. године за ученике 

осмог разреда, односно у четвртак, 14. јуна 2018. године за ученике од првог до седмог 
разреда.  

Образовно – васпитни рад за ученике од првог до седмог разреда, остварује се у 
36 петодневних радних седмица, односно 180 радних дана. 

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

У првом полугодишту образовно-васпитни рад остварује се у оквиру 98 
наставних дана, а у другом полугодишту у оквиру 82 радна дана.  

 
У оквиру 36, односно 34 петодневне наставне седмице, школа је у обавези да 

годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици.  
Сваки дан у седмици неопходно је да буде заступљен 36, односно 34 пута.  
У току школске године ученици имају јесењи, зимски, пролећни и летњи 

распуст. 
Јесењи распуст почиње у четвртак, 9. новембра 2017. године, а завршава се у 

петак, 10. новембра 2017. године. 
Зимски распуст има два дела – први део почиње у среду, 3. јануара 2018. године, 

а завршава се у понедељак, 8. јануара 2018. године, а други део почиње у четвртак, 1. 
фебруара 2018. године, а завршава се у петак, 9. фебруара 2018. године. 

Пролећни распуст почиње у понедељак, 2. априла 2018. године, а завршава се у  
понедељак, 9. априла 2018. године. 

За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у петак, 15. јуна 
2018. године, а завршава се у петак, 31. августа 2018. године. За ученике осмог разреда 
летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у петак, 31. 
августа 2018. године. 

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

Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 
2017. године, Свети Сава 27. јануара 2018. године, Дан сећања на жртве холокауста, 
геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2018. године, 
Дан победе 9. маја 2018. године, Видовдан 28. јуна 2018. године 

Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања 
на српске жртве  у  Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и 
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других жртава фашизма у Другом светском рату иДан победе су наставни дани, изузев 
кад падају у недељу.  
 Среда, 8. новембар 2017. године обележава се као Дан просветних радника. 

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

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

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

Време поделе сведочанстава, као и време поделе диплома, школа утврђује 
годишњим планом рада, у складу са правилником. 

Свечана подела ђачких књижица, ученицима од првог до седмог разреда, на 
крају другог полугодишта, обавиће се у четвртак, 28. јуна 2018. године. 

Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испиту петак, 13. априла 2018. 
године и у суботу, 14. априла 2018. године, а завршни испит у понедељак, 18. јуна 
2018. године, уторак, 19. јуна 2018. године и среду, 20. јуна 2018. године. 

 
 
Табеларни преглед календара образовно - васпитног рада основне школе за 

школску 2016/2017. годину саставни је део плана рада школе. 
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КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ  

Образовно – васпитни рад у 1. полугодишту 
Први класификациони период 
 
Подела ђачких књижица  на крају првог полугодишта 

1.09.2017.-31.01. 2018. 
новембар (10. седмица) 
 
31.01/током распуста 

Зимски распуст 03.01.2018.-08.01.2018. 
01.02.2018.-09.02.2018. 

Образовно- васпитни рад у 2. полугодишту 
 
 

12.02.-14.06. од 1. – 7. 
раз. 
12.02.-31.05. 8. раз. 
 

Трећи класификациони период април (30. седмица) 
Пролећни распуст  
 

02.04.2018.-09.04.2018. 

Завршетак наставе за ученике 8. Разред 
Завршетак наставе за ученике од 1.-7. Разреда 
Уручивање сведочанстава и диплома ученицима 
Уручивање ђачких књижица ученицима 1.- 7. разреда  

01.06 
14. 06 
друга седмица јуна 
28. јун  
 

Летњи распуст 14.06- 31.08. 
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НАПОМЕНЕ УЗ КАЛЕНДАР: 
 
У уторак 7. новембра 2017. године, настава ће се реализовати по распореду од петка. 
У среду 07.03.2018. године, настава ће се реализовати по распореду од четвртка.  
 
А) Број дана у распореду часова  
 

Прво полугодиште: 101 радних дана 
                 
ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

20 21 20 19 20 

 
Друго полугодиште: 79 радних дана 

 
ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

16 16 16 14 14 
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12. Изборни програми и предмети 
 
 

Обавезни изборни предмети 
 

Предмет Наставник Разред Број 
група 

Број 
ученика 

Недељни 
фонд 
часова 

Годишњи 
фонд часова 

Немачки језик 

Марија Петровић 
 
 
 

5. 3 78 3 108 
6. 2 49 2 144 
7. 3 46 2 216 
8. 2 55 2 136 

 
Сузана Симовић 

5. 2 51 3 72 
6. 2 49 2 216 
7. 3 74 2 144 
8. 2 56 2 144 

Православна 
веронаука 

Сандра Јовановић 1. 2 35 1 72 
2. 3 47 1 108 
3. 3 54 1 108 
4. 2 36 1 72 
5.  2 41 1 72 
6. 2 37 1 72 
7. 3 51 1 108 
8. 2 41 1 68 
 Jовања  1 7 1 36 

Лијана Крунић 1. 2 35 1 72 
2. 2 39 1 72 
3. 2 31 1 72 
4. 3 62 1 108 
5. 3 49 1 108 
6. 2 43 1 72 
7. 2 35 1 72 
8. 2 38 1 68 
Златарић 1 

 
3 1 36 

 
 
 
 
 
Грађанско 
васпитање 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Севић Виолета  1. 1 17 1 36 
Маринковић Биљана 1. 1 19 1 36 
Поњавић Ивана 2. 1 19 1 36 
Илић Ивана 2. 1 18 1 36 
Обрадовић Ђуровић 
Диана 

2. 1 15 1 36 

Милинковић Јелена 3. 1      19 1 36 
Ћосић Катарина 3. 1 19 1 36 

Глигорић Драгана 4. 1 15 1 36 

Живановић Нада 4. 1 15 1 36 

Бојана Аламеровић 5-
1,2,3,4,5; 7-3,4,5; 8-3,4 
 

5. 3 45 1 108 
7. 1 16 1 36 
8. 1 15 1 34 
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 Ивана Петрић 

6-1,2,3,4;7-1,2;8-1,2.  
6. 1 19 1 36 

  7. 1 15 1 36 
8. 1 15 1 34 

 
 
 

Изборни предмети 
 
 

Предмет Наставник Разред Број 
група 

Број 
ученика 

Недељни 
фонд 

часова 

Годишњи 
фонд часова 

 
Чувари 
природе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Севић Виолета 1. 1 26 1 36 
Обрадовић Борка  1. 1 26 1 36 
Стана Миловановић 1. 1 29 1 36 
Драгица Ђурић 1. 1 24 1 36 
      
Поњавић Ивана 2. 1 30 1 36 
Лукић Светлана 2. 1 28 1 36 
Јовановић Мирјана 2. 1 26 1 36 
Обрадовић Ђуровић 
Диана 

2. 1 29 1 36 

Илић Ивана 2. 1 25 1 36 
      
Хаџић  Слађана  3. 1 25 1 36 
Милинковић Јелена 3. 1 25 1 36 
Мирковић Јелена 3. 1 24 1 36 
Лукић Весна  3. 1 24 1 36 
Катарина Ћосић 3. 1 25 1 36 
      
Младеновић Мирјана 4. 1. 24 1 36 
Бобовац Јасмина 4. 1. 25 1 36 
Драгана Глигорић 4. 1. 23 1 36 
Срећковић Драгица  4. 1. 25 1 36 
Живановић Нада 4. 1. 26 1 36 
Павловић Тамара Јовања 2,3,4 7 1 36 
Табаковић Данијела Златарић 2,4 2 1 36 

      
Народна 

традиција 
 

Вилотић Драган 3. 1 25 1 36 
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Лепо писање Маринковић Биљана 1. 1 24 1 36 

 
Информатика и 

 
рачунарство 

 
 

Небојша Настић 5. 10 133   
7. 1 16 1 36 
8. 3 48 1 102 

Жикица Симић  
8. 5 83 1 180 

Цртање, 
сликање, 
вајање 

 
Данијела Васиљевић 
 
 

6.-8. 5 78 1 
 

180 
 

Хор и оркестар Дијана Јеринић 
Милић 

6. 1 15 1 36 
7. и 8. 2 30 1 72 

Јована Дамњановић 
Домаћинство Јелена Давидовић 8. 2 34 1 72 

Слађана Крстић 7. 2 30 1 72 
 
 
 
Број група и број ученика по групама 
 
Предмет Број група Укупан број ученика 
Немачки језик 18 462 
Верска настава 39 668 
Грађанско васпитање 18 278 
Чувари природе 21 489 

Лепо писање 1 24 
Народна традиција 1 25 
Информатика и рачунарство 19 197 
Цртање, сликање, вајање 15 78 
Хор и оркестар  3 45 
Домаћинство 4 64 

Изабрани спорт  
13 

 
229 

 
 
Слободне активности 
 

Име и презиме Секције 
Лијана Крунић Луткарска секција, хорић 
Сандра Јовановић Луткарска секција, хорић 
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Марија Петровић Секција из немачког 
Јелка Јанковић Литерарна секција  
Биљана Драгојловић Драмска секција 
Бојана Аламеровић Рецитаторска секција  
Јелена Перишић Новинарска секција 
Игор Симић Шаховска секција 
Драгиња Ристић Секција из енглеског 
Слађана Крстић Еколошка секција 
Весна Вукосављевић Еколошка секција 
Горан Пантић Ликовна секција 
Дијана Јеринић Милић Музичка секција 
Зоран Радовић Фудбалска секција 
Зоран Радовић Секција за стони тенис 
Драган Вилотић Фудбалска секција 
Срђан Рајовић Кошаркашка секција 
Марко Михаиловић Одбојкашка секција 
Небојша Настић Роботика 
Драган Вилотић Активности ученика у слободно време 
Катарина Ћосић Активности ученика у слободно време 
Драгица Ђурић Активности ученика у слободно време 
Биљана Старчевић Активности ученика у слободно време 
 
Обавезне слободне активности за ученике 5. разреда 
 

Име и презиме Обавезне слободне 
активности 

Недељни фонд Годишњи 
фонд 

Весна 
Вукосављевић 

Чувари природе 1 36 

Дијана Јеринић 
Милић 

Хор и оркестар 1 36 

Горан Пантић Цртање, сликање и вајање 1 36 
 
 
13. ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ 
 
БР. РАЗРЕД/ОДЕЉЕЊЕ ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА 
1 I-1 Виолета Севић 
2 I-2 Борка Обрадовић 
3 I-3 Стана Миловановић 
4 I-4 Биљана Маринковић и Драгица Ђурић 
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1 II-1 Ивана Поњавић 
2 II-2 Светлана Лукић 
3 II-3 Мирјана Јовановић 
4 II-4 Диана Обрадовић-Ђуровић 
5 II-5 Ивана Илић 
6 III-1 Слађана Хаџић 
7 III-2 Јелена Милинковић 
8 III-3 Јелена Мирковић   
9 III-4  Весна Лукић  
10 III-5 Катарина Ћосић и Драган Вилотић 
11 IV-1 Мирјана Младеновић 
12 IV-2  Јасмина Бобовац  
13 IV-3 Драгана Глигорић 
14 IV-4 Драгица Срећковић 
15 IV-5 Нада Живановић 
16 ИО ЈОВАЊА Тамара Павловић 
17 ИО ЗЛАТАРИЋ Данијела Табаковић 
18 ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК Слађана Манић, Бојана Живановић, Ана Симић,  
19 V-1 Милица Ковач 
20 V-2 Слађана Крстић 

21 V-3 Срђан Рајовић 
22 V-4 Јелена Перишић 
23 V-5 Игор Симић 
24 VI-1 Јована Крстић 
25 VI-2 Мирјана Плавшић 
26 VI-3 Сузана Симовић 
27 VI-4 Лазић Владан 
28 VII-1 Драгиња Ристић 
29 VII-2 Тијана Мекић 
30 
 

VII-3 Дијана Јеринић Милић 

31 VII-4 Весна Вукосављвић 
32 VII-5 Сандра Матић 
33 VIII-1 Јелена Давидовић 
34 VIII-2 Јелка Јанковић 
35 VIII-3 Мирјана Мајић 
36 VIII-4 Биљана Драгојловић 
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14. РУКОВОДИОЦИ ОДЕЉЕНСКИХ И СТРУЧНИХ ВЕЋА 
 
а) Руководиоци одељенских већа и стручних већа за предметну наставу 
 
 
1. РАЗРЕД  Борка Обрадовић 
2. РАЗРЕД Диана Обрадовић Ђуровић 
3. РАЗРЕД Катарина Ћосић 
4. РАЗРЕД Мирјана Младеновић 
5. РАЗРЕД Милица Ковач 
6. РАЗРЕД Мирјана Плавшић 
7. РАЗРЕД Весна Вукосављевић 
8.РАЗРЕД Биљана Драгојловић 
 
15. РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА 
 
Српски језик Тијана Мекић 
Страни језици  Драгиња Ристић 
Ликовна култура и музичка култура Дијана Јеринић-Милић   
Историја и географија Вилота Ракић 
Физика, биологија и хемија Слађана Крстић 
Математика Јована Крстић 
ТИО и информатика Милица Ковач 
Физичко васпитање Срђан Рајовић 
 
 
16. РУКОВОДИОЦИ ЗБИРКИ И УЧИЛА 
 
1. РАЗРЕД  Борка Обрадовић 
2. РАЗРЕД Диана Обрадовић Ђуровић 
3. РАЗРЕД Катарина Ћосић 
4. РАЗРЕД Мирјана Младеновић 
Српски језик Тијана Мекић 
Страни језици  Драгиња Ристић 
Ликовна култура и музичка култура Горан Пантић и Дијана Јеринић Милић 
Историја и географија Виолета Ракић 
Физика, биологија и хемија Слађана Крстић 
Математика Јована Крстић 
ТО и информатика Милица Ковач 
Физичко васпитање Срђан Рајовић 
 
17. ПРИПРЕМНА НАСТАВА 
 

Припремна настава се организује за ученике 5, 6, 7. и 8. разреда који су упућени 
на поправне испите. Настава за ученике 5, 6.и  7. разреда се организује пре почетка 
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августовског испитног рока, а за ученике 8. разреда у јунском и августовском року, и то 
5 дана са по 2 часа дневно за сваки предмет за ученике 5., 6., 7. И 8. Разреда. 

Припремна настава за ученике  8. разреда који полажу завршни испит на основу 
чл.32 Закона о основном образовању и васпитању реализоваће се у току другог 
полугодишта по два часа дневно. 
 
18. ЗАДУЖЕЊА ЗА НАСТАВНИКЕ   
 
 
1.Стручни актив за развојно планирање 
 
Драгиња Ристић- координатор 
Виолета Севић 
Катарина Павићевић 
Милева Мојић 
Ивана Петрић 
Нада Живановић 
Весна Вукосављевић 
Стана Миловановић 
Љубомир Радовић 
Слађана Хаџић 
Представник Савета родитеља 
Представник ученичког парламента 
Представник локалне заједнице 
 
2.Стручни актив за развој школског програма: 
 
Борка Обрадовић – координатор 
Драгана Глигорић 
Мирјана Младеновић 
Јелена Милинковић 
Милева Мојић 
Катарина Павићевић 
Ивана Петрић 
 
3.Тим за самовредновање 
 
Стана Миловановић – координатор, 
Јована Крстић – координатор 
Ивана Петрић 
Подкомисије од 1- 4. Разреда -  Ана Симић, Јелена Мирковић, Драгана Глигорић, Диана 
Обрадовић Ђуровић, Слађана Манић, Слађана Хаџић, Борка Обрадовић, Биљана 
Маринковић, Снежана Ћосић Суботић 
Подкомисије од 5 – 8. Разреда – Марија Сиришки, Јелена Перишић Слађана Крстић  
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Представник родитеља 
Педставник  ученичког парламента 
Представник  ШО - Сузана Симовић 

4. Тим за имплементацију и праћење образовних стандарда: 
 
Виолета Ракић – координатор 
Марија Јовановић 
Тамара Павловић 
Ивана Поњавић 
Драгица Ђурић 
4.Тим за подршку ученицима: 
 
Срђан Бранковић – координатор 
Мирјана Плавшић 
Винка Ђукић 
Драгиња Ристић 
Сандра Матић 
Катарина Ћосић 
Милева Мојић 
Представник Ученичког парламента 
 
6. Тим за инклузивно образовање: 
 
Винка Ђукнић– координатор 
Светлана Лукић 
Слађана Хаџић 
Катарина Павићевић 
Мирјана Јовановић 
Срђан Бранковић 
Мирјана Плавшић 
Ивана  Петрић 
Представник Савета родитеља 
7. Тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања: 
 
Мирјана Плавшић – координатор 
Катарина Павићевић 
Биљана Драгојловић 
Сузана Симовић 
Весна Лукић 
Игор Симић 
Јасмина Бобовац 
Ивана Поњавић 
Јелена Давидовић 
Радмила Недељковић 
Јелка Јанковић 
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Ивана Петрић 
Представник Савета родитеља 
Представници Вршњачког тима 
8. Тим за праћење стручног усавршавања: 
 
Виолета Севић координатор од 1 – 4. Разреда 
Сандра Матић координатор од 5 – 8. Разреда 
Бојана Аламеровић 
Весна Митровић 
Драган Вилотић 
Катарина Ћосић 
Драгана Глигорић 
Ивана Илић 
Диана Обрадовић Ђуровић  
Представник Савета родитеља 
9. Тим за професионалну оријентацију: 
 
Јелена Перишић – координатор 
Јелена Давидовић 
Јелка Јанковић 
Мирјана Мајић 
Биљана Драгојловић 
10. Тим за маркетинг: 
 
Јелена Милинковић – координатор 
Горан Пантић 
Милева Мојић 
Драган Вилотић 
Маја Васић (Бојана Аламеровић) 
Нада Живановић 
Представник Савета родитеља 
Весна Вукосављевић – координатор 
Светлана Лукић 
Лијана Крунић 
Ивана Илић 
Сандра Јовановић 
Љиљана Мојовић 
Слађана Крстић 
12. Тим за културне активности школе 
 
Тијана Мекић – координатор 
Биљана Драгојловић 
Диана Јеринић Милић 
Горан Пантић 
Јелена Перишић 
Катарина Ћосић 
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Јована Дамњановић 
Бојана Аламеровић 
Јелка Јанковић 
Владан Лазић 
Весна Лукић 
Слађана Хаџић 
Лијана Крунић 
Сандра Јовановић 
Виолета Ракић 
13. Тим за школски спорт и спортске активности 
 
Срђан Рајовић – координатор 
Срђан Рајовић  
Марко Михаиловић 
Виолета Севић 
Драган Вилотић 
15. Тим за припрему ученичких екскурзија и наставе у природи: 
 
Љубомир Радовић – координатор 
Мирјана Мајић 
Биљана Маринковић 
Мирјана Младеновић 
Ивана Илић 
16. Тим за сарадњу школе са родитељима ученика: 
Катарина Ћосић – координатор 
Светлана Бајић 
Драгица Срећковић 
Борка Обрадовић 
Мирјана Мајић 
Сандра Јовановић 
Виолета Севић 
17. Тим за одржавање сајта школе: 
 
Небојша Настић – координатор 
Жикица Симић  
Срђан Бранковић 
Јелена Милинковић 
Тијана Мекић 
Владан Лазић 
Виолета Ракић 
Дијана Јеринић Милић 
Слађана Крстић 
Марко Михаиловић 
Драгица Ђурић 
Ивана Поњавић 
Драгана Глигорић 
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Снежана Ћосић Суботић 
Тамара Павловић 
Данијела Табаковић 
 
 

 
СТРУЧНА ВЕЋА 

 
1. СТРУЧНО ВЕЋЕ УЧИТЕЉА: 

 
Драгица Срећковић – руководилац већа 
Виолета Севић - записничар 
 
Стручно веће Чланови  
 
 
1.разред  

Виолета Севић 
Борка Обрадовић 
Стана Миловановић 
Биљана Старчевић 
Драгица Ђурић 
 

 
 
2.разред 
 

Ивана Поњавић 
Светлана Лукић 
Мирјана Јовановић 
Диана Обрадовић Ђуровић 
Ивана Илић 
Данијела Табаковић 
Тамара Павловић 

 
 
3.разред 

Слађана Хаџић  
Јелена Милинковић 
Јелена Мирковић 
Весна Лукић 
Катарина Ћосић  
Драган Вилотић 
Тамара Павловић 

 
 
4.разред 

Мирјана Младеновић 
Јасмина Бобовац 
Драгица Срећковић 
Драгана Глигорић 
Нада Живановић 
Тамара Павловић  
Данијела Табаковић 
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СТРУЧНА ВЕЋА НАСТАВНИКА 
 
 
Српски језик Тијана Мекић 

Јелка Јанковић 
Биљана Драгојловић 
Маја Васић (НН) 
Јелена Перишић 

Страни језици Јелена Мосуровић 
Сузана Симовић 
Светлана Бајић 
Сандра Матић 
Драгиња Ристић 
Срђан Бранковић 

Ликовна култура и музичка култура Горан Пантић 
Данијела Васиљевић 
Дијана Јеринић Милић 
Јована Дамњановић 

Историја и географија Мирјана Мајић  
Љубомир Радовић 
Ивана Милојковић 
Мирјана Плавшић 
Виолета Ракић 

Физика, биологија и хемија Милан Михајловић  
Предраг Секулић 
Сања Гњато 
Весна Вукосављевић  
Слађана Крстић  
Јелена Давидовић 

Математика Јована Крстић 
Маргита Стојић 
Владан Лазић 
Марија Јовановић  

ТО и информатика Игор Симић  
Милица Ковач 
Небојша Настић 
Жикица Симић 

Физичко васпитање Зоран Радовић  
Марко Михаиловић 
Срђан Рајовић 
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РАД СА УЧЕНИЦИМА 
 
Јелка Јанковић 
 
Јелка Јанковић – координатор  
Јелена Давидовић 
Јелка Јанковић 
Мирјана Мајић 
Биљана Драгојловић 
 
Школска заједница ученика: 
Јасмина Бобовац– координатор 
Драгана Глигорић 
Љиљана Мојовић 
Светлана Лукић 
Мирјана Младеновић 
 
Хуманитарне активности и сарадња са Црвеним крстом: 
Јелена Мирковић – координатор 
Сандра Јовановић 
Светлана Бајић 
Слађана Манић 
Лијана Крунић 
 
 

КОМИСИЈЕ 
 

 
 Комисија за социјално и здравствено старање и бригу о деци: 
 
Срђан Рајовић – координатор  
Марко Михаиловић 
Слађана Хаџић 
Драгица Ђурић 
Катарина Павићевић 
Комисија за примену васпитно-дисциплинских мера: 
 
Милица Ковач – координатор 
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Катарина Павићевић 
Милева Мојић 
Ивана Петрић 
Драгиња Ристић 
Марија Јовановић 
Весна Вукосављевић 
Весна Митровић 
Игор Симић 
Лијана Крунић 
 
Комисија за вођење школске документације: 
Радмила Недељковић 
Милева Мојић 
Катарина Павићевић  
Винка Ђукић 
Ивана Петрић 
 
Комисија за попис имовине школе  
Светлана Лукић 
Данијела Васиљевић 
Мирјана Јовановић 
Ивана Милојковић 
Снежана Ћосић Суботић 
Слађана Манић 
Срђан Рајовић 
Јелена Мирковић 
Љиљана Мојовић 
Драгица Срећковић 
Диана Обрадовић Ђуровић 
Светлана Бајић 
Небојша Настић 
 

ОСТАЛА ЗАДУЖЕЊА ЗАПОСЛЕНИХ 
 
1. Школски лист: 
Јелена Перишић – координатор 
Владан лазић 
Тијана Мекић 
Горан Пантић 
Нада Живановић 
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Јелена Милинковић 
2. Дистрибуције дечије штампе:  
Биљана Маринковић 
Нада Живановић 
Биљана Драгојловић 
Јелка Јанковић 
3. Дигитални кабинет: 
Игор Симић - координатор 
Небојша Настић 
4. Израда распореда часова: 
Владан Лазић 
Марија Јовановић 
Љубомир радовић 
Милица Ковач 
Драган Вилотић 
5. Израда распореда дежурства: 
Милица Ковач 
Винка Ђукић 
6. Летопис: 
Ана Симић 
Виолета Ракић 
7. Вођење записника наставничког већа: 
Ана Симић 
8. Вођење записника савета родитеља: 
Катарина Ћосић 
9. Вођење записника стручног већа учитеља: 
Виолета Севић 
10. Педагошко инструктивни рад: 
Милева Мојић 
Катарина Павићевић 
Ивана Петрић 
руководиоци стручних већа 
11. Хор и оркестар 
Дијана Јеринић Милић 
Јована Дамњановић 
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19. ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 
  
За ученике школе у току школске године ће се организовати следеће екскурзије: 
 

Разред Релације Објекти које треба 
посетити 

Трајање 

1. Ваљево - Београд - 
Ваљево 

Авалски торањ, Зоо врт, 
Калемегдан 1 дан 

2. Ваљево - Београд - 
Ваљево 

Авалски торањ, Зоо врт, 
Музеј ваздухопловства 1 дан 

3. 

Ваљево - Тршић - 
Троноша - М. Зворник - 

Бања Ковиљача - Ваљево 

Тршић (родна кућа Вука 
Караџића), музеј старих 

заната манастир 
Троноша, бања 

Ковиљача, етно село 
"Сунчана река", чесма 

девет Југовића 

1 дан 

4. 
Ваљево - Лазаревац - 
Рисовача - Топола - 

Опленац - Аранђеловац - 
Ваљево 

Лазаревац (спомен 
костурница), 

Опленац(црква светог 
Ђорђа), Топола (музеј 

устанка), пећина 
Рисовача - Аранђеловац 

(парк) 

1 дан 

5. 
Ваљево  - Сремски 

Карловци - Сремска 
Каменица - Нови Сад - 

Ваљево 

Сремска Каменица 
(родна кућа Ј. Ј. Змаја), 

Сремски Карловци 
(Саборна црква, 

гимназија), Нови Сад 
(природњачки музеј) 

1 дан 

6. 
Ваљево – Аранђеловац- 

Свилајнац – Деспотовац- 
Манасија - Ваљево 

Аранђеловац (парк), 
Свилајнац (Природњачки 

центар Србије) 
Деспотовац (Ресавска 

пећина, матастир 
Манасија) 

1 дан 

7. Ваљево – Сомбор – Бачка 
Топола – Суботица - 
Ваљево 

Галерија Милан 
Коњовић, ергела 

Зобнатица, Суботица 
(разгледање града, 

дискотека, ноћење), Зоо 
врт Палић,  

2 дана 

8. Ваљево – Бајина Башта – 
Перућац – Митровац – 
Рача – Мокра Гора - 
Ваљево 

Бајина Башта – језеро 
Перућац – манастир Рача 

– Митровац на Тари 
(дискотека, ноћење), 

2 данa 
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Мокра гора (Мећавник, 
Шарганска осмица) 

 
 
20. НАСТАВА У ПРИРОДИ 

 
План рада наставе у  природи ће бити АНЕКС Годишњег плана рада који ће бити усвојен 
после одлучивања родитеља о понуђеним дестинацијама и законски спроведеној 
процедури. 

 
Разред Дестинације Трајање Период 

1. Јавор 
, Златибор, Тара, Дивчибаре 7 дана зима - пролеће 

2. Јавор 
, Златибор, Тара, Дивчибаре  7 дана  јун 

3. Јавор 
, Златибор, Тара, Дивчибаре  7 дана  

крај маја, почетак 
јуна 

крај јануара, 
почетак фебруара 

4. 
Копаоник или Врњачка бања 

или Тара 
  

7 дaнa 
зима, пролеће 

 
 

 Предлог за излет ученика 
 
Разред Релације Објекти које 

треба 
посетити 

Трајање Период Носиоци 
активности 

3. Панчево Тамишки 
конаци 

1 дан јун Актив 3. 
разреда 

5.-8. Београд Фестивал 
науке 

1 дан децембар ОС 

4. Ћелије, 
Лелић 

Манастири, 
музеј 

1 дан Мај (јун) Наставници 
веронауке 

7. Јовања, 
Пустиња 

манастир 1 дан Мај (јун) Наставници 
веронауке 
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V - ПЛАНОВИ СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ  И УПРАВНИХ ОРГАНА 
 

ПЛАН РАДА НАСТАВНИЋКОГ ВЕЋА 

Време Садржаји Носиоци Сарадници 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX 

Доношење одлука о одржавању редовне, 
допунске, додатне наставе, слоб. активности и 
изборних предмета 

Комисије Наставници 

Утврђивање броја ученика у одељењима и 
разредима 

Стручни 
сарадници 

Коорд. 
директор 

Превоз, осигурање и исхрана ученика Директор Зад. 
наставници 

Усвајање распореда часова: редовне, изборне, 
додатне, допунске наставе и слободних 
активности 

           "            " 

Задужења наставника у оквиру 40 часовне 
радне недеље ( подела предмета на наставнике 
и ОС) 

„  

Информације о иницијалном тестирању 
  

Разматрање год. извештаја о раду за претходну 
шк. годину 

           "            " 

Разматрање годишњег плана рада и анекса 
Школског програма 

" " 

Упознавање са акционим плановима рада 
стручних актива и тимова (Актив за развојно 
планирање, Тим за самовредновање, Тим за 
заштиту од НЗЗ, Тим за инклузивно 
образовање, Ученички парламент)  

Тимови и 
комисије 

наставници 

Упознвање са планом стручног усавршавања 
Разматрање правила понашања у школи 

Координатор 
стручног 
усавршавања 
ОС 

Директор, 
наставници 
Наставници  

реализовати у току школске године („Родно 
засновано насиље“ и „Подршка развоју 
људског капитала и истраживању –Опште 
образовање и развој људског капитала“) 

Директор 
Тимови 

Помоћник 
директора, 
наставници 
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Улога одељенског старешине у поступку 
заштите  
ученика од вршњачког насиља 

Психолог Директор 

 
 
 
 
 
 
X 

Организовање прославе Дечје недеље Комисија, учит. 
1,2 р. 

