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Подаци за комуникацију са школом 

Назившколе: Основна школа„СветиСава“ 

Држава и град: Република Србија, Град Београд, ГрадскаопштинаГроцка 

Адреса: Улица 29.новембра 15, 11224 Врчин 

Телефон :   011 8053 467, 011 8055285, 011 8055527 

Fаx:   011 8056 016 

  Е-мail: os-svsava@mts.rs 

ОдељењеДоњаМала Телефон 011 8053 911/ Fаx: 011 8053 911 

ЗградаРамнице Телефон нема/ Fax: нема 

Wеb site: www.os-svetisava.edu.rs 

Бројученика: 608 

Бројодељења: 26 

 

Објекатшколе Адреса Разреди Бројученика 

Централна школа 
Улица 29.новембра 15 
  11224 Врчин 

  I - VIII 529 

Одељење 

Доња Мала 

Београдска 1,  

  11224 Врчин 
  I - IV 79 

Зграда у   

Рамницама 

Загребачка 8,  

  11224 Врчин 

/ 

 
/ 

 

Химна школе 
 

Првипутизведена  8. 12. 2011. године 

Текст: Огњен Исидоровић, ученик наше школе и Илинка Маринковић, секретар школе 
 

Композиција: МилаЂачић, наставник музичке културе 
Под Авалом школа мала, 

име јој је Свети Сава, 

носи име светитеља, 

славнога просветитеља. 

Школо моја, школо мила 

У себи си децу свила, 

Децу чувај децу учи 

Да их живот не намучи 

Нек` их Свети Сава води 
Путем части, путем знања 

Нек` их Свети Сава води 

Путем среће, поуздања 

Ту се прва знања стичу 

Ту се прва слова сричу 

Школски дани брзо лете 

Још мало ћу бити дете 

Школо јуче, данас, сутра, 

Нек`  ти знањем свићу јутра, 

Нек се школско звоно чује 

И уз радост одјекује 
Свети Саво, главо света, 

Нек у школи знање цвета, 

Молимо се теби сви, 

Свети Саво, услиши. 

Многи је још увек памте, 

Прадедови, деде, тате, 

Умове је многе дала, 

На свему јој пуно хвала 

Школо јуче..... 
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Свети Сава 

Свети Сава рођен је у Расу. Био је најмлађи син Стефана Немање. Име Растко добио је на 

крштењу. Од младости његов отац га је припремао за владарску улогу, па му је док је стасао дао 

на управу Хум. Свети Сава је отишао од очеве куће у седамнаестој години свог живота на Свету 

Гору, у манастир Хиландар. Растко је више размишљао о делима која су вечна, блиска Богу. У 

томе му је помисао, Божија помогла. Био је српски писац, учитељ, просветитељ, дипломата и 

архиепископ. 

Свети Сава је заслужан за велико културно и уметничко благо српских манастира. Имао 

је два старија брата, Вукана и Стефана. Свети Сава је имао задужбину у Рашкој. Његов отац је 

био велики жупан у Рашкој, саградио је манастир Студеницу и Хиландар. Мошти Светог Саве  

су првобитно биле смештене  у манастиру Милешева код Пријепоља, али су Турци пренели 

његове мошти и спалили их на Врачару, на месту где је данас Храм Светог Саве. 

Постоје многе легенде о Светом Сави. Најпознатије Савино дело је Житије Светог 

Симеона, његовог оца. Предање говори да када су  Турци  спалили мошти Светог Саве  на 

Врачару, оне се тада нису расуле у прах, него у светлост. Као ни један други писац, Свети Сава 

је вековима жив и присутан. Слава ``Свети Сава`` се слави у школама, и у нашој школи такође. 

Александрa  Кнежевић, ученица ОШ „Свети Сава“ 
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1.1 Полазне основе рада школе 

Годишњи план рада Основне школе "СветиСава“,Врчин, за школску 2021/2022. 

годину представља основни документ којим се обезбеђује синхронизована, рационална и 

ефикасна реализација свих образовно-васпитних активности у школи. 

ПолазнаосновазаизрадуГодишњегпланарадаза шк.2020/2021. годинусу: 

1. Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 

88/17,27/18 – др. закон и 10/19);  

2. Закон о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“, бр. 55/2013, 

101/2017, 27/2018.- др.закони и 10/2019); 

3. Стручно упутство за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној 

школи у школској 2021/2022; 

4. Правилник о календару образовно-васпитног рада основних школа за школску 2021/22. 

годину; 

5. Правилник о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности 

основне школе („Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2019 од 27.5.2019. 

године, а ступио је на снагу 4.6.2019); 

6. Правилник о општинском Савету родитеља( „Службени гласник РС“, бр.72/2018.); 

7. Правилник о програму за остваривање екскурзије у првом и другом циклусу основног 

образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 30 од 25.априла 2019.године); 

8. Правилник о стандардима квалитета рада установе („Службени гласник РС – Просветни 

гласник“, број 14/18); 

9. Правилник о вредновању квалитета рада установе ( „Службени гласник РС“, бр.20/19.); 

10. Правилник о ближимупутствимазаутврђивањаправанаиндивидуалниобразовниплан, 

његовупримену и вредновање(„СлужбенигласникРС“, број 74/2018); 

11. Правилник о наставном плану и програму основног образовања и васпитања („Службени 

гласник РС – Просветни гласник”, бр. 4/90 и “Сужбени гласник РС – Просветни гласник”, 

бр. 6/2006, 7/2006, 9/2006, 1/2000, 11/2016, 6/2017; 

12. Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима, наставника, стручних 

сарадника и васпитача у основној школи. 

13. Правилник о ближим условима организовања целодневне наставе и продуженог боравка ; 

14. Правилник о изменама и допунама Правилника о критеријумима и стандардима 

финансирања установе која обавља делатност основног образовања и васпитања 

(''Службени гласник РС'', број 88/17 и 27/18 и др.закони); 

15. Правилник о општим стандардима постигнућа за крај основног образовања за страни 

језик (''Службени гласник РС'', број 72/09, 52/11, 55/13 , 35/15 аутентично тумачење,68/15 

и 62/16-УС) 
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16. Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној 

школи(''Службени гласник РС'', број 55/2006, 51/2007, 67/2008 , 39/2011, 82/2012, 8 /2013, 

70/15 и 81/17); 

17. Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају и начину вођења евиденције и 

издавању јавних исправа у основној школи(„Службени гласник РС“, бр. 55/13, 101/17, 

27/18 – др. закон и 10/19) 

18. Правилник о стручно педагошком надзору („Сл. гласник РС“, 87/2019) ; 

19. Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („Службени 

гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) 

20. Правилник о оцењивањуученика у основномобразовању и 

васпитању („СлужбенигласникРС“, бр. 34/2019 од 17.5.2019. године, ступиојенаснагу 

25.5.2019, а примењујесепочеводшколске 2019/2020. године); 

21. Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у основној школи (''Службени гласник 

РС'' број37/93 и 42/93); 

22. Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 

школи („Службени гласник РС – Просветни гласник", бр. 11/2012 и 15/2013, 2/16, 10/16, 

11/16, 2/17 и 3/17.);  

23. Правилник о изменама и допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника 

који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи''Службени 

гласник РС- Просветни гласник '', бр.18/17); 

24. Правилник о наставном плану и програму за први и трећи разред основног образовања и 

васпитања 

25. Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и 

програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања („Просветни 

гласник“, број 10/17); 

26. Правилник о наставном плану и програму за четврти разред основног образовања и 

васпитања(„Просветни гласник“, 3/06, 15/06, 2/08, 3/11, 7/11, 1/13, 11/14, 11/16 и 7/17)); 

27. Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и 

наставном програму за пети разред основног образовања и васпитања(„Просветни 

гласник“, бр. 6/07, 2/10, 3/11, 1/13, 4/13, 11/16, 6/17, 8/17 и 9/17) 

28. Правилник о наставном програму за шести разред основног образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2008, 3/2011- други пр. и 1/2013, 

5/14, 11/16, 11/16 и др.прописи); 

29. Правилник о изменама Правилника о наставном програму  за шести разред основног 

образовања и васпитања за(„Службени гласник РС- Просветни гласник“, бр. 3/2020); 

30. Правилник о изменама Правилника о плану наставе и учења за пети и шести разред 

основног образовања и васпитања и програма наставе и учења за пети и шести разред 

основног образовања и васпитања ( „Сл.гласник РС- Просветни гласник, бр.3/2020); 

31. Правилник о измени и допуни Правилника о наставном програму за седми разред 

основног образовања и васпитања(«Сл.гласника РС-„Просветни гласник“,  бр.3/2020); 

32. Правилник о измени и  допуни Правилника о наставном програму за осми разред 

основног образовања и васпитања («Сл.гласника РС-„Просветни гласник“,  бр.3/2020) 

33. Правилник о програму завршног испита у основном образовању и васпитању („Просветни 

гласник“, 1/11, 1/12, 1/14, 12/14 и 2/18); 

34. Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и 

стручнихсарадника ("Службени гласник РС, бр.81/17); 

35. Правилник о општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај обавезног 

образовања("Службени гласник РС - Просветни гласник '', број 5/2010); 

36. Правилник о образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног образовања за 

предмете српскијезик, математика и природа и друштво ("Службени гласник РС - 

Просветни гласник '', број 5/2011); 

37. Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику 

("Службенигласник РС, бр.80/2018); 

38. Правилник о изменама и допунама Правилника о протоколу поступања у установи у 

одговору на насиље, злостављање изанемаривање, од 07.јула 2020. 
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39. Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у 

образовно-васпитним установама 

40. Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог 

професионалног развоја,“Службени гласник РС” 71/2018-04 

41. Правилник о стандардима компетенција директора установа образовања и васпитања, 

“Службенигласник 38/2013 

42. Школски развојни план Основне школе "Свети Сава“ Врчин 

43. Статут Основне школе "Свети Сава“ Врчин и други општи акти школе; 

44. Школски програм 2019/2020- 2022/2023. 

45. Извештај о раду школе за претходну школску годину; 

У изради Годишњег плана рада за школску 2020/2021. годину, учествовали су:  

- руководиоци разредних већа и стручних већа за области предмета, руководилац Стручног 

већа за разредну наставу, Стручни актив за развојно планирање и Тим за самоевевалуацију. 

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, Тим за инклузивно 

образовање и остали координатори Тимова, секретар школе, стручни сарадници и директор 

школе. 

 

1.2 Циљеви основног образовања и васпитања 

Основни  циљеви основног образовања и васпитања јесу:  

1) обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју ученика;  

2) обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој ученика, развијање 

ненасилног понашања и успостављање нулте толеранције према насиљу;  

3) свеобухватна укљученост ученика у систем образовања и васпитања;  

4) развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и 

безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности;  

5) развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине и 

еколошке етике, заштите и добробити животиња;  

6) континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања заснованог 

на провереним научним сазнањима и образовној пракси;  

7) развијање компетенција за сналажење и активно учешће у савременом друштву које се мења;  

8) пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког ученика, у 

складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима;  

9) развијање кључних компетенција за целоживотно учење и међупредметних компетенција у 

складу са развојем савремене науке и технологије;  

10) развој свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, 

способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог 

мишљења;  

11) оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, 

сопственог развоја и будућег живота;  

12) развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и 

неговање другарства и пријатељства;  

13) развијање позитивних људских вредности;  

14) развијање компентенција за разумевање и поштовање права детета, људских права, 

грађанских слобода и способности за живот у демократски уређеном и праведном друштву;  

15) развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне 

равноправности, толеранције и уважавање различитости;  

16) развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања припадности 

Републици Србији, поштовање и неговање српског језика и матерњег језика, традиције и културе 

српског народа и националних мањина, развијање интеркултуралности, поштовање и очување 

националне и светске културне баштине;  

17) повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања и васпитања, завршавање 

образовања и васпитања у предвиђеном року са минималним продужетком трајања и смањеним 

напуштањем школовања;  

18) повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа 

становништва Републике Србије као државе засноване на знању. 
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Такође, у току сачињавања Годишњег плана рада школе за ову школску годину нарочито 

се имало у виду, поред осталог, и следеће: 

- да ће школа у новој школској години остварити све облике образовно-васпитног рада 

утврђене правилником о наставном плану и програм, као и Правилником о посебном 

програму образовања и васпитања ( Сл.Гласник РС, бр.110/2020 од 26.08.2020 године) у и да 

у том циљу доноси овај Годишњи план рада ; 

-да је Годишњим планом рада утврђено време, место, начин и носиоци остваривања наставног 

плана и програма током ванредних околности, као и ПЛАН ПРИМЕНЕ ПРЕВЕНТИВНИХ 

МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ -- COVID-19 И 

ДРУГИХ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ; 

- да  ће се од I до VIII реализовати План  и програм наставе и учења, односно  школски 

програм који ће важити наредне четири године, у складу са Законом;  

- да ће се организација образовно-васпитног рада у свим одељењима остваривати као 

полудневна настава; 

- да је праћењем и анализом рада и резултата рада у протеклој години уочено да нека питања 

из живота и рада школе треба успешније остваривати, као што су: предузимање мера да се 

расположива дигитална наставна средства користе у настави; правовремено организују 

угледни  часови у складу са годишњим планирањем наставника ; да се разматрају искуства у 

вези са непосредним радом одељенских старешина са ученицима; боља сарадња са 

родитељима појединих ученика који имају проблема у школи; боља организација слободног 

времена, благовременије реаговање на све проблеме; рад стручних актива на вишим нивоу 

организације и садржаја рада. 