Помоћник, 
педагог 

Примена стандарда образовних постигнућа 
ученика 

Тим за 
имплементациј
у и праћење 
образовних 
стандарда 

 Помоћник 
директора 

Утврђивање облика сарадње са родитељима Катарина 
Ћосић 

Директор 

-Истраживање за ученике и наставнике 
„Најчешће врсте насиља“ 

Директор Тим за 
заштиту 
ученика од 
насиља,зост
ављања и 
занемаривањ
а, 
педагошко-
психолошка 
служба, 
наставници 

Сарадња са родитељима- нов приступ Директор Педагог, 
помоћник 

XI Анализа успеха и владања и реализације 
прграмских садржаја свих облика активности 
на првом тромесечју 

Предм. 
наставници 

Педагог, 
директор,  
помоћник 

Вредновање и самовредновање рада школе 
 

Комисија 
наставници 

Наставници 

Извештај о реализацији Дечје недеље 
 

Зад. 
наставници 

Психолог, 
педагог 

 
XII 

Разматрање известаја са реализоване наставе у 
природи 

Наставници Поможник, 
педагог 

Предлог прославе Савиндана Комисија Директор 
Подела Новогодишњих пакетића Комисија Директор 

Стручно усавршавање – анализа 
 

Комисија Директор, 
педагог 

I Припреме за завршетак наставе у првом 
полугодишту 
 

Директор Педагог, 
помоћник 
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Задужења за Извештај о раду школе у I 
полугодишту 

Директор Задужени 
наставници 

Организовање родитељских састанака 
Анализа успеха и дисциплине на крају првог 
полугодишта 

Наставници, 
ОС 

Наставници 

Разматрање Извештаја о раду школе у првом 
полугодишту 

Директор Зад. 
наставници 

Прослава Савиндана Комисија Директор 
Реализација свих облика образовно-васпитног 
рада 

Директор Наставници,
стр.сар. 

II Припреме за учешћа на смотрама и 
такмичењима 

Стручни 
активи 

Директор, 
помоћник 

Извештај о испитивању ученика са изузетним 
способностима 

Педагог Наставници 

Извештај о систематском прегледу ученика Зад. 
наставници 

Психолог, 
педагог 

III Организација прославе Дана школе Директор Наставници, 
помоћ. 

Стручно усавршавање наставног особља Комисија Директор 

Организација пробног завршног испита ОС и стручни 
сарадници 

Директор 
 

IV Анализа и унапређивање рада стручних органа, 
тимова и комисија 

Директор Руководиоц
и ОВ 

Анализа успеха и владања на трећем 
тромесечју 

Директор Педагог, 
помоћник 

Вредновање и самовредновање рада школе Комисија Наставници 
V Професионална оријентација ученика 8. 

разреда 
 

Психолог, 
педагог 

ОС 

Пробни завршни испит за ученике 8. разреда 
 

Психолог, 
педагог 

ОС 

 Доношење одлуке о коришћењу уџбеника 1.-8. 
разр. 

Комисија Наставници  

Анализа такмичења Директор Наставници 
VI Доношење одлуке о додели Вукових и 

посебних диплома 
ОВ Наставници 

Реализација свих облика образовно-васпитног 
рада 

Директор Наставници,
стр.сар. 

Анализа успеха и дисциплине на крају 
наставне године 

Директор Наставници 

Анализа рада Наставничког већа Директор  Наставници 
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Организација полагања завршног испита Директор  Наставници 
Анализа завршног испита 2017/18. 
 

Психолог, 
педагог 

Наставници 

Информисање о реализацији пројеката школе Руковод. 
актива 

Педагог, 
психолог 

Свечани пријем такмичара и додела диплома и 
књига 

Директор Наставници 

Додела сведочанстава ученицима 8.разреда Директор Наставници 
Задужења за Годишњи извештај о раду школе 
у шк.2017/18. 

Директор Наставници 

Предлог задужења за Годишњи план рада 
школе у школској 2018/19. 
 

Директор Помоћник 

Предлог дестинација за екскурзије и наставу у 
природи у шк.2018/19. 

Директор Наставници 

Сређивање педагошке документације 
 

Наставници,ОС Педагог, 
психолог 

Организација родитељских састанака 
 
 
 
 
 

Наставници 
 
 

Директор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII Формирање комисија за поправне испите Директор Помоћник 
Организација припремне наставе Руковод. 

актива 
Наставници 

Предлог поделе предмета на наставнике Руковод. 
актива 

Наставници 

Предлог поделе одељ. старешинства и других 
задужења у оквиру 40-часовне радне недеље 

Руковод. 
актива 

Наставници 

Предлог распореда часова Зад.наставници 
 

Директор 
 

Свечани пријем првака Зад.наставници 
 

Директор 

Упознавање ученика и родитеља са Правилима 
понашања 

Директор Педагог, 
психолог 
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2. ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 
 
Чланови педагошког колегијума су: 
1. Директор 
2. Психолог 
3. Педагог 
4. Руководиоци стручних већа 

  
ПОДРУЧЈЕ РАДА И САДРЖАЈИ АКТИВНОСТИ 
 

Време Носиоци 

1. Програмирање, планирање и организовање рада:   
-конституисање Педагошког колегијума Септембар Руководиоци 

актива 
-израда предлога плана рада Педагошког колегијума  " “ 
-разматрање плана стр. усавршавања наставника и 
стручних сарадника 

" “ 

-разматрање плана стр. актива сродних предмета    Септембар  
“ 

-реализација пројеката у оквиру школе 
 

     Током           
    године 

“ 

2. Стручно усавршавање 
−предлагање наставника за менторе у раду са 
приправницима 

 
Током године “ 

-непосредна примена мера предложених за увођење 
иновација у ВОР 

“ 
 
           “ 

“ 

-индивидуално стручно усавршавање везано за програм 
иновација уз размену литературе и информација 

 
“ “ 

-индивидуално стручно усавршавање везано за програм 
иновација уз размену литературе и информација 

 
          “ “ 

-едукација вазана за пројекте  “ 
−договор о избору уџбеника за наредну школску годину     Фебруар  “ 
3. Праћење, вредновање и унапређивање рада школе  “ 
-праћење реализације и вредновање рада са сагледавањем 
проблема при реализацији планова и програма који су 
сачинили активи,  

током године Педагошко-
психолошка 
служба 

-израда информација, извештаја и анализа о раду ученика 
-праћење развоја и напредовања ученика и ефеката 
различитих облика ОВР у школи 

Април, јун 
Током године 
 

Тим за 
самовреднова
ње 
Руководиоци 
актива 
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-усвајање ИОП-а за ученике којима је потребна подршка 
-реализација оперативних и глобалних планова 

Током године 
током године 
 
 

   Тим за 
инклузивно 
образовање 
Руководиоци 
актива 

-реализација планираних месечних активности “  
-реализација допунске, додатне наставе и слободних 
активнисти 

“ “ 

-анализа успеха и владања ученика “ “ 
-анализа сарадње са родитељима “ “ 
-анализа резултата постигнутих на такмичењима “ “ 
−анализа квалитета посећених часова 
−упознавање са начином полагања завршног испита 
−договор о полагању завршног испита за ученике 8.разреда

новембар/мар
т 
Децембар 
Јун 

          “ 
“ 

4. Посебне активности   
-анализа остварености образовно-васпитних планова и 
програма 
-анализа рада тимова, комисија 

Током године 
Крај 1. 
полугодишта, 
крај године 

" 

упознавање са прописима и документима из области 
образовања и васпитања 

Током године " 

−сарадња са локалном самоуправом ( обезбеђивање новца 
за стручно усавршавање) 

" " 

 
Педагошки колегијум ће континуирано обавештавати Наставничко веће о свом 

раду, прикупљати сугестије наставника и уносити потребне допуне у свој рад. Водиће 
записнике са састанака и радити годишње извештаје о раду. 
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3. ПЛАН РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА 

 
ПОДРУЧЈЕ РАДА И САДРЖАЈИ 

АКТИВНОСТИ
ВРЕМЕ НОСИОЦИ ЕВАЛУАЦИ

ЈА
1. Програмирање, планирање и организовање 
рада: 

   

-израда предлога плана рада стручних већа септембар
-јун 

Руководиоц
и  

Израђени 
предлози 
плана рада 
стручних већа 

-    "        "          "       "   слободних активности         "          " Израђени 
предлози 
плана 
слободних 
активности 

-    "        "          "     праћења развоја и напредовања 
ученика  

        "  Тим за 
самовреднов
ање и за 
имплемента
ц. 

Израђен план 
праћења 
развоја и 
напредовања  
ученика 

-израда и усвајање глобалних оријентационих 
планова за све обавезне наставне активности, 
допунски и додатни рад     

        "          
Стручна 
већа 

Израђени и 
усвојени 
планови за све 
обавезне 
наставне 
активности, 
допунски и 
додатни рад 

-израда предлога распореда писаних задатака, 
контролних вежби 

        "          
Предметни 
наставници 

Израђен 
распоред 
писаних 
задатака, 
контролних 
вежби 

-израда предлога за укључивање ученика у 
поједине активности на основу испитивања и 
интересовања 

        "         " Израђени 
предлози за 
укључивање 
ученика у 
поједине 
активности на 
основу 
испитивања и 
интересовања  

       

-Анализирање резултата иницијалних тестова   Тим за 
имплемента
цију и 

Анализирани 
резултати 
иницијалних 
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праћење 
образовних 
стандарда 

тестова 

2. Праћење, вредновање и унапређивање рада 
школе 

         Стручни 
актив за 
развој 
школског 
програма   

 

-праћење реализације и вредновање рада са 
сагледавањем проблема при реализацији планова и 
програма који су сачинили стручна већа и активи 

        " Стручни 
актив за 
развој 
школског 
програма   

Сагледани 
проблеми при 
реализацији 
планова и 
програма који 
су сачинили 
стручна већа и 
активи 

-израда информација, извештаја и анализа о раду 
ученика 

        "          
Педагошко-
психолошка 
служба 

Урађени 
извештаји и 
анализа о раду 
ученика 

-праћење развоја и напредовања ученика и ефеката 
различитих облика ВОР у школи 
-праћење остварености стандарда постигнућа 
ученика                                                  

        " Стручни 
актив за 
развој 
школског 
програма и 
педагошко- 
психолошка 
служба 

Реалиѕован 
процес 
праћења и 
напредовања 
ученика и 
сагледани 
ефекти 
различитих 
облика ВОР-а 
у школи 

3.Стручно усавршавање и унапређивање рада 
школе 

 
 
 

  

-непосредна примена мера предложених за 
увођење иновација у ВОР 

Током 
године 

         " Примењене 
мере за 
увођење 
иновација у 
ВОР 

-индивидуално стручно усавршавање везано за 
програм иновација уз размену литературе и 
информација 

        "          " Реализовано 
индивидуално 
стручно 
усавршавање 
везано за 
програм 
иновација уз 
размену 
литературе и 
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информација 
-едукација вазана за пројекте         "          " Реализована 

едукација 
везана за 
пројекте 

4. Вредновање и самовредновање  Тим за 
самовреднов
ање 

 

-критеријуми оцењивања - уједначавање 
критеријума 

Октобар          
Наставници 

Уједначени 
критеријуми 
оцењивања 

-израда дидактичко-методичких досијеа 
-примена образовних стандарда у оцењивању 
ученика 

Током 
године 

         " Израђени 
дидактичко.ме
тодички 
досијеји, 
примењени 
образовни 
стандарди у 
пцењивању 
ученика 

5. Унапређивање рада стручних органа и тела  Директор  
-израда извештаја о раду актива са мерама за 
унапређивање рада 

Јун         
наставници 

Израђен 
извештај о 
раду актива са 
мерама за 
унапређивање 
рада 

 
 
 

4. ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКИХ ВЕЋА 
 

ПОДРУЧЈЕ РАДА И 
САДРЖАЈИ АКТИВНОСТИ 

ОРГ. 
ФОРМЕ 

РАДА 

ВРЕМЕ НОСИОЦИ РЕАЛИЗ
ОВАНО 

1. Програмирање и планирање 
рада школе са  организацијом 
ВОР одељења  

    

- усвајање глобалних 
оријентационих планова рада за 
све обав. наставне активности и 
практичне течајеве са календаром 
и расп. часова 

Већа 1-8. 
разреда 

Август Руководиоци 
стручних 
актива, 
комисија 

 

- усвајање глобалних планова 
рада ОВ,  екскурзија, излета, 
посета и спортско-рекреат. 
активности са календаром 

          " Август, 
септембар  

Руководиоци 
стручних 
актива, РС, 
учитељи 
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- усвајање распореда писаних 
задатака, контролних вежби, 
писаних састава 

Већа 1-4. 
разреда 

       " Руководиоци 
актива, 
комисија 

 

- усвајање глобалних планова 
рада додатне и допунске наставе 
са ученицима и распореда рада 

          " Септембар            "  

- усвајање глобалних планова 
рада ОЗ и сарадње са родитељима 

          "                    "            "  

- усвајање глобалних планова 
рада слободних активности са 
опредељењима ученика и 
распоредом рада 

          "        "            "  

- усвајање глобалног плана рада 
ученичких организација 

 Већа 1-8. 
разреда 

       " Руков. актива, 
педагог 

 

- усвајање глобалних планова 
заштите здравља и животне 
средине и хуманих односа међу 
половима 

          " Август Педагог, 
комисија 

 

- организовање припремне 
наставе 

Одељењска 
већа 

Јун РС, руков. 
актива 

 

- избор РС, подела предмета и 
одељења на наставнике 

Већа Јун Директор, 
комисија,  
стручни активи 

 

2. Праћење, вредновање и 
аналитичко-информативна 
делатност 

    

- реализација глобалних и 
оперативних планова рада са 
мерама за унапређење рада 

У усвојеним 
огран. 
формама 

Мај, јун Директор, 
педагог, 
стручни активи 

 

- ефекти додатног и допунског 
рада, слободних активности, ДКР 
и ученичких организација са 
мерама за унапређење 

          "        "            "  

- утврђивање успеха ученика у 
учењу и владању на клас. 
периодима са мерама за 
унапређење 

Већа Током 
године 

РС, директор, 
педагог 

 

- предлози за похвале, награде и 
посебне дипломе 

          " Јун            "  

- предлози за примену васп-
дисциплинских мера 

          " Током 
године 

           "  

- анализа сарадње са родитељима, 
културних и других активности 

          " Децембар, 
април, мај  

           "  

- анализа резултата постигнутих 
на такмичењима у протеклом 
периоду 

Извештаји 
задуж. 
наставника 

Током 
године 

Стручни 
активи, 
директор 
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5. ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ 1.-8. РАЗРЕДА 
 

О Б Л А С Т 
 

Садржаји активности Узраст Време 

АДМ. 
ПОСЛОВИ И 

ПЕДАГОШКА 
ЕВИДЕНЦИЈА 

-прикупљање, сређивање и презентација 
података о: реализацији плана и програма рада 
ОВ; васпитном раду са ученицима; 
унапређивању ВОР у одељењу; раду ЗУ 

1-8. 
разред 

Током 
год. 

РАД У ОЗ 

-укључивање ученика у остваривање ВОР 
одељења 

      "       " 

-допринос самоорганизовању ученика       "       " 
-синтеза васпитних утицаја и подстицање 
индивидуалног развоја и напредовања ученика 

      "       " 

-рад на превенцији насиља (вршњачка 
едукација) 

1-8 раз Током 
године 

- промовисање здравих стилова живота 
приликом обраде наставних садржаја у редовној 
настави и радионица  у васпитном раду 

1-8 Током 
године 

-јачање социјалних вештина „ „ 

РАД СА ОВ И 
НАСТАВНИЦ

ИМА 

-предлог програма рада ОВ, припремање и 
организовање седница 

      "        " 

-праћење реализације наставних и осталих 
садржаја у одељењу 

      "       " 

-подстицање на рад, унапређивање наставе и 
увођење иновација 

      "         " 

-упознавање ОВ са степеном развоја ученика, 
предлог програма васпитног деловања 
наставника и укључивања породице и других 
чинилаца у васпитни рад са ученицима 

      "       " 

-обједињавање васпитног деловања наставника 
и других чинилаца 

5-8. 
разред 

      " 

-предлагање и примењивање инструмената за 
вреднов. резултата ВОР 

1-8. 
разред 

      " 

-подстицање расправа и стручно оспособљавање 
у областима од значаја за васпитни рад у 
одељењу 

      "       " 

РАД СА 
РОДИТЕЉИМ

А 

-активности ОС у овој области дате су у 
програму културне и јавне делатности школе 
-рад на превенцији насиља 

      "       " 

САРАДЊА СА 
СТРУЧНИМ 

САРАДНИЦИ
МА И 

ИНСТИТУЦИЈ
АМА 

-активности ОС у сарадњи са педагогом и 
психологом дате су у програмима педагога, 
односно психолога 

      "       " 

-реализација програма сарадње са културним и 
друштвеним установама и предузећима, као и 
решавање васпитних проблема у сарадњи са 
домовима ученика, Центром за социјални рад, 
здравственим установама и сл. 

      "       " 
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САРАДЊА СА 
ДРУГИМ 

СТРУЧНИМ 
ОРГАНИМА И 
ДИРЕКТОРО

М 

-реализација програма рада у одељењу и 
решавање сложенијих педагошких проблема 

      "       " 

-упознавање стручних органа са оствареним 
резултатима рада, тражење подршке у акцијама 
за унапређивање образовно-васпитног рада 

     "       " 

 
 

6. ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА 
 

 
ЗАДАЦИ И САДРЖАЈИ: 

 
ВРЕМЕ 

 
НОСИОЦИ ПОСЛА 

 Конституисање Савета родитеља; 
 Избор председника Савета родитеља, 

заменика Савета родитеља и 
записничара; 

 Усвајање Пословника о раду; 
 Разматрање извештаја о раду Савета 

родитеља; 
 Усвајање Плана рада Савета родитеља 

за школску 2017./2018. годину; 
 Сагласност за учлањење ученика у 

библиотеку и музеј; 
 Избор чланова Савета родитеља у 

стручне активе: Стручни актив за 
школско развојно планирање; Стручни 
актив за вредновање и самовредновање 
рада установе; Тим за заштиту од 
насиља, злостављања и занемаривања; 
Тим за инклузивно образовање; Тим за 
школски маркетинг; 

 Доношење одлуке о осигурању ученика 
и исхрани и избор комисије за 
најповољнијег понуђача; 

С 
Е 
П 
Т 
Е 
М 
Б 
А 
Р 

Директор, ОС 

 Анализа резултата на завршном испиту 
у школској 2016. /2017. години; 

 Резултати завода за вредновање 
квалитета рада образовања и 
васпитања; 
 
 

Н 
О 
В 
Е 
М 
Б 
А 
Р 

Директор, ОС, 
стручна служба 

 Анализа успеха ученика на крају 1. 
класификационог периода школске 
2017/2018. године; 

 Извештај о раду Савета родитеља у 

Ј 
А 
Н 
У 

Директор, ОС, 
стручна служба 
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првом полугодишту; 
 Анализа успеха и дисциплине ученика 

на крају првог полугодишта у школској 
2017./2018. години;   

 Доношење одлуке о набавци уџбеника 
за наредну школску годину; 

 Информације о предстојећем завршном 
испиту; 
 

А 
Р 

 Разматрање извештаја о изведеним 
екскурзијама и настави у природи (у 
зависности од времена реализације 
садржаја изведених екскурзија и настава 
у природи); 
 Информације о реализованим 

екскурзијама; 
 Анализа резултата пробног завршног 

испита за ученике 8. разреда; 
 Анализа успеха и дисциплине на крају 

3. класификационог периода; 
 Организација матурске вечери; 
 Информације о матурском испиту; 
 

А 
П 
Р 
И 
Л 

Директор, ОС, 
стручна служба 

 Анализа успеха и дисциплине на крају 
школске 2017./2018. године; 
 Анализа резултата остварених на 

завршном испиту; 
 Извештај са такмичења ученика; 
 Извештај о активностима реализованим 

у оквиру Развојног планирања школе у 
школској 2017./2018. години;    
 Извештај о активностима у оквиру 

самовредновања рада школе; 
 Избор представника Савета родитеља у 

Школски одбор; 
 Сагласност на релације екскурзија и 

наставе у природи за наредну школску 
годину; 
 Предлог чланова Савета родитеља за 

бољи и успешнији рад школе у целини; 
 

Ј 
У 
Н 

Директор, ОС, 
стручна служба 
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7. ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА И РАД КОМИСИЈА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА 

Школски одбор радиће у седницама, на којима ће бити разматрана следећа питања: 
 

С А Д Р Ж А Ј И    Р А Д А 
 

Носиоци посла Време 

-Разматрање и усвајање годишњег извештаја о 
раду школе у претходној школској години 

Директор, помоћник,  
чланови Одбора 

септембар 

-Доношење  годишњег плана рада за текућу 
школску годину  

               "  септембар 

-Кадровска питања                " септембар 
-Разматрање и усвајање Плана стручног 
усавршавања 

 Септембар 
 
 
 

-Сагласност на акт организације и 
систематизације послова 

Директор, секретар септембар 

-План рада директора директор септембар 
-План рада самовредновања Чланови тима септембар 
-Усвајање годишњег плана рада за наредну 
школску годину 

 септембар 

-Усвајање извештаја о реализацији годишњег 
плана рада школе,  

 септембар 

-Усвајање извештаја о реализацији годишњег 
плана рада самовредновања 

 „ 

-Усвајање извештаја  о реализацији годишњег 
плана стручног усавршавања 

 „ 

 -Усвајање извештаја о реализацији  годишњег 
плана рада директора  

 „ 

- Усвајање извештаја о реализацији Развојног 
плана школе за школску 2017-2018 

 „ 

- Усвајање извештаја о реализованим 
екскурзијама ученика од 1. до 8. разреда  

 Новембар 

- Формирање комисије за попис имовине  новембар 
- Разматрање успеха ученика на првом 
тромесечју 

Председник,управа,сек
ретар 

новембар 

-Нормативна делатност (усклађивање школских 
аката) 

        Директор, секретар  " 

- Усвајање извештаја о раду школе за прво 
полугодиште 

Директор, помоћник, 
педагог 

Фебруар 

-Усвајање извештаја о раду директора за прво  „ 
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полугодиште 
 Усвајање извештаја о раду пописне комисије Комисија фебруар 
- Текућа питања                " током године 
- Разматрање и усвајање  извештаја о  
финансијском пословању за 2017. годину 

Директор, стручна 
служба, секретар 

Фебруар 

-Усвајање финансијског плана и доношење плана 
набавки за 2018. годину  

               " " 

-Стање инвестиционих радова                " " 
-Разматрање програма прославе Дана школе Комисија, директор Март 
- Усвајање полугодишњег извештаја о раду 
школског одбора  

ШО  

-Актуелна питања Директор, помоћник, 
педагог 

"током 
године 

-Анализа резултата рада на трећем тромесечју 
(успеха и дисциплине ученика на крају трећег 
тромесечја текуће школске године) 

чланови Одбора, 
директор 

Април/Мај 

-Анализа стручног руковођења школом                » » 
-Анализа успеха ученика на крају наставне 
године 

               » Јун 

-Анализа прелиминарних резултата завршног 
испита за ученике 8. разреда  

 јун 

-Разматрање извештаја са евентуално 
реализоване наставе у природи 

 јун 

-Анализа и предлагање мера за даљу 
модернизацију рада, праћење и вредновање рада 

               " " 

-Решавање по жалбама у другом степену        Директор, секретар   По потреби 
-Текућа питања.                 " " 
- Анализа припремљености школе (простор, 
кадрови) за почетак школске године, текућа 
питања 

                 " Август 

- Извештавање о активностима реализованим  
оквиру пројеката „Негујмо српски језик“ и 
сарадње са Полицијском управом Ваљево о 
реализованим активностима у оквиру протокола 
сарадње Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и Министарства 
унутрашњих послова 

Директор Током 
године 

  
Према одредбама општих аката школе, школски одбор образује своје сталне и 

повремене комисије. 
Повремене комисије се образују и раде по потреби. 
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Сталне комисије образује школски одбор у складу са општим актима и њихов мандат 
траје док траје мандат школског одбора. 
 
 
 

8. ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 
 
 План рада директора школе заснива се на функционалним, интегрисаним 
знањима, способностима и вештинама. Управљање, организовање и руковођење рада у 
Првој основној школи усклађено је са Чл.5 и Чл. 59 Закона о основана система 
образовања и васпитања (сСл. Гласник РС бр. 72/09; 52/11; 55/11 и 55/13) и на основу 
правилника о стандардима и компетенцијама директора установе у образовно – 
васпитним институцијама (Сл. Гласник РС бр. 38/2013. План рада директора реализоваће 
се кроз шест области рада које су међусобно повезане, умрежене и преплићу се у 
појединим активностима.  
 На основу критеријума које утврђују стандарди компетенције директора, 
директор планира кључне активности којима обезбеђује унапређење квалитета рада  који 
доприносе остваривању општих исхода образовања и васпитања дефинисаним законом. 
На основу квалитативних и квантитативних показатеља који су саставни део плана рада 
директора, директор школе је у могућности да вреднује свој рад и да буде вреднован од 
стране других. 
Кључне  области рада директора школе у оквиру којих се реализује план су:  
1. Руковођење васпитно-образовним процесом у школи;  
2. Планирање, организовање и контрола рада установе; 
3. Праћење и унапређивање рада запослених;   
4.Развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, 
репрезентативним синдикатом и широм заједницом; 
5. Финансијско и административно управљање радом установе  
6. Обезбеђење законитости рада установе. 
 
 

 
 

 ОБЛАСТИ  
САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ 

 
ВР

ЕМ
Е 

РЕ
А

Л
И

З
А

Ц
И

ЈЕ
  

 
САРАДНИЦИ 

 
 

ОЧЕКИВАНИ 
ЕФЕКТИ 

 
ОСТВАР

ЕН 
СТАНДА

РД 
1. РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО-

ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ 
    

-Организује активности у циљу промовисања 
вредности учења 

током 
године 

Педагошко-
психолошка 
служба, наставници 

Квалитетна настава и 
функционална знања 

1.2.1 

-Организовање превентивних активности 
које омогућавају безбедно окружење 
(дежурство наставника, поштовање правила 
понашања, вршњачка едукација) 

током 
године 

Педагошко-
психолошка 
служба, наставници 
Ученици, родитељи

Школа је безбедна и 
здрава средина 

1.2.2 

-Медијска промоција резултата рада школе током 
године 

Тим за промоцију 
школе 

значајне активности 
школе медијски 
пропраћене 

1.2.2 

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

током 
године 

Тим за стручно 
усавршавање, 
педагошко-

наставни процес се 
реализује квалитетно 

1.2.3 
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психолошка служба 
-Организује активности које подстичу 
креативност ученика, стицање 
функционалних и трајних знања,развој 
социјалних вештина и здравих стилова 
живота 

током 
године 

Тимови, 
наставници, 
стручни сарадници 

Наставне и 
ваннаставне 
активности у 
функцији развоја 
ученика 

1.2.3 

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

током 
године 

Тим за инклузију, 
стручни сарадници 

Образовно-васпитни 
процес у функцији 
свих ученика 

1.2.4 

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

током 
године 

Стручни сарадници 
Наставници 

Образовно-васпитни 
процес у функцији 
свих ученика 

1.2.5 

2.ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И 
КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 

    

-Организује и оперативно спроводи процес 
планирања и програмирања рада школе 

Август, 
септембар 

Педагошко-
психолошка 
служба, наставно 
особље 

Благовремено 
урађени планови рада 

2.1 

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

до 1. 
септембра 
 
 
 
 
до 1. 
септембра 

Секретар,педагошк
о-психолошка 
служба, 

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

2.2 и 2.5 
 
 
 
 
2.2 

-израда четрдесеточасовне радне недеље до 1. 
септембра 

Педагошко-
психолошка 
служба, стручна 
већа 

Запослени су 
равномерно 
оптерећени поделом 
задужења 

2.2 и 2.5 

-Учешће у изради годишњег плана рада и 
школског програма 

до 1. 
септембра 

Тимови, наставно 
особље, педагошко-
психолошка служба 

Квалитетно урађен 
годишњи план рада и 
школски програм 

2.2 

-Упућивање планова рада Школском одбору 
на усвајање 

До 15. 
септембра 

Секретар школе Усвојени сви планови 
на нивоу установе 

2.1 

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

Током 
године 

Тимови, наставно 
особље, педагошко-
психолошка служба 

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

2.3 

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

Током 
године 

Тимови, наставно 
особље, педагошко-
психолошка служба 

Школски одбор, 
Савет 
родитеља,Наставничк
о веће, Педагошки 
колегијум упознати 

2.3 
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-Упознавање Наставничког већа, Савета 
родитеља и чланова Школског одбора са 
Правилником о измени правилника о 
наставном плану за други циклус основног 
образовања и васпитања и наставним планом 
за пети разред основног образовања и 
васпитања 

са свим извештајима, 
анализама и 
предузетим 
корективним мерама 

-Информисање свих запослених о важним 
питањима живота и рада школе 

Током 
године 

педагошко-
психолошка служба 

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

2.4 

-Праћење реализације екскурзија и наставе у 
природи, информисање Савета родитеља и 
Школског одбора 

Током 
године 

педагошко-
психолошка 
служба, наставници 

Важне информацје 
доступне члановима 
ШО, Савета 
родитеља, 
запосленима и 
родитељима ученика 

2.4 

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

Током 
године 

Наставнници, тим 
за стручно 
усавршавање 

80% запослених 
користи 
информационо-
комуникационе 
технологије 

2.4 

-Спроводи ефикасан процес самовредновања 
рада школе 

Током 
године 

Тим за 
самовредновање, 
педагошко-
психолошка служба 

Резултати 
самовредновања су у 
функцији унапређења 
квалитета рада школе 

2.5 

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

новембар Наставници, 
педагошко-
психолошка служба 

Урађене анализе 
завршног испита и 
презентоване на 
Наставничком већу, 
Педагошком 
колегијуму, Савету 
родитеља и 
Школском одбору 

2.5 

3.ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЋИВАЊЕ РАДА 
ЗАПОСЛЕНИХ 

    

-Обезбеђивање квалитетног и стручног 
наставног кадра 
 
 

до првог 
септембра 

 

Секретар 
 

Поштујући законске 
регулативе обезбеђен 
квалитетан наставни 
кадар 

3.1 

-Прати рад ментора и приправника током 
године 

ментори -Приправници 
стручно оспособљени 
за посао и 
прилагођени радној 
средини 

3.1 

-Организује стручно усавршавање и 
професионални развој запослених 

Током 
године 

Наставници, Тим за 
стручно 
усавршавање 

Планиране 
активности стручног 
усавршавања и 

3.2 
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професионалног 
развоја остварене 

-Комуницира са свим запосленима у циљу 
стварања позитивне и радне атмосфере 

Током 
године 

Сви запослени Професионална 
сарадња, тимски рад, 
позитивна атмосфера 

3.3 

-Остварује педагошко-инструктивни увид и 
надзор образовно-васпитног рада у складу са 
Годишњим планом рада школе 

Током 
године 

Педагошко-
психолошка служба 

Побољшан квалитет 
наставе 

3.4 

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

    

-Организује рад Савета родитеља 
-Сарадња са Полицијском управом на основу 
споразума Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и Министарства 
унутрашњих послова (реализација часова ОЗ 
за ученике 4. И 6. Разреда) 
 
 
 
 

Током 
године 

 
 
 

Педагошко-
психолошка 
служба, секретар, 
координатори 
Тимова 
 
 

Родитељи ефикасно  
учествују у животу и 
раду школе 
 
 

4.1 

-Организује дан отворених врата за 
родитеље 
 

Током 
године 
 

 

Наставници, 
педагошко-
психолошка служба 

-Побољшана сарадња 
и комуникација са 
родитељима 
 

4.1 

-Конструктивно решавање конфликата 
ученика у сукобу 

Током 
године 
 

 

Тим за заштиту 
ученика од 
насиља,зостављања 
и занемаривања, 
педагошко-
психолошка служба 

-Конфликтне 
ситуације успешно 
решене 

4.1 

-Истраживање за ученике и наставнике 
„Најчешће врсте насиља“ 

Октобар Тим за заштиту 
ученика од 
насиља,зостављања 
и занемаривања, 
педагошко-
психолошка 
служба, наставници 

Извршена анализа и 
обрада добијених 
података 

4.1 

-Правовремено обавештава Школски одбор о 
свом раду (два пута годишње), о реализацији 
васпитно-образовног програма, Школског 
програма, Годишњег плана рада установе, 
финансијском пословању, постигнућима 
ученика и другим питањима за које је 
надлежан ШО 
 

Током 
године 

Педагошко-
психолошка 
служба, Тимови 
 
 
 
 
 
 

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

4.2 

-Сарадња са репрезентативним синдикатом  
 

Током 
године 

Представници 
репрезентативног 
синдиката 

-поштовање 
колективног уговора 
и закона 

4.2 

5.ФИНАНСИЈСКО И 
АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ 
РАДОМ УСТАНОВЕ 

    

-Израда финансијског плана, благовремено 
планирање финансијских токова у циљу 

Током 
године 

Шеф рачуноводства Ефикасно управљање 
финансијским 

5.1 



 

71 
 

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

Током 
године 

Шеф 
рачуноводства, 
секретар 

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

5.2 

-Израда потребне документације предвиђене 
законском регулативом 
- редовно праћење процеса ажурирања 
података о свим запосленима у електронском 
програму Доситеј. 

Током 
године 

Секретар, 
административно 
особље, педагошко-
психолошка служба 

Школа поседује 
законом прописану 
документацију 

5.3 

6.ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА 
УСТАНОВЕ 

    

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

Током 
године 

Секретар, 
административно 
особље, педагошко-
психолошка служба 

Школа функционише 
и поседује 
документацију 
урађену у складу са 
законском 
регулативом 

6.1 

-Организује, координира и омогућује израду 
и доступност општих аката и документације 
у складу са законом и другим прописима 

Током 
године 

Секретар, 
административно 
особље, педагошко-
психолошка служба 

Школа функционише 
и поседује 
документацију 
урађену у складу са 
законском 
регулативом 

6.2 

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

Током 
године 

педагошко-
психолошка служба 

Урађена 
документација, 
општи акти и прописи 
у складу са законом 

6.3 

 
Директор школе 

Милева Мојић 
 
 
8.2. ПРОГРАМ РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 
 

Програм рада директора Прве основне школе засниваће се на функционално 
интегрисаним знањима, способностима и вештинама управљања, организовања и 
руковођења рада у Првој основној школи, усклађеним са чланом 5. и 59. Закона о 
основама система образовања и васпитања (Сл. Гласник РС бр72/09:52/11 и 55/13) и   
Правилником о Стандардима компетенција директора установе образовања и васпитања 
(Сл. Гласник РС бр.38/2013), Законом о основном образовању и васпитању (Сл. Гласник 
РС бр. 55/2013 и 68/2015 ), Правилником о критеријумима и стандардима за 
финансирање установа које обављају делатност основног образовања и васпитања (Сл. 
Гласник РС бр. 73/2016). 

Свој рад директор ће спроводити у оквир у шест  области рада које се међусобно 
преплићу у појединим активностима. 
- руковођење васпитно-образовним процесом у школи;  
- планирање, организовање и контролу рада установе;  
- праћење и унапређивање рада запослених;  
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- развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним 
синдикатом и широм заједницом;  
- финансијско и административно управљање радом установе;  
- обезбеђивање законитости рада установе 
 На основу критеријума који утврђују стандарде компетенција директора, 
директор планира кључне активности којима обезбеђује унапређење квалитета рада у 
циљу остваривања општих исхода дефинисаних Законом. На основу квалитативних и 
квантитативних индикатора који су саставни део плана рада директора, директор школе 
је у могућности да вреднује свој рад и да буде вреднован од стране других.  
 Кључне области рада директора школе у оквиру којих се реализује план рада 
школе су:  
I област: руковођење процесом васпитања и учења детета у предшколској 
установи, односно руковођење васпитно-образовним процесом у школи 
У оквиру ове области оствариваће се стандарди: 
1.2.1. Развој културе учења  
1.2.2. Стварање здравих и безбедних услова за учење и развој ученика  
1.2.3. Развој и осигурање квалитета наставног и васпитног процеса у школи  
1.2.4. Обезбеђење инклузивног приступа у образовно-васпитном процесу  
1.2.5. Праћење и подстицање постигнућа ученика  
То се може поткрепити следећим чињеницама: 
  На почетку школске године директор ће  упознати наставно особље са Законом о 
основама система образовања и васпитања, Законом о основној школи, Правилником о 
оцењивању и Правилником о измени правилника о наставном плану за други циклус 
основног образовања и васпитања и наставним планом за пети разред основног 
образовања и васпитања. На основу законске регулативе ће приступити планирању свих 
облика образовно-васпитног рада. 

Наставно особље ће планове рада стварати тимски и наставу реализовати у складу 
са образовним и другим потребама ученика.  

У току школске године  директор школе ће се стручно  усавршавати и 
присуствовати акредитованим  семинарима.  

У школи ће се организовати Ученички парламент. Ученици ученичког парламента 
укључиће се у стручне активе  и тимове.  Два представника Ученичког парламента 
присуствоваће седницама ШО и активно учествовати у животу и раду школе.  

У Првој основној школи поштују се права ученика, родитеља и наставника. Са 
правилима понашања у школи упознаће се сви учесници образовно васпитног процеса.  
У школи ће се у оквиру Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања реаговати на било коју врсту злостављања. У току  школске године 
одржаће се 40 састанака овог тима. Превентивни рад на спречавању насиља реализоваће 
се у оквиру вршњачког тима. 

У школи се поштују правила понашања и на тај начин се ствара радно и здраво 
окружења у којима ученици уче. 

Директор ће користити стратешке документе  о развоју образовања и васпитања и 
подстицати наставнике и стручне сараднике да примењују савремене технологије  у 
образовно васпитном процесу. Присуствоваће  угледним часовима и  часовима редовне 
наставе, анализираће и на тај начин унапредити и сопствено знање, али и примереним 
сугестијама унапредити образовно васпитни рад у школи. У сарадњи са стручним 
сарадницима  и наставницима у оквиру педагошко инструктивног рада развијаће 
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самоевалуацију свог рада и систематичну евалуацију и самоевалуацију рада наставника, 
стручних сарадника, као  и наставног процеса и исхода учења. 

Директор ће подстицати  и стварати услове за квалитетно образовање  за све 
ученике. Посебна пажња ће се посветити ученицима који су талентовани за поједине 
области. Ове школске године организоваће се секције за ученике од 5. до 8. разреда. 
Ученици млађих разреда укључиће се у разноврсне  ваннаставне активности и 
припремати програме за Дан просветних радника, Нову годину, Светог Саву и Дан 
школе. 

За ученике са посебним потребама израдиће се и реализовати  индивидуални 
образовни планови.  

Директор школе обезбедиће примену програма учења и инсистирати да 
наставници у току свог рада имају индивидуални приступ,  уважавају специфичности и 
посебности сваког ученика и примену диференциране наставе. 

Директор школе пратиће и подстицати ученике на рад и резултате. Ученици који 
су имали све петице на класификационим  периодима биће јавно похваљени. За ученике 
који су остварили запажене резултате на такмичењима организоваће се свечаност и биће 
им уручене дипломе и књиге. 

Ученицима ће се поклањати посебна пажња. За сваког новодосељеног ученика 
израдиће се  социјална карта. 

На почетку школске године биће израђени иницијални тестови у складу са 
стандардима постигнућима и  биће урађена њихова анализа у циљу прилагођавања 
тестова и побољшања постигнућа ученика. У складу са Правилником о оцењивању  
наставно особље водиће педагошку документацију о праћењу и напредовању постигнућа 
ученика. На крају полугодишта и школске године уради ће се анализа педагошке 
документације. На тај начин директор школе ће пратити рад наставника и подстицати 
ученике да постижу што боља постигнућа. 
II област: Планирање, организовање и контрола рада установе 
У оквиру ове области оствариваће се стандарди: 
2.1. Планирање рада установе  
2.2. Организација установе  
2.3. Контрола рада установе  
2.4. Управљање информационим системом установе  
2.5. Управљање системом обезбеђења квалитета у установи  

На почетку школске године директор школе ће дати детаљна упутства која се 
односе на планирање свих облика образовно-васпитног рада и равномерно расподелити 
задатке запосленима у том процесу. Годишњи план рада и Школски програми од 1. до 8. 
разреда усвојиће се на седници школског одбора и завести. Од 1. септембра директор 
школе донеће  Правилник о систематизацији и описом раднх места, образовати стручна 
тела и тимове са јасним захтевима запосленима у вези радних задатака. На предлог 
стручних већа урадиће 40 часовну радну недељу. Систематизација радних  места и 40 
часовна радна недеља биће разматрана на Наставничког већу, а усвојена на школском 
одбору. 

У току школске године  на Наставничким већима анализираће се рад стручних 
актива и тимова који су формирани у школи. Анализираће се рад установе и акциони 
план за унапређење рада школе. На огласној табли благовремено ће се истицати све 
информације везане за живот и рад установе.  

У току школске године сви стручни органи и тимови радиће  ефикасно и у складу 
са плановима.  
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 Наставничко веће 
 Савет Родитеља 
 Педагошки колегијум 
 Одељенска већа 
 Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања 
 Стручни актив за развојно планирање 
 Тим за самовредновање 
 Комисије за примену васпитно дисциплинских мера 
 Тим за инклузију 

 Ради модернизације  наставе школа ће организовати обуку за интерактивну таблу . У 
току ове школске године, у оквиру процеса самовредновања, који се користи у циљу 
унапређења рада установе,  самовредноваће се две области: Постигнућа ученика и Етос. 
Путем анализе документације, анализираће се постигнућа за предходну школску годину. 
На педагошком колегијуму распоредиће се детаљна задужења како би се анализирао 
план унапређења рада установе.  
III  област: Праћење рада запослених  

У оквиру ове области предвиђени су следећи стандарди: 
3.1 Планирање, селекција и пријем запослених 
3.2 Професионални развој запослених 
3.3 Унапређивање међуљудских односа 
3.4 Вредновање резултата рада, мотивисање и награђивање запослених 
Директор школе на почетку школске године обезбедиће потребан број и 

одговарајућу структуру запослених у установи. Сви наставни радници ће бити упознати 
на Наставничком већу са планом  професионалног развоја и стручног усавршавања.  У 
оквиру установе посебна пажња ће се посветити стручном усавршавању.  

Директор ће се редовно стручно усавршавати у оквиру установе и кроз посете 
семинарима. Као спољашњи сарадник Завода за вредновање квалитета образовања и 
васпитања радиће као тренер  акредитованих семинара. 

У оквиру унапређивања међуљудских односа посебна пажња ће се посветити 
стварању радне атмосфере коју карактерише толеранција, сарадња и посвећеност послу. 
Директор школе својим понашањем даће пример запосленима у установи и међу 
запосленима развијати професионалну сарадњу  и тимски рад. Са запосленима 
комуницираће сваки дан јасно и конструктивно.  Позитивна атмосфера у колективу 
ствараће се не само кроз професионалне задатке већ и кроз организовање дружења у 
оквиру прослава Дана просветних радника, посете сајму књига, организованим посетама 
позоришту, излетима, прославама Нове године. 

Ради успостављања сарадње и дружења са другим школама потписана је повеља 
братимљења са седам других школа у региону.  

Директор ће систематски пратити и вредновати рад запослених. Кроз 
инструктивни увид и надзор у складу са планом рада и потребама установе директор 
школе ће подсећивати часове редовне наставе, присуствовати на часовима  огледне 
наставе и провере савладаности програма за увођење у посао приправника. Заједно са 
стручним сарадницима урадиће квалитетну анализу педагошко инструктивног рада. 
IV Област: Сарадња са родитељима/старатељима, органом управљања, 
репрезентативним синдикатом и широм заједницом 

 
У оквиру ове области оствариваће се стандарди: 
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4.1 сарадња са родитељима 
4.2 сарадња са органом управљња и репрезентативним синдикатом у установи 
4.3 сарадња са државном управом и локалном самоуправом  
4.4 сарадња са широм заједницом 
 
У току школске године  директор школе велику пажњу посветиће сарадњи са 

родитељима и њиховом активном укључивњу у живот и рад школе. У школи ће 
ефикасно функционисати Савет родитеља који ће благовремено бити упознат са свим 
активностима рада школе. Све примедбе и конструктивне идеје са Савета родитеља који 
су активно учествовали и у изради Развојног плана школе ће се уважавати у циљу 
унапређења рада школе. 

У току школске године родитељи ће се редовно обавештавати о резултатима  и 
напредовању њихове деце, одржаће се родитељски састанци. Директор школе ће 
присуствовати на три родитељска састанка.  

У циљу спречавања насиља, злостављања и занемаривања организоваће се 
сарадња са Полицијском управом на основу споразума Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и Министарства унутрашњих послова – реализација часова 
одељенске заједнице за ученике 4. и 6. Разреда, као и предавања за ученике 5. Разреда.  

Добру сарадњу директор школе оствариваће и са Школским одбором који је 
правовремено и добро  информисан о свим актуелним збивањима у школи. У току 
године одржаваће се седнице Школског одбора на којима ће бити усвојен : Годишњи 
извештај о реализацији васпитно образовног програма за претходну школску годину као 
и Годишњи план и програм за ову школску годину, Школски програм, План стручног 
усавршавања, План стручног актива за развојно планирање, Извештај стручног актива за 
развојно планирање, Извештај о самовредновању рада школе, Извештај о стручном 
усавршавању као и Извештај о раду директора школе (2 пута годишње - на полугодишту 
и крају школске године) и Извештај тима о спречавању насиља, злоставања и 
занемаривања. 

На школским одборима вршиће се анализа резултата постигнућа ученика, 
реализације наставе у природи и ускалђивање законских аката. Активну улогу у раду 
ШО имаће представник репрезентативног синдиката који је формиран у школи и 
представници Ученичког парламента. 

Директор ће остваривати конструктивну сарадњу са органима Државне управе и 
локалне самоуправе. Начелник школске управе  одржаваће састанке са директорима свих 
школа на којима ће се расправљати о свим актуелностима, новинама у образовно-
васпитном систему, као и распоређивању технолошких вишкова.  

У градској управи директор школе присуствоваће на састанцима са различитим 
тематикама. 

Директор школе промовисаће сарадњу установе и стално проналазити актуелне 
пројекте у које школа може да се укључи.  
V област: Финансијско и административно управљање радом установе 

Предвиђени стандарди за ову област су: 
5.1 Управљање финансијским ресурсима 
5.2 Управљање материјалним ресурсима 
5.3 Управљање административним процесима 
 
У сарадњи са шефом рачуноводства биће израђен предлог финансијског плана за 

2016. годину који ће бити  разматран и усвојен на Школском одбору. У оквиру 
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одобрених апропријација директор школе ће ефикасно управљати финансијским 
ресурсима тако што планира финансијске токове, приходе и расходе, изадаје 
благовремене и тачне налоге за плаћање рачуна и наплате.  

Поред финансијских директор ће ефикасно управљати и материјалним ресурсима. 
Распоређиваће материјалне ресурсе на начин који обезбеђује оптимално извођење 
наставног процеса. Директор школе надзираће и спроводити поступке јавних набавки 
које спроводи установа и стара се о њиховој законитости. Пратиће извођење радова у 
установи  и благовремено одржавати материјалне ресурсе установе. 

Ефикасно управљање финансијским и материјалним ресурсима омогућиће 
несметано одвијање наставног процеса. Да би управљање ресурсима, финансијским и 
материјалним, било ефикасно неопходно је да се ажурно води потребна прописана 
документација.  

Директор школе обезбедиће ажурност и тачност администаривних прописа  и 
њихово систематично архивирање у складу са законом. У току ове школске година 
директор ће редовно пратити процес ажурирања података о свим запосленима у 
електронском програму Доситеј.  

Извештаје о свом раду и  раду школе презентоваће на Наставничком већу и 
Школском одбору.  
VI област: Обезбеђење законитости рада установе 
У оквиру ове области оствариваће се стандарди: 

6.1 Познавање разумевање и праћење релевантних процеса 
6.2 Израда општих аката и документације установе 
6.3 Примена општих аката и документације 
На почетку школске године директор школе ће се упознати са  Законом о 

основама система образовања и васпитања, Законом о основној школи, упознаће се и са 
Подзаконским актима у области образовања, радних односа, финансија и управног 
поступка. Наведена документа директор школе користиће и примењивати у свакодневној 
пракси. Заједно са секретатом школе директор  ће вршити усклађивање општих аката, 
Статута и Правилника, са Законом. Општи акти су јавни и достпни свим 
заинтересованим лицима, а директор школе ће обезбедити да буду саставни део сајта 
школе. 
У свом раду у директор ће обезбедити поштовање  и примену прописа, општих аката и 
документације установе. Непосредна документација наставника ће се прегледати  два 
пута у току полугодишта, урадиће се и Акциони план за унапређење  рада установе који 
ће бити анализиран на Педагошком колегијуму и Наставничком већу.   
 

Директор школе 
Милева Мојић 
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9. ПЛАН РАДА ПЕДАГОГА, ПСИХОЛОГА И ЛОГОПЕДА ШКОЛЕ 

 
9.1  ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПЕДАГОГА 

 
ПОДРУЧЈА 

РАДА 
САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
САРАДНИЦИ 
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-Учествовање у изради Годишњег плана рада 
школе и његових појединих делова; 
-Припремање годишњих и месечних планова 
рада педагога; 
-Припремање и израда плана посете часовима; 
- Припремање и израда плана сопственог 
стручног усавршавања и професионалног 
развоја; 
- Спровођење анализа и истраживања у циљу 
испитивања потреба ученика, родитеља, 
локалне самоуправе; 
-Учешће у планирању појединих облика 
сарадње са другим институцијама; 

 
август, септембар 
 
 
 
септембар, током 
године 
октобар/новембар,  
март/април 
 
током године 
 
 
током године 
 
 
 
током године 
 
 
 
 
 
 

 
директор, 
психолог 
 
 
 
 
директор, 
психолог, 
наставници 
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-Учешће у праћењу и вредновању васпитно-
образовног, односно образовно-васпитног рада 
и предлагање мера за побољшање ефикасности, 
економичности и успешности установе у 
задовољавању образовних и развојних потреба 
ученика; 
-Праћење реализације васпитно-образовног 
односно образовно-васпитног рада; 
-Праћење и подстицање напредовања ученика у 
развоју и учењу; 
-Праћење и вредновање примене мера 
индивидуализације и индивидуалног образовног 
плана за ученике; 
-Праћење анализе успеха и дисциплине ученика 
на класификационим периодима, као и 
предлагање мера за њихово побољшање; 
- Праћење успеха ученика у ваннаставним 
активностима, такмичењима, завршним и 
пријемним испитима за упис у средње школе, 
- Иницирање и реализација различитих 
истраживања ради унапређивања образовно-
васпитног рада; 
- Праћење начина вођења педагошке 
документације; 
- Рад на развијању и примени инструмената за 
вредновање и самовредновање различитих 
области и активности рада установе; 
- Праћење узрока школског неуспеха ученика и 
предлагање решења за побољшање школског 
успеха; 
 

 
током године 
 
 
 
 
 
 
 
током године 
током године 
 
 
током године 
 
 
 
 
 
 
током године 
 
током године 
 
током године 
 
током године 
током године 

директор, 
психолог, ОС, 
Стручна већа 
 
наставници,  
родитељи, 
ученици 
 
 психолог 
 
 
директор, 
психолог 
 
 
 
психолог,  ОС 
 
 
психолог 
 
 

 

 

психолог, Тим за 
самовредновање 
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- Пружање подршке наставницима у   
унапређивању процеса праћења и посматрања 
дечјег напредовања; 
-Саветодавни рад са наставницима усмерен ка 
јачању наставничких компетенција; 
-Пружање помоћи наставницима у раду са 
ученицима којима је потребна додатна 
образовна подршка; 
-Пружање помоћи наставницима у раду са 
родитељима; 
- Пружање помоћи одељенским старешинама у 
реализацији појединих садржаја часа одељенске 
заједнице; 
-Оснаживање наставника за рад са ученицима 
из осетљивих друштвених група кроз 
упознавање са карактеристикама тих ученика; 
-Саветодавни рад са наставницима давањем 
повратне информације о посећеном часу; 
предлагање мера за унапређење праћеног 
сегмента образовно-васпитног процеса; 
-Пружање помоћи наставницима у креирању 
плана стручног усавршавања и њиховог 
професионалног развоја; 
- Пружање помоћи наставницима у вођењу 
педагошке документације; 
- Припрема и реализација презентација и 
радионица са стручним темама; 
- Пружање помоћи наставницима  у реализацији 
огледних и угледних активности;  
 

током године 
 
 
 
током године 
 
 
 
током године 
 
 
 
током године 
 
током године 
 
 
 
 
током године 
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током године 
 
током године 
 

наставници 
 
 
 
 
 
 
 
наставници,психо
лог 
 
 
наставници,психо
лог, родитељи 
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наставници 
 
 
 
 
директор, 
наставници, 
психолог 
 
 
 
наставници ,Тим 
за стручно 
усавршавање 
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-Учешће у праћењу дечјег развоја и 
напредовања; 
-Учешће у идентификовању деце којој је 
потребна подршка у процесу васпитања и 
образовања и осмишљавању и праћењу 
реализације индивидуализованог приступа; 
-Саветодавни рад са ученицима који имају 
тешкоће у учењу, развојне, емоционалне и 
социјалне тешкоће, проблеме адаптације, 
проблеме понашања;  
- Пружање подршке ученицима за које се 
обезбеђује васпитно-образовни рад по ИОП-у, 
као и ученицима из осетљивих група; 
-Рад на професионалној оријентацији ученика и 
каријерном вођењу; 
-Пружање подршке и помоћи ученицима у раду 
Ученичког парламента; 
- Учествовање у појачаном васпитном раду за 
ученике који врше повреду правила понашања у 
школи; 
- Анализирање предлога и сугестија ученика за 
унапређивање рада школе и помоћ у њиховој 
реализацији 
-  Идентификовање и рад на отклањању 
педагошких узрока проблема у учењу и 
понашању, 

током године 
 
 
током године 
 
 
 
током године 
 
 
током године 
 
 
током године 
 
током године 
 
током године 
 
 
током године 
 
 
током године 
 

наставници, 
родитељи,ученици 
 
наставници, 
родитељи,ученици 
 
 
психолог,ученици,
родитељи 
 
ученици,родитељи
, наставници, 
Шклски 
инклузивни тим 
 
ученици, 
психолог, Тим за 
професионалну 
оријентацију 
 
ученици, 
директор, 
психолог,  
 
наставник,учениц
и, директор, 
психолог 

РА
Д 

С
А

 Р
О

Д
И

ТЕ
Љ

И
М

А
 

-Прикупљање података од родитеља/старатеља 
који су од значаја за упознавање ученика и 
праћење његовог развоја; 
-Пружање подршке родитељима/старатељима 
ученика који имају различите тешкоће у 
развоју, учењу, понашању; 
-Сарадња са родитељима/старатељима на 
пружању подршке ученицима који се школују 
по ИОП-у; 
-Сарадња са родитељима/старатељима кроз 
опште и групне родитељске састанке, као и 
сарадња са Саветом родитеља, по потреби, 
информисањем родитеља и давање предлога по 
питањима која се разматрају на савету; 
 

током године 
 
 
 
 
током године 
 
 
 
током године 

 

током године 

родитељи 
 
 
 
родитељи, 
психолог 
 
 
 
родитељи, 
Школски 
инклузивни тим 

родитељи, ОС 
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М
 

 

-Сарадња са директором и стручним 
сарадницима на идентификовању специфичних 
проблема и потреба установе и предлагање мера 
за унапређење, 
- Сарадња са директором и стручним 
сарадницима у оквиру рада стручних тимова и 
комисија и редовна размена информација; 
-Сарадња са директором и стручним 
сарадницима на заједничком планирању 
активности, изради стратешких докумената 
установе, анализа и  извештаја о раду школе; 
-Сарадња са директором и психологом по 
питању приговора и жалби ученика и његових 
родитеља на оцену из предмета и владања; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
током године 
 
 
 
 
током године 
 
 
 
 јун,август/током 
године 
 
 
 
током године 
 
 
 
 
 
 
 

директор, 
психолог 
 
 
 
 
директор, 
психолог 
 
 
 
Директор, 
психолог 
 
 
Директор, 
психолог, 
одељенски 
старешина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
РА

Д
 У

 С
ТР

У
Ч

Н
И

М
 

О
РГ

А
Н

И
М

А
 И

 
ТИ

М
О

ВИ
М

А
 

- Учествовање у раду Наставничког већа, 
Педагошког колегијума, одељенских  и 
Стручних већа;  
- Учествовање у раду тимова, већа, актива и 
комисија  на нивоу школе;  
-Учествовање у раду Стручног актива за развој 
школског програма и развојно планирање, тима 
за самовредновање, за инклузивно образовање и 
пружање подршке раду Тима за професионалну 
оријентацију; 
-  Предлагање мера за унапређивање рада 
стручних органа школе; 

током године 
 

током године 

 

током године 

 

током године 

директор, 
психолог, 
наставници 
 
 
 
 
директор, 
координатори и 
чланови тимова 
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 - Сарадња са Интерресорном комисијом, Домом 
здравља, Центром за социјални рад, основним и 
средњим школама, Националном службом за 
запошљавање, Истраживачком станицом 
„Петница“, Предшколском установом, 
службама Општине Ваљево, школским 
полицајцем, Полицијском управом Ваљево, 
Регионалним центром за таленте Лозница 
 

 
 
 
 
током године 

 
 
 

директор, 
наставници, 

психолог 
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-Вођење евиденције о сопственом раду на 
дневном, месечном и годишњем нивоу: дневник 
рада педагога, евиденција о раду са ученицима, 
родитељима, наставницима, вођење евиденције 
о извршеним анализама, истраживањима, 
посећеним часовима и др. 
-Припрема за послове предвиђене годишњим 
програмом и оперативним плановима рада 
педагога; 
- Израда, припрема и чување посебних 
протокола, чек листа за праћење наставе и 
васпитних активности  на нивоу школе, 
-Прикупљање података о деци, односно 
ученицима; 
-Стручно усавршавање: праћењем стручне  
литературе и периодике, праћењем 
информација од значаја за образовање и 
васпитање на интернету; похађањем 
акредитованих семинара, разменом искуства и 
сарадњом са другим педагозима и стручним 
сарадницима  у образовању; 

 
 
током године 
 
 
 
 
 
 
 
током године 
 
 
током године 
 

 

током године 
 

 

током године 
 

 

 
Педагог 

Ивана Петрић 
 

9.2 ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПСИХОЛОГА 
 

 
ПОДРУЧЈА 

РАДА 
САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
САРАДНИЦИ

 
 

ПЛАНИРАЊЕ 
И 

ПРОГРАМИР
АЊЕ 

ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОГ

РАДА 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Учествовање у изради годишњег плана 
рада школе 
 
- Учествовање у изради ШП за 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7. и 8.  разред обавезног образовања  
-Израда годишњег плана рада психолога  
-Израда месечних планова рада психолога 
- Учествовање у избору уџбеника 
 
- Израда плана посета психолога часовима 
- Припрема плана стручног усавршавања 
и професионалног развоја психолога 

 
септембар 
 
 
мај и јун 
 
 
септембар 
 
током године 
 
март/април 
новембар и март 
 
 
септембар 

 
- директор, педагог, 
наставници 
-руководиоци ОВ  
 
- педагог, директор  
 
 
- педагог, рук. 
стручних и одељ. 
актива  
-  педагог, директор   
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ПРАЋЕЊЕ   И 
ВРЕДНОВАЊ