- да ће ове школске године бити 13 одељења од I до IV разреда од којих ће 4 имати наставу у 

издвојеном одељењу „Доња Мала“, улица Београдска 1., 11224 Врчин 

- објект школе, улица 29 новембра 15, 11224 Врчин похађа ће 13 одељења у смени V до VIII 

разреда. У супротној смени је 9 одељења I до IV разреда; 

- да ће се енглески као други страни језик изучавати у свим одељењима од I до VIII разреда 

као обавезни наставни предмет са по 2 часа недељно; 

- да ће се настава немачког језика изучавати од V до VIII разреда са по 2 часа недељно; 

- да ће се од I до VIII разреда остваривати верска настава и грађанско васпитање; 

- да ће се од V до VIII разреда остваривати изборни програми за предмете: 

I - IV 

ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ 

ПРЕДМЕТИ 

Грађанско васпитање 

Верска настава 

Пројекта настава 

Дигитални свет 

V 

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

 

Грађанско васпитање 

Верска настава 

Други страни језик 

СЛОБОДНЕ 

НАСТАВНЕ 

АКТИВНОСТИ 

Хор и оркестар 

VI 

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

 

Грађанско васпитање 

Верска настава 

Други страни језик 

СЛОБОДНЕ 

НАСТАВНЕ 

АКТИВНОСТИ 

Хор и оркестар 

Чувари природе 

Цртање, сликање и вајање 

VII 
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ИЗБОРНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

 

Грађанско васпитање 

Верска настава 

Други страни језик 

СЛОБОДНЕ 

НАСТАВНЕ 

АКТИВНОСТИ 

Цртање, сликање и вајање 

Домаћинство 

 и VIII 

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

 

Грађанско васпитање 

Верска настава 

ИЗАБРАНИ  

ИЗБОРНИ 

ПРЕДМЕТИ 

Домаћинство 

 

Изборни наставни предмети 
Веронаука – Душан Петровић, Марко Младеновић/ наставнициверскенаставе 

Грађанско васпитање – ДраганаРистић, наставницаенглескогјезика 

Слободне наставне активности и изабрани избoрни предмети: 

Цртање, сликање, вајање – Марина Митрић  

Хор и оркестар – Мила Ђачић 

Чувари природе- Јелена Милосављевић 

Домаћинство –Милица Максимовић 

- да се очекује одржање остварених, али и побољшање резултата на такмичењима у школи и 

ван ње;   

- да се настави са мотивисањем ученика да у што ранијем узрасту учествују на такмичењима,; 

- да је потребна организована и континуирана подршка  ученицима VIII разреда ради 

постизања добрих резултата на завршном испиту; 

- да постоје велике могућности укључивања родитеља у остваривање одређених програмских 

садржаја и других захтева, а што се показало и у протеклој школској години;  

- да ће однос наставника према припремању и остваривању програма бити на планираном 

нивоу (израда оперативних планова и припрема за час у електронској форми); 

- да стручно усавршавање наставника гарантује још бољи рад на остваривању задатака на 

реализацији наставних садржаја; 

- да се на пословима и радним задацима наставног особља налазе стручна лица која имају 

воље, енергије и жеље да афирмишу свој рад и рад школе у целини.  

 

1.3ШКОЛА И ЊЕНА ОКОЛИНА 

Врчин је подавалско село које броји око 10.000 становника и једно је од највећих села у 

Србији. Иако се налази 20 км од центра Београда због идеалног географског и саобраћајног 

положаја из Врчина до центра града се стиже брже него са неких периферних насеља Београда 

до Теразија. За разлику од Београда у Врчину влада мир, без саобраћајних гужви, чист ваздух 

и лепа природа. Врчин има здраву средину великих потенцијала, са могућношћу привредног и 

економског развоја захваљујући између осталог и одличној комуникацији са Београдом. Код 

младих доминира опредељење да се школују, а затим и да раде у Београду, где  већина  

становника Врчина иради. 
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Прва школа у Врчину почела је са радом 1827. године. Кроз дугу историју, врчинска школа се 

највише суочавала са проблемом адекватности школске зграде, те је због нехигијенских услова до 
1898. године у време Кнежевине, а касније и Краљевине Србије, више пута затварана на основу 

извештаја школских ревизора, који су сматрали да је зграда неподесна за школу. 

У овој згради школа непрекидно ради од 1957. године, а први упис у судски регистар је 30.12.1965. 

године, решењем број 359 65. Школа је основана решењем Народног одбора општине Гроцка, број 

8608 од 16.12.1965. године. Решењем Окружног привредног суда у Београду Us број 1242/73 од 

27.12.1973. године у судски регистар уписана је ОШ „Мирослав Јовановић Церовац“ у улици 

Облаковска број 3. Решењем број 06 - 51 од 11.07.1978. године Скупштина општине Гроцка дала је 

сагласност на Статут Школе. Решењем Трговинског суда у Београду XII-Fi. 8244/04 од 20.08.2004. 

године промењен је назив школе у ОШ „Свети Сава“. Последњи упис извршен је решењем 

Трговинског суда број I-Fi 393/07 од 23.10.2007. године, којим је извршена промена лица овлашћеног 

за заступање, број регистарског улошка 5-18500. Школа је обухваћена мрежом школа, на основу 

Одлуке о броју и просторном распоредуосновних школа у Републици Србији (Сл. гласник РС број 

58/94). 

Од расположивих 8019 м2 школске  парцеле  школа  користи  само  3350  м2, а  на истом 

простору се налази и предшколска установа„Лане“. 
 

 
 

 

Доградња и реконструкција централне школске зграде почела је 16.10.2004. године. Сви 

планирани грађевински радови друге фазе радова завршени су током 2012. и 2013. године. 

Урађена је обједињена кровна конструкција над старим делом школе и новим дограђеним 

учионичким трактом ради заштите објекта од прокишњавања, уграђена је громобранска 

инсталација и грејачи за хоризонталне и вертикалне олуке, фасада и термоизолација на старом и 

дограђеном делу школе, као и алуминијумска фасадна столарија на шест нових учионица. 

Завршени су  радови на покривању дограђеног улазног хола са одводњавањем и уграђивањем 

алуминијумске фасадне столарије, урађена је  мрежна кишна канализација и  дренажа и израђени 

су  тротоари око објекта; урађена је нивелација школског дворишта и израда свих слојева осим 

завршног ради одводњавања атмосферске воде са платоа. 
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 Током лета 2014. године урађен је кров између фискултурне сале и старог дела 

школе, замењени су плафони у свим ходницима, окречени су,  и у свим ходницима су замењени 

подови; сва врата су окренута ка споља; свака просторија је добила интернет; потпуно је 

завршена хидрантска мрежа и реконструисан је биодиск. Добијањем новог видео надзора са 24 

камере  школски и дворишни простор су у потпуности покривени, а стари видео надзор 

постављен је у подручној школи. Школа има и потпуно уређен паркинг за 10-ак аутомобила 

радника школе, као и просторију за разговор с родитељима ученика која ће ускоро бити стављена 

у функцију. Доста је рађено на уређењу зелених површина у школском дворишту. Терен у 

школском дворишту је обележен за кошарку и одбојку. Постављени су кошеви на терену као и   

клупе.  Урађено је поновно асфалтирање  дворишта и уградња нових плоча. Школа сада 

располаже квадратуром од 3240 m2.  

 
Веома битна је улога је и свечане сале, јер нам она омогућава боље услове за презентацију 

многобројних активности у којима су  ученици наше школе веома ангажовани.Опремљена је 

седиштима за публику, сценском завесом, разгласом, статичним микрофоном и микрофонима 

тзв. „бубицама“, као и бим пројектором. Такође је нашим ученицима на располагању савремена 

фискултурна сала са неопходним реквизитима, свлачионицама и справарницом. Учионице и 

кабинети су опремељене најсавременијим наставним средствима. Библиотека има адекватан  

простор за намену  и континуирано омогућава услове за што непосреднији и једноставнији 

приступ библиотечком фонду и расположивим изворима информација у циљу  развијањљ 

индивидуалне читалачке способности и креативности код ученика. Сада можемо слободно да 

констатујемо да је наша школа једна од уређенијих школа у Београду и Србији.   Сви до сада 

планирани грађевински радови су завршени. 

Током досадашњих грђевинских радова Град Београд је уложио новчана средства, a  сви ми 

заједно  -  родитељи, ђаци и колектив ове школе уложили смо заједничке напоре да то што имамо 

и сачувамо.  
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 Издвојено одељење Доња Mала рaди у шкoлскoj згрaди кoрисне пoвршине oкo 490 

м2 и шкoлскoг двoриштa oд око 2000 м2. У сaмoj згрaди су две врлo прoстрaне и светле учиoнице 

са трпезаријом. У згради постоје још и зборница, трпезарија, тоалети за ученике и наставнике. 

Мaњи деo двoриштa  jе уређен у кoшaркaшкo и oдбojкaшкo игрaлиште. Изграђен је летњиковац, 

поправљена и окречена фасада и уграђен видео надзор. Нa већем делу двoриштa асфалтирано је  

рукoметнo игрaлиште и игрaлиште за мaли фудбaл. Двориште има справе за вежбање на 

отвореном простору, клупе, љуљашке и  клацкалице. Урадили смо и ограду до главног пута у 

дужини од 40 метара, окречене су школске просторије и побољшан квалитет видео надзора 

уградњом укупно 8 камера. Сваке године сарадњом родитеља и школе ради се на санацији и 

улепшавању постојећег објекта. Асфалтиран је део између ограде и пута и урађен је потпорни зид 

у дужини од 50 метара изнад школског терена и 56 метара ограде око школске зграде, што 

укупно чини 106 метара ограде у подручној школи. Претходне школске обновљена је и санирана 

фасада  објекта у Доњој Мали као као  и електро- инсталације. 

 

 
ОШ „СветиСава“ -ДоњаМала 

 

 

Школа има једну зграду у засеоку Рамнице која се не користи.  

Током лета 2020. године, уз помоћ ГО Гроцка успели смо да зграду овог издвојеног одељења, 

након 42 године некоришћења, спасимо и отргнемо од заборава, пропадања и прокишњавања. 

Детаљно смо заменили преко 320м2 крова. Подашчана је комплетна кровна конструкција и 

урађени су олуци. Комплетно је реновирана фасада објекта. Још раније је уређено двориште 

постављањем металне ограде до улице и изградњом рукометног игралишта. Урађен је прикључак 

за воду, тј. чесма у дворишту школе. 

Током школске 2020/21. године у издвојеном одељењу "Доња Мала" радови су обухватили: 

реконструкцију електро-енергетских инсталација (замена сигналне инсталације, разводни 

ормани, напојни каблови, инсталација осветљења, инсталација прикључница и термичких 

потрошача, инсталација за изједначење потенцијала, уземљивач и громобранска инсталација.) У 

оквиру овог пројекта извршени су фарбарскo-molerski, керамички, водоинсталатерски радови, 

аутоматска дојава пожара, озвучење, видео надзор, као и хобловање и лакирање паркета. 

Урађена су спољна врата,  је комплетна реконструкција ђачких тоалета са новим санитаријама и 
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комплетна реконструкција кухиње са новим елементима.Предстоји припрема терена за изградњу 

196 m 

 

Током школске 2020/21. године на школском објекту у Рамницама радови су обухватили:  

1.Рушење и демонтажа (скидање постојећег црепа са кровова, скидање постојећих летви са 

кровова, демонтажа олучних хоризонтала, демонтажа олучних вертикала, демонтажа лимених 

опшивки калканских зидова и демонтажа дрвене ламперије са стрехе) 

2. Зидарски радови (малтерисање димњака) 

3. Тесарски радови (преглед и санација дела кровне конструкције, набавка и постављање дашчане 

подлоге преко кровне конструкције, летвисање крова летвама 3x3 cm, паралелно са роговима, 

преко дашчане оплате, за стварање ваздушног простора испод покривача, летвисање крова 

летвама 3x5 cm, на размаку од 32 cm за покривање фалцованим црепом, заштитнипремаз дрвених 

елемената крова) 

4. Покривачки радови (набавка и постављање фалцованог црепа 

5. Изолатерски радови (постављање паропропусне водонепропусне кровне фолије) 

6. Суво-монтажни радови (опшивање стрехе аквапанелима) 

7. Лимарски радови (уградња олучних хоризонтала, уградња олучних вертикала, опшивање 

калканских зидова, опшивање димњака, уградња снегобрана) 

Захваљујући овом пројекту зграда овог издвојеног одељења је након 42 године некоришћења 

отргнута од заборава, пропадања и прокишњавања. 

У плану је наставак радова који обухвата комплетну замену мокрих чворова и уређење 

ентеријера како би објекат могао да се користи за васпитно-образовни рад. Требало би изградити 

ограду око кошаркашког игралишта дужине 25 m и висине 4 m како би се уклонила стара ограда 

која је нестабилна и може да угрози безбедност ученика.  

 

Планирамо да наставком радова комплетно заменимо мокре чворове и уредимо 

ентеријер како би објекат могао да се користи за образовно-васпитни рад.  

 

 
ОШ „СветиСава“ –ИздвјеноодељењеРамнице 

 

 Сва три школска објекта имају јавну расвету, као и декоративно осветљење канделаберима.  

 Шкoлски oбјeкти имају цeнтралнo грeјањe. Главна зграда сe грeјe на лож уље, а 

издвoјeнo oдeљeње  на гас. Oба oбјeкта сe снабдeвају водом из лoкалних вoдoвoда. Од 05.05.2008. 

године за превоз ученика користи се ђачки аутобус, који од тада редовно саобраћа. 
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            Одељења су распоређена у учионице које су безбедне за рад и квалитетно опремљене за 

извођење наставе.  Настава се изводи веома квалитетно и наставници са много труда, залагања и 

љубави раде са ученицима у редовној настави и ваннаставним активностима, а такође  настоје да 

мотивишу ученике и за учешће на такмичењима, тако да смо успели да постигнемо резултате 

којима смо врло задовољни, о чему најбоље сведоче управо постигнућа наших ученика на 

такмичењима. Наставници и помоћно особље дежурају на улазу у школу, у ходницима  и  

учионицама  и труде се да на тај начин дају свој допринос општој безбедности ученика. Све 

учионице су у потпуности опремљене савременим наставним средствима и одговарају захтевима 

савремене наставе. Учионице  су  простране, са довољно светлости. Опремљене су савременим 

наставним средствима, одговарајућим намештајем, са довољним бројем клупа и столица у односу 

на број ученика.  Сва постојећа  дидактичка средства се одржавају, чувају и допуњавају новим. 

Учионице имају паметну таблу, бим пројектор,  као и  интернет, разглас, кабловска, wireless. 

Свака просторија у школи је опремљена новим телекомуникацијским системом – рачунарска, 

телефонска, антенска мрежа. Школа је успела да угради АМРЕС интернет мрежу и да сада у 

целом објекту постоји wi-fi мрежа. 

 Школа поседује потпуно нову ограду, рампу за инвалиде, аутоматску дојаву пожара, разглас, 

електронско звоно, дигитални сат, хидрантску мрежу. У делу дворишта испод вртића „Лане“ 

изграђен је противпожарни базен за хидрантску мрежу (72 кубика), као и пречишћивач отпадних 

вода.Такође је у кабинету за информатику, обезбеђен  је и рад на тридесет рачунарских места. 

Овим радовима заокружена је прича око уређења школе.  

Разредне старешине,  директор,  школски педагог, психолог, библиотекар и логопед 

свакодневним радом  утичу на проширивање свести ученика о постојећим правилима понашања у 

школи и неопходности њихове примене ради што бољег функционисања у постојећим условима 

рада. 