Е 
ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОГ 

РАДА 

 
- Праћење и вредновање остварености 
општих и посебних стандарда постигнућа  
-  Учествовање у изради полугодишњих и 
годишњих извештаја о раду школе 
- Спровођење истраживања у циљу 
унапређења ОВР 
- Праћење и вредновање примене мера 
индивидуализације и ИОП за ученике 

 
током године 
 
 
фебруар и септембар 
 
током године 
 
 
 
 
 

 
педагог,   
директор, ОС, 
стручни активи  
 
 
 
 
- ОС, тим за додатну 
подршку, Тим за ИО   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАД СА 
УЧЕНИЦИМА 

 
-Испитивање деце уписане у 1. разред 
- Провера спремности за полазак у школу 
деце од 6 до 6,5 год. 
-Структуирање одељења првог разреда 
- Испитивање општих и посебних 
способности, особина личности, 
когнитивног стила, мотивације за 
школско учење, професионалних 
опредељења, вредносних оријентација и 
ставова, групне динамике одељења и 
статуса појединца у групи, психолошких 
чинилаца успеха и напредовања ученика и 
одељења 
- Саветодавно-инструктивни рад са 
ученицима са тешкоћама у учењу, 
развојним, емоционалним и социјалним 
тешкоћама, проблемима прилагођавања, 
проблемима у понашању 
- Пружање подршке ученицима који се 
школују по индивидуализованој настави и 
ИОП 
 
 - Пружање подршке ученицима из 
осетљивих друштвених група 
- Идентификовање и подршка даровитим 
ученицима, процена могућности за 
убрзано школовање 
- Рад на унапређењу кључних 
компетенција, ставова и вредности 
ученика потребних за живот у савременом 
друштву 
- Професионално информисање и 
саветовање ученика 
- Подршка ученичком активизму и 
партиципацији у школском животу 
- Помоћ ученику и одељењу у 
акцидентним кризама 
- Учествовање у појачаном васпитном 

 
април, мај  
 
мај 
 
август 
 
током године 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
децембар-јануар 
 
 
 
 
 
 
 

 
педагог 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
педагог, ОС, 
родитељи, директор 
 
 
 
 
педагог, ОС, 
родитељи, тим за 
додатну подршку 
педагог, ОС 
 
педагог, ОС, 
родитељи, 
наставници 
 
педагог, ОС 
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раду са ученицима 
- Организовање и реализовање предавања, 
трибина, радионица и др. за ученике из 
области менталног здравља, педагошке, 
развојне и социјалне психологије 

 
 
током године 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАД СА 
НАСТАВНИ-

ЦИМА 
 
 
 
 

 
- Подршка наставницима у планирању и 
реализацији непосредног ОВР са 
ученицима 
- Подршка јачању наставничких 
компетенција 
- Упознавање наставника са битним 
психолошким принципима везаним за 
реализацију ОВР 
- Саветовање наставника у погледу 
индивидуализације наставе, на основу 
психолошке процене индивидуалних 
карактеристика ученика 
- Подршка наставницима у раду са 
ученицима којима је потребна додатна 
образовна подршка (израда педагошког 
профила ученика, израда и евалуација 
ИОП) 
- Оснаживање наставника за рад са 
даровитим ученицима 
- Оснаживање наставника за рад са 
ученицима из осетљивих друштвених 
група 
- Подршка наставницима у раду са 
ученицима који имају психолошки узрок 
неуспеха у учењу и неадаптивне облике 
понашања 
- Оснаживање наставника за рад у области 
професионалне оријентације ученика 
- Пружање помоћи наставницима у 
формирању и вођењу ученичког 
колектива  
- Подршка наставницима у раду са 
родитељима/старатељима 
- Давање повратне активности 
наставницима о посећеном часу и 
предлагање мера за унапређење ОВР 
- Оснаживање наставника за тимски рад 
- Подршка наставницима менторима и 
саветодавни рад са приправницима 
- Усмеравање наставника у креирању 
плана стручног усавршавања и њиховог 
професионалног развоја 
  

 
током године 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
новембар и март 
 
 
током године 

 
педагог, наставници, 
директор 

 
 
 
 
 

РАД СА 
РОДИТЕЉИМ
А/СТАРАТЕЉ

 
- Сарaдња са родитељима ради добијања 
информација о ученицима потребних за 
упознавање и праћење развоја ученика 
- Саветодавни рад са родитељима ученика 
који имају тешкоће у развоју,учењу или 
понашању 
- Подршка јачању родитељских васпитних 

 
током  године 

 
педагог, ОС, 
директор 
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ИМА компетенција 
- Саветодавни рад са родитељима ученика 
који врше повреду правила понашања и 
којима је одређен појачан васпитни рад 
- Сарадња са родитељима ученика који се 
школују по ИОП 
- Сарадња са родитељима даровитих 
ученика 
- Учествовање у реализацији програма 
сарадње школе са родитељима ученика 
- Сарадња са Саветом родитеља 
- Помоћ родитељима ученика који су у 
акцидентној кризи 
 

 
 
 

РАД СА 
ДИРЕКТОРО

М, 
СТРУЧНИМ 

САРАДНИЦИ
МА, 

ПЕДАГОШКИ
М 

АСИСТЕНТО
М И 

ПРАТИОЦЕМ 
ДЕТЕТА 

 
- Сарадња на плану обезбеђивања 
ефикасности, економичности и 
флексибилности ОВР школе (избор 
наставника ментора, подела одељењског 
старешинства...) 
- Сарадња на припреми докумената школе 
(извештаји, планови, прегледи, анализе...) 
- Сарадња у организовању трибина, 
предавања, радионица... за ученике, 
запослене и родитеље 
- Сарадња у реализацији стручног 
усавршавања наставника у оквиру 
установе 
- Сарадња по питању приговора и жалби 
ученика и родитеља/старатеља на оцену 
из предмета и владања 
- Учествовање у раду комисије за проверу 
савладаности за увођење у посао 
наставника и стручног сарадника 
- Размена, планирање и усаглашавање 
заједничких послова са педагогом 
- Сарадња са педагошким асистентом и и 
пратиоцем ученика  

 
током године 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
педагог, директор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
педагошки асистент, 
пратилац ученика 
 
 
 
 

 
 
 

РАД У 
СТРУЧНИМ 

ОРГАНИМА И 
ТИМОВИМА 

 
- Учешће у раду Наставничког већа 
- Учешће у раду тимова  
- Учешће у раду актива за развојно 
планирање и развој школског програма, 
педагошког колегијума 
  

 
током године 

 
стручни активи, 
тимови 
директор, педагог,  
наставници 
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САРАДЊА СА 
НАДЛЕЖНИ

М 
УСТАНОВАМ

А, 
ОРГАНИЗАЦ

ИЈАМА, 
УДРУЖЕЊИ

МА И 
ЈЕДИНИЦОМ 

ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВ

Е 

 
- сарадња са образовним, здравственим, 
социјалним и другим институцијама 
- сарадња са локалном заједницом и 
широм друштвеном средином 
- учествовање у раду стручних удружења 
- сарадња са психолозима из других 
установа, институција и организација које 
су од значаја за остваривање ОВР 
 

 
током године 

 

 
ВОЂЕЊЕ 

ДОКУМЕНТА
ЦИЈЕ, 

ПРИПРЕМА 
ЗА РАД И 
СТРУЧНО 

УСАВРШАВА
ЊЕ 

 

 
- вођење документације о свом раду 
(дневник рада, психолошки досијеи 
ученика) 
- вођење евиденције о извршеним 
анализама, истраживањима, психолошким 
тестирањима, посећеним часовима... 
- припрема за све послове предвиђене 
годишњим и месечним плановима рада 
психолога 
- прикупљање, чување и заштита 
материјала који садржи личне податке о 
ученицима 
- праћење стручне литературе и 
периодике, учествовање у активностима 
струковног удржења, похађање 
акредитованих семинара, похађање 
стручних скупова, размена искустава и 
сарадња са другим психолозима у 
образовању 

 
током године 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Психолог  

Катарина Павићевић 
 
 
 

9.3 ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЛОГОПЕДА 
 

Циљ рада логопеда је да применом теоријских и практичних сазнања доприноси остваривању и 
унапређивању образовно-васпитног рада у установи у складу са циљевима и принципима 
образовања и васпитања и стандардима постигнућа ученика дефинисаних Законом о 
основама система образовања и васпитања, као и посебним законима. 
Задаци: 

- Превенција говорно-језичких поремећаја, 
- Стимулација говорно-језичког развоја када је он испод нивоа и стандарда за 

одговарајући узраст детета, односно ученика,  
- Идентификовање деце, односно ученика са говорно-језичким поремећајем, 
- Идентификовање ученика са тешкоћама у читању и писању (дислексија и 

дисграфија),  
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- Корекција постојећих говорно-језичких поремећаја: дисфазија муцање или 
брзоплетост, дислалија, дизартрија, дисфонија ученика,   

- Корекција поремећене функције читања и писања ученика 
- Подршка јачању васпитачких, односно наставничких компетенција упућивањем у 

проблеме говорно језичких поремећаја и спровођење корекционог поступка, 
- Сарадња са осталим стручним сарадницима и васпитачима, односно 

наставницима у циљу обезбеђивања оптималних услова за развој деце, односно 
ученика са тешкоћама у психофизиолошком развоју, 

- Саветодавни и инструктивни рад са родитељима деце, односно ученика. 
 

ПОДРУЧЈА 
РАДА 

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

САРАДНИЦИ 

  
П

Л
А

Н
И

РА
Њ

Е 
И

 
П

РО
ГР

А
М

И
РА

Њ
Е 

О
БР

А
ЗО

ВН
О

-
ВА

С
П

И
ТН

О
Г 

РА
ДА

 
 

- Припремање годишњег програма рада и 
месечних планова рада логопеда; 
- Учествовање у припреми индивидуалног 
образовног плана за децу, односно ученике; 
- Припремање плана сопственог стручног 
усавршавања и професионалног развоја. 
 
 

-септембар 
 
септембар/октобар 
 
 
-септембар 

 

П
РА

Ћ
ЕЊ

Е 
И

 И
 

ВР
ЕД

Н
О

ВА
Њ

Е 
О

БР
А

ЗО
ВН

О
- 

ВА
С

П
И

ТН
О

Г 
РА

ДА
 

 

1. Учествовање у праћењу и вредновању 
примене мера индивидуализације и 
индивидуалног образовног плана за децу и 
ученике са тешкоћама у говорно- језичком 
развоју,  
2. Праћење усклађености облика, метода и 
средстава васпитно-образовног, односно 
образовно-васпитног рада са потребама и 
могућностима деце и ученика са проблемима у 
говорно- језичком развоју. 

-током године 
 
 
 
 
-током године 

директор, ОС, 
предметни 
наставници 
 
 
-директор, 
педагог, психолог 

РА
Д 

С
А

 
Н

А
С

ТА
ВН

И
Ц

И
М

А
 

 

1. Пружање помоћи и подршке наставницима у 
раду са децом, односно ученицима који имају 
тешкоће на неком од нивоа вербалне и 
невербалне комуникације, 
2. Пружање помоћи наставницима у 
индивидуализацији васпитно-образовног рада, 
односно наставе. 

 -директор, 
педагог, 
наставници 
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РА
Д

 С
А

 У
Ч

ЕН
И

Ц
И

М
А

 
    

1. Вежбе логомоторике са децом у групи, 
2. Превентивно – корективни рад у групи са 
децом који се базира на подстицању и 
корекцији изговора појединих гласова нашег 
језика, 
3. Рад са ученицима који имају потпуну 
немогућност изговора гласова, као што су: ,,р“, 
,,љ“, ,,њ“, ,,л“ и појачани назални, латерални 
или интердентални (врскави) изговор већег 
броја гласова или јача назална (уњкава), 
обојеност целог говора, 
4. Рад са ученицима код којих је недовољно 
развијена језичка структура, као што су: речник, 
граматика и синтакса, у односу на узраст и 
узрасне норме језичке развијености остале деце, 
односно ученика,   
 5. Рад са децом, односно ученицима код којих 
је изразито вербално заостајање условљено 
ометеним психичким и физичким развојем, као 
што су болести, лакша ментална ометеност и 
неадекватни социокултурни фактор (изузимају 
се деца чији матерњи језик није службени и чије 
непознавање овог језика захтева посебан 
третман),  
6. Рад са ученицима који изузетно тешко 
савлађују процес читања, писања и рачунања, 
која због субјективних неурофизиолошких, 
аудиовизуелних, перцептивних, визуелних и 
емоционалних сметњи не одговарају захтевима 
наставе и поред посебног ангажовања 
наставника и породице, 
7. Превенција, дијагностика, рехабилитација 
поремећаја вербалне и невербалне 
комуникације код ученика са посебним 
потребама (менталном ометеношћу, 
церебралном парализом и хроничним 
болестима, слепоћом и слабовидношћу, 
аутизмом). 

 -предметни 
наставници, 
одељенске 
старешине, 
стручни 
сарадници 

РА
Д 

С
А

 Р
О

ДИ
ТЕ

Љ
И

М
А

 

-Прикупљање података од родитеља/старатеља 
који су од значаја за упознавање ученика и 
праћење његовог развоја; 
-Пружање подршке родитељима/старатељима 
ученика који имају различите тешкоће у 
развоју, учењу, понашању; 
-Сарадња са родитељима/старатељима на 
пружању подршке ученицима који се школују 
по ИОП-у; 
-Сарадња са родитељима/старатељима кроз 
опште и групне родитељске састанке, као и 
сарадња са Саветом родитеља, по потреби, 
информисањем родитеља и давање предлога по 
питањима која се разматрају на савету; 

током године 
 
 
 
 
током године 
 
 
 
током године 
 
током године 

родитељи 
 
 
 
родитељи, 
психолог 
 
 
 
родитељи, 
Школски 
инклузивни тим 
родитељи, ОС 
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РА
Д
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И
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У
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К
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М

 
А
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И

С
ТЕ

Н
ТО
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-Сарадња са директором и стручним 
сарадницима на идентификовању специфичних 
проблема и потреба установе и предлагање мера 
за унапређење, 
- Сарадња са директором и стручним 
сарадницима у оквиру рада стручних тимова и 
комисија и редовна размена информација; 
-Сарадња са директором и стручним 
сарадницима на заједничком планирању 
активности, изради стратешких докумената 
установе, анализа и  извештаја о раду школе; 
-Сарадња са директором и психологом по 
питању приговора и жалби ученика и његових 
родитеља на оцену из предмета и владања; 
-Сарадња са директором, стручним 
сарадницима, педагошким асистентом и 
пратиоцем ученика на координацији активности 
у пружању подршке ученицима,  
-Сарадња са директором, стручним 
сарадницима на истраживању и решавању 
специфичних проблема и потреба установе. 

 
током године 
 
 
 
 
током године 
 
 
 
 јун,август/током 
године 
 
 
 
током године 

директор, 
психолог 
 
 
 
 
директор, 
психолог 
 
 
 
Директор, 
психолог 
 
 
Директор, 
психолог, 
одељенски 
старешина 

 
РА

Д 
У

 С
ТР

У
Ч

Н
И

М
 

О
РГ

А
Н

И
М

А
 И

 
ТИ

М
О

ВИ
М

А
 

- Учествовање у раду Наставничког већа, 
Педагошког колегијума, одељенских  и 
Стручних већа;  
- Учествовање у раду тимова, већа, актива и 
комисија  на нивоу школе;  
-Учествовање у раду Тима за инклузивно 
образовање и пружање подршке раду Тима за 
професионалну оријентацију; 
-  Предлагање мера за унапређивање рада 
стручних органа школе; 

током године 
 
 

директор, 
психолог, 
наставници 
 
 
 
 
директор, 
координатори и 
чланови тимова 

 
С

А
РА

Д
Њ

А
 С

А
 

Н
А

ДЛ
ЕЖ

Н
И

М
 

У
С

ТА
Н

О
ВА

М
А

, 
О

РГ
А

Н
И
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Ц

И
ЈА

М
А

, 
У

Д
РУ

Ж
ЕЊ

И
М

А
 - Сарадња са Интерресорном комисијом, Домом 

здравља, Центром за социјални рад, основним и 
средњим школама, Националном службом за 
запошљавање, Истраживачком станицом 
„Петница“, Предшколском установом, 
службама Општине Ваљево, школским 
полицајцем, Полицијском управом Ваљево, 
Регионалним центром за таленте Лозница 
 

Током године  
 
 

директор, 
наставници, 

психолог 

ВО
Ђ

ЕЊ
Е 

ДО
К

У
М

ЕН
ТА

Ц
И

ЈЕ
, 

П
РИ

П
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М
А

 З
А
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А

Д 
И

 
С
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У

Ч
Н

О
 

У
С

А
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Ш
А
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Њ
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-Вођење евиденције о сопственом раду, 
реализацији планираних активности и раду са 
децом, односно ученицима,  
-Вођење евиденције, по потреби, о извршеним 
анализама и истраживањима,  
-Припрема за све послове предвиђене 
годишњим програмом и оперативним 
плановима рада логопеда. 
 
 

 
 
током године 
 
 
 
 

 

 

 
 

Логопед Винка Ђукић 
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10. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА БИБЛИОТЕКАРА 

 
 

Садржај рада 
 

 
Време 

реализације 
 

 
 

Носиоци 
посла 

 

 
 

Циљна 
група 

 

 
Очекивани 

ефекти 
плана и 
предлог 

критеријума 
успешности 

за план 

 
Особа или 
тим који 

врши 
евалуацију 

плана 
 

 
Област рада 
 

Планиране 
активности 

 
Образовно-
васпитна 
делатност 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
упознавање 
ученика са 
радом 
библиотеке 
 

 
септемб. 

 
библиотекар 

 
ученици I 
разреда 

ученици 
упознати 
са радом 
библиотеке 
 

 
директор 
педагог 
психолог 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

пружање 
помоћи 
ученицима при 
избору 
литературе и 
некњижне 
грађе 
 

током целе 
године 

библиотекар ученици I-
VIII 
разреда 

пружена 
помоћ при 
избору 
литерат. и 
некњ. 
грађе 
 

подстицање 
интересовања 
за читање 
књига и 
коришћење 
библиотечке 
грађе 
 

током целе 
године 

библиотекар 
наставн. 
српског 
језика, 
Тим за 
културне 
активности 
школе 

ученици I-
VIII 
разреда 
 
 

ученици 
заинтересова
ни 
за читање 
књига 
 
 
 

 
обележавање 
важних 
датума: 
 
Дан заштите 
животиња 
4. октобар 
 

 
октобар 

 
бибиотекар 

 
ученици I 
и II 
разреда 

 
 
ученицичитај
у књиже- 
вна  дела  
ради 
задовољ. 
и забаве 
 
ученици 
испољавају 
креатив. 
 

Дечја недеља 
 

прва недеља 
октобра 

библиотекар 
наставн. 
српског 
језика, актив 
учитеља 

ученици  
I-VIII  
разреда 

Нова година- 
пројекција 
цртаних 
филмова 

децембар библиотекар ученици I- 
IV разреда 
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 Савиндан јануар 
 

библиотекар,  
наставн. 
српског 
језика, Тим за 
културне и 
јавне 
делатности 
школе, 
вероучитељ 

ученици I-
VIII  
разреда 
 

ученици 
повезују 
и примењују 
знања 
  
 
 

 

Међународни 
дан матерњег 
језика 
21. фебруар 
 
 

фебруар 
 

библиотекар
Стручно веће 
наставника 
српског 
језика, Тим за 
културне и 
јавне 
делатности 
школе 

ученици I-
VIII  
разреда 
 

Светски дан 
вода 
22.март 

март библиотекар 
 
 

ученици  
III и  IV 
разреда 

Светски дан 
планете Земље 
22.април 
 

април 
 
 
 
 

библиотекар 
 
 

ученици  
III и  IV 
разреда 

Десанкини 
дани 
 

Мај 
 

библиотекар, 
наставн. 
српског јез. 
 

ученици I-
VIII  
разреда 
 

Сарадња са 
наставни-
цима, 
педагогом, 
директо-ром 
и родитељи-
ма 
 

набавка и 
коришћење 
књижно-
библиотечке 
грађе за 
наставнике и 
стручне 
сараднике; 
 

током целе 
године 
 

библиотекар 
директор 
 

наставниц
и, стручни 
сарадн. 
 

набављена 
грађа 
за настав и 
родите-ље 

директор 
педагог 
психолог 
 

 информисањe 
стручних већа, 
стручних 
сарадника и 
директора о 
набавци 
стручне и 
педагошко-
психолошке 
литературе 
 

током целе 
године 
 

библиотекар 
 

стручна 
већа, 
стручни 
сарадн. 
директор 
 

дате 
информације 
по питању 
литера- 
туре 

 

сарадња у вези 
са посетом 
Сајму књига, 
информисање 
о набавци 

током целе 
године 
 

библиотекард
иректор 
 

наствн. 
стручни 
сарадн. 
 

посећен 
Сајам, 
купљење 
књиге 
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књига на 
Сајму 
 

сарадња са 
наставницим у 
планирању 
часова 
тематске 
наставе 
 

током целе 
године 
 

библиотекар 
 

ученици остваре- 
на сарадња 

рад у 
школским 
тимовима 
 

током целе 
године 
 

руковод.тимо
ва,чланови 
тимова 
директор, 

наставниц
и 
 

остварен 
тимски рад 

присуство 
седницама 
стручних већа 
у школи 
 

током целе 
године 
 

стручни 
сарадници 

наставниц
и 
 

присут. 
седниц. 

присуство 
седницама 
наставничког 
већа 
 

током целе 
године 
 

директор, 
стручни 
сарад. 
библиотекар 

наставниц
и 
 

присут. 
седниц. 

израда 
годишњег 
плана и 
програма рада 
библиотекара 

јун библиотекар 
 

 урађен 
годишњи 
план и 
програм 

Библиотe-чка 
информац. 
делатност 

 

уређење 
простора 
библиотеке -
систематско 
информисање 
ученика и 
запослених о 
новим 
књигама, 
листовима, 
часописима 
 

током целе 
године 
 

библиотекар 
 

ученици,н
аставници 
 

уређен 
простор,дате 
информације 

директор 
педагог 
психолог 
 

припремање 
паноа и 
тематских 
изложби о 
појединим 
издањима, 
ауторима, 
акцијама, 
јубилејима, 
важним 
данима и 
догађајима и 
слично 

током целе 
године 

библиотекар ученици,н
аставници 

уређени  
панои 
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упис ђака 
првака у 
библиотеку 

септембар 
 

библиотекар ученици I 
разреда 
 

уписани  
прваци 
 

сређивање и 
естетско 
уређење 
библиотеке 

током целе 
године 
 

библиотекар ученици, 
наставниц
и 
 

уређена 
библиотека 

остваривање 
стручних 
послова 
(инвентарисањ
е, 
сигнирање...); 

током целе 
године 
 

библиотекар 
 

 оствар. 
стручни 
послови 
 

израда 
извештаја о 
раду школске 
библиотеке и 
библиотекара, 
анализа 
и 
(само)вреднова
ње рада. 

полугодиште, 
крај  
школске  
године 
 

библиотекар 
 
 

директор, 
педагог, 
психологн
аставници
, школски 
одбор 
 

израђени 
извеш. 

Културна и 
јавна 
делатност 

 

планирање 
културних 
садржаја за 
школску 
годину  
 

на почетку 
и у току 
школске год. 
 

библиотекар 
 

библиотек
ар, 
Стручно 
веће 
наставник
а српског 
језика, 
актив 
учитеља, 
Тим за 
културне 
и јавне 
делатност
и школе, 
Тим за 
маркетинг 
школе 

организовани 
културни 
садржаји 

директор 
педагог 
психолог 

сарадња са 
Градском 
библиотеком – 
планирање 
заједничких 
акција и 
пројеката 
(обележавање 
Дана 
писмености, 
Месеца 
књиге..) 

током целе 
године 
 

библиотекар 
 

библиотек
ар, 
Стручно 
веће 
наставник
а српског 
језика 
 

оствар. 
сарадња 
 
 

сарадња са 
Центром за 
културу у 
релизацији 
програма за 

током целе 
године 
 

библиотекар 
 

библиотек
ар,  
наставниц
и српског 
језика, 

оствар. 
сарадња 
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ученике; 
 

актив 
учитеља 
 

припремање и 
организовање 
прославе 
Светог Саве и 
Дана школе; 
 

јануар 
април 
 

библиотекар 
наставници 
српског 
језика, актив 
учитеља 
 

ученици, 
гости 
 

учешће у 
припре- 
мама и 
органи- 
зацији 

организовање 
књижевних 
сусрета  
 

током целе 
године 
 

библиотекар 
наставници 
српског 
језика, актив 
учитеља 
 

ученици организ. 
књижев. 
сусрети 

Стручно 
усавршава-
ње 
 

праћење 
педагошке 
литературе, 
периодике, 
стручних 
рецензија и 
приказа; 
 

током целе 
године 
 

библиотекар 
 

библиоте 
кар 
 

праћење 
литературе 

директор 
педагог 
психолог 
 

учествовање у 
семинарима и 
стручним 
саветовањима 
за школске 
библиотекаре 
(као 
реализатор и 
полазник); 

током целе 
године 
 

библиотекар библиотек
ар 

учешће на 
семинарима 

сарадња са 
матичним 
библиотекама 
у Србији ради 
организовања 
трибина за 
школске 
библиотекаре 
и побољшања 
сарадње 
школских и 
јавних 
библиотека. 
 

током целе 
године 

библиотекар библиотек
ар 

остваре-на 
сарадња 

 
 

Библиотекар Љиљана Мојовић 
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11. ПЛАН РАДА ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА 
 

Годишњим програмом рада школе дефинисани су најважнији послови и задаци 
помоћника директора. Функцију помоћника директора школе у току школске 2017/2018. 
године обављају Милица Ковач и Винка Ђукић. 
 

Подручје рада Време реализације Сарадници 
ПРОГРАМИРАЊЕ   

-Израда одређених сегмената 
годишњег програма рада 
-Утврђивање структуре 
годишњег програма рада школе 
-Програм стручног усавршавања 
наставника 
-Извештај о раду школе 
(одређени сегменти) 

до 15.09. 
 
до 30.08. 
 
до 30.08. 
 
 
до 15.09. 

директор, психолог, педагог 

ОРГАНИЗАЦИОНИ 
ПОСЛОВИ 

  

-Увид у дневну организацију 
рада школе 
-Утврђивање организационе 
шеме рада школе 
-Организација завршног испита 
-Организација  и учествовање у 
поправним и разредним 
испитима 
-Утврђивање броја часова 
редовне, допунске и додатне 
наставе и слободних активности 
-Праћење реализације Развојног 
плана и осталих пројеката 
-Утврђивање смена, распореда 
по учионицама и дежурстава 
наставника 
-Заступљеност наставе – 
расписивање конкурса 
-Припрема и организација 
такмичења за ученике 
-Припреме и организација 
екскурзија 

током године 
 
током септембра 
 
током јуна 
 
према школском календару 
календару 
 
 
до 30.08. 
 
 
током године 
 
 
 
до 30.08. 
 
до 30.08. 
 
према школском календару 
 
током године 

директор, психолог, педагог 

ПЕДАГОШКО-
ИНСТРУКТИВНИ И 
САВЕТОДАВНИ РАД 

  

-Педагошко-инструктивни рад са 
наставницима 
-Увид у планове рада и припреме 
наставника 
-Посете часовима(минимум 20 
часова годишње) 
-Анализа посећених часова 
-Припрема заједничких 
родитељских састанака 
-Инструкције и контрола 

током године 
 
током године 
 
током године 
 
током године 
 
током године 
до 30.08. 

педагог, директор 
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педагошке 
документације(преглед дневника 
рада) 

КУЛТУРНА И ЈАВНА 
ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ 

  

-Сарадња са локалном 
самоуправом и установама 
-Реализација сарадње са другим 
школама 
-Учешће у припреми и 
реализацији прославе празника 
према школском календару 
(Савиндан, Дан школе, испраћај 
матураната...) 

током године 
 
 
 
током године 
 
према школском календару 

директор, стручни сарадници, 
наставници 

РАД У СТРУЧНИМ И 
ДРУГИМ ОРГАНИМА 

ШКОЛЕ 

  

-Сарадња са наставницима, 
одељењским старешинама и 
руководиоцима секција, 
- Учествовање у раду 
Наставничког већа, 
- Учествовање у раду 
Одељењских већа, 
-Учествовање у раду Стручних 
већа, Активу за развојно 
планирање, Тиму за заштиту 
деце од насиља,злостављања и 
занемаривања 
-Сарадња са ученицима и 
одељењским заједницама 
-Пружање помоћи и подршке у 
раду Ученичког парламента 
-Сарадња са родитељима 

током године 
 
 
током године 
 
током године 
 
током године 
 
 
 
 
 
током године 
 
током године 
 
 
 
 
током године 

директор, стручни сарадници, 
наставници, чланови Ученичког 
парламента, ученици, родитељи 

АНАЛИТИЧКИ РАД   
-Анализа успеха на крају I и II 
полугодишта, 
-Инструменти за вредновање 
рада, 
-Анализа текућих проблема и 
њихово решавање. 

по календару 
 
 
до 30.08. 
 
током године

директор, психолог, педагог 

 
Помоћници директора: Милица Ковач 

Винка Ђукић 
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12. ПЛАН ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНОГ РАДА 
 

11.1 Педагошко инструктивни рад са настаницима 
 

Циљеви и задаци педагошко-инструктивног рада у школу су: 
- учествовање у стварању програмских, педагошко-организационих и дидактичко-
методичких услова за остваривање циљева основне школе, 
- унапређивање, осавремењавање и рационализација образовно-васпитног рада. 
Педагошко-инструктивним радом наставницима се пружа помоћ у одабирању 
рационалних облика метода и средстава васпитно образовног рада, а посећивањем 
часова свих видова васпитно образовног рада у циљу сагледавају се дидактичко-
методичка заснованост часа, примена елемената савремене наставе, договорених 
дидактичких иновација, интеракција ученика у одељењу, педагошка клима. 

У току шк. 2017-2018. године директор и стручни сарадници школе ће се овом 
активношћу бавити континуирано, а посете часовима биће обављене у току новембра и 
марта.  
 

План посета часовима у току првог полугодишта 
 

Психолог  Педагог Директор 
Слађана Хаџић Ивана Поњавић Тијана Мекић 
Јелена Милинковић Светлана Лукић  Јелка Јанковић 
Јелена Мирковић Мирјана Јовановић Биљана Драгојловић 
Весна Лукић Диана Обрадовић-Ђуровић Бојана Аламеровић 
Катарина Ћосић  Ивана Илић Јелена Перишић 
Драган Вилотић Марија Сиришки Мирјана Мајић  
Јелена Мосуровић  Данијела Васиљевић Љубомир Радовић 
Сузана Симовић Виолета Севић Мирјана Плавшић 
Светлана Бајић Борка Обрадовић Виолета Ракић 
Сандра Матић  Стана Миловановић Ивана Милојковић 
Драгиња Ристић Драгица Ђурић  Весна Митровић  
Срђан Бранковић Биљана Маринковић Милица Ковач 
Јована Крстић Мирјана Младеновић Горан Пантић 
Наташа Арсеновић Јасмина Бобовац Дијана Јеринић Милић 
Весна Вукосављевић Драгана Глигорић Лијана Крунић 
Владан Лазић Драгица Срећковић Сандра Јовановић 
Марија Јовановић Нада Живановић Марија Сиришки 
Горан Пантић Небојша Настић Марко Михаиловић 
Ковач Милица Слађана Крстић Јована Крстић 
Срђан Рајовић Јелена Давидовић Небојша Настић 
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Помоћник директора 

Милица Ковач 
Помоћник директора 

Винка Ђукић 
Ивана Милојковић Јована Дамњановић 
Јелена Давидовић Мирјана Мајић 

Игор Симић Невена Марић 
Жикица Симић Предраг Секулић 
Небојша Настић Марко Михаиловић 
Марија Сиришки Мирјана Мајић 
Весна Митровић Срђан Рајовић 

 
 

План посета часовима у току другог  полугодишта 
 

Педагог Директор Психолог 
Тијана Мекић Слађана Хаџић Ивана Поњавић 
 Јелка Јанковић Јелена Милинковић Светлана Лукић 
Биљана Драгојловић Јелена Мирковић Мирјана Јовановић 
Бојана Аламеровић Весна Лукић Диана Обрадовић-

Ђуровић 
Јелена Перишић Катарина Ћосић  Ивана Илић 
Мирјана Мајић  Драган Вилотић Марија Сиришки 
Љубомир Радовић Јелена Мосуровић  Данијела Васиљевић 
Мирјана Плавшић Сузана Симовић Виолета Севић 
Виолета Ракић Светлана Бајић Борка Обрадовић 
Ивана Милојковић Сандра Матић  Стана Миловановић 
Весна Митровић  Драгиња Ристић Драгица Ђурић  
Милица Ковач Срђан Бранковић Биљана Маринковић 
Горан Пантић Јована Крстић Мирјана Младеновић 
Дијана Јеринић Милић Наташа Арсеновић Јасмина Бобовац 
Лијана Крунић Весна Вукосављевић Драгана Глигорић 
Сандра Јовановић Владан Лазић Драгица Срећковић 
Марија Сиришки Марија Јовановић Нада Живановић 
Марко Михаиловић Горан Пантић Небојша Настић 
Јована Крстић Ковач Милица Слађана Крстић 
Небојша Настић Срђан Рајовић Јелена Давидовић 

 
Помоћник директора 

Милица Ковач 
Помоћник директора 

Винка Ђукић 
Јована Дамњановић Ивана Милојковић 

Мирјана Мајић Јелена Давидовић 
Невена Марић Игор Симић 

Предраг Секулић Жикица Симић 
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Марко Михаиловић Небојша Настић 
Мирјана Мајић Марија Сиришки 
Срђан Рајовић Весна Митровић 

 
 

11.2 Увођење у посао приправника 
 

Током реализације програма увођења у посао приправника обухваћене су следеће 
области: планирање, програмирање, оставривање и вредновање образовно-васпитног 
рада; праћење развоја и постигнућа деце и  ученика; сарадњу са колегама,  породицом  и 
локалном заједницом; рад са децом са сметњама у развоју; професионални развој; 
документацију наставника, васпитача и стручних сарадника. Приправници у овој шк. 
години су: 

 
Наставник- 
приправник 

Ментор Напомена 
 

Јелена Павловић Нада Живановић Полаже проверу савладаности 
програма за увођење у посао у 
току школске године 

Јована Дамњановић Дијана Јеринић Милић Полаже проверу савладаности 
програма за увођење у посао у 
току школске године 

Снежана Ћосић Суботић Ана Симић Полаже проверу савладаности 
програма за увођење у посао у 
току школске године 

 
 

 
План рада ментора и приправника 

 
Област рада  Време реализације (месец) Очекивани исходи  

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 Приправнк познаје структуру  
плана и програма  
образовно-васпитног рада 
-разуме  
повезаност  
између циљева,  
задатака,  
садржаја, метода  
и облика рада 
- примењује  
индивидуални  
приступ деци у  
процесу  
образовно-васпитног рада   

1.Планирање, 
програмирање,  
остваривање и 
вредновање  
образовно-васпитног 
рада 
-израда годишњег и 
оперативног плана рада 
за наставу 
-израда припрема за час 
-органзаовање часа са 
планираним циљевима и 
исходима 
-оспособљавање за 
примену поступка 

 
X 

 
X  X    X   X  
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самовредновања 
 

2. Праћење развија 
и постигнућа 
ученика 
-праћење и оцењивање 
ученика 
-израда инструмената за 
проверу знања ученика 
-упознавање са начином 
извештавања о 
постигнућима ученика  

    X X X X X X X 

 
 
 
 
 
 
 
X 

Приправник познаје различите 
начине праћења,  
вредновања и  
оцењивања 
постигнућа 
ученика 
-разуме како се  
ученици развијају  
и како уче 
-прати  
индивидуални  
развој и  
напредовање  
ученика и развој  
групе у целини 

3. сарадња са колегама 
породицом и локалном 
заједницом 
-рад у стручним већима 
-одржавање родитељских 
састанака 
-промоција дечијег 
стваралашта у локалној 
заједници 

X X  X  X   X  X 

 - Приправник разуме важност  
тимског рада у  
установи 
-познаје различите облике 
сарадње  
са породицом ради 
обезбеђивања  
подршке развоју  ученика 
-поштује принцип 
приватности  
у сарадњи са породицом и 
колегама 

4.рад са ученицима са 
сметњама у развоју  
-примењивање 
индивидуализације и 
диференцијације у 
настави 
-израда ИОПа 

 X X X X X X X X X X 

 - Приправник познаје начине 
укључивања ученика са 
сметњама у развоју у 
образовно  
васпитни рад 
– разуме значај 
обезбеђивањаодговарајуће 
физичке средине за адекватно 
укључивањеученика са 
сметњама у развоју у 
образовно-васпитни рад 
– организује активности 
заукључивање  
ученика са сметњама  
у развоју у образовно-
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васпитни рад 
5.професионални развој  
-упознавање са 
структуром стручних 
органа школе погодних 
за стручно усавршавање 
као и различитих облика 
стручног усавршавања  

X  X  X  X  X  X 

 -Приправник познаје значај 
континуираног 
професионалног развоја 
– разуме начине и технике 
планирањастручног  
усавршавања 
– учествује у разним 
облицима стручног  
усавршавања 

6. документација  
-вођење дневника рада, 
матичних књига 
-познавање правилника о 
раду школе и законским 
основама образовно 
васпитног рада  

X X X X X X X X X X X 

 
 
X 

- Приправник зна прописе из  
-области образовања и 
васпитања 
– разуме сврху педагошке 
документације 
– чува поверљиве податке о 
детету-ученика и његовој 
породици 

 
Сваки ментор и приправник имају обавезу да направе сопствени програм рада и 

планирају динамику посете ментора приправнику и приправника ментору. 
Током школске године посебна пажња ће се посветити педагошко-инструкивном 

раду са приправницима. Заједно са менторима стручни сарадници и директор школе ће 
присуствовати часовима које ће реализовати приправници.  Циљ посета ових часова је 
увођење и оспособљавање за рад са ученицима. На крају школске године урадиће се 
анализа педагошко-инструктивног рада. 
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VI ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

Законом о основама система образовања и васпитања прописана је дужност наставника, 
васпитача и стручног сарадника да се стручно усавршавају. Стручно усавршавање је 
обавезно ради успешнијег остваривања и унапређивања образовно васпитног рада. 

Стручно усавршавање запослених регулисано је и Правилником о сталном 
стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09,52/11, и 55/13). 

Професионални развој је сложен процес који подразумева стално развијање 
компетенција наставника, васпитача и стручног сарадника ради квалитетнијег обсвљања 
посла и унапрешивања развоја деце и ученика и нивоа постигнућа ученика. 

Саставни и обавезни део професионлног развоја јесте и развоја је стручно 
усавршавање које подразумева стицање новиох и усавршавање постојећих компетенција 
важних за унапређивање васпитно-образовног, образовно-васпитног, васпитног, 
стручног рада и неге деце (у даљем тексту: образовно-васпитни рад). 

Саставни део професионлног развоја јесте и развој каријере напредовањем у 
одређено звање. 

Стручно усавршавање наставника, васпитача и стручних сарадника установа 
планира у складу са потребама и приоритетима образовања и васпитања деце и ученика, 
приоритетним областима које утврђује министар надлежан за послове образовања (у 
даљем тексту: министар) и на основу сагледавања нивоа развијености свих компетенција 
за професију наставника, васпитача и стручног сарадника у установи. 

1.ПЛАН АКТИВНОСТИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 
 

АКТИВНОСТ НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

ИНДИКАТОРИ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Семинари  из каталога   
сталног стручног  
усавршавања 
наставника 

Професори предметни 
наставе, професори 
разредне наставе, 
стручни сарадници 

Запослени 
присуствовали 
акредитованим 
семинарима 

Током целе школске 
године 

Огледни часови 
(извођење и анализа) 

Према задужењу Изведени и 
анализирани огледни 
часови  

Током целе школске 
године 

Обављање менторских 
послова 

Ментори Обављени менторски 
послови у складу са 
Правилником 

Током целе школске 
године 

Преаћење стручне 
литературе 

Професори предметни 
наставе, професори 
разредне наставе, 
стручни сарадници 

Запослени упознати са 
садржајем најновије 
стручне литературе  

Током целе школске 
године 
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Претплаћивање на 
стручне часописе и 
листове 

Библиотекар и 
директор 

Набављени стручни 
часописи  

Септембар  
 

Израда оперативних  
планова рада ментора 

Ментори Урађени оперативни 
планови рада ментора 

Септембар  
октобар 

Набавка приручника, 
дидактичког материјала 
и уџбеника за 
библиотеку 

Управа школе 
 

Набавњени потребни 
приручници и  
дидактички материјал 

Септембар  
јануар 

Обрада стручних тема 
на седницама стручних 
већа 
(индивидуализација 
наставе,  
уједначавање 
критеријума 
оцењивања, 
безбедност ученика у  
школи, 
инклузија, 
законска регулатива) 

Према задужењу Одржана предавања и 
презентације на  
Наставничким  
већима и Одељењским 
већима 

Септембар 
октобар 
децембар  
јануар 
април 

Анализа досадашњих 
активности везаних за 
стручно усавршавање 

Тим за стручно 
усавршавање/ 
Педагошки колегијум/ 
Наставничко веће 

Анализиране 
активности  
реализоване у 
претходном  периоду 

Децембар 
март 
јун 
 

Анализа потреба 
запослених за стручним 
усавршавањем 

Тим за стручно 
усавршавање/ 
Педагошки колегијум/ 
Наставничко веће

Урађено истраживање 
потреба запослених за 
стручним 
усавршавањем 

Јун 

 

2.ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКРЕДИТОВАНИХ СЕМИНАРА 
 

Тип Назив семинара Број 
полазник
а 

Трајање 
семинара 

Време 
реализације 

Компетен
ција 

Средства 

оп
ш

ти
 

 
Диференцирана 
настава 
 
 
 
Игре у настави 
 
 
Да лајкујеш и 
шерујеш, а да не 
претерујеш 

   
Прво 
полугодиште 
шк. 2017/18. 
 
Прво 
полугодиште 
шк. 2017/18. 
 
Друго 
полугодиште 
шк. 2017/18. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Локална 
самоуправа 
 
 
 
Локална 
самоуправа 
 
 
Локална 
самоуправа 

30 
 
 
 
 
30 
 
 
30 

Дана: 1 
Бодова: 8 
 
 
Дана: 1 
Бодова: 8 
 
 
Дана: 1 
Бодова: 8 
 

ст
ру

чн
и 

Семинари за 
професоре 
разредне наставе 

30 
 Дана: 1 

Бодова: 8 

Прво 
полугодиште 
шк. 2017/18. 

 

 Друштво 
учитеља 

Семинари за 
професоре 
предметне 

30 
 Дан: 1 

Бодова: 8 
Друго 

полугодиште 
шк. 2017/18. 

 Локална 
самоуправа 
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наставе  

С
ем

ин
ар

и 
из

 
за

ко
но

да
вс

тв
а 

 
 
Семинари из 
области права и 
финансија 
наставе 

 
 
   3 
 

 
Дана: 1 
Бодова: 

8 

 
 

Прво 
полугодиште 
шк. 2017/18. 

. 

  
 
Локална 
самоуправа 

 

План реализације акредитованих семинара оствариће се у зависности од одобрених 
финансијских средстава 
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3.ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГЛЕДНИХ ЧАСОВА 
 

 

4. ПЛАН РАДА СА ПРИПРАВНИЦИМА 

У току школске 2017/18.године планиран је наставак рада са три приправника, Јованом 
Дамњановић (ментор Дијана Јеринић Милић), Снежаном Ћосић Суботић (ментор Ана 
Симић) и Јеленом Ковачевић Мирковић (ментор Нада Живановић). 

Координатори Тима за стручно усавршавање 
Сандра Матић и Виолета Севић 

 

 
 
 

 

 

                                                           УГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

ВРСТА 
АКТИВНОСТИ 

 
 

ЦИЉ 
 
 

ТЕМА ЧАС/ 
ТЕМАТСКИ 

ДАН 
(Назив 

реализоване 
наставне 
јединице) 

РАЗРЕД СТРУЧНИ 
АКТИВ ВРЕМЕ НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ

 
Угледни час 

Дидактичко 
усавршавање 
наставника 

Хришћанска 
црква у раном 
средњем веку 

VI историја/веронаука октобар 
2017. 

Виолета Ракић, 
Сандра 

Јовановић 

Угледни час 
Дидактичко 

усавршавање 
наставника 

Обнова Пећке 
патријаршије VII историја/веронаука новембар 

2017. 

Виолета Ракић, 
Сандра 

Јовановић 

Угледни час 
Дидактичко 

усавршавање 
наставника 

Хајдуци-у 
историји и 
народној 

песми 

VII1 историја/српски новембар 
2017. 

Мирјана 
Плавшић, Јелка 

Јанковић 

Угледни час 
Дидактичко 

усавршавање 
наставника 

Бацање и 
хватање лопте 
на различите 

начине 

III III разред децембар 
2017. Драган Вилотић 

Угледни час 
Дидактичко 

усавршавање 
наставника 

Хришћанство-
појава и 
ширење 

V историја/веронаука мај 
2018. 

Виолета Ракић, 
Сандра 

Јовановић 
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4. ПЛАН РАДА 
СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

 
Одговорно лице (координатор):  

Драгиња Ристић, наставник енглеског језика  
 
Остали чланови актива:  

Милева Мојић, директор 
Ивана Петрић, педагог 
Катарина Павићевић, психолог 
Виолета Севић, наставник разредне наставе 
Нада Живановић, наставни разредне наставе 
Стана Миловановић, наставник разредне наставе 
Слађана Хаџић, наставни разредне наставе 
Весна Вукосављевић, наставник биологије 
Љубомир Радовић, наставник географије 
Сандра Илић, представник родитеља 
Рајко Ракић, представник локалне заједнице 
Сара Милановић, представник ученичког парламента 
Наталија Урошевић, представник ученичког парламента 

 
 
Делокруг рада: 
 Приоритети у остваривању образовно–васпитног рада кроз седам кључних 
области обухваћених Акционим планом за школску 2016/17. годину, израђеним на 
основу Развојног плана за период  од 2013 до 2018. године.  
 
 
Садржај рада Време реализације Носиоци посла 

 
Израда плана рада и акционог плана Стручног 
актива за развојно планирање за школску 
2017/18.годину 

 
август – септембар 

2017. 

 
Стручни актив за 
развојно планирање 

 
Анализа активности реализованих током првог 
класификационог периода 

 
новембар 2017. 

 
Стручни актив за 
развојно планирање 

 
Анализа активности реализованих током првог 
полугодишта 

 
јануар 2018. 

 
Стручни актив за 
развојно планирање 

 
Анализа активности реализованих током трећег 
класификационог периода 

 
април 2018. 

 
Стручни актив за 
развојно планирање 

 
Анализа активности реализованих током другог 
полугодишта 
 

 
јун 2018. 

 
Стручни актив за 
развојно планирање 
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Израда извештаја о раду Стручног актива за 
развојно планирање за школску 2017/18.годину 

 
јун 2018. 

 
Стручни актив за 
развојно планирање 

 
 

Стручни актив за развојно планирање 
 

Драгиња Ристић 
 

 
АКЦИОНИ ПЛАНСТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

 ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ 
 
 
У јуну 2013. године усвојен је нови Развојни план стручног актива за развојно 
планирање. Нови Развојни план  урађен  је за временски период  од 2013. до 2018 год. 
донет је  у складу са Законом о основама система образовања и васпитања (Сл.Гласник  
РС  бр.55/13 чл.49)  и Закона о основном образовању и васпитању (Сл.Гласник  РС  
бр.55/13 чл.26). 
Развојни план школе донет је  се као стратешки план развоја установе на основу 
извештаја о самовредновању, извештаја о остварености стандарда постигнућа ученика на 
завршном испиту, извештаја о спољашњем вредновању саветника Министарства 
просвете, резултата радионица које су организоване за наставнике, родитеље и Ученички 
парламент. 
У складу са  Законом о основном образовању и васпитању (Сл.Гласник  РС  бр.55/13 
чл.26  Развојни план садржи: 1) мере унапређивања образовно-васпитног рада на основу 
анализе резултата ученика на завршном испиту; 2) мере за унапређивање доступности 
одговарајућих облика подршке и разумних прилагођавања и квалитета образовања и 
васпитања за децу и ученике којима је потребна додатна подршка;3) мере превенције 
насиља и повећања сарадње међу ученицима, наставницима и родитељима;4) мере 
превенције осипања ученика;5) друге мере усмерене на достизање циљева образовања и 
васпитања који превазилазе садржај појединих наставних предмета;6) план припреме за 
завршни испит;7) план укључивања школе у националне и међународне развојне 
пројекте; 8) план стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора;9) 
мере за увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивања ученика;10) план 
напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника;11) план укључивања 
родитеља, односно старатеља у рад школе;12) план сарадње и умрежавања са другим 
школама и установама; 13) друга питања од значаја за развој школе. 
Развојни план садржи и мерила за праћење остваривања развојног плана.Ове мере су 
уткане у Развојни план кроз приоритетне циљеве, задатке и активности. 
 
Детаљном анализом реализације предходног Развојног плана школе, извештаја о 
самовредновању, извештаја о спољашњем вредновању, извештаја о постигнућима 
ученика, резултата радионица са родитељима, ученицима и наставницима и Ученичким 
парламентом  сагледали смо   тренутне ситуације у којој се школа налази издојили смо   
наше позитивне стране, које нас издвајају од осталих школа у граду,   које представљају 
нашу  покретачку снагу али и области у којима има места за унапређење рада. Развојним  
планом је обухваћено  свих седам области.  
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  Развојни план школе за временски период од 2013-2018. садржи има следећу 
структуру: 1.Чланови тима; 2.Увод; 3.Анализа стања у школи (3.1 Евалуација развојног 
плана    3.2 Изветај о самовредновању рада школе    3.3  Извештај о спољашњем 
вредновању рада школе;    3.4 Извештај о постигнућима ученика на завршном испиту 
(3.4.1 Резултати завршног испита-јун 2013    3.4.2 Резулатаи завршног испита-јун 2012 
3.4.3 Резулатаи завршног испита-јун 2011) 4. Образложење изабраних  циљева и 
приоритета; 5. Мисија и визија школе; 6. Планиране активности (6.1 Школски програм и 
годишњи план рада  6.2 Настава и учење  6.3 Образовна постигнућа ученика..  6.4  
Подршка ученицима  6.5 Етос 6.6 Ресурси  6.7 Руковођење, организација и обезбеђивање 
квалитета ) 7.Евалуација. 
На основу Развојног плана , као и на основу Извештаја  о раду за претходну, 2016/2017. 
годину, направљен је Акциони план за школску 2017/ 2018. годину.  
Област  1:  Школски  програм и годишњи план рада 
 
Развојни циљ бр.1: Побољшати усклађеност планова  међу наставним предметима 
 

Задаци Активности Време реализације Носиоци посла 
 
 
 
Задатак бр.1 
 
 
 
 
Задатак бр.2 
 
 
 
 
 
Задатак бр.3 
 
 
 
 
 
Задатак бр.4 
 
 
 
Задатак бр.5 
 
 
 

Организација састанака 
руководилаца стручних 
већа(од 1. до 4. разреда) 
пре израде планова  

 
VIII 

Стручна већа од 1. до 
4.разреда 

Израда усклађених 
планова рада тимски, у 
оквиру стручних већа 

 
VIII 

Стручна већа од 1. до 
4.разреда 

Организација састанака 
чланова сваког 
одељењског већа пре 
израде планова на 
почетку школске године 

 
VIII/VI 

Стручна већа од 5. до 
8.разреда 

Израда усклађених 
планова рада тимски у 
оквиру стручних већа 

 
VIII/VI 

Стручна већа од 5. до 
8.разреда 

Анализа реализованих 
активности 

 
VIII/VI 

Стручна већа од 5. до 
8.разреда 

Развојни циљ бр 2: Усклађивање планова рада са различитим потребама ученика 
 
Задаци Активности Време реализације Носиоци посла 
 
Задатак бр.1 
 
 
 

Израда ИОП-а за ученике 
којима је потребна 
додатна подршка 

 
IX 

Прeдмeтни нaстaвници 
Стручни сарадници 
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Задатак бр.2 
 
 

Анализа ИОП-а  
XII /VI 

Прeдмeтни нaстaвници, 
Стручни сарадници 

Област  2: Настава и учење 
Развојни циљ бр.1: Осмишљавање наставе која води стицању функционалних знања ученика 
Задаци Активности Време реализације Носиоци посла 
Задатак бр1. 
Унапређивање наставе 
кроз примену 
савремених 
облика,метода и 
средстава рада 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задатак бр.2 
Лонгитудинално 
праћење напретка 
ученика 
 
 
Задатак бр.3 
Учешће ученика у 
реализацији наставе 

Одржавање угледних 
часова 

 
Током школске 2017/18. 

године 

Наставници разредне и 
предметне наставе 

Примена активне и 
интерактивне наставе 

 
Током школске 2017/18. 

године 

Наставници разредне и 
предметне наставе 

Извођење 
диференцијалне и 
индивидуалне наставе  

 
Током школске 2017/18. 

године 

Наставници разредне и 
предметне наставе 

Примена знања 
стечених у пројектау 
ИПА 2011 „Подршка 
развоју људског 
капитала и 
истарживању – Опште 
образовање и развој 
људског капитала“- 
Развионица 

 
Током школске 2017/18. 

године 

Директор,  
Стручни сарадници, 
Наставници разредне и 
предметне наставе  

Израда образаца за 
формативно оцењивање 

Почетак школске године Наставници разредне и 
предметне наставе, 
Стручни сарадници 

Праћење напретка 
ученика на основу 
образаца 

Класификациони 
периоди 

Наставници разредне и 
предметне наставе, 
Стручни сарадници 

Израда истраживачких 
радова ученика 
 

 
Друго полугодиште 

Наставници предметне 
наставе 

Припрема и извођење 
предавања од стране 
ученика 

 
Током школске 2017/18. 

године 

Наставници разредне и 
предметне наставе 

Оспособљавање 
ученика за стицање 
знања коришћењем 
додатних наставних 
средстава 

 
Током школске 2017/18. 

године 

Наставници разредне и 
предметне наставе 
 
 

Реализација ученичких 
часова коришћењем 
ИКТ 

 
Током школске 2017/18. 

године 

Наставници разредне и 
предметне наставе 
 

 
 
 
Област  3:      Образовна постигнућа ученика 
Развојни циљ бр.1: Унапређење знања ученика ради одржавања постојећих  резултата на 
завршном испиту 
Задаци Активности Време реализације Носиоци посла 
Задатак бр1. Иницијално,  Наставници разредне и 
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Континуираним радом  
допринети  већој 
успешности ученика на 
завршном испиту 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задатак бр.2 Праћење 
постигнућа ученика који 
показују посебна 
интересовања за секције 
и додатну наставу 
 
 
 

полугодишње и 
годишње тестирати 
ученика 

IX/XII/VI предметне наставе 

Анализа резултата 
тестирања ученика 

 
IX/XII/VI 

Стручна већа 
наставника разредне и 
предметне наставе 

Донети и спровести 
акциони план за 
унапређење резултата 
постигнутих на 
тестирању 

 
Током школске 2017/18. 

године 

Стручна већа 
наставника разредне и 
предметне наставе 

Направити план 
припреме за полагање 
завршног испита 

 
 

IX/X 

Директор, Педагошко-
психолошко служба, 
Стручна већа 
наставника предметне 
наставе 

Анализирати 
постигнућа ученика на 
завршном испиту 

 
 

VII 

Председници стручних 
већапредмета 
заступљених на 
завршном испиту 
Стручни сарадници 

Прилагодити планове 
рада резултатима 
анализе постигнућа 
ученика 

 
VIII 

Стручна већа 
наставника предметне 
наставе 

Прилагодити планове 
додатне и допунске 
наставе резултатима 
анализе постигућа 
ученика на завршном 
испиту 

 
 

IX 

Стручна већа 
наставника разредне и 
предметне наставе 

Прилагодити планове 
припремне наставе  
резултатима анализе 
постигућа ученика на 
завршном испиту 

 
Током школске 2017/18. 

године 

Стручна већа 
наставника разредне и 
предметне наставе 

Идентификовати 
ученике  који показују 
посебна интересовања 
за секције и додатну 
наставу 

 
 

IX 

Наставници разредне и 
предметне наставе 

Израдити и реализовати 
планове рада додатне 
наставе и секција 

 
 

IX 

Наставници разредне и 
предметне наставе 

Евалуација постигнутих 
резултата рада : 
полугодишња и 
годишња 

 
 

XII/VI 

Педагошко-
психолошко служба 
 
 
 

 
Област 4 : Подршка ученицима  
Развојни циљ бр.1: Подстицање личног, професионалног и социјалног развоја ученика 
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Задаци Активности Време реализације Носиоци посла 
Задатак бр1. 
Прилагођавање понуде 
слободних и 
ваннаставних 
активности потребама и 
интересовањима 
ученика 
 
 
 
 
 
 
 
Задатак бр.2 
Осмислити активности 
са циљем развоја 
социјалних , 
комуникацијских 
вештина и подршке у 
учењу 
 
 
 
Задатак бр.3 
Планирање и 
спровођење активности 
у циљу подстицања 
развоја професионалне 
оријентације 
 
 
 
 
 
Задатак бр.4 
Укључивање већег броја 
ученика у рад 
ученичких организација 
 
 
 
 
 
Задатак бр.5 
Помоћ ученицима из 
осетљивих група 

Састављање анкете за 
идентификацију 
ученичких потреба и 
интересовања у 
областима слободних и 
ваннаставних 
активности 

III ПП – служба, 
наставници директор 

 Анкетирање учениka на 
крају школске године 
ради идентификације 
ученичких потреба и 
интересовања у 
областима слободних и 
ваннаставних 
активности

 
 
 

V/VI 

Разредне старешине 

Анализа анкете VI ПП – служба,
Организовати 
предавања и радионице 
за ученике у циљу 
развоја 
комуникацијских 
вештина 

 
Током школске 2017/18. 

године ПП – служба, 
наставници директор 

Oрганизовати  
предавања и радионице 
за ученике у циљу 
подршке ученицима у 
процесу учења 
 

 
Током школске 2017/18. 

године ПП – служба, 
наставници директор 

Организовати 
предавања и радионице 
у циљу развоја 
професионалне 
оријентације ученика 

 
Током школске 2017/18. 

године 

Тим за професионалну 
оријентацију за текућу 
школску годину 

Анализа програма и 
организованих 
предавања и радионица 
у циљу развоја 
професионалне 
оријентације ученика 

 
 

I, VI 

Тим за професионалну 
оријентацију за текућу 
школску годину, 
Наставничко веће 

Побољшати сарадњу 
ученичког парламента и 
постојећих секција 

 
Током школске 2017/18. 

године 

 

Организовати изложбе, 
дебате, књижевне 
вечери, квизове знања у 
сарадњи са ученичким 
организацијама и 
постојећим секцијама 

 
 

Током школске 2017/18. 
године 

 

 Утврђивање броја деце 
из  породица лошијег 
социјалног статуса  
 

 
Током школске 2017/18. 

године 

ОС, Подмладак и 
омладина Црвеног 
крста, Комисија за 
социјално и здравствено 
старање и бригу о деци 

Организовање 
друштвено корисног 
рада и хуманитарних 

 
Током школске 2017/18. 