 
 

У нашој школи су заживели многи пројекти који су нам помогли у успостављању 

што боље комуникације на нивоу школе и ван ње, јер је комуникација вештина која се 

учи. Желимо да деца и сви ми научимо да редовно увиђамо сопствене грешке, да се 

међусобно што боље упознајемо и изграђујемо поверење, да што самосталније решавамо 

проблеме, без коришћења датих, готових решења. Желимо да заједно мењамо 

стереотипан начин мишљења, систем вредности и менталитет који негативно утиче на 

развој личности. Желимо да се не ћути у вези са насиљем, да се код свих развије 

одговорност и да га нико не толерише у било ком облику. 

Са циљем међусобног бољег упознавања матице и дијаспоре, од 2010. год. одвија се 

међународна сарадња наше школе са Српском гимназијом „Доситеј Обрадовић“ у 

Темишвару у Румунији. Школске 2014/15.год. успоставили смо сарадњу са школом у 

граду Деска у Мађарској, а од јуна 2016.год. успостављена је сарадња са ОШ „Тоне 

Чуфар“ у Марибору у Словенији. Такође је 2017/2018. школске године, остварена 

сарадња са ОШ „Свети Сава“ из Зворника у Републици Српској. Сарадња ученика и 

наставника наших школа допринеће стицању нових пријатељстава, усвајању и 

продубљивању нових знања. 
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Наша школа може да буде поносна на пружање квалитетне наставе и ваннаставних активости, на 

спортске активности, уметничке области и међународну сарадњу.Ово редовно илуструјемо 

примерима који су дати у оквиру Примера добре праксе које штампамо сваке године.  

         Можемо се похвалити и настојањима да код ученика подстакнемо креативност и да их 

активно укључимо у наставу, да на модеран начин упознају свет око себе, стичу нова знања и 

вештине. Увек уредне учионице, препуне цвећа, са маштовито уређеним паноима пружају им 

стимулативну средину за боравак и рад.  Захваљујући доброј опремљености ученици имају 

могућност да брзо и лако напредују, а наставницима је омогућен савремен приступ раду. Велика 

пажња се поклања препознавању и развијању талената ученика о чему сведоче освојене награде 

на бројним ликовним и литерарним конкурсима                                

Такође треба истаћи да школу процењујемо као пријатно и безбедно окружење за све. У пружању 

подршке ученицима, остварујемо континуирану и веома ефикасну сарадњу са породицама 

ученика. 

 Школа је предузела и одговарајуће мере подршке када је у питању израда ИОП-а, тако да се 

можемо похвалити добрим примерима инклузивне праксе. У школи постоје тимови за подршку 

ученицима који добро функционишу. Посвећује се пажња промоцији здравих стилова живота и 

функционише систем пружања подршке деци из осетљивих група 

Велики број учешћа на такмичењима и велики број освојених првих, других и трећих места као и 

разних награда само је још један показатељ да су наши ученици веома активни и ангажовани, а 

заједно са њима и њихови наставници. Захваљујући томе као и чињеници да смо школа у којој се 

стално „нешто дешава“ постали смо препознатљиви у локалној средини. 

Такође се можемо похвалити успешношћу реализације наставе на даљину. Пре приступања овом 

виду даљинског образовања проучили смо потребе ученика, захтеве наставног садржаја и 

ограничења наставника, настојећи да у центру пажње наставника остану резултати наставе. У 

планирању наставе на даљину осмишљени су добри начини праћења напредовања ученика и то за 

сваку тему у оквиру наставног програма, водећи рачуна о техничким могућностима породица и 

ученика. Учење на Microsoft Teams платформи омогућило је одржавање конференцијских видео 

часова (виртуелна учионица) што је допринело томе да ученици и наставници могу у исто време 

међусобно комуницирати током рада. Тако су наставници могли да процењују знања ученика, 

као и залагање током часа. Инсистирано је на  лекцијама које подстичу активну мисаону 

активност ученика, уз стављање акцента на асоцијативно учење, на евалуацију у циљу 

дијагностике и мотивације ученика, као и могућност дискусије и провере знања „уживо“. Без 

обзира да ли се вршило дописивање са ученицима, или користили видео и аудио позиви, 

настојало се да дискусија буде интерактивна. Најбитније је да смо кроз све видове заступљене 

комуникације успели да остваримо индивидуално повезивање, које је веома важно због процене 

како ученици раде уколико не постоји могућност да их видимо уживо. 

Желећи да се ојача и унапреди подршка ученицима одељењске старешине  наставници, стручни 

сарадници,  предузимају активности у циљу подстицања ученичких инцијатива, развијање 

емпатије и  одговорног односа према себи и другима, као и одговорног односа према околини 

кроз реализацију пројеката: „Изабери боју и рециклирај“; „Основи безбедности деце“, „Еразмус“, 

„Превенција насиља и злостављања путем информационо-комуникационих технологија“, „Живи 

здраво, храни се здраво“,  „Designforchange”, „Професионална оријентација“, као и учење 

кинеског језика. 

У нашој школи су  заживели пројекти „Школа без насиља“, који су нам помогли  у успостављању 

одличне комуникације на нивоу школе, јер је комуникација вештина која се учи. У наредном 

периоду планирана је реализација многобројних пројеката укључујући и међународну сарадњу, 

као и претходне школске године- са децом из Израела, у оквиру пројекта „До успеха заједно“ и 

ОШ „ Тоне Чуфар“ из Словеније  

Укључивање у пројекат  UNICEF-a  „Школа без насиља“ донеће нашој школи бољу 

комуникацију међу вршњацима и генерацијама. Плакету „Школе без насиља“ нашој школи 

уручили су  министар просвете, науке и технолошког развоја проф. др. Томислав Јовановић и 

директор канцеларије UNICEF-a за Србију Мишел Сен Ло 18. 12. 2013.године.  Желимо да деца 

науче да увиђају сопствене грешке, да се међусобно добро упознају и изграде поверење, да 

самостално решавају проблеме, а не да им се нуде већ готова решења која прихватају без 

критичког размишљања. Желимо да заједно негујемо креативан начин мишљења, систем 
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вредности и менталитет који позитивно утиче на развој личности. Желимо да се не ћути у вези са 

насиљем, да се код свих развије одговорност и да насиље нико не толерише у било ком облику.  

Школа је увек била и остала центар свих збивања у селу и  покретач је културно образовних и 

спортских активности. Активно учествује  у радним акцијама  и манифестацијама везаним за 

место и околину. Увек смо имали добру сарадњу са родитељима ученика, локалном заједницом 

као и са ГО Гроцка, Домом здравља у Гроцкој, библиотеком  „Илија Гарашанин“, Центром за 

социјални рад, ПУ „Лане“, Центром за културу у Гроцкој.  Успешну сарадњу остварујемо и са  

Спортско рекреативним центаром „Пионирски град“, Центром за културу Гроцка, Црвеним 

крстом Гроцка, фирмом „Еко Гроцка“, Авала инфо, ЈП Србија шуме и хотелом Авала, Градском 

управом града Београда- Секретеријат за послове комуналне полиције, робном кућом „Икеа“, 

Министарством здравља, Министарством омладине и спорта , ЛП „Паркинг сервисом“, 

Удружењем „Млади математичар“, полицијским инспектор за малолетничку деликвенцију, 

Клубом младих математичара „Архимедес“, позориштем „Пан Театар“, песником Мирославом 

Кокошаром, Основном музичком школом „Невена Поповић“, Градском управом града Београда – 

Секретаријат за саобраћај, Феријалним савезом Вождовца, , Пријатељима деце општине Гроцка, 

Кинеском амбасадом, Географским факултетом и Еколошком организацијом Avala Green Life, 

Плесним центром Врачар…. 

   

 
У току школске 2019/2020.године наша школа је од стране Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја приликом екстерног вредновања, оцењена највишом оценом.     

 Наша школа је школа са традицијом. Храм знања, културе, спорта. Мото наше школе је реч, 

дело, љубав. Желимо да се у њој чују само лепе речи, а оне које то нису нека буду заборављене. 

Желимо да креирамо климу у којој се учи, развија и негује култура понашања и уважавања 

личности, у којој владају хармонични односи и сви се лепо осећају, а љубав треба да буде она 

покретачка снага којом све почиње. 

1.4 Опремљеностзграде 

Оснивање и почетак рада школе прати и одговарајуће опремање намештајем, наставним 

средствима, уређајима, реквизитима, алатима и машинама.  

 Издвојено одељење Доња Мала у потпуности је реновирано. Има две учионице, ходник, 

зборницу и тоалет са3 кабине, котларницу на природни гас, рукометно игралиште стандардне 

величине, мањи кошаркашки терен, теретану на отвореном простору. 

 Сва постојећа  дидактичка средства се одржавају, чувају и допуњавају новим.  

1.5  Школски простор 

Одржавање школског простора је  на веома високом нивоу. Обезбеђују  се довољна 

средства за рад целокупног техничког особља и у централној и у подручној школи, као и сва 

потребна средства за рад домара. Оваква ситуација увећава одговорност свих радника школе, 

ученика и њихових родитеља, а посебно техничког особља.  

 Треба истаћи да се школа максимално ангажује у свим активностима а код учешћа 

родитеља  инсистира се  на добровољности. 

Табела: Централна Школска зграда 

НАМЕНА ПРОСТОРА 
БРОЈ 

ПРОСТОРИЈА 

УКУПНА 

ПОВРШИНА М2 

Улази 3 20 
Степеништа 4 61 
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Хол 2 85,39 
Учионице  14 100  

Кабинети  5 620 

Ходници уз учионице 3 343 

Сала за физичко васпитање 1 411 

Свлачионице 2 20 + 20 

Библиотека  1 36 

Школска кухиња 1 34,35 

Трпезарија 1 109 

Остава хигијеничара 1 7,4 

Продужени боравак 2 108м, 2*54м2 

Свечана сала 1 255,4 

Управа школе 3 36 

Стручни сарадници 1 16 

Котларница 1 54 

Архива 1 15 

1.6 Опремљеностпросторија:  
 Свака учионица  је опремљена са рачунарима и имплементација ЕСДневника од почетка 

увођења реализује се веома успешно. У информатичкој учионици постоји 30 компјутерских 

јединица са мониторима. Школа има13 бим пројектора,11 паметних табли од тога  1 медис 

систем,  6 фотокопир апарата, 13 зелених табли, 12 белих табли, 1 бела табла са нотним 

линијама, 65 паноа по учионицама, 57 паноа у ходницима, 4 паноа у зборници,  9 тв 

пријемника.Све учионице и кабинети имају рачунаре. 

П р о с т о р   и   о п р е м а   у с т а н о в е   

- Просторни услови (учионице, радни простор, пратеће просторије и двориште), 

 опрема и намештај одговарају нормативима и адекватно се одржавају,   

- Школа поседује адекватну салу за физичко васпитање,  

-    Школскакухињасаоставомјеприпремљена  ифунционише, 

- Зграда и опрема доприносе стварању безбедног, пријатног и стимулативног окружења,  

- У школи постоји просторија за окупљање и дружење ученика;  

Н а с т а в н а   с р е д с т в а  

- Школа располаже потребним и дидактичким и наставним средствима, која су очувана и у 

 функцији разноврсних метода и облика рад са ученицима; у реализацији наставе на даљину, 

осносно модела 2 и модела 3,  користиће се Microsoft teams платформа 

К о р и ш ћ е њ е   р а с п о л о ж и в и х   м а т е р и ј а л н о – т е х н и ч к и х 

с р е д с т а в а -  

- Сви материјално-технички ресурси су доступни наставницима, стручним сарадницима; 

Финансијски ресурси 

С т р у к т у р а   и   н а м е н а  ф и н а н с и ј с к и х   с р е д с т а в а  

- Школа располаже углавном буџетским средствима;  

- Постојифинансијскипланиприливсредставасе усклађује са реалним потребама школе;  

Ресурси локалне заједнице  

- Школа оптимално користи расположиве капацитете у месту за остваривање образовно- 

васпитнихактивности 

1.7 Грејање просторија се остварује преко централног система са котларницом на 

мазут (објекат школе у центру Врчина) и котларницом на природни гас (издвојено 

одељење „Доња Мала“) 

1.8 Стоматолошка заштитаученика – школа ће настојати да у школској 

2021/2022, у сарадњи са Домом здравља и стоматолошком службом, организује 

превентивну стоматолошку заштиту ученика. 

1.9 Запослени у школи 

Бр Извршиоци Свега 
Степенстручнеспреме 

I II III IV V VI VII 

 Директоршколе 1       1 

 Секретаршколе 1       1 
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Административно-

финансијскаслужба 
2    1  1  

 Педагог 1       1 

 Психолог 0,5       1 

 Библиотекар 1       1 

 Логопед 1       1 

 Наставници 39      4 35 

 Хигијеничари 9 9       

 Куварица-сервирка 1 1       

 Домар / Ложач 2   2     

 

1.10 Родитељи и ученици  

Преглед породичне, односно социјалне структуре породице налази се у психолошко-

шедагошкој служби и саставни је део документације о ученицима. 

1.11  Друштвена средина  

Постоје услови и потреба да се сарадња са друштвеном средином настави и садржајно 

обогати. Међу бројним чиниоцима који могу допринети остваривању Годишњег плана рада 

школе посебно место заузима сарадња са Месном заједницом Врчина, Културно уметничким 

друштвом „Стеван Штрбац“, спортским клубовима Врчина, Домом здравља у Врчину, поштом 

у Врчину, низом привредних организација и појединаца из Врчина. Школа сарађује и са 

органима Градске општине Гроцка, посебно са Центром за социјални рад, Интерресорном 

комисијом.Конкретни облици сарадње ће се планирати на нивоу стручних органа и одељењских 

заједница. 

 

2.  ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ  

2.1 ПЛАН ПРИМЕНЕ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ 

ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ -COVID-19 И ДРУГИХ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ 

 

Планом примене мера се утврђују мере и активности којима се повећава и унапређује безбедност и 

здравље запослених у школи, ради спречавања појаве епидемије заразне болести, као и мере и 

активности које се предузимају у случају појаве епидемије заразне болести у циљу безбедности и 

здравља на раду запослених и заштите присутних лица. 