године 

ОС, Подмладак и 
омладина Црвеног 
крста, Комисија за 
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акција ( у школи, 
сарадња са Црвеним 
крстом...) у циљу 
материјалне помоћи 
ученицима из 
осетљивих група 

социјално и здравствено 
старање и бригу о деци 

Анализа реализованих 
акција Црвеног крста и 
помоћи деци 

 
Током школске 2017/18. 

године 

 Подмладак и омладина 
Црвеног крста, 
Комисија за социјално и 
здравствено старање и 
бригу о деци 

 

Област  5:  Етос 
Развојни циљ бр.1: Неговање сигурне и безбедне средине за ученике 
 
Задаци Активности Време реализације Носиоци посла 
Задатак бр1. 
Неговање позитивне 
атмосфере у школи и 
позитивног модела 
понашања ученика у 
циљу превенције насиља, 
злостављања и 
занемаривања 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Активно деловање и 
реаговање Тима за 
превенцију насиља, 
злостављања и 
занемаривања 

 
Током школске 
2017/18. године 

Тим за превенцију 
насиља, злостављања, 
занемаривања 
Директор 
Педагог 
Психолог 
Стручна већа 
наставника 

Израдити и реализовати 
програм заштите ученика 
од насиља , злостављања и 
занемаривања у складу са 
потребама школе 

 
 
 

IX 

Тим за превенцију 
насиља, злостављања, 
занемаривања 
Директор 
Педагог 
Психолог 
Стручна већа 
наставника 

Евалуација програма рада 
за превенцију насиља, 
злостављања и 
занемаривања и истицање 
позитивних ефеката 
промене 

 
 
 

XII/VI 

Тим за превенцију 
насиља, злостављања, 
занемаривања 
Директор 
Педагог 
Психолог 
Стручна већа 
наставника 

Организовати  вршњачку 
едукацију у циљу 
превенције насиља, 
злостављања и 
занемаривања 
 
 
 
 
 

 
прво полугодиште 

Тим за превенцију 
насиља, злостављања, 
занемаривања 
Директор 
Педагог 
Психолог 
Стручна већа 
наставника 
 

Анимирати ученике да 
учествују у разноврсним 
друштвено-корисним, 
спортским, хуманитарним 
и културним 
активностима 

 
Током школске 
2017/18. године 

Тим за превенцију 
насиља, злостављања, 
занемаривања 
Директор 
Педагог 
Психолог 
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Задатак бр.2 
Унапредити спровођење 
појачаног васпитног рада  
кроз утврђене процедуре 
и потребну документацију 
 

Стручноа већа 
наставника 

1.Похађати интерни 
семинар семинар о 
спровођењу појачаног 
васпитног рада са 
ученицима услед ометања 
наставе 
2.Утврдити процедуру за 
спровођење појачаног 
васпитаног рада услед 
ометања наставе 
3. Водити документацију о 
спровођењу појачаног 
васпитаног рада 
4. Евалуација спроведених 
активности и  истицање 
позитивних ефеката 
промене 

 
 
 
 
 

Током школске 
2017/18. године 

Тим за превенцију 
насиља, злостављања, 
занемаривања 
Директор 
Педагог 
Психолог 
Стручноа већа 
наставника 

Развојни циљ бр 2:  Побољшање квалитета међуљудских односа 
 
Задаци Активности Време реализације Носиоци посла 
Задатак бр.1 Унапређење 
сарадње са родитељима 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задатак бр.2 
Побољшање међуљудских 
односа на релацији 
наставник – ученик 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Укључити родитеље, као 
представнике своје стурке, 
у едукацију ученика 

 
Током школске 
2017/18. године 

Стручни актив за 
развојно планирање 
Наставници 
Родитељи 
Ученици 

Организовати стручна 
предавања за родитеље 
ученика из различитих 
области( васпитавање, 
пубертет, учење, 
комуникација, болести 
зависности...) 

 
Током школске 
2017/18. године 

Стручни актив за 
развојно планирање 
Наставници 
Родитељи 
Ученици 

Организовати заједничка 
дружења ученика, 
родитеља и наставника 
(излети, путовања, журке, 
прославе...) 

 
Током школске 
2017/18. године 

Наставници 
Родитељи  
Ученици 

1.Организовати за ученике 
дешавања раазличитих 
садржаја(игре нашег 
детињства, спортска 
такмичења, друштвене 
игре, енигматика...) 

 
Током школске 
2017/18. године 

Стручни  актив за 
развојно планирање 
 

2.Организовати посете 
различитим институцијама 
културног и јавног живота 

 
Током школске 
2017/18. године 

Стручни  актив за 
развојно планирање 
 

3.Организовати излете у 
околину 

 
Током школске 
2017/18. године 

Стручни  актив за 
развојно планирање 
 

4. Организовати тематске 
дане(Дан толеранције, Дан 
заштите животне 
средине...) 

 
Током школске 
2017/18. године 

Стручни  актив за 
развојно планирање 
 

1.Организовати излете и 
дружења за запослене у 

Током школске 
2017/18. године 

Директор 
Психолог 
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Задатак бр.3 
Побољшање међуљудских 
односа у школи међу 
запосленима 

школи 
 

Запослени 

Област  6:  Ресурси 
 
Развојни циљ бр.1: Побољшање материјално – техничке опремљености школе 
Задаци Активности Време реализације Носиоци посла
 
Задатак бр.1 
Модернизовати кабинете 
савременим наставним 
средствима 
 
 
 
 

1. Набавити наставна 
средства за кабинете у 
предметној настави 

 
Током школске 2017/18. 

године 

Стручни актив за 
развојно планирање 
Директор 
Стручни активи 

2. Набавити већи број 
видео-бим пројектора и 
лаптоп рачунара 
 

 
Током школске 2017/18. 

године 

Стручни актив за 
развојно планирање 
Директор 
Стручни активи 

3. Набавити интерактивне 
табле за кабинете 

 
Током школске 2017/18. 

године 

Стручни актив за 
развојно планирање 
Директор 
 

4. Направити план 
коришћења постојећих 
наставних средстава 

 
Током школске 2017/18. 

године 

Стручни актив за 
развојно планирање 
Директор 
Стручни активи 

 
Развојни циљ бр 2: Унапредити постојећи систем стручног усавршавање наставника, стручних 
сарадника и директра  у школи 
Задаци Активности Време реализације Носиоци посла 
Задатак бр.1 
Примењивање знања са 
стручних усавршавања у 
свакодневном раду у 
школи 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Ускладити план 
стручног усавршавања  и 
напредовања са 
потребама запослених 

IX 
Стручни актив за 
развојно планирање 
 

2. Oрганизовати 
различите облике 
стручног усавршавања у 
складу са потребама 
установе 

 
Током школске 2017/18. 

године Стручни актив за 
развојно планирање 
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3.Ажурирати портфолиа 
запослених 
 

 
Током школске 2017/18. 

године 
Тим за стручно 
усавршавање наставника 
 

4. Индивидуална анализа 
и континуирано праћење 
стручног усавршавања и 
напредовања 
 

 
Током школске 2017/18. 

године 

Директор 
Стручни сарадници 
Наставници разредне и 
предметне наставе 
 

 
Развојни циљ бр 3: Креативније осмислити и уредити школско двориште и простор 
 

Задаци Активности Време реализације Носиоци посла 
 
Задатак бр.1 
Прилагодити изглед 
школског дворишта и 
простора потребама 
ученика и наставника 
 
 
 
 
 
 
 

1.Оплеменити растињем 
школско двориште 

 
Током школске 2017/18. 

године 

Тим за заштиту животне 
средине 
Еколошка секција 
Ученици, наставници 
 
 

2. Уредити хол школе за 
посебне прилике по жељи 
ученика (Матурске 
вечери, Дан школе, 
активности ученичког 
парламента и осталих 
ученичких 
организација...) 
 

 
 

Током школске 2017/18. 
године Стручни актив за 

развојно планирање 
Ученици, наставници 

3. Уредити терасу за 
потребе запослених у 
школи 
 

 
Током школске 2017/18. 

године 

 
Стручни актив за 
развојно планирање 
Ученици, наставници 
 

 
Развојни циљ бр 4: Активно промовисање школе 
Задаци Активности Време реализације Носиоци посла 
Задатак бр.1  
Активно промовисање 
школе ради повећања 
броја ученика и јачања 
осећања припадности 
школи 
 
 

1. Информисати јавност о 
постигнућима ученика у 
свим облицима  
образовно – васпитног 
рада школе     
1.1. Извештавати о 
учешћима и резултатима 
ученика школе на 
интерним и екстерним 
такмичењима на свим 
нивоима 
1.2. Извештавање о 

 
 
 
 
 
 

Током школске 2017/18. 
године 

Тим за маркетинг 
Стручни актив за 
развојно планирање 
 
Директор 
 
Педагог 
 
Психолог 
 
Наставници 
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резултатима завршног 
испита и националног 
тестирања 
2. Организовати Веселе 
суботе за предшколце у 
циљу презентације школе 
 
3. Организовати рад 
школског оркестра 
3.1. Обезбедити простор 
за вежбање и временске 
термине за извођење 
3.2  Организовати 
наступе поводом 
различитих дешавања у 
школи 
4. Промовисати здраве 
стилове живота кроз 
спортске активности 
4.1. Организовати 
међуодељењских 
такмичења у различитим 
спортским дисциплинама 
4.2  Пружити подршку 
такмичарима 
од тима навијачица током 
спортских дешавања 
4.3. Сарађивати са 
родитељима у оквиру 
спортских дешавања 
(навијање, ревијалне 
утакмице...) 
5.  Организовати више 
гостовања познатих 
личности – глумаца, 
спортиста, музичара; 
наставници и ученици ће 
обавештавати јавност, 
припремати простор, 
урадити флајере, 
позовати  госте... 

Ученици 

 

 

 

 

Област 7: Руковођење 
Развојни циљ бр.1: Очувати ефективно и ефикасно организовање рада школе 
Задаци Активности Време реализације Носиоци посла 
Задатак бр1.  
Осмислити јасну 
организациону 
структуру која ће 

1. упознати 
новозапослене раднике 
са постојећом 
организационом 

Током школске 2017/18. 
године 

Директор 
 

Стручни           
сарадници
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омогућити ефикасну и 
ефективну организцију 
рада школе 
 
 
 
 

структуром у школи 
2.Развијати систем 
информисања о свим 
важним питањима из 
живота и рада школе 
  3.Редовно ажурирати 
веб-презентацију школе 
у складу са планом тима 
за маркетинг 
4.Редовно ажурирати 
огласну таблу у складу 
са актуаленим 
догађањима  

 
Секретар школе 

Развојни циљ бр.2: Укључивање у нове пројекте и одржавање сарадње са другим школама и 
установама 
Задаци Активности Време реализације Носиоци посла 
Задатак бр.1 
Укључити школу у 
националне и 
међународне развојне 
пројекте 
 
 
Задатак бр.2 
Унапредити сарадњу и 
умрежавање са другим 
школама и установама 

1. Пратити релевантне 
конкурсе за развојне 
пројекте 
2.Израдити предлог 
пројеката и учествовати 
на конкурсима 

Током школске 2017/18. 
године 

Директор 
 

Стручни           
сарадници 

3. Реализовати одобрене 
пројекате  
 
1. Развијати сарадњу са 
основним и средњим  
школама у окружењу  
-развијати сарадњу 
предшколком установом 
-развијати сарадњу са 
образовним, културним 
и установама социјалне 
заштите 
-развијати сарадњу са 
школама укљученим у 
пројекат „Школа без 
насиља“ 
-развијати сарадњу са 
школама укљученим у 
пројекат „Чаробно село“ 
-развијати сарадњу са 
школама из 
иностранства 

 
 

Током школске 2017/18. 
године 

 
 

Директор 
 

Стручни             
сарадници 

Развојни циљ бр. 3: Квалитетније осмислити праћење и вредновање квалитата рада школе 
Задаци Активности Време реализације Носиоци посла 
Задатак бр.1 
Осмислити праћење и 
вредновање квалитета 
рада директора, 
стручних сарадника и 
наставног особља у циљу 
унапређења рада школе 

1.Осмислити мере за 
унапређење педагошко 
инструктивног плана 
рада директора и стручне 
службе школе 
2. Развијати инструменте 
за праћење и анализу 
рада школе 

Током школске 2017/18. 
године 

Директор 
 

Стручни             
сарадници 

 
Одговорно лице (координатор):  
Драгиња Ристић, наставник енглеског језика  
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Остали чланови актива:  
Милева Мојић, директор 
Ивана Петрић, педагог 
Катарина Павићевић, психолог 
Нада Живановић, наставник разредне наставе 
Стана Миловановић, наставник разредне наставе 
Виолета Севић, наставник разредне наставе 
Слађана Хаџић, наставник разредне наставе 
Весна Вукосављевић, наставник биологије 
Љубомир Радовић, наставник географије 
Сандра Илић, представник родитеља 
, представник локалне заједнице 
, представник ученичког парламента 
представник ученичког парламента 
 

Стручни актив за развојно планирање 
Драгиња Ристић 

 
 
 
 

5.   ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД НЗЗ-АКЦИОНИ ПЛАН 
 

 
1. Унапређење безбедности ученика у школи - акциони план Тима за заштиту од 

насиља, злостављања и занемаривања  

Тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања у Акционом плану за 
шк. 2017-2018. годину  дефинисао је три области рада којима ће се бавити у наведеном 
периоду:  

1. Формирање и организација рада Тима 

Садржај активности Индикатори Број 
учесника 
актив. 

Носилац 
посла 

Време Евалуација 

Формирање школског 
тима, дефинисање 
улога сваког члана, 
као и појединачних и 
заједнички задатака 

Изабрано 14 
чланова школског 
тима 

14 Директор, 
стручни 
сарадници 

АВГУСТ/СЕП
ТЕМБАР 

Формиран 
школски тим 

 Израда Акционог 
плана за текућу 
годину 

Израђен акциони 
план 

14 тим  АВГУСТ/СЕП
ТЕМБАР 

Израђен 
Акциони план 
за шк. 2017-
2018. годину 
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Упознавање, Савета 
родитеља, Ученичког 
Наставничког већа 
парламента са 
Акционим планом 

 Акциони план 
презентован на 
Наставничком 
већу,Савету 
родитеља, 
Ученичком 
парламенту 

120 М. Плавшић СЕПТЕМ. Наставничко 
веће, Савет 
родитеља и 
Ученички 
парламент 
упознати са 
Акционим 
планом 

Истраживање за 
ученике и наставнике 
„Најчешће врсте 
насиља“ 

Спроведено 
истраживање 

360 М. Мојић ОКТОБАР Извршена 
анализа и 
обрада 
добијених 
података 

Испитивање 
присутности 
вршњачког насиља и 
анализа добијених 
резултата 

Спроведено 
анкетирање 
ученика и 
наставника школе 

100  К. 
Павићевић 

МАЈ/ЈУН Извршена 
анализа и 
обрада 
добијених 
података 

 

 

2. Превентивне активности  

 

садржај активности индикатори број 
учесника 
актив. 

носилац 
посла 

време евалуација 

Формирање 
вршњачког тима 

Одабрани 
ученици 5, 6. и 
7. разреда који 
су 
заинтересовани 
за учешће у ВТ   

28 М. Плавшић, 
К. Павићевић 
и ОС 

СЕПТЕМБ
АР 

Формиран 
вршњачки тим 

Обука вршњачког 
тима 

Спроведена 
едукације  

28 Стручна 
служба 

ОКТОБАР- 
НОВЕМБА
Р 

Спроведена 
обука 
вршњачког 
тима 

Вршњачка едукација Одржане 
радионице 

500 Вршњачки 
тим 

ДЕЦЕМБА
Р 

Чланови 
Вршњачког 
тима одржали 
радиоинице у 
својим ОЗ 
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„Безбедно детињство 
– развој безбедносне 
културе младих“ 

Одржана 
предавања за 
ученике 5. 
разреда 

138 ПУ Ваљево СЕПТ. – 
ЈУН 

Организована 
предавања 

„Основи безбедности 
деце“ 

Одржана 
предавања за 
ученике 4. и 6.  
разреда 

223 ПУ Ваљево СЕПТ. – 
ЈУН 

Организована 
предавања 

Дежурство 
наставника у 
просторијама школе 
и школском 
дворишту 

Наставници 
свакодневно 
дежурају по 
установљеном 
распореду 

60 наставници током 
године 

Обављена 
дежурства, 
извештај 
главног 
дежурног 
наставника у 
књизи 
дежурства  

Уређење учионица и 
школског дворишта 

Уређене 
учионице и 
школско 
двориште 

950 ВТ у сарадњи 
са подтимом 
А и Тимом за 
заштиту 
животне 
средине 

СЕПТ.- 

ЈУН 

Спроведена 
активност, 
свака ОЗ 
уредила и 
одржава своју 
учионицу и део 
школског 
дворишта 

Правила понашања Свака ОЗ 
донела правила 
понашања у 
школи и 
истакла их у 
својим 
учионицама  

950 ВТ и подтим 
А  

СЕПТЕМБ
АР 

Донета правила 
понашања у 
свакој ОЗ и 
истакнута у 
учионицама  

Дан толеранције Обележен Дан 
толеранције у 
складу са 
предлозима 
ученика 

50 УП у сарадњи 
са ВТ 

ОКТОБАР Спроведена 
активност 

 Најлепше слике са 
наших екскурзија 

 Спроводена 
активност 

150 ВТ и под тим 
А 

децембар Организована 
активност 

 Квиз знања   Одржан квиз 
знања  

150 УП у сарадњи 
са  ВТ 

МАЈ Одржан квиз 
знања  

Штафетне игре и 
спортска такмичења 
(кошарка, одбојка, 

Организоване 
штафетне  и 
спортске 

500 ВТ и подтим 
А  у сарадњи 
са  Тимом за 

МАРТ-
АПРИЛ 

Организоване 
штафетне игре 
и спортска 
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рукомет, стони 
тенис) 

активности школски 
спорт и 
спортске 
активности 

такмичења 

Испратимо осмаке Прикупљене 
поруке ученика 
школе за осмаке 

120 ВТ и подтим 
А у сарадњи 
са УП  

МАЈ Организована 
активност  

 

3. Интервентне активности 

садржај активности индикатори број 
учесника 
активности 

носилац 
посла 

време Евалуација 

Рад са учесницима 
насиља, израда 
оперативних планова 
заштите и спровођење 
појачаног васпитног 
рада 

Евидентирани 
случајеви насиља, 
израђени 
оперативни 
планови заштите 
и спроведен 
појачан васпитни 
рад по 
евидентираним 
пријавама  

4 по случају  ОС, подтим 
Б  

СЕПТЕМБА
Р - ЈУН 

Израђени 
оперативни 
планови 
заштите и 
спроведен  
појачан 
васпитни рад 
са учесницима 
насиља 

Праћење реализације 
спровођења 
оперативних планова 
заштите 

   

Регистроване 
спроведене 
активности 
наведене у 
оперативним 
плановима 
заштите 

4 по случају ОС, подтим 
Б 

СЕПТЕМБА
Р-ЈУН 

Извршена 
обрада и 
анализа 
регистрованих 
конфликтних 
ситуација 

Праћење ефеката 
спроведених 
оперативних планова 
заштите 

Регистровани 
ефекти 
спроведених 
оперативних 
планова заштите 

4 по случају ОС, подтим 
Б 

СЕПТЕМБА
Р-ЈУН 

Извршена 
обрада и 
анализа 
ефеката 
спроведених 
оперативних 
планова 
заштите 

 
 

Координатор Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања 
Мирјана Плавшић 
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6.  САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 
 

План рада у школској години 2017-2018. 
 

Активности Време Носиоци 
реализације 

 

Начин 
реализације 

Очекивани исход 

Формирање тима и 
израда плана рада за 
школску 2017-18. 
годину 

 
Август 

Директор 
Руководиоци 
тима 
Чланови тима 

Договор са 
директором 
школе 

Формиран тим 
Урађен план рада 

Анализа извештаја о 
самовредновању за 
претходни период 
Успостављање 
 договора о областима 
самовредновања и 
одговорностима 
чланова тима 
Представљање 
изабраних области на 
седници Наставничког 
већа 
Упознавање свих 
интересних група о 
изабраној области 

 
 
 
 
 
Септембар 
 
 
 
Октобар 

 
 
 
 
 
Директор 
Руководиоци 
тима 
Чланови тима 
Педагошки 
колегијум 
 

 
Договро на 
састанку Тима 
 
 
 
 
 
Представљање 
на седници 
НВ 

Извршена анализа извештаја 
из претходног периода 
Одабране области квалитета 
за самовредновање у овој 
школској години 
Подељени задаци члановима 
тима 
Чланови наставничког већа 
упознати са областима које 
ће бити вредноване 
Све интересне групе 
упознате са истим 

Састанак тима 
Подела задатака за 
процену области 
Образовна 
постигнућа ученика 
Прикупљање и обрада 
података и доказа 
Анализа добијених 
резултата  

 
 
 
 
Новембар 
Децембар 

 
Чланови тима 
Педагошка 
служба 
 

 
Планиране 
активности 
реализоване 
на састанку 
тима 

Подељени задаци члановима 
тима у вези са 
самовредновањем дате 
области 
Подаци добијени од Завода за 
унапређење Квалитета 
образовања прикупљени, 
обрађени и анализирани 
 

Израда извештаја за 
процену области 
Образовна постигнућа 
ученика  
 

 
 
Децембар 
Јануар 

 
Чланови тима 

Планиране 
активности 
реализоване 
на састанку 
тима 
 

Израђен извештај о процени 
дате области 
 

Састанак тима: 
Подела задатака за 
процену области 
Ресурси 

 
 
Фебруар 

 
Чланови тима 
 

Планиране 
активности 
реализоване 
на састанку 
тима 

Подељени задаци члановима 
тима у вези са 
самовредновањем дате 
области 
 

Израда инструмената Фебруар Чланови тима 
 

Урађене 
анкете 
ученика, 
наставника и 
родитеља 

Израђени инструменти 

Прикупљање и анализа 
података за област 
Ресурси 
Дефинисање снага и 
слабости у изабраној 

 
Март 
 
Април 

 
Чланови тима 
 
Педагошка 
служба 

 
 
Попуњене 
анкете 
ученика, 

Подаци из анкета 
прикупљени и анализирани 
Јасно дефинисане снаге и 
слабости изабране области 
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области 
Израда извештаја за 
област  Ресурси 

наставника и 
родитеља 
 
 
 
Урађен 
извештај 
 

Израда једнинственог 
извештаја о 
самовредновању у 
шк.2017/18.г 
Предлог мера за 
побољшање квалитета 
рада установе за обе 
области/Израда 
акционог плана 
 

 
 
 
Мај 
 
 

 
 
Чланови тима 
 
 

Планиране 
активности 
реализоване 
на састанку 
тима 

Предложене мере за 
побољшање квалитета рада и 
урађен акциони план 
Израђен извештај 

Представљање и 
усвајање извештаја на 
Наставничком већу, 
Савету родитеља, 
Школском одбору...  

 
Јун 

Руководиоци 
тима 
Директор 
школе 
 

Представљање 
на седници 
НВ и  Савета 
Родитеља и 
Школског 
одбора 

Извештај представљен и 
усвојен на Наставничком 
већу и Школском одбору... 

 
У току првог полугодишта школске 2017/2018. године Тим ће самовредновати област 
Образовна постигнућа ученика: успех ученика у претходној школској години увидом у 
школску документацију, и постигнућа ученика на завршном испиту у претходној 
школској години. У току другог полугодишта тим ће смовредновати област Ресурси 
увидом у школску документацију, анализа законских аката и спровођењем истраживања 
у које ће бити укључени сви актери образовно-васпитног процеса. 
 
 

                                                                                   Координатори 
                                                                                 Јована Крстић 

                                                                                             Стана Миловановић 
 
 

7. ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
 

 
АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИЛАЦ ПОСЛА ЕВАЛУАЦИЈА 

Избор тима Август директор Формиран тим 
Израда Акционог плана 
за шк. 2017/201. годину 

август тим Израђен Акциони план 

Упознавање 
Наставничког већа, 
Савета родитеља, са 
Акционим планом за шк. 
2017/2018. год. 

Септембар6 В. Ђукић Наставничко веће и 
Савет родитеља 
упознати са задацима 
и активностима тима 

Евидентирање ученика 
за који имају потребу за 
додатном подршком 

септембар ОС, стручна служба Евидентирани ученици 
који имају потребу за 
додатном подршком 
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Успостављање сарадње 
са родитељима и 
анкетирање  

септембар - октобар ОС Успостављена сарадња 
са родитељима 
ученика за који имају 
потребу за додатном 
подршком 

Израда и вредновање 
ИОП за евидентиране 
ученике 

током године ОС, предметни 
наставници, тим 

Израђен ИОП и 
вредновани 
тромесечно или 
полугодишње 

Помоћ тима за израду 
планова - упуство 

током године тим пружена подршка 
наставницима при 
изради ИОП 

Извештавање, праћење, 
евалуација 

током године ОС, тим Праћење реализације 
ИОП и њихових 
ефеката 

Извештај о раду тима на 
крају школске године, 
остварени резултати и 
упоређивање са 
претходном годином 

јун тим урађен извештај, 
анализирани резултати 
рада 

 
                                                                                   Координатор 

                                                                                  Винка Ђукић 
 
 
 

8.  СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
 
 

Време Садржај, активност Носиоци и 
сарадници Исходи 

С
ЕП

ТЕ
М

БА
Р 

Израда процедуре за припрему и 
извођење екскурзија; 
 
Израда, предлог оперативног 
програма екскурзија и наставе у 
природи; 

Чланови 
актива, 

руководиоци 
Стручних 

већа 

- Урађена процедура за припрему и 
извођење наставе у природи; 
- Урађен предлог оперативних 
програма за екскурзије и наставу 
уприроди; 

ДЕ
Ц

ЕМ
БА

Р/
 

ЈА
Н

У
А

Р 

Анализа реализације 
оперативних наставних планова 
и програма, усклађеност са 
образовним стандардима 

Чланови 
актива 

-Урађена анализа оперативних 
наставних планова и програма 

 

А
П

РИ
Л

 

Анализа реализације 
ваннаставних активности 
ученика 
 
 

Чланови 
актива 

- Анализиране ваннаставне 
активности ученика 
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ЈУ
Н

 

Подел а задужења око писања 
школских програма за наредну 
школску годину; 
Праћење измена и допуна 
наставних програма; 
Расправа о текућим 
проблемима; 

Чланови 
актива, 

руководиоци 
Стручних 

већа 

-Извршене консултације и договор 
око писања школских програма за 
наредну школску годину; 
-Уочене измене и допуњени наставни 
програми; 

 
                                                                                   Координатор 

                                                                                  Борка Обрадовић 
 
 

9.  ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ И ПРАЋЕЊЕ 
ОБРАЗОВНИХСТАНДАРДА  

 
 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИЛАЦ ПОСЛА ЕВАЛУАЦИЈА 

1. Састанак:  
1. Конституисање Тима 
2. Доношење Акционог 
плана 
3. Договор о 
организации 
иницијалног тестирања 
и подела задужења 

Крај августа  Тим -Извршено иницијално 
тестирање ученика од 
2. до 8. разреда – 
записник са састанка 

2. Прикупљање 
иницијаних тестова  и 
уношење резултата 
ученика 6. и 8. Разреда у 
електронски програм 
добијен од 
Министарства просвете, 
науке и технолошког 
развоја 

Септембар Чланови Тима -Прикупљени 
иницијални тестови и 
унети резултати 
ученика 6. и 8. Разреда 
у електронски програм 

3. Анализа постигнућа 
ученика на иницијалном 
тесту 

Октобар Руководилац Тим -Анализирана 
постигнућа ученика на 
иницијалном тесту, 
записник са састанка  

4. Презентација 
извештаја о 
постигнућима ученика 
на иницијалном тесту на 
НВ и Савету родитеља  

Новембар Руководилац Тима -Презентован извештај 
о постигнућима 
ученика на 
иницијалном тесту на 
НВ и на састанку 
Савета родитеља - 
записник са састанка 
Наставничког већа и 
савета родитеља 

5. Анализа постигнућа 
ученика осмих разреда 
на пробном завршном 
испиту на крају 
основног образовања и 
васпитања   

Април Стручна већа и Тим -Анализирана 
постигнућа ученика 
осмих разреда на 
пробном завршном 
испиту на крају 
основног образовања – 
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документација 
педагога 

6. Анализа постигнућа 
ученика на завршном 
испиту  

Јун Стручна већа и Тим -Извршено тестирање 
завршног испита 
ученика осмих разреда 
на крају основног 
образовања, записник 
са састанка 

 
Координатор 

                                                                                  Виолета Ракић 
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VII – ВАСПИТНИ РАД  И ПЛАНОВИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
 

1. ВАСПИТНИ РАД У ШКОЛИ 
 

АКТИВНОСТ НОСИОЦИ ПОСЛА ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗИЦИ

ЈЕ 
а) Разматрање правила о понашању ученика, 
радника школе и родитеља на родит. 
састанцима 

-ОС -Септембар 

б) Остваривање циљева и задатака васпитног 
рада кроз редовну наставу: 
1.Глобално планирање 
2.Оперативно планирање 
3.припрема наставника 

-Предм. наставници -Током године 

в) Остваривање циљева и задатака васпитног 
рада кроз рад ОЗ: 
1.Прилагођавање ученика на школу и учешће 
у школским активностима 
2.Подстицање личног развоја 
3.Подстицање социјалних сазнања и 
социјалних односа 
4.Развијање правилне комуникације, сарадње и 
конструктивних разрешавања сукоба 
5.Решавање индивидуалних проблема 
6.Изграђивање моралних и других вредности 

-Одељењске старешине -Током године 

г) Остваривање циљева и задатака васпитног 
рада кроз рад ученичких организација: 
1.Непосредни контакти са културним 
институцијама (бибиотеке, музеји, галерије, 
позоришта...) 
2.Креативно испољавање ученика 
4.Јавни прикази ученичких достигнућа 

-Задужени наставници, 
директор, шк. педагог 

-Током године 

д) Остваривање циљева и задатака васпитног 
рада кроз друштвено користан рад; 
1.Радне и хуманитарне акције 
2.Уређење и одржавање школских просторија 
и зелених површина 
3.Сакупљање секундарних сировина 

-Задужени наставници, 
директор, шк. педагог 
 
-ОЗ 

-По плану рада 
 
 
-Током године 

ђ) Остваривање циљева и задатака васпитног 
рада кроз сарадњу са родитељима: 
1.Индивидуални разговори 
2.Родитељски састанци 
3.Савет родитеља 

-Одељењске старешине, 
наставници, директор, 
стр. сарадници 

-Током године 

е) Остваривање васпитних циљева и задатака 
васпитног рада кроз посебне програме 
образовно-васпитног рада: 

-Задужени наставници, 
директор, шк. педагог, 
спољни сарадници 

-По плану рада 
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1.Програм еколошке заштите љивотне средине 
и естетског уређења школе 
2.Програм превенције малолетничке 
деликвенције 
3.Програм здравственог васпитања 

 
 

 
2.АКЦИОНИ ПЛАН ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
Одговорно лице:Вукосављевић Весна,биолог 

Остали чланови тима: име,презиме, радно место: Светлана Лукић-наставник разредне 

наставе,  Ивана Илић-наставник разредне наставе, Сандра Јовановић-

вероучитељица,Љиља Мојовић-наставник разредне наставе, Слађана Крстић-наставник 

биологије. 

  
Делокруг рада: унапређење животне и радне средине; откривање и дефинисање 

штетних фактора у ж.средини, њихова анализа, праћење и отклањање; обележавање 

значајних еколошких датума са циљем образовно васпитног рада са ученицима и њихове 

едукације о значају здраве животне средине и важности бриге о живим бићима 

 
Циљеви:  
-рад на формирању еколошке свести, јер усвајањем еколошких знања формирају се 

еколошки ставови који воде ка еколошком понашању. 

- да деца развију љубав према природи, како би спознала законитости природе и тако 

дошла до конкретних предлога зашто и како сачувати природу. 
 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИЛАЦ 
ПОСЛА 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Обележавање дана 
чистих планина 
 

Септембар- 
октобар 

Наставници 
биологије и 
заинтересовани 
чланови Тима 

Брање и 
сакупљање 
лековитих биљака; 
чајанка за разред. 

Обележавање 
светског дана без 
дуванског дима 

децембар и јануар Наставници 
биологије и 
заинтересовани 
чланови Тима 

Урађена анализа 
конзумирања 
цигарета у вишим 
разредима; 
Урађени панои; 

Обележавање март Наставници Урађени панои и 
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међународног дана 
река 

биологије, 
учитељи и 
заинтересовани 
чланови Тима 

еколошке рекламе 
на ову тему. 

Обележавање 
Светског дана 
планете земље 
 

22. април Наставници 
биологије, 
учитељи и чланови 
Тима 

Учешће на 
манифестацијама 
које овим поводом 
организује Центар 
за културу Ваљево 

Естетско уређење 
хола, учионица и 
дворишта 

током године Наставници 
биологије, 
учитељи,чланови 
Тима, помоћни 
радници 

Улепшани новим 
цвећем и 
аранжманима хол, 
учионице и 
двориште. 

Прикупљање 
секундарних 
сировина 

У току године Разредне 
старешине, 
чланови Тима, 
,,Видрак,, 

Прикупљене 
секундарне 
сировине у 
сарадњи са 
,,Видраком,, 

 
 

 
3. ПРЕВЕНЦИЈА МАЛОЛЕТНИЧКЕ ДЕЛИКВЕНЦИЈЕ 

 
 Превенција малолетничке делинквенције, дефинисане као блажи прекршај 
законских и моралних норми, односно, као преступништво малолетних лица, мора бити 
задатак школе и друштва у целини. 
 Школа на смањење преступничког понашања деце може деловати кроз: 
1. рад са децом, 
2. рад са родитељима, 
3. рад са наставницима, 
4. сарадњу са школским полицајцем,  
5. сарадњу са установама које се баве овим проблемом. 
 

САДРЖАЈ НОСИОЦИ 
ПОСЛА 

САРАДНИ
ЦИ 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИ

ЈЕ 
1.Успостављање контакта и сарадње 
са установама које се баве овим 
проблемом (МУП,Омладински центар, 
Центар за социјални рад) 
 

педагог, психолог, 
директор 
 
 
 

 
 
 
 
 

септембар 
 
 
 
 

2.Евидентирање деце са 
непримереним  
понашањем и организовање рада са 
њима 

педагог, психолог 
 
 
 

одељенске 
старешине, 
школски 
полицајац 

окт.-новембар 
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3.Индивидуални саветодавни рад са 
децом која имају непримерено 
понашање 

педагог, психолог 
 

 
 

током године 
 

 
4.Групни рад са децом у оквиру ОЗ: 
- радионице (ненасилна комуникација, 
  учионица добре воље,чувари осмеха) 
- здравствена предавања (пушење, 
  наркоманија...) 
- васпитање за хумане односе међу 
  ученицима 
- видео пројекције са адекватним    
  пропратним предавањима 
- слободно време младих  

 
одељенске старе- 
шине, педагог, 
психолог, спољни 
сарадници 
 
 
 
педагог, психолог, 
одељ. старешине 

 
одељенске 
старешине, 
школски 
полицајац 
 
 
 
 
 
 

 
током године 
 
 
 
 
 
 
током године 

 
5.Индивидуални саветодавни рад са 
родитељима деце која показују 
поремећаје у понашању    

  
 
 
 
 

 

6. Сарадња са Полицијском управом – 
реализација часова ОЗ са ученике 4. и 
6. разреда, протокол сарадње 
Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја 

одељенске 
старешине 

педагог, 
психолог, 
школски 
полицајац 

1. 
полугодиште 

 
Током године неопходно је радити и на активностима које ће на посредан начин 

утицати на смањење делинквентног понашања као што су: рад на омасовљењу спорта, 
организовање слободног времена деце и пружање деци одговарајућих садржаја за 
бављење у слободно време, укључивање деце у акције локалног карактера - ненасилна 
комуникација, конфликти, дечја права, позоришне представе за децу итд. Велики део 
активности на превенцији малолетничке делинквенције одвија се посредством Тима за 
заштиту од насиља, злостављања и занемаривања. 
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4. ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 
 
 
 Садржаји  здравственог васпитања ученика реализоваће се кроз редовну наставу, 
ваннаставне активности и ваншколске активности, а основни сегменти садржаја биће: 
 

Садржаји 
 

Начин реализације Носиоци активности 

Изграђивање 
самопоштовања; 

Часови ОЗ, редовне наставе 
и ваннаставних активности  

Одељенске старешине, 
наставници 

Здрава исхрана; Часови ОЗ, редовне наставе 
и ваннаставних активности  

Одељенске старешине, 
наставници 

Брига о телу; Часови ОЗ, редовне наставе 
и ваннаставних активности  

Одељенске старешине, 
наставници 

Физичке активности и 
здравље; 

Часови ОЗ, редовне наставе 
и ваннаставних активности  

Одељенске старешине, 
наставници 

Бити здрав; Часови ОЗ, редовне наставе 
и ваннаставних активности  

Одељенске старешине, 
наставници 

Безбедно понашање; Часови ОЗ, редовне наставе 
и ваннаставних активности  

Одељенске старешине, 
наставници 

Односи са другима; Часови ОЗ, редовне наставе 
и ваннаставних активности  

Одељенске старешине, 
наставници 

Хумани односи међу 
половима; 

Часови ОЗ, редовне наставе 
и ваннаставних активности  

Одељенске старешине, 
наставници 

Правилно коришћење 
здравствених служби  

Часови ОЗ, редовне наставе 
и ваннаставних активности  

Одељенске старешине, 
наставници 

Здравље и животна средина Часови ОЗ, редовне наставе 
и ваннаставних активности  

Одељенске старешине, 
наставници 

 
У сарадњи са патронажнном службом дома здравља и Заводом за јавно здравље током 
године реализоваће се предавања за ученике, млађих и старијих разреда у оквиру 
следећих садржаја а по динамици сарадника из ДЗ 
 

Садржаји 
 

Начин реализације Носиоци активности 

Здрави стилови живота и значај 
правилне исхране 

предавање сарадника Завода за 
јавно здравље и патронажне 
службе ДЗ 

Одељенске старешине, 
наставници 

Здрави стилови живота и лична 
хигијена  

предавање сарадника Завода за 
јавно здравље и патронажне 
службе ДЗ 

Одељенске старешине, 
наставници 

Здравље уста и зуба  предавање сарадника Завода за 
јавно здравље и патронажне 
службе ДЗ 

Одељенске старешине, 
наставници 

Репродуктивно здравље младих Радионица за ученике 7. 
разреда сардника Завода за 
јавно здравље и патронажне 
службе ДЗ 

Одељенске старешине, 
наставници 
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5. ЗАЈЕДНИЦА УЧЕНИКА ШКОЛЕ - акциони план 

 

 
 

6. УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ – акциони план 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИЛАЦ ПОСЛА ЕВАЛУАЦИЈА 

1. Формирање ученичког парламента 
- испитивање потреба ученика одељења  
-предлози  ученика важних за рад 
Парламента; 
- израда и усвајање Плана рада Ученичког 
парламента у овој школској години 
-избор: 
два представника ученика који учествују у 
раду Школског одбора, чланове  тима за 

 
 
 
 
 

Септембар 
2017. 

Координатор Ученичког 
парламента, Тим 
наставника, 
Представници ученика 
седмог и осмог разреда 

Записник са 
састанка о 

формирању УП 
 

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ЕВАЛУАЦИЈА

Конституисање тима и 
упознавање са акционим 
планом 

Изабрана три 
члана тима 

Чланови Тима Септембар Конституисан 
тим, записник 
са састанка 

Активности у оквиру 
Дечје недеље 

Договорене 
активности на 
нивоу школе 

Одељенске 
старешине, 
предметни 
наставници 

Октобар Спроведене 
активности, 
извештај школе 

Сарадња са другим 
тимовима у 
школи:ШРП,ЦК,ученички  
парламент 

Договорена 
сарадња 

Координатор 
тима 

Новембар Остварена 
сарадња 

Унапређење успеха и 
дисциплине ученика 

Вршњачка 
помоћ при 
учењу и 
понашању 

Стручни 
сардници, 
одељенске 
старешине, 
предметни 
наставници 

Децембар,фебруар Покренута 
иницијатива, 
реализоване 
радионице 

Активности у оквиру 
Дана школе 

Договорене 
активности 

Наставници и 
одељенске 
старешине 

Март ,април Остварене 
активности, 
извештај школе 

Укључивање у 
хуманитарне активности 

Планиране 
акције 

Чланови Тима Мај Учешће у 
хуманитарним 
акцијама, 
извештај школе 

Разматрање успеха и 
дисциплине ученика на 
крају године 

ТИМ и ученици Чланови Тима јун Разматран 
успех ученика, 
записник са 
састанка 
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самовредновање, Тима за школско 
развојно планирање као и  ученике који ће 
присуствовати појединим састанцима 
Савета родитеља и појединим седницама  
Наставничког већа 

 
2. Израда кодекса понашања ученика  

 
Октобар 2017. 

 
 

Тим наставника за рад са 
УП , ученици УП  и 

педагошко‐психолошка 
служба, сарадња са 

Школском заједницом 
ученика и Тимом за 

борбу против насиља, 
злостављања и 
занемаривања 

Записник са 
састанка, 

Панои у холу 
Прве основне 

школе 

3. Обележавање међународног дана 
толеранције (предлози за превенцију 
насиља у школи) 

 
Новембар 2017. 

Тим наставника за рад са 
УП ,ученици УП и 

сарадња са Тимом за 
борбу против насиља, 

злостављања и 
занемаривања 

агошко‐психолошка 

Записник са 
састанка, 

панои, 
презентације 

4. Светски дан борбе против сиде  
Децембар 2017. 

Тим наставника за рад са 
УП, ученици  УП, 

наставници биологије, 
сарадња са Школском 
заједницом ученика 

Предавање 
представника 

Црвеног крста, 
записник са 

састанка 
5. Новогодишња изложба радова  

 
Децембар 2017. 

Тим наставника за рад са 
УП, ученици УП, 

наставници српског 
језика, биологије, 

географије, историје, 
ликовне културе; 

сарадња са Тимом за 
културне активности 

школе и наставницима за 
одржавање сајта школе 

Изложба у холу 
Прве основне 

школе 

6. Болести зависности  
(за ученике 7. И 8. разреда) 

 
Током школске 

године 

Тим наставника  УП, 
ученици парламента, 

наставници биологије; 
сарадња са Тимом за 
борбу против насиља, 

злостављања и 
занемаривања 

Записник са 
састанка, панои, 

презентације 

7.  Изложба „Најлепше ускршње јаје“ – 
ликовно изражавање 

 
 

Април 2018. 

Тим наставника  УП, 
ученици парламента,  

ученици који посећују 
часове веронауке и 

талентовани ученици 
ликовне културе, 

наставници веронауке и 
ликовне културе; тим 

наставника за одржавање 
сајта школе; сарадња са 

Тимом за културне 
активности школе 

Записник са 
састанка, 
изложба 

8. Обележавање Светског  Дана књига Тим наставника за рад са Записник са 



 

134 
 

23. април  
Април 2018. 

 
 
 

УП, ученици парламента, 
наставници српског 
језика, биологије, 

географије, историје, 
ликовне културе; 

сарадња са Тимом за 
културне активности 

школе 

састанка, 
продаја или 

размена књига у 
холу Прве 

основне школе 

9. . Превентивне радионице  
(пубертет, менструација...) 

 
Током школске 

године 

Председник УП ,ученици 
парламента, наставници 
биологије; сарадња са 
Школском заједницом 

ученика 

презентације 

10. Израда мултимедијалне 
презентације за сајт школе о 
најуспешнијим ученицима у текућој 
школској години 

 
 

Током школске 
године 

Тим наставника за рад са 
УП, ученици парламента, 
наставници информатике 
и педагошко‐психолошка 
служба, тим наставника 

за одржавање сајта 
школе; сарадња са 

Школском заједницом 
ученика 

Записник са 
састанка, 

презентације 

11. Журке( хуманитарног карактера) Током школске 
године 

Тим наставника за рад са 
УП, ученици парламента, 

фотографије 

12.Рад на припремама за Дан школе 
 

Маj 2018. Тим наставника за рад са 
УП, ученици парламента, 

сарадња са Школском 
заједницом ученика 

Записници са 
састанка , 

фотографије 

 
 

Координатор Јелка Јанковић 
 
 
 

7. КОМИСИЈА ЗА СПОРТ 
 

 
АКТИВНОСТ 

 
РОК ИЗВРШИЛАЦ ЕВАЛУАЦИЈА 

Међуодељенско такмичење 
ученика и ученица 7. и 8. 
разреда по бод систему у 

малом фудбалу 

Септембар Срђан РАЈОВИЋ 
Завршено такмичење у 

малом фудбалу ученика и 
ученица 7. и 8. разреда 

Школско првенство у стоном 
тенису ученика од 3. – 8. 

разреда 
Септембар Срђан РАЈОВИЋ 

Завршено школско 
првенство у стоном тенису 
ученика од 3. – 8. разреда 

Поводом обележавања дана 
„Дечије недеље“ 
организоваћемо 

међуодељенско такмичење 
ученика од 2. – 4. разреда по 

бод систему у малом фудбалу; 
По завршеном такмичењу, 

ревијална утакмица родитеља 

Прва и друга недеља 
октобра 

Драган ВИЛОТИЋ 
Зоран РАДОВИЋ 

Марко МИХАИЛОВИЋ 

Завршено такмичење у 
малом фудбалу ученика од 

2. – 4. разреда 

Међуодељенско такмичење Трећа и четврта недеља Зоран РАДОВИЋ Драган Завршено такмичење у 
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ученика 6. разреда по бод 
систему у рукомету 

октобра ВИЛОТИЋ 
Срђан РАЈОВИЋ 

Марко МИХАИЛОВИЋ 

рукомету ученика 6. разреда 

Међуодељенско такмичење 
ученика 5. и 6. разреда по бод 

систему у малом фудбалу 

Прва и друга недеља 
новембра 

Зоран РАДОВИЋ 
Драган ВИЛОТИЋ 
Срђан РАЈОВИЋ 

Марко МИХАИЛОВИЋ 

Завршено такмичење у 
малом фудбалу ученика 5. и 

6. разреда 

Међуодељенско такмичење 
ученица 5. и 6. разреда по бод 

систему у малом фудбалу 

Трећа и четврта недеља 
новембра 

Зоран РАДОВИЋ 
Драган ВИЛОТИЋ 
Срђан РАЈОВИЋ 

Марко МИХАИЛОВИЋ 

Завршено такмичење у 
малом фудбалу ученица 5. и 

6. разреда 

Ревијалне утакмице од 1. до 8. 
разреда пријатељског 

карактера у малом фудбалу 
Децембар 

Зоран РАДОВИЋ 
Драган ВИЛОТИЋ 
Срђан РАЈОВИЋ 

Марко МИХАИЛОВИЋ 

Завршене ревијалне 
утакмице од 1. до 8. разреда 

пријатељског карактера у 
малом фудбалу 

 
Међуодељенско такмичење 

ученица и ученика 8. разреда 
по бод систему у „мини“ 

одбојци (игра 4:4) 

Јануар 

Зоран РАДОВИЋ 
Драган ВИЛОТИЋ 
Срђан РАЈОВИЋ 

Марко МИХАИЛОВИЋ 

Завршено такмичење у 
„мини“ одбојци (игра 4:4) 

ученица и ученика 8. разреда 

Међуодељенско такмичење 
ученица и ученика 7. разреда 

по бод систему у „мини“ 
одбојци (игра 4:4) 

Прва и друга недеља 
фебруара 

Зоран РАДОВИЋ  
Драган ВИЛОТИЋ 
Срђан РАЈОВИЋ 

Марко МИХАИЛОВИЋ 

Завршено такмичење у 
„мини“ одбојци (игра 4:4) 

ученица и ученика 7. разреда 

Турнир у баскету (игра 3:3) за 
ученике и ученице од 4. до 8. 

разреда 

Трећа и четврта недеља 
фебруара 

Александар ОСТОЈИЋ  
Зоран РАДОВИЋ 

Драган ВИЛОТИЋ 
Срђан РАЈОВИЋ 

Марко МИХАИЛОВИЋ 

Завршен турнир у баскету 
(игра 3:3) за ученике и 

ученице од 4. до 8. разреда 

Школско првенство у 
спортској гимнастици у 

категорији ученика и ученица 
5. и 6. разреда и 7. и 8. 

разреда 

Прва и друга недеља 
марта 

Александар ОСТОЈИЋ 
Зоран РАДОВИЋ 
Срђан РАЈОВИЋ 

Марко МИХАИЛОВИЋ 

Завршено школско првенство 
у спортској гимнастици у 

категорији ученика и 
ученица 5. и 6. разреда и 7. и 

8. разреда 
Међуодељенска такмичења 
ученика 5., 6., 7. и 8. разреда 

по бод систему у стоном 
тенису 

Трећа и четврта недеља 
марта 

Срђан РАЈОВИЋ  
Зоран РАДОВИЋ 

Марко МИХАИЛОВИЋ 

Завршена међуодељенска 
такмичења ученика 5., 6., 7. и 
8. разреда по бод систему у 

стоном тенису 
Поводом Дана школе: Турнир 

у мини одбојци (игра 4:4) 
мешовитог карактера за 

ученике и ученице од 5. до 8. 
разреда 

Април 

Срђан РАЈОВИЋ 
Драган ВИЛОТИЋ 
Зоран РАДОВИЋ 

Марко МИХАИЛОВИЋ 

Завршен турнир у мини 
одбојци (игра 4:4) мешовитог 

карактера за ученике и 
ученице од 5. до 8. разреда 

Међуодељенско такмичење 
ученика 1. разреда по бод 
систему у малом фудбалу; 
По завршеном такмичењу, 

ревијална утакмица родитеља 

Прва недеља  
маја 

Срђан РАЈОВИЋ 
Драган ВИЛОТИЋ 
Зоран РАДОВИЋ 

Марко МИХАИЛОВИЋ 

Завршено такмичење у 
малом фудбалу ученика 1. 

разреда 

Међуодељенско такмичење 
ученица 3. и 4. разреда по бод 

систему у игри: „Између 4 
ватре“; 

Ревијално такмичење 
родитеља у игри: „Између 4 

ватре“ (могу мешовите екипе) 

Друга недеља  
маја 

Срђан РАЈОВИЋ 
Учитељи 

Драган ВИЛОТИЋ 
Зоран РАДОВИЋ 

Марко МИХАИЛОВИЋ 

Завршено међуодељенско 
такмичење ученица 3. и 4. 
разреда по бод систему у 
игри: „Између 4 ватре“ 
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Крос РТС-а (од 1. до 4. 
разреда, црвена и плава 

смена) 
Финале кроса РТС-а (такмиче 

се по три првопласирана 
ученика и ученице по 

разредима) 

Друга недеља  
маја 

Срђан РАЈОВИЋ 
Зоран РАДОВИЋ 

Драган ВИЛОТИЋ 
Виолета СЕВИЋ 

Марко МИХАИЛОВИЋ 

Завршен крос РТС-а (од 1. до 
4. разреда, црвена и плава 

смена) 
Завршено финале кроса РТС-

а (такмиче се по три 
првопласирана ученика и 

ученице по разредима) 

Међуодељенско такмичење 
ученика 3. и 4. разреда по бод 

систему у игри: „Између 4 
ватре“; 

Трећа недеља  
маја 

Срђан РАЈОВИЋ 
Учитељи 

Драган ВИЛОТИЋ 
Зоран РАДОВИЋ 

Марко МИХАИЛОВИЋ 

Завршено међуодељенско 
такмичење ученика 3. и 4. 
разреда по бод систему у 
игри: „Између 4 ватре“ 

Међуодељенско такмичење 
ученика и ученица 3. и 4. 
разреда по бод систему у 
игри: „Између 4 ватре“; 

ЦРВЕНА ПРОТИВ ПЛАВЕ 
СМЕНЕ; 

Четврта недеља  
маја 

Срђан РАЈОВИЋ 
Учитељи 

Драган ВИЛОТИЋ 
Зоран РАДОВИЋ 

Марко МИХАИЛОВИЋ 

Завршено међуодељенско 
такмичење ученика и 

ученица 3. и 4. разреда по 
бод систему у игри: „Између 

4 ватре“; 
ЦРВЕНА ПРОТИВ ПЛАВЕ 

СМЕНЕ;
Међуодељенско такмичење 

ученика 1. и 2. разреда у 
трчању на 30m; 

Међуодељенско такмичење 
ученика 3. и 4. разреда у 

трчању на 50m; 

Прва недеља  
јуна 

Срђан РАЈОВИЋ 
Зоран РАДОВИЋ 

Драган ВИЛОТИЋ 
Марко МИХАИЛОВИЋ 

Завршено међуодељенско 
такмичење ученика 1. и 2. 
разреда у трчању на 30m;  
Завршено међуодељенско 
такмичење ученика 3. и 4. 
разреда у трчању на 50m 

Поводом завршетка школске 
године организоваћемо 

међуодељенско такмичење 
ученика и ученица 3. и 4. 

разреда у малом фудбалу – 
ЦРВЕНА ПРОТИВ ПЛАВЕ 

СМЕНЕ; 
Ревијална утакмица родитеља 

(могу мешовите екипе) 

Друга недеља  
јуна 

Срђан РАЈОВИЋ 
Зоран РАДОВИЋ 

Драган ВИЛОТИЋ 
Марко МИХАИЛОВИЋ 

Завршено међуодељенско 
такмичење ученика и 

ученица 3. и 4. разреда у 
малом фудбалу – ЦРВЕНА 
ПРОТИВ ПЛАВЕ СМЕНЕ; 

Ревијална утакмица 
родитеља (могу мешовите 

екипе) 

 
 

 
 

8. Здравствено и социјално старање и брига о деци – акциони план 
 
 
Активност Рок Извршилац Евалуација 

1. Анализа 
систематских 
лекарских прегледа 
у периоду од 8 
година (2002-2011. 
година) – 
презентација на 
стручним органима 
школе 

Током године З. Радовић Обављена 
презентација 
анализе 
систематских 
лекарских 
прегледа у периоду 
од 8 година 

2. Израда упитника  З. Радовић, А. Израђена анкета и 
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и прикупљање 
података о 
здравственом и 
социјалном статусу 
ученика.  

Септембар-
октобар 

Остојић, 
К. Павићевић, 
С. Хаџић, 
Д. Ђурић, 
одељенске 
старешине 

прикупљени 
подаци о 
здравственом и 
социјалном 
статусу ученика 

3. Систематски 
лекарски преглед 
ученика 1., 3., 5. и 7. 
разреда. 
Контролни преглед 
ученика 2., 4., 6. и 8. 
разреда 

 
октобар 

 
Дом здравља 

Извршен 
систематски 
преглед ученика 1., 
3., 5. и 7. разреда. 
Извршен 
контролни преглед 
ученика 2., 4., 6. и 
8. разреда 

4. Прикупљање 
података о 
здравственом стању 
ученика 1., 3., 5. и 7. 
разреда 
евидентираном на 
систематском 
лекарском прегледу 
и здравственом 
стању ученика 2., 4., 
6. и 8. разреда 
евидентираном на 
контролном 
лекарском прегледу 

 
 
 
октобар 

 
 
 
Дом здравља, 
школа 

Прикупљени 
подаци о 
здравственом 
стању ученика 1., 
3., 5. и 7. разреда 
евидентираном на 
систематском 
лекарском 
прегледу и 
здравственом 
стању ученика 2., 
4., 6. и 8. разреда 
евидентираном на 
контролном 
лекарском 
прегледу 

5.  
Организовани 
КОРЕКТИВНО – 
ПЕДАГОШКИ РАД 
за ученике који 
имају умањене 
физичке 
способности, 
ослабљено здравље 
и постуралне 
поремећаје. 
Садржаји програма 
вежбања одређени 
су индивидуално на 
основу налаза 
лекара који је 
извршио преглед 

 
током године 

Зоран Радовић Одржани су часови 
КОРЕКТИВНО – 
ПЕДАГОШКОГ 
РАДА за ученике 
који имају 
умањене физичке 
способности, 
ослабљено 
здравље и 
постуралне 
поремећаје. 
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ученика. Рад се 
одвија у групи до 15 
ученика. При 
утврђивању 
садржаја вежбања 
консултује се и 
лекар специјалиста. 
Корективно – 
педагошки рад ће се 
одвијати 
континуирано 
средом у термину од 
13.10h – 13.55h. 
6. Обрада и анализа 
података о 
социјалном статусу 
ученика  

Октобар – 
новембар  

Катарина 
ПАВИЋЕВИЋ 

Обрађени подаци о 
социјалном 

статусу ученика 
добијени анкетом 

7. Обрада и анализа 
систематског 
лекарског прегледа 
ученика 1., 3., 5. и 7. 
разреда. 
Обрада и анализа 
контролног 
лекарског прегледа 
ученика 2., 4., 6. и 8. 
разреда. 

Новембар – 
децембар Зоран РАДОВИЋ 

Обрађени подаци 
добијени на 

систематском 
лекарском 

прегледу ученика 
1., 3., 5. и 7. 

разреда. 
Обрађени подаци 

добијени на 
контролном 
лекарском 

прегледу ученика 
2., 4., 6. и 8. 

разреда. 

8. Израда извештаја 
о здравственом и 
социјалном статусу 
ученика 

Децембар 

Зоран РАДОВИЋ, 
Марко 

МИХАИЛОВИЋ, 
Катарина 

ПАВИЋЕВИЋ, 
Слађана ХАЏИЋ и 
Драгица ЂУРИЋ 

Урађен извештај о 
здравственом и 

социјалном 
статусу ученика 

9. Презентација 
добијених података 
о здравственом и 
социјалном статусу 
ученика на стручним 
органима школе и 
Савету родитеља. 

Фебруар 

Зоран РАДОВИЋ, 
Марко 

МИХАИЛОВИЋ, 
Катарина 

ПАВИЋЕВИЋ, 
Слађана ХАЏИЋ и 
Драгица ЂУРИЋ 

Подаци о 
здравственом и 

социјалном 
статусу ученика 
представљени на 

стручним 
органима школе и 
Савету родитеља. 

10. Сарадња са Септембар – јун  Стручна служба Успостављена 
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другим службама по 
потреби (Дом 
здравља, Центар за 
социјални рад,...) 

школе сарадња са другим 
службама 

 
 
 

9.ПОДМЛАДАК И ОМЛАДИНА ЦРВЕНОГ КРСТА 
 
Одговорно лице ( руководилац ):  Јелена Мирковић, професор разредне наставе у 
матичној школи 
 
Остали чланови тима:  
Светлана Бајић,професор енглеског језика 
Лијана Крунић,наставник верске наставе 
Сандра Јовановић, наставник верске наставе 
Ивана Поњавић,професор разредне наставе 
Слађана Манић, професор разредне наставе 
 
 
Делокруг рада: Акције солидарности ,предавања и презентације  
 
Циљеви: Успешна реализација хуманитарних акција,развијање свести о пружању 
помоћи када је потребна, о солидарности,усвајање садржаја путем разних предавања и 
презентација као и развијена свест о здравственим проблемима,решавању али и начину 
да се избегну. 
 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИЛАЦ 
ПОСЛА 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Састанак-Формирање тима за школску 
2017/2018. 

Крај августа 
2017. 

Директор Одржан састанак 

Реализовање акције -Безбедност деце у 
саобраћају 

1.-7. септембар 
2017. 

Одељенске 
старешине од 1. до 

4. разреда и 
представници СУП 

Ваљево 

Реализована акција 

Реализација акције солидарности- 
Хуманост и солидарност 

 

15. септембар 
2017. 