Планприменемераобавезносадржи: 

1) превентивне мере и активности за спречавање појаве епидемије заразнеболести; 
2) задужење за спровођење и контролу спровођења превентивних мера иактивности; 

3) мере и активности за поступање у случају појаве епидемије заразне болести. Превентивне 

мере и активности за спречавањепојаве 

Превентивнемере и активностизаспречавањепојавеепидемијезаразнихболести 

Школа на сваком радном месту у радној околини обезбеђује примену превентивних мера, а 

нарочито следећих: 

1) пре почетка рада обезбеђује писане инструкције и упутства о мерама и поступцима 

за спречавање појаве епидемије заразне болести, који садрже информацију о 

симптомима заразнеболести; 

2)  у складу са могућностима, уколико није организован рад у сменама, изврши 

прерасподелу радног времена увођењем друге или треће смене са мањим 

бројем запослених; 

3)  спроводи појачану хигијену и дезинфекцију радних и помоћних просторија 

што укључује редовну дезинфекцију просторија и често проветравање 

радногпростора; 

4)  обезбеди запосленима довољне количине сапуна, убруса, текуће воде и 

дезинфекционих средстава на бази алкохола за прањеруку; 

5)  обезбеди редовно чишћење свих површина које се често додирују на радном 
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месту, посебно просторија и опреме као што су тоалети, кваке на вратима, фиксни 

телефони, рачунарска опрема и друга опрема зарад; 

6)  уреди начин вођења евиденције о дезинфекцији радних и помоћних просторија 

коју организује испроводи; 

7) обезбеди израду упутстава за безбедан и здрав рад са извођачима 

радова,добављачима, дистрибутерима и спољнимсарадницима; 

8)  организује и обезбеди редовно уклањање отпада и смећа (канте за смеће обложене 

пластичном кесом) из просторија тако да се могу испразнити без контакта 

сасадржајем. 

Директор школе је дужан да у случају појаве заразне болести код својих 

запослених обезбедипримену превентивних мера, а нарочито следећих: 

1) простор у коме је боравио запослени који је заражен се редовно физички 

ихемијски дезинфикује ипроветрава; 

2) поштују се процедуре уласка и изласка у просторије послодавца, користе 

прописана средства и опрема за личну заштиту на раду и друге мере заштите током 

процесарада; 

3) прецизно се дефинишу правци кретања запослених кроз радне и помоћнепросторије; 

4) организује се строга контрола кретања запослених из организационе јединице у 

којој је радио запослени који је заражен; 5) контакти запослених из организационе 

јединице у којој је боравио запослени који је заражен са другим запосленима се своде 

на нужне уз прописане мере заштите; 6) примењују се све друге мере по 

препоруциепидемиолога. 

2) ЗАДУЖЕЊЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ И КОНТРОЛУ СПРОВОЂЕЊА 

ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА И АКТИВНОСТИ НА СУЗБИЈАЊУ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ 

Директор одређује -Лице за безбедност и здравље на раду у сарадњи са послодавцем 

планира, спроводи и подстиче примену превентивних мера, а нарочито: 1) учествује у изради 

плана примене мера; 2) припрема писана упутства и инструкције за безбедан и здрав рад у 

циљу заштите здравља запослених од епидемије заразне болести; 3) контролише примену 

мера које су утврђене у плану примене мера који доноси послодавац; 4) врши контролу 

коришћења средстава и опреме за личну заштиту на раду; 5) сарађује са државним органима 

и даје потребна обавештења о примени превентивних мера безбедности и здравља на раду. 

Обавезе запосленог 

 

3.ОБАВЕЗЕ ЗАПОСЛЕНОГ У ШКОЛИ: 

Запослени је обавезан да: 
1) спроводи све превентивне мере безбедности и здравља на раду како би сачувао своје 

здравље, као и здравље другихзапослених; 

2) наменски користи прописана средства и опрему за личну заштиту на раду и да са њима 

пажљиво рукује, да не би угрозио своју безбедност и здравље као и безбедност и здравље 

других лица; 

3) додатно брине о својој хигијени тако што ће редовно и правилно пратируке; 

4) личну одећу држи одвојену од средстава и опреме за личнузаштиту 

5) обавезно обавести послодавца уколико посумња на симптоме заразне болести код себе, 

код других запослених или чланова својепородице; 

6) пре почетка рада прегледа своје радно место укључујући и средства за рад која користи, 

као и средства и опрему за личну заштиту на раду и да у случају уочених недостатака 

извести послодавца или друго овлашћенолице; 

7) пре напуштања радног места, да радно место и средства за рад остави у стању да не 

угрожавају другезапослене; 

8) у складу са својим сазнањима, одмах обавести послодавца о 

неправилностима,штетностима, опасностима или другој појави која би на радном месту 

могла да угрози његову безбедност и здравље или безбедност и здравље других запослених; 

9) сарађује са послодавцем и лицем за безбедност и здравље на раду, како би се спровеле 
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додатне неопходне мере за безбедност и здравље нараду. 

 

1. ОПШТЕ ПРЕВЕНТИВНЕМЕРЕ: 

 

Како би се умањио ризик од инфекције и ширења заразе, потребно је 

примењивати следеће опште превентивне мере и препоруке на нивоу школе: 

✓  Обезбедити да сви запослени уколико имају симптоме који указују на COVID-

19не долазе на посао, већ да се одмах повуку усамоизолацију. 

✓  Обавезно је да се ове особе у тим случајевима одмах јаве свом непосредном 
руководиоцу и изабраном лекару и епидемиологу у Институт за јавно здравље у 

месту становања и даље поступају по њиховиминструкцијама. 

✓  Кијање и кашљање обављати на правилан начин, покрити нос и 
устамаском, марамицом или поставити унутрашњу странулакта. 

✓  Пре уласка у пословни простор, обавезна је дезинфекцијаобуће. 

✓  Обезбедити довољне количине гела за дезинфекцијуруку. 

✓  Избегавати блиске контакте, посебно са особама које имају симптоме 

прехладе и грипа,односно омогућити минималну дистанцу од друге особе 
најмање 2м. 

✓  Често прање руку, топлом водом и сапуном, минимум 20 секунди, посебнонакон 

„ризичног“ контакта. 

✓  У недостатку воде и сапуна, користити дезинфекциона средства за руке 
сасадржајем минимум 70 %алкохола. 

✓  Избегавати додиривање уста, носа и очију, осим марамицом и чистимрукама.  

✓  Чишћење и дезинфекција радних површина, пре свега радних столова, 
тастатура, мишева, телефона, канцеларијског прибораитд. 

✓  Често проветравање канцеларија и пословнихпросторија. 

✓  Уносити довољно течности и витамина, редовни оброци и и спавање 

(одржавање имунитета). 

2 . ПОСЕБНЕ ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ 

✓  Запосленима и ученицима обезбедити коришћење средстава за основну хигијену и 
заштиту (топлу воду и сапун, средства за дезинфекцију руку, заштитне маске 
ирукавице); 

✓  По могућности, обeзбедити средства за дезинфекцију у свакојпросторији. 

✓  На зиду поред лавабоа поставити пластифицирано упутство за правилно прањеруку.  

✓  Средства за дезинфекцију која треба користити: алкохол 70%, асепсол 1%, 

средство за дезинфекцију на бази натриум хипохлорита). На уласку, где је то могуће, 

а због протока већег броја запослених и ученика, увести обавезу мерења телесне 

температуре, бесконтактнимтопломером. 

Мерење температуре се врши на улазима у објекте од стране радника физичког 

обезбеђења/лица задужених за ове послове. Лица која врше бесконтактно мерење 

температуре, морају бити опремљена заштитним маскама, заштитним 

наочарима/визиром, заштитним рукавицама. 

✓  Забрањује се улазак без заштитнихмаски. 

✓  У случају да се у просторијама задеси особа 

(запослени,родитељ/посетилац) са симптомима налик прехлади или грипу, а 
не понаша се у складу са мерама опште превенције, треба да се са дозвољене 

дистанце упозори од странезапослених. 

✓  Ако особа не послуша упозорење треба позвати ”обезбеђење/полицију” 
(акоје присутно обезбеђење, а ако не, онда полицију. 

✓  Уколико се у пословним просторијама задеси особа којој се стање налик прехлади 

или грипу нагло погорша, потребно ју је на безбедан начин изоловати и позвати 
хитну медицинскуслужбу. 
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✓  У случају да дође до сумње да је особа инфицирана “коронавирусом” и буде 

упућена у “самоизолацију” (својевољно или по предлогу лекара), потребно је да 
обезбеди медицинску потврду (лекарско уверење) да је по овом основуодсуствовала. 

✓  Свести на минимум све активности екстерних добављача услуга (сервисери, 

одржавање, испитивања опрема и инсталација и сл.), односно боравак и долазак 

екстерних лица у пословни простор, без прекепотребе. 

✓  Уколико је потребно извршити оверу екстерних докумената (потписивање и сл.), 

то обављати тако да се увек одржава минимална дистанца између лица од 2,0 м, не 

користити исте хемијске оловке. Обавезна је употреба заштитних рукавица и 

заштитне маске. 

✓  Омогућити стално природно проветравање радног простора на местима где 

је то могуће. 

✓  Ризик од преноса инфекција повећава ношење накита, сатова, наруквица, а 

истовремено и отежава правилно и безбедно прањеруку. 

✓  За време рада, руке прати што чешће, сапуном, минимум 20 секунди у 

складуса упутством за правилно прањеруку. 

✓  Поставити отираче на улазу у школу (на главном улазу и улазу за ученике ) 

натопљене дезинфекционим средством (раствор натријум-хипохлората). Уколико то 

није могуће, обезбедити назувице за обућу, која ће се након коришћења и изласка из 
простора бацати у одговарајућу канту са кесом, а канте се редовнопразнити. 

✓  Редовно дезинфиковати кваке улазнихврата. 

✓  Запослени задужени за одржавање хигијене простора морају бити 

опремљени заштитним рукавицама, маскама, радном одећом (мантил исл.) 

✓  Личну одећу држати одвојену од службене/заштитне одеће иопреме. 

✓  Након санитације просторија потребно их је добропроветрити. 

✓  Мере санитације просторија примењивати пре почетка рада, у прекидима рада, у 
току рада (препоручљиво на свака 2 сата) и на крају раднесмене. 

✓  Уколико дође до несташице маски, код коришћења платнених маски, исте на 

крајурада је могуће опрати на највишој температури прања (95°C, нормалан процес) и 

након тога просушити је пеглањем са највишом температуром плоче (1500°C). 

✓  Трећа лица и родитељи, док се налазе у просторијама школе, све време носе 

заштитну опрему (маску ирукавице). 

✓  За све случајеве који се појаве у току рада, а индикују на зараженост вирусом, 
одмахсе јавити непостедном руководиоцу и поступати по општем упутству. Реаговање 

услучају сумње да је запослени заражен Covid 19 или неком другом заразномболешћу. 

 

3. ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ПРИЛИКОМ ОДРЖАВАЊА СЕДНИЦА: 

НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА, СТРУЧНИХ ВЕЋА, ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА, 

САВЕТА РОДИТЕЉА И ШКОЛСКОГОДБОРА 

Приликом одржавања састанака препоручују се следеће мере: 

✓  При уласку у просторију у којој се одржава састанак, обавезна је дезинфекција 
руку за све и о томе поставитиобавештење. 

✓  Избегавати руковање и срдачно поздрављање. 

✓  Ограничити групне пословне састанке (до броја који је 

прописан одлуком/препоруком/упутством надлежнихоргана). 

✓  За састанке користити веће просторије како би се између учесника омогућила 
физичка дистанца од бар 2м. 

✓  Пре почетка и након састанка потребно је проветрити и дезинфиковати 

просторију (радне површине, кваке, коришћену апаратуруитд.). 

✓  Ограничити време трајања састанака на најмању меру, уколико је могуће до 

15минута. 

✓  Дати предност комуникацији путем телефона, интернета, конференцијских 

позиваитд. 
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4. ИНТЕРНАХИГИЈЕНА 

Мора се радити на подизању свести о значају интерне хигијене која обухвата 

организацију и контролу: ▪ стања и чистоће свих радних површина, ▪ хигијене 

санитарних просторија, ▪ хигијене амбалажних материјала и површина са којима 

запослени/друга лица долазе у контакт, ▪ чувања и употребе хемикалија. 

Интерну хигијену спроводити према следећим упутствима: 

✓  Радни дан треба започети природним проветравањем радног простора, отварањем 

врата и прозора (тамо где је томогуће). 

✓  Свакодневно, пре почетка рада морају бити пребрисане (дезинфиковане) 

радне површине са којима запослени долази у контакт као и опрему коју ће 

користити.Ж 

✓  За све запослене који раде у канцеларији важно је да се свакодневно дезинфикују 
радни столови, телефони, тастатуре, “миш”, хефталице, бушилице, хемијскеоловке. 

✓  У свакој смени у којој се организује рад мора се обезбедити да се чисти 

под и санитарни чвор. Подови се перу водом и раствором 

натријумхипохлорита. 

 

✓  Најмање једанпут у свакој смени се организује и дезинфекција овихповршина. 

✓  Забрањено је гомилање отпада, посебнохране. 

✓  Канте са комуналним отпадом се морају редовно празнити свакидан. 

 

5. РАДНЕ ПОВРШИНЕ, ЧАШЕ И ДРУГАОПРЕМА 

 

✓  Смањити кување кафе и чаја наминимум. 

✓  Не користити заједничке чаше, шоље,есцајг. 

✓  За прање чаша, шоља и других посуда и опреме који се користе за припрему 
топлих и хладних напитака се користи чиста топла вода идетерџент. 

✓  Уколико се користи вода из апарата, неоходна је редовна дезинфекција свих 

славина, ручица и делова који се хватају или притискају при пуњењучаша. 

Исто се односи на апарате за кафу. 

 

 

6. ХИГИЈЕНСКО ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И МОБИЛНИХ 

ТЕЛЕФОНА 

 

✓  Пре употребе рачунара дезинфиковати тастатуру, миш и подлогу за миш 

70% алкохолом. ✓Након употребе рачунарске опреме поновите 

истипоступак. 

✓  Мобилни телефон обрисати са свих страна више пута у току дана 70%алкохолом. 

✓  Фиксне телефоне дезинфиковати више пута у току дана истим поступком, а 
нарочито телефонскуслушалицу. 

 

7. ХИГИЈЕНСКЕ МЕРЕ ПРИЛИКОМ КОРИШЋЕЊА ЂАЧКОГАУТОБУСА: 

 

✓  У ђачкој торби увек држати средство за дезинфекцију (најбоље 70% алкохол), 

папирне марамице илиубрус. 

✓  По уласку у аутобус испрскати руке и обућу средством задезинфекцију. 

✓  Пре изласка из аутобуса (по завршетку вожње) возач аутобуса треба 
алкохолом испрскати руке, управљач, мењач и кључ одаутомобила. 

✓  Након изласка из аутобуса, испрскати алкохолом свакоседиште. 
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✓  У ђачком аутобусу избегавати седење један поред другог, већ један иза другог, 
најбоље дијагонално. 

✓  Препорука је да се у ђачком аутобусу превозе највише 15особа. 

8. ХИГИЈЕНСКЕ МЕРЕ ПРИЛИКОМ РАДА СА ПАПИРНИМДОКУМЕНТИМА 

✓  У току рада са папирном документацијом обавезна је употреба заштитних 

рукавица и заштитнемаске. 

✓  Поставити засебан радни сто/пулт за пријем/отпремудокументације. 

✓  Пријем документације вршити тако да лице које доноси документацију исту 

одложи на радни сто/пулт, након тога преузети документацију водећи рачуна да се 

увек одржава минимална дистанца између 2 лица од 2,0м. 

 

✓  Код потписиавања пријема докумената захтевати од лица којем је потребно 
потписати одређени документ да одржава дистанцу од најмање 2,0м. 

✓  Водити рачуна да за столом/пултом буде увек највише једна особа у истовреме. 

✓  Потписивање, као и држање документа се врши уз коришћење заштитних 

рукавица и заштитнемаске. 

✓  Запослени и посетиоци не смеју користити исту оловку за потписивањедокумената. 

✓  Отварање пристиглих паковања/коверти вршити за столом 
намењеном за документацију. 

✓  Коверат/амбалажу уколико није потребна, бацити у канту са осталимотпадом. 

9. ЗАШТИТНЕ РУКАВИЦЕ 

✓  Заштитне рукавице штите од директног контакта са прљавим и 
инфицираним површинама само ако се правилнокористе. 

✓  Ако са њима додирујете контаминиране површине, а затим телефон, хемијску 
оловку, своје одело, лице, онда оне не могу да спрече преносинфекције. 

✓  Рукавицама преносите инфекцију на све површине коједодирујете. 

✓  Отварајте врата ако је могуће без додиривања кваке (лактом), врата 

гурнитетелом, ногом, светло палите лактом,надлактицом. 

✓  Свако смањење контакта даје шансу да се смањи преносинфекције. 

10. ЗАШТИТНЕ МАСКЕ 

✓  Заштитне маске морају да носе сви који оставрују блиски контакт са другимособама. 

✓  Није свака респираторна инфекција изазавна корона вирусом, али 

свакослабљење имунитета за некога може битикобно. 

✓  Заштитне маске штите од директног удисања инфективног агенса само ако их 
правилно користите. 

✓  Једна маска се може користити само док се неовлажи. 

✓  Маска која се скине више се не може враћати на лице и поново користити, 

осим платнене која се може опратиоткувавањем. 

✓  Заштитна маска се не сме одлагати на радне површине, у џеп, остављати да виси 
око врата. Тако и сама постаје изворинфекције. 

 

11. ХИГИЈЕНА УЧЕНИЧКИХПРОСТОРИЈА 

Пре почетка наставе ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ проветрава и дезинфикује просторије (радне 

површине столова, столице, кваке, коришћену апаратуру компјутера у учионицама итд.). Редовно 

проветравати просторију, и подове брисати. 

На улазу у учионицама поставити пешкире наквашене раствором натријум 

хипохлорита. У свакој смени у којој се организује рад мора се обезбедити да се чисти 

под . Подови се перу водом и раствором натријум хипохлорита. 

12. ХИГИЈЕНАТОАЛЕТА 

✓  Тоалети се морају више пута у току смене чистити и дезинфиковати уз 

употребу средстава задезинфекцију. 
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✓  У тоалетима су обезбеђени лавабои са хигијенски исправном топлом и хладном 

водом, као и средства за прање руку и папирни убруси забрисање. 

✓  У сваку канту се морају поставитикесе. 

✓  Кесе се не смеју препуњавати и морају се редовномењати. 

✓  Кесе које се бацају се морају везати и одложити у контејнер са комуналнимотпадом. 

✓  Забрањено је коришћење заједничких крпа ипешкира. 

✓  Користити папирне убрусе за присање руку, искоришћење убрусе одмах 

одложити у канту. 

13. ЗАШТИТА ОД ПРЕНОСА ИНФЕКЦИЈЕ ДИРЕКТНИМКОНТАКТОМ 

✓  Забрањено је руковање, грљење и љубљење присусретима. 

✓  Сведите физички контакт са свима наминимум. 

✓  Не додирујте нос, очи, уста, лице пре него што добро оперетеруке. 

✓  Не користите платнене марамице за брисањеноса. 

✓  Не остављајте папирне марамице на сто и друге раднеповршине. 

Употребљене визире / наочаре (уколико се користе)дезинфиковати на следећи начин: 

✓  испрскати све површине визира 70% алкохолом уз помоћ боце сараспршивачем, 

✓  пребрисати папирним убрусом или оставити да сеосуши, 

✓  сваки запослени дезинфикује визир на почетку и на крају својесмене, 

✓  обавезно опрати руке на крају процеса дезинфекције. Правилна дезинфекција 
радних површина обухвата следећепоступке: 

✓  70 % алкохол је прва препорука за дезинфекцију свихповршина. 

✓  Испрскати површине и пребрисати их папирним убрусом или оставити површину 

да се осуши. 

✓  Алкохол користити за дезинфекцију свих површина са којима су запослени 
највише у контакту. 

✓  За време дезинфиковања површина користити заштитне рукавице. ✓На овај 

начин најбоље чувамо своје здравље и одржавамо неопходнухигијену. 

 

14. РЕАГОВАЊЕ У СЛУЧАЈУ СУМЊЕ ДА ЈЕ ЗАПОСЛЕНИ ЗАРАЖЕН 

ЗАРАЗНОМ БОЛЕШЋУ -COVIDOM-19, ИЛИ ДРУГОМ ЗАРАЗНОМБОЛЕШЋУ: 

Појавом првих симптома потребно је: 

✓  уколико приметите било који симптом болести да контактирате број телефона 

дома здравља/епидемиолога, 

✓  консултовати лекара, телефонски или одласком у најближуамбуланту, 

 

✓  ограничити контакт са здравим особама(„самоизолација“) 

✓  спречити ширење капљица респираторног тракта приликом кијања и 
кашљања (користити марамицу за једнократну употребу, односно кијање 

унадлактицу). 

✓  не долазити на посао уколико се јаве типични симптоми као што су грозница, 

кашаљ или потешкоће садисањем. 

Ако сумњате да сте заражени вирусом или неком заразном болешћу 

о томе одмах обавестите: 

✓  /непосредног руководиоца школе- или Лице за безбедност и здравље нараду 

✓  све особе са којима стекомуницирали, 

✓  лекара/дежурногепидемиолога. 
✓  Код првих сиптома, одмах уђите у поступак самоизолације, јавите се 
изабраном лекару/ епидемиологу у Институту за јавноздравље. 

За остале заразне болести контактирајте Институт за јавно здравље Србије 

"Др Милан Јовановић–Батут" (Др Суботића 5, Београд, тел: 011/2684566) или 

институте/заводе за јавно здравље на територији на којој боравите. 
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На основу Стручног упутства о организацји и реализацији образовно-васпитног рада 

у шк.2021/2022.години, примењује се посебан модел основног образовања и 

васпитања од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања, на основу 

инцијативе Министарства, а у складу са Законом. 

Образовно-васпитни рад планира се  кроз организацију : 

На основу одлуке Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 601-03-

00033/1/2021-15 од 27.08.2021. образовно – васпитни рад у ОШ „ Свети Сава“ у Врчину, 

школске 2021/2022. године започиње применом првог модела организације образовно 

васпитног рада, односно кроз непосредни образовно- васпитни рад. У складу са 

епидемиолошком ситуацијом, односно праћењу и одлукама од стране Тима за праћење и 

координисање примене превентивних мера у раду школа, школа је спремна да поред првог 

модела, организује образовно-васпитни рад и према другом и трећем моделу. 

Школа ради цео дан у две смене. Једну смену чине ученици 1,2,3, и 4. разреда, а другу смену 

похађају ученици 5,6,7, и 8. разреда. 

 

У издвојеном одељењу Доња Мала раде 2 смене, односно 4 одељења. Једна смена су 

ученици 1. и 2.  разреда, а друга 3. и 4. разреда.  

Смене се мењају сваких седам дана. 

Ове школске године бити 13 одељења од I до IV разреда од којих ће 4 имати наставу у 

издвојеном одељењу „Доња Мала“, улица Београдска 1, 11224 Врчин 

- објект школе, улица 29 новембра 15, 11224 Врчин похађа ће 13 одељења у смени V до VIII 

разреда. У супротној смени је 9 одељења I до IV разреда; 

2.2. Календар образовно-васпитног рада oсновне школе за школску 2020/2021. годину 

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

(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 ‒ др. закон, 10/19 и 6/20), 

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси 

ПРАВИЛНИК 

о календару образовно-васпитног рада oсновне школе за школску 2021/2022. годину 

Члан 1. 

Овим правилником утврђује се календар за остваривање образовно-васпитног рада 

основне школе за школску 2021/2022. годину. 

Члан 2. 

Обавезни и остали облици образовно-васпитног рада, утврђени прописаним планом и 

програмом за основне школе, планирају се годишњим планом рада. 

Члан 3. 

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

два полугодишта. 

Прво полугодиште почиње у среду, 1. септембра 2021. године, а завршава се у четвртак, 

30. децембра 2021. године. 

Друго полугодиште почиње у понедељак, 24. јануара 2022. године. 
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Друго полугодиште завршава се у уторак, 7. јуна 2022. године за ученике осмог разреда, 

односно у уторак, 21. јуна 2022. године за ученике од првог до седмог разреда. 

Члан 4. 

Обавезни облици образовно-васпитног рада из члана 1. овог правилника за ученике од 

првог до седмог разреда, остварују се у 36 петодневних наставних седмица, односно 180 

наставних дана. 

Образовно-васпитни рад за ученике осмог разрeда остварује се у 34 петодневне наставне 

седмице, односно 170 наставних дана. 

У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће 

да школе остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном броју наставних седмица 

и наставних дана на годишњем нивоу, могуће је одступање у броју до 5% од утврђеног броја 

петодневних наставних седмица, односно наставних дана. 

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

планом рада равномерно распореди дане у седмици, изузев у случају када због угрожености 

безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да дани у седмици, који су 

распоређени годишњим планом рада, буду равномерно распоређени. 

Сваки дан у седмици неопходно је да буде заступљен 36, односно 34 пута, изузев у случају 

када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће обезбедити да 

сваки дан у седмици буде заступљен утврђен број пута. 

Члан 6. 

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

Јесењи распуст почиње у четвртак, 11. новембра 2021. године, а завршава се у петак, 12. 

новембра 2021. године 

Зимски распуст почиње у петак, 31. децембра 2021. године, а завршава се у петак, 21. 

јануара 2022. године. 

Пролећни распуст почиње у петак, 22. априла 2022. године, а завршава се у уторак, 3. маја 

2022. године. 

За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у среду, 22. јуна 2022. 

године, а завршава се у среду, 31. августа 2022. године. За ученике осмог разреда летњи 

распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у среду, 31. августа 2022. године. 

Члан 7. 

У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и 

другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС”, бр. 43/01, 101/07 и 92/11). У 

школи се празнује радно Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Свети Сава – 

Дан духовности, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у 

Другом светском рату, Дан победе и Видовдан – спомен на Косовску битку. 

Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2021. године, 

Свети Сава 27. јануара 2022. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других 

жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2022. године, Дан победе 9. маја 2022. 

године и Видовдан ‒ спомен на Косовску битку 28. јуна 2022. године. 
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Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на српске 

жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава 

фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев кад падају у недељу.  

У школама се обележавају: 8. новембар 2021. године, као Дан просветних радника, 21. 

фебруар 2022. године, као Међународни дан матерњег језика и 10. април 2022. године, као дан 

сећања на Доситеја Обрадовића, великог српског просветитеља и првог српског министра 

просвете. 

Члан 8. 

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде у 

дане следећих верских празника, и то: 

1) православци – на први дан крсне славе; 

2) припадници исламске заједнице ‒ 2. маја 2022. године, на први дан Рамазанског бајрама 

и 9. јула 2022. године, на први дан Курбанског бајрама; 

3) припадници јеврејске заједнице – 16. септембра 2021. године, на први дан Јом Кипура; 

4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по грегоријанском 

календару – 25. децембра 2021. године, на први дан Божића; 

5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по јулијанском 

календару – 7. јануара 2022. године, на први дан Божића; 

6) припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по 

грегоријанском и јулијанском календару – почев од Великог петка, закључно са другим даном 

Васкрса (католици – од 15. до 18. априла 2022. године; православни од 22. до 25. априла 2022. 

године). 

Члан 9. 

Годишњим планом рада школа ће утврдити екскурзије и време када ће надокнадити 

наставне дане у којима су остварене екскурзије. 

Aко је дан школе наставни дан према календару, школа ће тај дан надокнадити на начин 

који утврди годишњим планом рада. 

Члан 10. 

Време саопштавања успеха ученика и подела ђачких књижица на крају првог 

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

Време поделе сведочанстава, као и време поделе диплома, школа утврђује годишњим 

планом рада, у складу са овим правилником. 

Свечана подела ђачких књижица, ученицима од првог до седмог разреда, на крају другог 

полугодишта, обавиће се у понедељак, 28. јуна 2022. године. 

Саопштавање успеха ученика музичке и балетске школе на крају другог полугодишта и 

подела сведочанстава и диплома обавиће се у складу са годишњим планом рада школе, у 

складу са овим правилником. 

Члан 11. 
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Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 25. марта 2022. године и у 

суботу, 26. марта 2022. године, а завршни испит у среду, 22. јуна 2022. године, у четвртак, 23. 

јуна 2022. године и у петак, 24. јуна 2022. године. 

Члан 12. 

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања ће у школској 2021/2022. години 

спровести следећа међународна испитивања: 

1) ICCS 2022 (главно тестирање) – у периоду од 21. марта 2022. године до 21. априла 2022. 

године (у истраживању учествују ученици изабраних одељења четвртог разреда у 

селектованим школама); 

2) TIMMS (пробно тестирање) ‒ у периоду од 1. марта 2022. године до 15. априла 2022. 

године (у истраживању учествују ученици изабраних одељења четвртог разреда у 

селектованим школама); 

3) ICILS (пробно тестирање) ‒ у периоду од фебруара до априла 2022. године (у 

истраживању учествују ученици изабраних одељења осмог разреда у селектованим школама). 

Члан 13. 

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основне школе за школску 

2021/2022. годину одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део. 

Члан 14. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије – Просветном гласнику”. 