Одељенске 
старешине, 
Светосавска 
омладинска 
заједница 

Реализована акција 

Учешће ученика у релизацији Трке за 
срећније детињство- 

Хуманост и солидарност 

Почетак октобар 
2017. 

Ученици и 
одељенске 
старешине 

Реализована трка 

Учешће ученика у реализацији 
планираних активности 

Дечја 
недеља(презентације,изложбе,посете...) 

1.-7.октобар 
2017. 

Ученици од 1. до 
8.разреда и 
одељенске 
старешине 

Реализоване 
презентације,изложбе,посете,...

Реализација хуманитарне акције - Указана потреба Ученици од 1. до 8. Реализована хуманитарна 
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Помоћ и пажња на делу- 
Хуманост и солидарност 

 

разреда и 
одељенске 
старешине 

акција 

Светски дан борбе против 
ХИВ/АИДС-а- 

предавања и презентације 

1.децембар2017. Одељенске 
старешине  

Реализована предавања и 
презентације 

Светски дан људске солидарности- 
предавања и презентације 

 

20.децембар 
2017. 

Ученици 
,одељенске 
старешине 

Реализована предавања и 
презентације 

 
Акција Један пакетић-пуно љубави- 

Реализација акције 

27.јануар 2018. Ученици,одељенске 
старешине 

Реализована акција 

Дан борбе против пушења- 
предавања и презентације 

31.јануар 2018. Ученици од 5.– 
8.разреда и 
одељенске 
старешине 

Реализована предавања и 
презентације 

 
Светски дан борбе против тубекулозе- 

предавања и презентације 
 

24.март 2018. Ученици од 5.– 
8.разреда и 
одељенске 
старешине 

Реализована предавања и 
презентације 

Светски дан здравља- предавања 
,презентације,изложба 

7.април 2018. Ученици од 1.– 
8.разреда и 
одељенске 
старешине 

Реализована предавања 
,презентације,изложба 

 
Недеља Црвеног крста- 

Реализација предавања,презентација и 
квиз 

 

8.-15.мај 2018. Ученици и 
одељенске 

старешине и 
представници 
Црвеног крста 

Реализована предавања, 
презентације,квиз 

 
 
 

 
 

10. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА 
 
 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИЛАЦ 
ПОСЛА 

ЕВАЛУАЦИЈА 

1.састанак 
- Формирање тима 
- Програм и план рада 
тима 
- Израда Акционог 
плана рада тима 

Септембар Координатор Праћење рада 
чланова тима 

Разговор 
Интеракција 

Усмено излагање 
Мотивација 

2.састанак 
-Преглед педагошке 
документације 
запослених 

Децембар Тим Праћење рада 
чланова тима 

Разговор 
Интеракција 
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Усмено излагање 
Мотивација 

3.састанак 
-Анализа рада тимова 
- Анализа прегледане 
педагошке 
документације 
запослених 

Јануар Тим 
Координатор 

Праћење рада 
чланова тима 

Разговор 
Интеракција 

Усмено излагање 
Мотивација 

4.састанак 
 – Aнализа рада тима у 
првом полугодишту 

Јануар Координатор Праћење рада 
чланова тима 

Разговор 
Интеракција 

Усмено излагање 
Мотивација 

5.састанак  
- Договор око плана, 
распореда и 
евиденције часова 
припремне наставе за 
ЗИ осмог разреда. 

Април Координатор Праћење рада 
чланова тима 

Разговор 
Интеракција 

Усмено излагање 
Мотивација 

6.састанак 
- Преглед педагошке 
документације 
запослених 

Мај Тим Праћење рада 
чланова тима 

Разговор 
Интеракција 

Усмено излагање 
Мотивација 

 
7.састанак  
- Анализа резултата 
пробног ЗИ за осмаке 
школске 
2017/2018.год. 

Мај Тим Праћење рада 
чланова тима 

Разговор 
Интеракција 

Усмено излагање 
Мотивација 

8 састанак  
- Анализа прегледане 
педагошке 
документације 
запослених 

Јун Координатор Праћење рада 
чланова тима 

Разговор 
Интеракција 

Усмено излагање 
Мотивација 

9.састанак  
- Анализа рада тима у 
школској 
2017/2018.год. 

Јун Координатор Праћење рада 
чланова тима 

Разговор 
Интеракција 

Усмено излагање 
Мотивација 
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11. ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА 
 
 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИЛАЦ ПОСЛА ЕВАЛУАЦИЈА 

1. Усвајање 
плана рада за 
школску 2017/18. 
годину и анализа 
реализације 
програма 
професионалне 
оријентације из 
школске 
2016/2017.године 

август Чланови Тима за 
професионалну 

оријентацију 

Усвојен план рада за 
школску 2017/2018. 
годину и анализиран 
рад тима у претходној 
години 
 

2.Планирање  
радионица за 
ученике 7. и 8.  
разреда 

септембар педагог,психолог и 
директор 

Испланиране 
радионице за ученике 
7. и 8. Разреда које ће 
се реализовати у току 
ове школске године 

3.Извештај о 
реализованим 
радионицама 

новембар/март педагог Презентоване 
информације о 
реализованим 
радоницама 

4.Анализа рада 
тима на крају 
првог 
полугодишта 

децемар Чланови тима Анализиран рад тима 
на крају првог 
полугодишта 

5.Усвајање плана 
посете школама 
за школску 
2016/17 год. 

фебруар Чланови тима Усвојен план посете 
средњим школама 

6.Извештај 
посете школама 

Март Чланови тима Презентоване 
информације о 
посетма средњим 
школама 

7.Анализа 
тестирања и 
разговора 
ученика са 
педагогом и 
психологом 
школе 

април психолог Анализа посете 
ученика осмог разреда 
психологу 

8.Пружање 
подршке 
ученицима- 

мај Тим,разредне 
старешине,педагог,психолог 

и директор 

Пружене додатне 
информације 
ученицима о упису у 
средњу школу 
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9. Извештај рада 
Тима, 
могућности 
унапређивања 
рада тима 

јун Чланови тима Анализаран рад тима у 
току ове школске 
године, предлођене 
могућности 
унаређивања рада 
Тима 

 
 

6. КОМИСИЈА ЗА ПРИМЕНУ ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКИХ МЕРА 
 

    АКТИВНОСТ НОСИЛАЦ 
АТИВНОСТИ 

      ВРЕМЕ ЕВАЛУАЦИЈА  

Разматрање и 
анализа понашања и 
дисциплине 
ученика 

 
Чланови комисије 

 
У току школске 

године 

Анализирано       
понашање и 
дисциплина 
ученика 

Предлагање мера за 
унапређење 
понашања и 
дисциплине 
ученика 

 
Чланови комисије 

 
У току школске 

године 

Предложене 
мере за 
унапређење и 
побољшање 
дисциплине 
ученика 

Разматрање и 
анализа 
ефикасности 
примењених мера 

 
Чланови комисије 

 
У току школске 

године 

Разматрана и 
анализирана 
ефикасност 
примењених 
мера 

Разматрање и 
анализа евидентних 
ситуација 
вршњначког 
насиља(разматрање 
случајева насиља 
првог нивоа 
уколико их 
одређени ученици 
врше континуирано 
у дужем 
временском 
периоду , 
разматрање 
ситуација насиља 
другог нивоа и 
реаговање у 
случајевима када 
ове ситуације 

 
 
 
 

Чланови комисије 
Тим за спречавање 

насиља,  
злостављања и 
занемаривања 

 
 
 
 

У току школске 
године 

Разматране и 
анализиране 
евидентиране 
ситуације 
вршњачког 
насиља првог 
нивоа и другог 
нивоа и 
примењене 
васпитно 
дисциплинске 
мере по потребе 
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захтевају примену 
васпитно 
дисциплинских 
мера спровођење 
васпитно-
дисциплинског 
поступка у случају 
да дође до насиља 
трећег нивоа) 
Спровођење 
васпитно-
дисциплинског 
поступка у случају 
ситуацијама 
извршења теже 
повреде обавеза 
ученика 

Чланови комисије, 
Директор школе, 

педагошко-
психолошка служба 

 
 

У току школске 
године 

Спровођени 
васпитно-
дисцишлински 
поступци за 
теже повреде 
обавеза ученика 

Подношње 
извештаја 
Директору школе о 
свом раду два пута 
годишње 

Чланови комисије 
 

У току школске 
године 

Поднети 
извештаји рада 
рада комисије 
Директору 
школе 
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VIII – ПЛАН РАДА  САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

 
 

1. Сарадња са родитељима 
 
 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

Информисање родитеља о дану 
отворених врата школе (на видном 
месту истакнут распоред консултација 
са наставницима). 

Одељенски  
старешина Септембар 

Информисање родитеља о важним 
активностима школе. 

Одељенски  
старешина Током године 

Укључивање родитеља у наставни 
процес. 

Предметни  
наставник Октобар, Децембар, Март 

Едукација родитеља о начину 
учествовања у наставном процесу, на 
родитељским састанцима, 
предавањима, семинарима,... 

Педагог и  
психолог 

Септембар, Новембар, 
Децембар, Март, Јун 

Укључивање родитеља у реализацију 
различитих активности школе (Дечија 
недеља, прослава Нове године, школска 
слава Савиндан, Дан школе, 
хуманитарни рад, екскурзије, настава у 
природи, спортске активности). 

Одељенски  
старешина Током године 

Информисање родитеља о склоностима 
деце, на основу показаних способности, 
интересовања и жеља ученика при 
изради портфолија ученика. 

Одељенски  
старешина Новембар 

Подизање педагошко – психолошке 
културе родитеља, предавања за 
родитеље и саветодавни рад. 

Педагог и  
психолог Током године 

Излет родитеља и ученика. Одељенски  
старешина Мај, Јун 
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2. Културна и јавна делатност школе 
 

Област активност/садржаји начин реализације време 
 

реализација 
 

ЈЕ
ЗИ

К
 И

 К
Њ

И
Ж

ЕВ
Н

О
С

Т 

-књижевне вечери и  
 литерарни сусрети 
-учешће на литерарним      
конкурсима 
-такмичења из језика 
-смотра рецитаторских 
секција 
-сусрет са песницима 
а)  
б)  
-објављивање новог 
издања школског  
часописа „Прве искре“ 
-дистрибуција часописа  
за ученике 
 

Стручно веће наставника 
српског језика 
Тим за културне 
активности школе 
Руководиоци већа I-IV р. 
Тим за израду школског 
листа (координатор Б. 
Драгојловић) 
Координатор рецитаторске 
секције (Т. Мекић) 
Тим за дистрибуцију 
дечје штампе и часописа 
(Б. Маринковић, Б. 
Драгојловић, Н. 
Живановић, Ј. Јанковић) 
 

октобар-мај 
 
 
 
фебруар-мај 
 
 
а) април 
б) децембар 
 
април 
 
 
октобар-јун 

 

С
ТР

А
Н

И
 

ЈЕ
ЗИ

Ц
И

 -такмичења 
-представа на енглеском 
 језику (за Светски дан 
 језика) 
-израда текстова за 
 школски лист 

Стручно веће наставника 
страних језика 
(енглеског и немачког) 

април-мај 
 
 
 
април 

 

П
О

ЗН
А

ВА
Њ

Е 
П

РИ
РО

ДЕ
  

│
 Б

И
О

Л
О

ГИ
ЈА

 -еколошки програм и  
акције (очување животне 
средине, „чишћење“ 
животног простора, 
сакупљање секундарних 
сировина за рециклирање), 
упознавање флоре и фауне 
нашег краја и земље 

Стручно веће наставника 
биологије и хемије 
Тим за заштиту животне 
средине (координатор В. 
Вукосавњевић) 
Руководиоци већа I-IV 
разреда тј. Стручно веће 
учитеља 

Током целе 
школске 
године 
јун 
 
 
 
децембар 

 

И
С

ТО
РИ

ЈА
, 

ГЕ
О

ГР
А

Ф
И

ЈА
, 

П
О

ЗН
А

ВА
Њ

Е 
ДР

У
Ш

ТВ
А

 

-излети 
-екскурзије 
-посета Бранковини 
              Тршићу 
              Београду 
(Десанкин легат, Вуков 
сабор, Теслин музеј...) 

Стручно веће наставника 
историје и географије 
Тим за припрему 
ученичких екскурзија и 
наставе у природи 
Стручно веће учитеља  
(Руководиоци већа I-IV 
разред) 

мај 
мај 
По договору 

 

М
У

ЗИ
Ч

К
А

  
К

У
Л

ТУ
РА

 

-музички сусрети 
-концерти 
-рад хора 
-сарадња са музичком  
 школом 
-учешћа у програмима и 
јавним наступима 
 

-Тим за културне 
активности школе 
Стручно веће наставника 
музичке културе 
Координатор хора 
(Д.Јеринић Милић) 
Руководиоци већа I-IV р. 
 

током целе 
школске 
године 

 

Л
И

К
О

ВН
А

 
К

У
Л

ТУ
Р

А
 

-ликовне изложбе 
-изложбе фотографија 
 (можда стрипа) 
-ликовни конкурси 
-осликавање плочника 

Стручно веће наставника 
ликовне културе 
Руководиоци већа I-IV р. 
(координатор Г.Пантић) 

наменски 
током целе 
школске 
године  
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Ф
И

ЗИ
Ч

К
А

 
К

У
Л

ТУ
Р

А
 

-спортске игре, сусрети, 
 турнири и такмичења 
(Светосавски крос и сл.) 

Стручно веће наставника 
физичке културе 
Тим за школски спорт и 
спортске активности 
Координатор С.Рајовић 

током целе 
школске 
године 

 

ГР
А

Ђ
А

Н
С

К
О

 
ВА

С
П

И
ТА

Њ
Е 

-посете установама   културе 
-разговори и дискусије о 
актуелним појавама у 
друштву (променама, 
проблемима и сл.) 
-бонтон 
-социјална интелигенција и 
понашање (можда посета 
члановима МЕНСЕ) 

Тим за културне 
активности школе 
Наставник грађанског 
васпитања 

наменски и по 
плану рада 
током целе 
школске 
године 

 

М
А

ТЕ
М

А
ТИ

К
А

 -такмичења у знању 
Мај: месец математике 
(трибина, такмичење у 
познавању децимала броја P, 
логичке загонетке) 

Стручно веће наставника 
математике 
(руководилац Ј. Крстић) 
Руководиоци већа 
I-IV разреда 

Фебруар-јун 
 
мај 

 

И
ГР

А
 И

 
ЗА

БА
ВА

 

-модна ревија 
-караоке 
-маскенбали 
-квизови (о Вуку К.,  
 Св.Сави и сл.) 
-шаховски турнир 

Тим за културне 
активности школе 
Координатор шаховске  
секције (И. Симић) 
 Стручно веће наставника 
музичке културе 
 

април 
мај 
децембар 
јануар-април 
 
април-мај 

 

ВЕ
РО

Н
А

У
К

А
 

-луткарске предсатаве 
-Васкршња духовна 
 Академија 
-изложба макета храмова 
-квиз о Св. Сави 
 

Стручно веће учитеља  
Вероучитељи 
(Л. Крунић, С. Јовановић) 
Тим за културне 
активности школе 

децембар/април 
на Васкрс 
 
током године 
на Савиндан 

 

С
А

О
БР

А
Ћ

А
Ј 

-безбедност у саобраћају 
 и његово познавање 
 
-вожња бициклом на 
 одређеном полигону 
 

Тим за школски спорт и 
спортске активности 
Стручно веће наставника 
физичког васпитања 
Наставник М. Ковач 

током целе 
школске године 
 
мај 

 

Ц
РВ

ЕН
И

  
К

РС
Т 

-активности у сарадњи  
  Са ЦК Ваљева 
-хуманитарне акције 
-историјат ЦК (настанак,  
 принципи, функционисање 
и сл.)  

Тим за хуманитарне 
активности и сарадњу 
са Црвеним крсом Ваљева 
(координатор Ј. Мирковић) 

наменски  
током целе 
школске године 

 

ЗД
РА

ВС
ТВ

ЕН
А

  
ЗА

Ш
ТИ

ТА
 И

 
П

РЕ
ВЕ

Н
ТИ

В
А

-предавања представника 
 Дома здравља 
 (о наркоманији,  
  алкохолизму,променама 
  у пубертету, болестима 
  прљавих руку и сл.)  

Стручно веће учитеља 
Представници Дома 
здравља 
Комисија (тим) за 
социјално и здравствено 
стање и бригу о деци 

током целе 
школске године 
(по договору са 
предавачима из 
Дома здравља и 
одељенским 
старешинама 

 

П
О

С
ЕТ

Е 

-позоришним представама 
-градској библиотеци 
-градском музеју 
-Центру за културу Ва 
-Радио Ва, Источнику, 
 ТВ Вујић 

Тим за културне 
активности школе 
Наставници веронауке 
Наставник грађанског 
васпитања 
Стручно веће учитеља 

по плановима 
стручних актива 
током целе 
школске године 
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П
РИ

РЕ
ДБ

Е -за свечани пријем првака 
-за Дечју недељу 
-за Дан просветних   
 радника 
-за Савиндан 
-за Дан школе 

Тим за културне 
активности школе 
Актив учитеља II раз. 
Стручно веће наставника 
српског језика, ученици, 
чланови секција 

август 
октобар 
новембар 
 
јануар 
 

Актив 
учитеља 
II разреда 
са 
ученицима 

 
 

 
Маркетинг школе 

 
Одговорно лице: Јелена Милинковић 
(председник, координатор,руководилац..) 
Циљ: 
Обезбеђивање  информација везаних за „Прву основну школу“ у свим врстама јавног 
информисања 
Задаци: 

 Редовно ажурирање сајта школе 
  Стално присуство информација о школи у медијимаж 
  Осмишљавање низа реклама за школу 

 
 
 
 
 

ДЕ
Ч

ЈЕ
 

РУ
К

О
ТВ

О
Р

И
Н

Е 
 
-израда ускршњих јаја 
-израда накита 
-мешење колача 
-вез и ткање 
 

 
Стручно веће учитеља 
Тим за културне 
активности школе 
Вероучитељи 
Најдоровитији ученици 

 
април-мај 
 
децембар и април 

 

И
Н

Ф
О

РМ
А

TИ
К

А
 

-презентација културних и 
јавних делатности путем 
нових информационих 
техника (сајт школе), 
укључивање у нове пројекте 
и сл. 
 

Стручно веће наставника 
ТО и информатике 
Координатор дигиталног 
кабинета 
 

током целе 
школске године 

 

С
А

РА
ДЊ

А
 

-са истраживачком станицом 
у Петници 
-са центром за младе 
 таленте у Лозници 
-са спортским клубовима 
  у граду 
-са планинарским 
 друштвима 
-са Скупштином општине 
 Ваљево (стипендије, 
 награде, похвале 
 најбољим ученицима) 
-са МУП-ом РС, ПУ Ва 

Стручно веће учитеља 
Тим за културне 
активности школе 
Стручна већа одређених 
предмета 
Школски полицајац 
(Ј. Пушић) 
Педагошки колегијум 

Март-јун 
 
Април-мај 
 
 
Током године 
 
Наменски током 
године 
Мај-јун 
 
 
 
По договору са 
ОС 
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АКТИВНОСТ 
 
 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 
 

НОСИЛАЦ 
ПОСЛА 

 
ЕВАЛУАЦИЈА 

 
РЕ

Д
О

В
Н

О
 А

Ж
У

РИ
РА

Њ
Е 

СА
ЈТ

А
 

Ш
КО

Л
Е 

 
Прављење плана 

прикупљања  
информација и 

давање задужења 

 
септембар 2017. год. 

 
Јелена 

Милинковић 

 
 

 
 
 

израђен план и сакупљене 
информације које су 

претворене у електронску 
форму 

Сакупљање актуелних 
информација везаних за 

школу 

 
школска 2017/2018. год. 

 
Јелена 

Милинковић 

Претварање информација 
у  

електронску форму 
 
 

 
школска 2017/2018. год. 

 
Јелена 

Милинковић 

 
 

С
ТА

Л
Н

О
 П

РИ
С

У
СТ

ВО
 

И
Н

Ф
О

РМ
А

Ц
И

ЈА
 О

 Ш
КО

Л
И

 У
 

М
ЕД

И
ЈИ

М
А

 

 
Избор особе која ће 

обавештавати медије о 
дешавању у школи 

 
септембар 2017. год. 

 
Јелена 

Милинковић 

 
 
 
 
 
 

израђене 
фотографије и видео 
снимци, обавештени 
медији о акивностима 

Израда сценарија за 
реализацију маркетинга 
школе 

 
Септембар 2017/2018. 

год. 

 
Јелена 

Милинковић 

 
Реализација предвиђених 
активности  

 

 
школска 2017/2018. год. 

 
Тим за маркетинг 

 

 
О

С
М

И
Ш

Љ
А

В
А

Њ
Е 

РЕ
КЛ

А
М

Н
Е 

К
А

М
П

А
Њ

Е 
Ш

КО
Л

Е 
 

 
Реализовати огледне и 

јавне часове које ће бити 
пропраћени у јавности 

 
септембар 2017. год. 

 
Учитељи и 

наставници школе 

 
 
 
 
 
 

Организовати посете 
јавних личности школи 

 
Септембар 2017/2018. 

год. 

 
Тим за маркетинг 

 
Реализовати занимљиве 
хепенинге (концерти, 
дружења, журке, изложбе, 
маскембали, такмичења, 
хуманитарне акције,...)у 
школи 

 

 
школска 2017/2018. год. 

 
Ученички 
парламент 
Учитељи и 
наставници 

Ученици школе 

 

Позвати родитеље 
првака да упознају 
могућности и програм 
рада школе 

 

 
Март/ април  2018. год. 

 
Педагог и 
психолог 

Организовати посете 
школе од стране деце 

 
Март/ април 2017/2018. 

 
Тим за маркетинг

 



 

150 
 

претшколаца у циљу 
упознавања са радом, 
особљем и могућностима 
школе 

год. 

Јавно афирмисање радова 
ученика 
 

 
школска 2017/2018. год. 

 
Тим за маркетинг 

Педагог, психолог, 
директор, 

наставници и 
учитељи 

Јавно представљање 
занимљивих садржаја које 
су осмислили наставници 
заједно са ученицима 

 
Школска 2017/2018. 

година 

Тим за маркетинг 
Педагог, психолог, 
директор, 
наставници и 
учитељи 

 
Направити одговарајући 
рекламни материјал 
 

Школска 2017/2018. 
година 

 Тим за 
маркетинг 

 
 
 
 

4.  Сарадња са осталим организацијама и институцијама 
 

Назив установе 
 

Облик Сарадњу остварују 

Министарство  
просвете РС, ШУ Ваљево 

Размена информација,  
праћење иновација из  
области васпитно-
образовног  
рада, примена нових закона  
и подзаконских аката 

Директор 

Градска управа  Примена прописа,  
осваривање материјалних  
услова за обављање основне 
делатности 

Директор, секретар, 
Финансијска служба 

Интерресорна комисија У циљу пружања помоћи  
деци и родитељима са  
посебним потребама  
 

Директор, стручна служба, 
наставници разредне и 
предметне наставе 

Центар за социјални  
рад  

У циљу пружања помоћи  
деци из социјално  
угрожених породица и  
помоћи породицама са  
поремећеним породичним  
односима 

Директор, стручна служба, 
наставници разредне и 
предметне наставе 
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Институт за јавно  
здравље 

Обележавање значајних  
датума из Календара  
здравља 

Директор, стручна служба, 
наставници разредне и 
предметне наставе 

Дом здравља 
 

Едукација ученика,  
здравствени прегледи 

Директор, стручна служба, 
наставници 

Средње школе 
 

Професионална орјентација Директор, стручна служба, 
наставници разредне и 
предметне наставе 

ПУ Ваљево 
 

Едукација,унапређење 
безбедности ученика и 
подручја око школе 

Директор, стручна служба, 
наставници разредне и 
предметне наставе 

 
Црвени крст  

Едукација ученика из 
различтих области, 

Директор, стручна служба, 
наставници разредне и 
предметне наставе 
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IX – ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 

 
 

Табеларни приказ праћења програма образовања и васпитања 
 

Облик и садржај рада Носиоци 
активности 

Време Инструмент 
праћења 

Критеријум 
успеха 

Праћење реализације 
плана образовања и 
васпитања 
(број 
ученика,распоред,школск
и календар,ритам радног 
дана) 

Директор 
пд 

Током 
године 

Протокол  
Евидентне 
листе, увид у 
документаци
ју 

Константан 
број ученика 
Поштовање 
календара 
рада и ритма 
радног дана  

Праћење реализациаја 
наставе у оквиру 40. 
часовне радне недеље 

Стручна 
служба 
Директор 
школе 

Децембар 
Јун 

Протокол за 
праћење 
реализације 
фонда часова 

Реализовање 
наставе без 
одступања 

Анализа реализације 
часова допунске и 
додатне наставе 
 
 

ПД 
Стручна већа 

Током 
године  

Протокол за 
праћење 
Наративни 
извештај 

Планирани 
часови 
реализовани 

Праћење вођења 
евиденције рада 

       ПД, 
директор 
школе 
Педагог, 
психолог 

 
          Током 
године 

Протокол за 
праћење 

Уредно 
вођење 
евиденције у 
дневницима 
рада 

Праћење реализације 
наставе у природи  

Стручна већа, 
пд 

Током 
године 

Евидентне 
листе, 
извештаји 

Остварени 
циљеви 
наставе у 
природи 

Праћење реализације 
екскурзија  

Стручна већа, 
пд 

Током 
године 

Евидентне 
листе, 
извештаји 

Остварени 
циљеви 
екскурзије 

Обилазак часова редовне 
наставе 

директор 
школе 
Педагог, 
психолог 

          Током 
године 

Протокол за 
праћење часа 

Часови 
реализовани у 
складу са 
дидактичко 
методичким 
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захтевима 
 
Праћење и 
процењивање 
припремања 
наставника за наставу 

 

директор 
школе 
ПД 

Током 
године 

Протокол  Наставници 
се припремају 
за наставу у 
складу са 
дидактичко 
методичким 
захтевима 

Вредновање рада са 
ученицима 

Наставно 
особље 

Септембар-
јун 

Образовни 
стандарди, 
Критеријумс
ки тестови 

Постигнућа 
ученика у 
складу са 
образовним 
стандардима 

Праћење реализације 
планова стручних, 
руководећих, управних 
органа (наставничко веће, 
стручна већа, одељенска 
већа, Савет родитеља, 
ШО, директора школе, 
педагога, психолога, 
библиотекара, 
пеадгошког колегијума, 

 директор 
школе 
ПД 

Током 
године  

Евидентне 
листе, 
протокол за 
праћење, 
извештаји 

Реализоване 
планиране 
активности 
 

Праћење стручног 
усавршавања и ефеката 
стручног усавршавања 

 директор 
школе, 
педагог, 
психолог 
Стручна већа 

Током 
године  

Евидентне 
листе, 
протокол за 
праћење 

Посећени 
семинари и 
примењена 
стечена знања 
и вештина 
унапређен ВО 
рад 

Праћење рада тимова 
(самовредновање, ШРП, 
безбедност ученика у 
школи, инклузивно 
образовање) 

Наставно 
особље, 
директор 
школе, 
педагог, 
психолог 

Током 
године 

Евидентне 
листе, 
записници, 
извештаји 

Реализоване 
планиране 
активности 
 

Праћење васпитног рада 
(Превенција 
малолетничке 
деликвенције, 
здравствено васпитање) 

Директор, ПД Током 
године 

Евидентне 
листе, 
записници, 
извештаји 

Реализоване 
планиране 
активности 
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Праћење рада ученичких 
организација (Ученички 
парламент, заједница 
ученика школе, 
подмладак црвеног крста) 

Директор, ПД Током 
године 

Евидентне 
листе, 
записници, 
извештаји 

Реализоване 
планиране 
активности 
 

Праћење реализације 
плана сарадње са 
друштвеном средином 

Директор, ПД Током 
године 

Евидентне 
листе, 
записници, 
извештаји 

Реализоване 
планиране 
активности 
 

Праћење реализације  
плана школског 
маркетинга  

Директор, ПД Током 
године 

Евидентне 
листе, 
записници, 
извештаји 

Реализоване 
планиране 
активности 
 

Праћење  
остварености  
стандарда  
постигнућа  
ученика 

Директор, 
стручна  
служба 

Током 
године 

Тестови, 
извештаји 
стручних 
већа 

Анализирана 
постигнућа 
ученика и 
оствареност 
образовних 
стандарда  

Праћење остварености 
стандарда квалитета рада 
установе 

Директор, 
стручна  
служба 

Током 
године 

Резултати 
самовреднов
ања 

Анализиран 
рад школе и 
оствареност 
стандарда  

 
 Да би праћење и вредновање рада било веродостојно мора постојати 
документација за праћење реализације програмских задатака школе, која се налази у 
анексу, и то: 
 - протокол праћења реализације фонда часова, 
 - евиденција одсуствовања са посла, 
 - евиденција стручног усавршавања наставника, 
 - евиденција о посетама наставним часовима и ваннаставним активностима, 
 - документација о праћењу реализације годишњег програма рада школе, 
 - извештај о раду школе, 
 - књига награђених и похваљених ученика, 
 - регистар признања која су додељена школи, 
 - евиденција о остваривању посебних програма, 
 - протокол сарадње са родитељима, 
 - протокол праћења резултата на такмичењима, 

- протокол о вођењу педагошке документације и евиденције 
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X – ПРИЛОЗИ УЗ ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 
 
У ШКОЛИ СЕ НАЛАЗЕ И ЧУВАЈУ СЛЕДЕЋИ ВАЖНИЈИ ДОКУМЕНТИ: 
 

1. Распоред часова обавезних, изборних предмета и осталих облика образовно-васпитног 
рада; 

2. Распоред писмених и контролних задатака; 
3. Дневници образовно – васпитног рада; 
4. Дневници осталих облика образовно – васпитног рада; 
5. Планови рада стручних већа за разредну наставу и за области предмета; 
6. Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања; 
7. План стручног усавршавања; 
8. Остала значајнија документација. 
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