Табеларни приказ без корекције 

Данис у седмици Прво полугодиште Друго полугодиште Укупан број 

наставних дана 

Понедељак 17 19 36 

Уторак 17 19 36 

Среда 18 19 37 

Четвртак 17 19 36 

Петак 16 19 35 

У току школске године  реализоваће се надокнада за петак : среда,18.05.2021реализоваће се као 

наставни дан за петак.  Дан школе 19.мај, надокнада ће се реализовати, по распореду за 

четвртак, у суботу 21.маја. 

 

Календар значајних активности 2021/2022. 

Све активности с ереализују у складу и уз потпуно поштовање превентивних 

епидемиолошких мера 

Време 

реализациje 
Садржај 

Задужени наставници за припрему и 

реализацију активности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праћење учешћа наших 

ученика у оквиру  активности и 

манифестација  на нивоу 

локалне заједнице и шире 

друштвене средине 

Директор и цео колектив 

Учешће у организацији и 

учествовање у реализацији 

активности организације 

Директор и чланови организације 

„Пријатељи деце“ 
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Током 

године 

 

 

„Пријатељи деце општине 

Гроцка“ 

Организација такмичења, 

активности и излета у оквиру 

Планинарске секције; 

Оријентиринг такмичења; 

Директор и професори физичког 

васпитања; координатор Александра 

Бојанић; 

Уређење школских просторија 

и дворишта 

Директор, одељењске старешине и цео 

колектив 

Уколико епидемиолошка 

ситуација дозволи, посете 

позоришту, биоскопу, 

музејима...., хуманитарне 

акције 

 

Директор, 

наставници предметне и разредне 

наставе, одељењске старешине и цео 

колектив   

Гостовање наше школе на 

музиким и друштвено 

културним манифестацијама у 

зависности од епидемиолошке 

ситуације и упутства МПНТР 

Директор, 

наставници предметне и разредне 

наставе, одељењске старешине и цео 

колектив   

Организација  и учешће на   

ликовним, литерарним и 

др.конкурсима  

Директор, наставници разредне 

наставе, наставници предметне 

наставе, руководиоци секција, 

школски библиотекар 

Сарадња са Задужбином Илије 

Коларца – онлајн укључивање 

у одабрана предавања 

Директор, цео колектив,  

Посете Храму Светих Апостола 

Петра и Павла у Врчину у 

зависности од епидемиолошке 

ситуације и упутства МПНТР 

Вероучитељи и ученици 1 – 8. разреда 

Реализација радионица у 

оквиру програма „Школа без 

насиља“ 

Директор, чланови тима, одељењске 

старешине и цео колектив;  

Програм професионалне 

оријентације на преласку у 

средњу школу 

Директор, чланови тима, одељењске 

старешине седмог и осмог разреда;  

Координатор тима Мирјана Терзић – 

школски психолог;  

Заједнички родитељски 

састанци на нивоу сваког  

разреда  

 

Директор, одељењске старешине, 

стручни сарадници; 

Пријем будућих 

првака,упознавање са школом 

Директор, одељењске старешине  IV 

разреда, стручни сарадници; 

Током 

године 

 

Студијска путовања колектива 

школе у зависности од 

епидемиолошке ситуације и 

упутства МПНТР 

Директор, чланови  колектива 

Током 

године 

 

Имплементирање  у настави  

знања стечених током пројекта 

мобилности „Implementation of 

ICT tools and innovative 

teaching skills at school“број  

Директор  и чланови колектива 
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2017 – 1 – RS01 – КА101 – 

000098,  а у оквиру Ерасмус 

пројекта 

Током 

године 

(1.12.2021.-

1.06.2023.) 

Реализацијапројектнихактивнос

ти у оквируЕрасмуспројекта 

“Eat Healthy – live healthy” 

Form ID КА 122-SCH-

A64D46A9 

(наконодобрењапројекта) 

Директор, чланови Тима, и учесници у 

реализацији пројекта  

Током 

године 

 

Међународна сарадња са 

школама у Марибору и 

Зворнику 

Директор, чланови организационог 

тима и чланови колектива који 

учествују у реализацији; 

Током 

године 

 

Реализација програма „ Основи 

безбедности деце“  

Директор, одељењске 

старешине,стручни сарадници,  МУП 

Током 

године 

 

Реализација пројектних 

активности “Изабери боју и 

рециклирај“ 

Директор, стручни сарадници, 

наставници предметне и разредне 

наставе, одељењске старешине  

 

Септембар 

Свечаност поводом пријема 

нове генерације првака у 

складу са епидемиолошким 

мерама 

Директор,  наставници разредне 

наставе, стручни сарадници и 

руководиоци драмско рецитаторских 

секција; 

Свечаност поводом пријема 

нове генерације петака у 

складу са епидемиолошким 

мерама 

Директор, наставници разредне 

наставе, стручни сарадници и 

руководиоци драмско рецитаторских 

секција; 

Припрема и реализација 

иницијалних тестирања 

ученика 

Директор, стручни сарадници,  

наставници разредне наставе, 

одељењске старешине и предметни 

наставници; 

Предавање о безбедности у 

саобраћају за ученике првог 

разреда  

Сарадња са МУП-ом и локалном ПУ, 

координатори, одељењске старешине 

првог разреда; 

Ђаци прваци у библиотеци   
Наставници разредне наставе првог 

разреда и школски библиотекар; 

 

 8. септембар -

 Међународниданписмености

 (признатод УН) 

 21. септембар -

 Међународниданмира (призн

атод УН, 

СветскиданборбепротивАлцх

ајмеровеболести) 

 26. септембар –

 Европскиданјезика 

Директор и цео колектив 

 

 

Октобар 

Центар за промоцију науке 
Директор, наставници биологије,  

физике и хемије; 

Реализација манифестација, 

програма и активности током 

Дечије недеље у складу са 

превентивним 

Директор, Чланови ПД Гроцка, 

наставници разредне наставе, 

наставници предметне наставе, 

одељењске старешине, стручни 

https://sr.wikipedia.org/wiki/8._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/Me%C4%91unarodni_dan_pismenosti
https://sr.wikipedia.org/wiki/Me%C4%91unarodni_dan_pismenosti
https://sr.wikipedia.org/wiki/21._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/26._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
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епидемиолошким мерама сарадници; 

Драмска радионица, представа 

у складу са превентивним 

епидемиолошким мерама и 

упутства МПНТР 

Директор, руководиоци драмске 

радионице;  

Дан ослобођења Врчина 14. 

октобар 

Директор, секретар и чланови 

колектива; 

 

Јесењи школски крос у складу 

са превентивним 

епидемиолошким мерама и 

упутства МПНТР 

Директор, наставници разредне 

наставе, одељењске старешине  и 

наставници физичког васпитања; 

Посета „Сајму књига“ у складу 

са превентивним 

епидемиолошким мерама и 

упутства МПНТР 

Директор, наставници српског језика и 

школски библиотекар; 

 

 

 16. октобар -

 Светскиданхране (признатод 

УН) 

 16. октобар -

 Светскиданхлеба 

 

Директор и цео колектив 

 

 

Октобар –   

мај 

Екскурзије, излети, зимовања и 

летовања  (I – VIII разред) у 

складу са превентивним 

епидемиолошким мерама и 

упутства МПНТР 

Директор, наставници разредне 

наставе,  наставници предметне 

наставе, одељењске старешине; 

Настава у природи  (I – IV раз.) 

у складу са превентивним 

епидемиолошким мерама и 

упутства МПНТР 

Директор, 

наставници разредне наставе;  

септембар 

и мај 

„Недеља школског спорта“ у 

складу са превентивним 

епидемиолошким мерама и 

упутства МПНТР 

Директор, наст.разредне наставе, 

одељењске старешине  и наст. физичког в. 

Новембар 

Свечаност поводом 

обележавања Дана просветних 

радника 

Директор, цео колектив, одељењске 

старешине,  руководиоци драмско – 

рецитаторских, музичких, ликовних и 

др.секција; 

 

 10. новембар– Даннауке 

 20. новембар -

 Светскиданправадетета (при

знатод УН) 

 21. новембар -

 Светскидантелевизије (призн

атод УН) 

 

Директор и цео колектив 

Децембар 

 

Драмска радионица, представа 

у складу са превентивним 

епидемиолошким мерама и 

Директор, руководиоци драмске 

радионице;  

https://sr.wikipedia.org/wiki/16._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/16._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D1%85%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/20._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/21._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B5&action=edit&redlink=1
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упутства МПНТР 

Организована посета 

„Фестивалу науке“ у складу са 

превентивним 

епидемиолошким мерама и 

упутства МПНТР 

Директор, наставници биологије, 

хемије, физике и одељењске 

старешине; 

У складу са превентивним 

епидемиолошким мерама и 

упутства МПНТР 

Новогодишње свечаности: 

- Радионице са родитељима  

- Базар дечијег стваралаштва 

- Изложба ликовних радова 

- Израда и подела 

новогодишњих честитки 

- Подела пакетића 

-Новогодишњи литерарни и  

ликовни  конкурс  

Директор, наставници разредне 

наставе, одељењске старешине, 

руководилац и чланови УП, 

наставници музичке и ликовне 

културе, секретар; 

 

 10. децембар -

 Светскиданљудскихправа (п

ризнатод УН) 

 

Директор и цео колектив 

Јануар 

 

Штампање и издавање 

школског часописа „Ђачки 

хоризонти“ 

Директор , уредник школског 

часописа проф. српског језика и 

школски библиотекар;  

У складу са превентивним 

епидемиолошким мерама и 

упутства МПНТР Радионице, 

спортске активности, 

зимовања, ... током зимског 

распуста 

Директор и чланови Тима за 

реализацију; 

У складу са превентивним 

епидемиолошким мерама и 

упутства МПНТР „Савини  

дани “ 

- Изложба ликовних радова 

- Школски час посвећен 

личности и делу Светог Саве 

- Светосавска академија 

Директор,  Тим за реализацију, цео 

колектив; 

27. јануар 

У складу са превентивним 

епидемиолошким мерама и 

упутства МПНТР Прослава 

школске славе Свети Сава 

- Присуствовање Литургији у 

Храму 

- Резање славског колача 

- Свечана Академија 

- Додела награда за постигнућа 

на такмичењима 

- Пријем за наставнике и 

званице 

Директор,  Тим за реализацију, цео 

колектив; 

https://sr.wikipedia.org/wiki/10._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D1%99%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Фебруар – 

март 

У складу са превентивним 

епидемиолошким мерама и 

упутства МПНТР Школска 

такмичења из математике, 

српског језика, страних језика, 

природних и друштвених 

наука, Младих техничара...  и 

спортска такмичења 

Директор, предметни наставници,  

ментори секција;  

 

 9.фебруар 

Дансигурногинтернета 

 21. фебруар -

 Међународниданматерњегјез

ика (признатод УН) 

 Трећасреда у 

фебруаруМеђународниданбо

рбепротиввршњачкогнасиља  

-Данрозихмајица 

Директор и цео колектив 

Фебруар-

март 

Ликовни конкурс карикатуре 

„Мали Пјер“ 

Директор, руководиоци ликовних 

секција; 

Драмска радионица – представа 

у „Пан театру“* У складу са 

превентивним 

епидемиолошким мерама и 

упутства МПНТР 

Директор, руководиоци драмске 

радионице и школски библиотекар;  

Март 

Организација  и реализација 

школског такмичења у 

рецитовању у складу са 

превентивним 

епидемиолошким мерама и 

упутства МПНТР 

Директор, руководиоци драмско – 

рецитаторских секција, наставници 

разредне наставе, српског језика и 

школски библиотекар;  

Ликовне радионице и приредбе 

за  8. Март  у складу са 

превентивним 

епидемиолошким мерама и 

упутства МПНТР 

Одељењске старешине  

 

Математичко такмичење 

„Мислиша“  у складу са 

превентивним 

епидемиолошким мерама и 

упутства МПНТР 

Директор и цео колектив; координатор 

проф. разредне наставе Љиљана 

Кнежевић; 

 

 

 8. март -

 ДанУједињенихнацијазаправ

ажена и 

међународнимир (признатод 

УН) 

 21. март - Светскиданпоезије 

 21. март - Светскиданшума 

21.март - ДангоранаСрбије 

 22. март -

 Светскиданвода (признатод 

УН) 

 

Директор и цео колектив 

https://sr.wikipedia.org/wiki/21._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%9A%D0%B5%D0%B3_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%9A%D0%B5%D0%B3_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/8._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/21._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/21._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/22._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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Према 

календару 

Министар

ства 

Општинска и градска 

такмичења из математике, 

српског језика, страних језика, 

природних и друштвених 

наука, Младих техничара и 

спортска такмичења... 

Директор, предметни наставници, 

ментори секција; 

Април 

Пролећни школски крос 

реализација  у складу са 

превентивним 

епидемиолошким мерама и 

упутства МПНТР 

Директор, наставници разредне 

наставе, одељењске старешине  и 

наставници физичког васпитања 

 

 7. април -

 Светскиданздравља (признат

од УН) 

 22. април - ДанпланетеЗемље 

 23. април - Светскиданкњига 

и ауторскихправа (признатод 

УН) 

 29. април – Светскиданплеса 

 

Директор и цео колектив 

Април – 

мај 

Ускршње свечаности: 

реализација  у складу са 

превентивним 

епидемиолошким мерама и 

упутства МПНТР 

-Изложба дечијег стваралаштва 

„Ускршње јаје“ 

-Изложба ликовних радова 

-Карневал  

-Спортска такмичења 

Директор, наставници верске наставе, 

наставници предметне и  разредне 

наставе и одељењске старешине, 

руководиоци ликовних секција; 

Мај и 

септембар 

„Недеља школског спорта“- У 

складу са превентивним 

епидемиолошким мерама и 

упутства МПНТР 

Директор, наставници разредне 

наставе, одељењске старешине  и 

наставници физичког васпитања 

Мај 

 

Willkommenтакмичењаза 

ученике 5 – 8. разреда у 

знањуенглеског и 

немачкогјезика- реализација  у 

складу са превентивним 

епидемиолошким мерама и 

упутства МПНТР 

Директор, наставници енглеског и 

немачког језика, библиотекар;  

Такмичење за ученике 4. 

разреда у квизу „Шта знаш о 

Црвеном крсту“ – реализација  

у складу са превентивним 

епидемиолошким мерама и 

упутства МПНТР 

Директор, одељењске старешине 4. 

разреда; 

Поклоничко путовање -У 

складу са превентивним 

епидемиолошким мерама и 

упутства МПНТР 

Директор и вероучитељи 

https://sr.wikipedia.org/wiki/7._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%99%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/22._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%99%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/23._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B3%D0%B5_%D0%B8_%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B3%D0%B5_%D0%B8_%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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 4. мај -

 Међународниданватрогасаца 

 8. мај -

 Светскиданцрвеногкрста 

 9.мај – ДанЕвропе 

 18. мај –

 Међународниданмузеја 

 31. мај -

 Светскиданбездуванскогдим

а (признатод УН) 

Директор и цео колектив 

19.  мај 

 Прослава Дана школе – 

реализација  у складу са 

превентивним епидемиолошким 

мерама и упутства МПНТР 

 

Директор  Тим за реализацију, цео 

колектив; 

Мај – јун 

Такмичење у глуми – кратке и 

дуге драмске форме- 

реализација  у складу са 

превентивним 

епидемиолошким мерама и 

упутства МПНТР 

Директор, руководиоци драмске 

радионице; 

Мај – јун 

Драмска радионица, представа- 

реализација  у складу са 

превентивним 

епидемиолошким мерама и 

упутства МПНТР 

Директор, руководиоци драмске 

радионице; 

Мај 

Заједничко дружење ученика 

осмог разреда – последњег 

наставног дана, реализација  у 

складу са превентивним 

епидемиолошким мерама и 

упутства МПНТР 

Директор, одељењске старешине, 

руководилац Ученичког парламента; 

 

 

 

 

Јун 

 

Наградна екскурзија за ученике 

који су постигли изузетне 

резултате на такмичењима – 

реализација  у складу са 

превентивним 

епидемиолошким мерама и 

упутства МПНТР 

Директор, наставници који иду са 

ученицима; 

 

Заједничко дружење ученика 

четвртог  разреда и родитељски 

састанак – последњег 

наставног дана – реализација у 

складу са превентивним 

епидемиолошким мерама и 

упутства МПНТР 

Директор, одељењске старешине 

четвртог и будућег петог  разреда, 

представник родитеља ученика 

четвртог разреда; 

Завршне приредбе  у оквиру 

одељењских заједница – 

реализација  

Директор, одељењске старешине; 

Припремна настава  

за ученике VIII разреда -  
Директор, предметни  наставници;  

https://sr.wikipedia.org/wiki/4._%D0%BC%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/8._%D0%BC%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D1%86%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3_%D0%BA%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/18._%D0%BC%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/31._%D0%BC%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3_%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3_%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B0
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Пријем за носиоце Вукове 

дипломе,  „Ђака“ и „Спортисту 

генерације“ у Општини 

Директор, награђени ученици, 

одељењске старешине; 

Припреме и реализација 

завршног испита и уписа 

ученика осмог разреда у 

средње школе 

Директор, цео колектив; 

Матурско вече -у складу са 

превентивним 

епидемиолошким мерама и 

упутства МПНТР 

Директор, одељењске старешине, 

учитељи, званице; 

Подела ђачких књижица и 

сведочанстава (свечаности у 

оквиру одељењских заједница) 

Директор, одељењске старешине 

Свечана додела сведочанстава 

матурантима 

Директор, секретар, одељењске 

старешине; 

 

 5. јун -

 Светскиданзаштитеживотнес

редине (признатод УН) 

 

Директор и цео колектив 

 

Јун/јул 

Међуодељењска размена 

уџбеникау складу са 

превентивним 

епидемиолошким мерама и 

упутства МПНТР 

Директор, одељењске старешине,  

координатори Данијела Апостоловић 

и Снежана Теофиловић 

https://sr.wikipedia.org/wiki/5._%D1%98%D1%83%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%B7%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%B7%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5
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ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА СПОРТСКУ НЕДЕЉУ 

ОД 20. ДО 24.09.2021. ГОДИНЕ 

(ПРВО  ПОЛУГОДИШТЕ) 

 

ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА СПОРТСКУ НЕДЕЉУ 

 

ОД 09. ДО 13.05.2022. ГОДИНЕ 

 

(ДРУГО  ПОЛУГОДИШТЕ) 

 

АКТИВНОСТ РЕАЛИЗАТОРИ ВРЕМЕ 

Међуодељењска такмичењаI-

IV(између две ватре) 

Међуодељењска такмичења V-VIII 

(кошарка) 

Наставници физичког 

васпитања и учитељи 

Понедељак, 20.09.2021. 

године 

Полигон спретности (ученици од I до 

VIIIразреда) 

 

Наставници физичког 

васпитања и учитељи 
Уторак, 21.09.2021. године 

Игре спретности и издржљивости 

(ученици од I до VIII разреда) 

Наставници физичког 

васпитања и учитељи 
Среда, 22.09.2021. године 

Међуодељењска такмичења I-IV 

 (мали фудбал) 

Међуодељењска такмичења V-VIII 

(мали фудбал) 

Наставници физичког 

васпитања и учитељи 

Четвртак, 23.09.2021. 

године 

Крос 

(ученици од I до VIII разреда) 

Наставници физичког 

васпитања и учитељи 
Петак, 24.09.2021. године 

АКТИВНОСТ 

 
РЕАЛИЗАТОРИ ВРЕМЕ 

Међуодељењска такмичењаI-

IV(између две ватре) 

Међуодељењска такмичења V-VIII 

(кошарка) 

Наставници физичког 

васпитања и учитељи 

Понедељак, 09.05.2022. 

године 

Полигон спретности (ученици од I до 

VIII разреда) 

 

Наставници физичког 

васпитања и учитељи 
Уторак, 10.05.2022. године 

Игре спретности и издржљивости 

(ученици од I до VIII разреда) 

Наставници физичког 

васпитања и учитељи 
Среда, 11.05.2022. године 

Међуодељењска такмичења I-IV 

 (мали фудбал) 

Међуодељењска такмичења V-VIII 

(мали фудбал) 

Наставници физичког 

васпитања и учитељи 

Четвртак, 12.05.2022. 

године 

Крос 

(ученици од I до VIII разреда) 

Наставници физичког 

васпитања и учитељи 
Петак, 13.05.2022. године 
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Основна школа „Свети Сава“, Врчин 
29. новембра 15, 11224 Врчин 

 

2.3Распоред школског звона у ОШ „Свети Сава“ у Врчину  

за школску 2021/22. Годину-Централна школа 

 

Прва смена I – IV разред 

I - IV разред пре подне Време рада 

Први час  07:55  до 08:40    одмор    15  минута 

Други час 08:55  до 09:40    одмор    15  минута 

Трећи час 09:55  до 10:40   одмор      5  минута 

Четврти час 10:45  до 11:30    одмор     5  минута 

Пети час 11:35  до 12:20    одмор     5  минута 

Шести час 12:25  до 13:10     

 

 

 

V - VIII разред после подне Време рада 

Први час  13:25  до 14:10    одмор     5  минута 

Други час  14:15  до 15:00    одмор    15  минута 

Трећи час 15:15  до 16:00    одмор    15  минута 

Четврти час 16:15  до 17:00    одмор     5  минута 

Пети час 17:05  до 17:50    одмор     5  минута 

Шести час 17:55  до 18:40    одмор     5  минута 

Седми час 18:45  до 19:30    одмор     5  минута 

Осми час 19:35  до 20:20     

 

Прва смена V–VIII разред 

V - VIII разред пре подне Време рада 

Први час  07:25  до 08:10    одмор     5  минута 

Други час 08:15  до 09:00    одмор    15  минута 

Трећи час 09:15  до 10:00    одмор    15  минута 

Четврти час 10:15  до 11:00    одмор     5  минута 

Пети час 11:05  до 11:50    одмор     5  минута 

Шести час 11:55  до 12:40    одмор     5  минута 

Седми час 12:45  до 13:30    одмор     5  минута 

Осми час 13:35  до 14:20     

 I - IV разред после подне Време рада 

 Први час                 13:55  до 14:40    одмор   15  минута 

Други час                                 14:55  до 15:40    одмор   15  минута 

Трећи час                         15:55  до 16:40    одмор    5  минута 

Четврти час                         16:45  до 17:30    одмор    5  минута 

Пети час  17:35  до 18:20     одмор    5  минута 

Шести час   17:35  до 18:20      
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Дневни режим рада и  

распоред школског звона у ОШ „Свети Сава“ у Врчину  
Издвојено одељење „Доња Мала“ 

за школску 2021/22.годину 
 

(У централној школи прва смена I – II разред) 
 

„Доња Мала“ I - II разред пре подне Време рада 

Први час  07:55  до 08:40    одмор    15  минута 

Други час 08:55  до 09:40    одмор    15  минута 

Трећи час 09:55  до 10:40   одмор      5  минута 

Четврти час 10:45  до 11:30    одмор     5  минута 

Пети час 11:35  до 12:20    одмор     5  минута 

 

 „Доња Мала“ III - IV разред после подне Време рада 

Први час  13:55  до 14:40    одмор   15  минута 

Други час  14:55  до 15:40    одмор   15  минута 

Трећи час 15:55  до 16:40    одмор    5  минута 

Четврти час 16:45  до 17:30    одмор    5  минута 

Пети час 17:35  до 18:20 

 

 
(У централној школи прва смена  V–VIII разред) 

 

„Доња Мала“ III - IV разред пре подне Време рада 

Први час  07:55  до 08:40    одмор    15  минута 

Други час 08:55  до 09:40    одмор    15  минута 

Трећи час 09:55  до 10:40   одмор      5  минута 

Четврти час 10:45  до 11:30    одмор     5  минута 

Пети час 11:35  до 12:20     

 

„Доња Мала“ I - II разред после подне Време рада 

Први час  13:55  до 14:40    одмор   15  минута 

Други час  14:55  до 15:40    одмор   15  минута 

Трећи час 15:55  до 16:40    одмор    5  минута 

Четврти час 16:45  до 17:30    одмор    5  минута 

Пети час 17:35  до 18:20 
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       Учионица17 

      Ликовна култура 
       Марина Митрић 

 

 

     
  

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 
 

Учионице 18 и 19 

Продужениборавак 
СузанаРајић  

 

Учионица 16 
 

Музичка култура             Зборница 
МилаЂачић 

 
  

 

Учионица1                 Учионица2 

3/1                                             4/2    СЕКРЕТАР 
ГорданаАпостоловић              РадицаКостадиновић 

 

Географија                   Српскијезик    
Драгана Митрић                         СунчицаЂорђевић    

     
      

      

                                                                                   БЛАГАЈНИК    ДИРЕКТОР  

   

     

 

 

 

 

 

Учионица6 
 

2/1  
Милан Сантрач 

 

Немачки јeзик 
Ранка Ступар 

Александра Гајачки 

 

 

 
 

Учионица5 
 

1/2 
ЈеленаКозлина 

 

 

Српски језик 
СлађанаВагић 

 

Учионица4 
 

1/1 
МирјанаЈашић 

 

 

Српски језик 
Марија Старчевић 

 

 Учионица3 
 

Историја 

Данијела Апостоловић 

 

2/2 БојанаТеофиловић 

Основна 

школа 

„Свети Сава“ 

у Врчину 

Распоред 

учионица 
- приземље - 

 
Фискултурнасала 

 

 

МиланЈерковић 

АлександраБојанић 

 

 

 

 
 

 

01. 09. 2021. 
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       Учионица13   

     Веронаука 
       Душан Петровић 

       Марко Младеновић 
 

 

     
  

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

Учионица 14           Учионица 15                              
Физика                         Биологија 

 
Златана Ђорђевић                           ЈеленаВукчевић 

 

Хемија                         ЈеленаМилосављевић 

Милица Максимовић 

  

 

Учионица7                    Учионица8   ПЕДАГОГ  

4/1                                                                                       ПСИХОЛОГ 

                                                                                                                                                                                                   ЛОГОПЕД 

 
                                                              ЉиљанаКнежевић   

 

 Математика                        ТиО    
ИванаБрашанчевић    

Ненад Кнежевић                               ЗлатанаЂорђевић     

                                       Снежа Шкипина    
      

                                                                                                                                                                  МУЗИЧКА                       БИБЛИОТЕКА  

                            ШКОЛА 

     

     

 

  

Учионица12 
 
 

Енглески јeзик 
Горица Апостоловић 

Милена Петровић 

Драгана Ристић 

 

 

 
 

Учионица11 
 

4/3 
Милена Јанковић 

 
 

Математика 
Сања Соколов 

 

Учионица10 
 

3/2 
Драгана Гајић 

 
 

Математика 
Горица Милошевић 

 

Учионица9 
 

 

Инторматика 
ИванаБрашанчевић 

ИванаМихајловић 

СнежаШкипина 
 
 

 

Основна школа 

„Свети Сава“ 

у Врчину 

 

Распоред 

учионица 

- спрат- 
 

 

 

 

 
 

 

01. 09. 2021. 
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ДНЕВНИ РЕД ВОЖЊЕ ЂАЧКОГ АУТОБУСА 

школска 2021/22. година 
  

АВАЛА - РАМНИЦЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Стајалиште ђачког аутобуса ЂАЦИ: I-IV разред ЂАЦИ: V-VIII разред 

 Полазак у школу 

пре подне 

Полазак у школу 

пре подне 

1. КАРАГАЧА / ЗУЦЕ 7:00 6:40 

2.  АВАЛА- Лазовић 7:05 6:45 

3. ЈАРИЧИШТЕ 7:10 6:50 

4. ЖЕЛ. СТАНИЦА 7:15 7:00 

5.ШКОЛА 7:20 7:05 

6. РАМНИЦЕ 7:30 7:10 

8.ШКОЛА 7:40 7:15 

ПОЧЕТАК НАСТАВЕ 7:55 7:25 

 
 

 ЂАЦИ   I-IV разред ЂАЦИ: V-VIII разред 

Повратак из школе Повратак из школе 

                                                                                    пре подне                            пре подне 

КРАЈ НАСТАВЕ 12:20 12:40 

1. ОСНОВНА ШКОЛА 12:25 12:45 

2. ЖЕЛ. СТАНИЦА 12:30 12:50 

3.  ЈАРИЧИШТЕ 12:40 12:55 

4. АВАЛА – Лазовић 12:44 13:00 

5. КАРАГАЧА / ЗУЦЕ 12:53 13:10 

6.РАМНИЦЕ 13:10 13:25 

8.  ОСНОВНА ШКОЛА 13:19 13:35 

ПОЧЕТАК НАСТАВЕ  13:25 13:55 

 

ЂАЦИ  V-VIII разред ЂАЦИ   I-IV разред 

Повратак из школе Повратак из школе 

                                                                                    после подне                          после подне 

КРАЈ  НАСТАВЕ 18:40 18:20 

1.ОСНОВНА ШКОЛА 18:45 18:25 

2. ЖЕЛ. СТАНИЦА 18:50 18:30 

3.  ЈАРИЧИШТЕ 18:55 18:35 

4.     АВАЛА – Лазовић 19:00 18:40 

5.   КАРАГАЧА / ЗУЦЕ 19:10 18:50 

6.  РАМНИЦЕ 19:25 19:05 
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ДНЕВНИ РЕД ВОЖЊЕ ЂАЧКОГ АУТОБУСА 

школска 2021/22. година 

 
ЈАНКОВИЋИ – ТРАНШПЕД – ЦАРИНО НАСЕЉЕ 

 

 

 

 

 

 

 

     Стајалиште ђачког аутобуса ЂАЦИ: I-IV разред ЂАЦИ: V-VIII разред 

 Полазак у школу 

пре подне 

Полазак у школу 

пре подне 

1.ТРАНШПЕД 7:05 6:35 

2.  ШКОЛА „ДОЊА МАЛА“ 7:15 6:45 

3.БАРЕ 7:20 6:50 

4.  РЕПНИЦА (ЈАНКОВИЋИ) 7:30 7:00 

5. ШКОЛА „ДОЊА МАЛА“ 7:40 7:10 

6.  ЦАРИНО НАСЕЉЕ 7:45 7:15 

5.ШКОЛА 7:50 7:20 

ПОЧЕТАК НАСТАВЕ 7:55 7:25 
 

 ЂАЦИ   I-IV разред ЂАЦИ: V-VIII разред 

Повратак из школе Повратак из школе 

                                                                                    пре подне                            пре подне 

КРАЈ НАСТАВЕ 12.20 12:40 

6. ОСНОВНА ШКОЛА 12:25 12:45 

7.  ЦАРИНО НАСЕЉЕ 12:30 12:50 

3.  ШКОЛА „ДОЊА МАЛА“ 12:35 12:55 

4.ТРАНШПЕД - КОЛОНИЈА  12:45 13:05 

6. ШКОЛА „ДОЊА МАЛА“ 12:55 13:15 

7.  БАРЕ 13:00 13:20 

8.  РЕПНИЦА (ЈАНКОВИЋИ) 13.05 13:25 

9. ШКОЛА „ДОЊА МАЛА“ 13:15 13:35 

10.ШКОЛА 13:20 13:40 

ПОЧЕТАК НАСТАВЕ  13:25 13:55 

 

ЂАЦИ  V-VIII разред ЂАЦИ   I-IV разред 

Повратак из школе Повратак из школе 

                                                                                    после подне                          после подне 

КРАЈ НАСТАВЕ 18.40 18:20 

1.ОСНОВНА ШКОЛА 18:45 18:25 

2.ЦАРИНО НАСЕЉЕ 18:50 18:30 

3. ШКОЛА „ДОЊА МАЛА“ 19:00 18:40 

4. БАРЕ 19:05 18:45 

5.  РЕПНИЦА (ЈАНКОВИЋИ) 19:10 18:50 

6.  ШКОЛА „ДОЊА МАЛА“ 19:15 18:55 

7. ТРАНШПЕД 19:25 19:05 
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ДНЕВНИ РЕД ВОЖЊЕ ЂАЧКОГ АУТОБУСА 

школска 2021/22. година 
  

ПРЊАВОР - КАСАПОВАЦ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Стајалиште ђачког аутобуса ЂАЦИ: I-IV разред ЂАЦИ: V-VIII разред 

 Полазак у школу 

пре подне 

Полазак у школу 

пре подне 

1. ПРЊАВОР 6:55 6:30 

2.   СРЕДЊИ ПРЊАВОР 7:00 6:35 

3.    Насеље „Драгослава Станковића“ 7:10 6:45 

4.   СТАНОВИ 7:15 6:50 

5. ШКОЛА 7:20 7:00 

6. КАСАПОВАЦ 7:30 7:10 

9.ШКОЛА 7:40 7:20 

ПОЧЕТАК НАСТАВЕ 7:55 7:25 

 
 

 ЂАЦИ   I-IV разред ЂАЦИ: V-VIII разред 

Повратак из школе Повратак из школе 

                                                                                    пре подне                            пре подне 

КРАЈ НАСТАВЕ 12:20 12:40 

8. ОСНОВНА ШКОЛА 12:25 12:45 

9. СТАНОВИ 12:30 12:50 

10. Насеље „Драгослава 

Станковића“ 

12:35 12:55 

11.  СРЕДЊИ ПРЊАВОР 12:45 13:05 

12.  ПРЊАВОР 12:50 13:10 

6. КАСАПОВАЦ 13:05 13:25 

7.  ОСНОВНА ШКОЛА 13:15 13:35 

ПОЧЕТАК НАСТАВЕ  13:25 13:55 

 

ЂАЦИ  V-VIII разред ЂАЦИ   I-IV разред 

Повратак из школе Повратак из школе 

                                                                                    после подне                          после подне 

КРАЈ  НАСТАВЕ 18:40 18:20 

1.ОСНОВНА ШКОЛА 18:45 18:25 

2. СТАНОВИ 18:50 18:30 

3.  Насеље „Драгослава Станковића“ 18:55 18:35 

4.    СРЕДЊИ ПРЊАВОР 19:05 18:45 

5.  ПРЊАВОР 19:10 18:50 

6.  КАСАПОВАЦ 19:25 19:05 
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2.6 Табеларни преглед бројног стања ученика 

             Основнa школa   „Свети Сава“  у Врчину, школска 2021/2022. година 

    Презиме и име 

одељењског старешине 
Одељење 

Бројно стање 
на почетку школске године 

Број           

дечака 
Број 

девојчица 
Укупан број 

ученика 

Јашић Мирјана I-1 17 12 29 

Козлина Јелена I-2 15 14 29 

Алавања Верица I-3 12 6 18 

 3 одељења 44 32 76 

Сантрач Милан II-1 12 11 23 

Теофиловић Бојана II-2 11 12 23 

Вагић Љубинка II-3 13 16 29 

 3 одељења 36  39 75 

Гордана Апостоловић III-1 16 12 28 

Драгана Гајић III-2 17 11 28 

Ана Синђелић III-3 9 8 17 

 3 одељења 42 31 73 

Кнежевић Љиљана IV-1 10 13 23 

Костадиновић Радица IV-2 11 11 22 

Јанковић Милена IV-3 13 12 25 

Вагић Слађана IV -4 10 5 15 

 4 одељења 44 41 85 

I-IV 13 одељења 166 143 309 

Ступар Ранка V-1 10 13 23 

Петровић Милена V-2 11 12 23 

Ивана Брашанчевић V-3 10 13 23 

 3 одељења 31 38 69 

Милошевић Горица VI-1 14 11 25 

Апостоловић Данијела VI-2 14 12 26 

Петровић Душан VI-3 14 12 26 

 3 одељења 42 35 77 

Сања Соколов VII-1 13 10 23 

Снежа Шкипина VII-2 11 12 23 

Јелена Вукчевић VII-3 11 10 21 

Слађана Вагић VII -4 11 12 23 

 4 одељења 46 44 90 

Апостоловић Горица VIII-1 12 8 20 

Ђорђевић Сунчица VIII-2 12 8 20 

Златана Ђорђевић VIII-3 13 8 21 

 3 одељења 37 24 61 

V-VIII 13 одељења 156 141 297 

Σ 26 одељења 322 284 606 
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 2.7  Табеларни преглед бројног стања ученика – Верска н./ Грађанско в. 

Основнa школa   „Свети Сава“  у Врчину, школска 2021/2022. година 

    Одељењски  

             старешина 

Разред 

и 

одеље

ње 

Уку

пан 

број 

уче

ник

а 

Бројно стање ученика за наставу грађанског васпитања или веронауке 

В Е Р О Н А У К А Г Р А Ђ А Н С К О 
Укупно 

(по разреду) 

М Ж 

ВЕРОНАУКА 
       Укупан 

број ученика 

 

ВЕРОНАУКА 

М Ж 

 ГРАЂАНСКО 
       Укупан 

број ученика 

 

ГРАЂАНСКО 

 

Веро

наук

а  

 

Гра

ђан

ско 

Јашић Мирјана I-1 29 16 11 27  1 1 2 

70 6 Козлина Јелена I-2 29 15 14 29 - - - 

Алавања Верица I-3 18 9 5 14 3 1 4 

Сантрач Милан II-1 23 10 10 20 2 1 3 

68 7 Теофиловић Бојана II-2 23 11 12 23 - - - 

Вагић Љубинка II-3 29 13 12 25 - 4 4 

Гордана Апостоловић III-1 28 13 10 23 3 2 5 

62 11 Драгана Гајић III-2 28 16 6 22 1 5 6 

Ана Синђелић III-3 17 9 8 17   / 

Кнежевић Љиљана IV-1 23 9 13 22 1 / 1 

75 10 
Костадиновић Радица IV-2 22 11 11 22 / / / 

Јанковић Милена IV-3 25 11 7 18 2 5 7 

Слађана Вагић IV-4 15 8 5 13 1 1 2 

 I-IV 309 151 124 275 14 20 34 275 34 

Ступар Ранка V-1 23 10 13 23 / / / 

69 / Петровић Милена V-2 23 11 12 23 / / / 

Ивана Брашанчевић V-3 23 10 13 23 / / / 

Милошевић Горица VI-1 25 10 11 21 4 / 4 

64 13 Апостоловић Данијела VI-2 26 14 10 17 6 3 9 

Петровић Душан VI-3 26 14 12 26 / / / 

Сања Соколов VII-1 23 13 10 23 / / / 

88 2 
Снежа Шкипина 

VII-2 
 

23 11 11 22 / 1 1 

Јелена Вукчевић VII-3 21 11 10 21 / / / 

Слађана Вагић VII -4 23 10 12 22 1 / 1 

Апостоловић Горица VIII-1 20 12 8 17 2 1 3 

55 6 
Ђорђевић Сунчица 

 
VIII-2 20 11 7 18 1 1 2 

Златана Ђорђевић VIII-3 21 12 8 20 1 / 1 

 V - VIII 297 149 137 276 15 6 21 276 21 
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2.8 ЗАДУЖЕЊА НАСТАВНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. 

 

Одељењске старешине: 

1/1 Мирјана Јашић 5/1 Ранка Ступар 

1/2 Јелена Козлина 5/2 Милена Петровић 

1/3 Верица Алавања 5/3 Ивана Брашанчевић 

2/1 Милан Сантрач 6/1 Горица Милошевић 

2/2 Бојана  Теофиловић 6/2 Данијела Апостоловић 

2/3 Љубинка Вагић 6/3 Душан Петровић 

3/1 Гордана Апостоловић 7/1 Сања Соколов 

3/2 Драгана Гајић 7/2 Снежа Шкипина 

3/3 Драган Кузмановић 7/3 Јелена Вукчевић 

4/1 Љиљана Кнежевић 7/4 Слађана Вагић 

4/2 Радица Костадиновић 8/1 Горица Апостоловић 

4/3 МиленаЈанковић 8/2 Сунчица Ђорђевић 

4/4 Слађана Вагић 8/3 Златана Ђорђевић 

Руководилац Стручног већа за разредну наставу – Љиљана Кнежевић 

Руководилац Одељењског већа од 5. До 8. разреда – Данијела Апостоловић 

 

Руководиоци Одељењских већа 

1.разред – Верица Алавања 

2.разред – Милан Сантрач 

3.разред – Драгана Гајић 

4.разред – Слађана Вагић 

5.разред – Милена Петровић 

6.разред – Горица Милошевић 

7.разред – Јелена Вукчевић 

8.разред – Златана Ђорђевић 

 

Стручна већа 

 Стручно веће за ликовну и музичку културу – Мила Ђачић 

 Стручно веће за српски, енглески и немачки језик – Александра Гајачки 

 Стручно веће за математику, физику и техничко – Ивана Михајловић 

 Стручно веће за биологију, хемију и физичко васпитање – Јелена Вукчевић 

 Стручно веће за географију, историју и веронауку – Драгана Митрић 

 

Изборни наставни предмети 

Веронаука – Душан Петровић, Марко Младеновић 

Грађанско васпитање – ДраганаРистић, наставник енглеског језика  

 

Слободне наставне активности и изборнипрограми: 

Цртање, сликање, вајање – Марина Митрић  

Хор и оркестар – Мила Ђачић 

Домаћинство – Милица Максимовић 

Чувари природе –Јелена Милосављевић 

Ваннаставне активности и задужења 

Гордана Апостоловић – Пријатељи деце 

Драгана Гајић – математичка секција 

Љиљана Кнежевић – математичка секција, координатор „Мислише“ 

Радица Костадиновић – ђачка кухиња, Црвени крст 

Милена Јанковић- драмско-рецитаторска секција 
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Слађана Вагић – математичка секција 

Мирјана Јашић- ликовно стваралаштво 

Јелена Козлина – ликовно стваралаштво 

Верица Алавања – литерарна секција 

Милан Сантрач – спортска секција – фудбал, координатор Ес Дневника, Микробит 

Бојана Теофиловић – драмско-рецитаторска секција,  

Љубинка Вагић – еколошка секција 

Сузана Рајић.- ликовна секција 

Ана Синђелић-Микробит, сајт школе 

Слађана Д. Вагић- драмско-рецитаторска секција  

Душан Петровић – стони тенис; Ученички парламент, Црквено појање 

Милица Максимовић – млади хемичари 

Марина Митрић – ликовна секција,  секција обликовање предмета 

Мила Ђачић – етно певање и камерни оркестар 

Марија Старчевић – новинарска секција 

Сунчица Ђорђевић – литерарна секција 

Драгана Ристић – секција happy school  

РанкаСтупар- секцијаWillkommen 

АлександраГајачки- секцијаWillkommen 

ГорицаАпосотоловић- секцијаWillkommen 

МиленаПетровић- секцијаWillkommen 

Драгана Митрић – географска секција;  

Ивана Брашанчевић– секција саобраћајна,аутомоделарство, ракетно моделарство, унос података 

осмака и завршног испита 

Снежа Шкипина- Микробит од од 5.до 8.разреда 

Ивана Михајловић, секција бродомоделарство, секција Микробит од 1.до 4.разреда 

координатор Ес Дневника, секција Вебдизајн 

Маја Маринковић- саобраћајну секцију; 

Александра Бојанић – атлетска секција; рукомет 

Милан Јерковић – кошаркашка секција, одбојкашка секција; мали фудбал 

Снежана Теофиловић – библиотекарска секција;  

 

Педагошки колегијум 

Руководиоци  Стручних већа и актива, педагог, психолог, логопед, библиотекар. 

 

Тим за инклузивно образовање 

Добрица Синђелић, директоршколе 

Ана Матејић, координатор 

Мирјана Терзић 

Драгана Младеновић 

Милена Петровић 

      Јелена Козлина 

 

Тим за професионалну оријентацију 

Добрица Синђелић, директоршколе 

Мирјана Терзић, координтор 

Ана Матејић 

Данијела Апостоловић 

MиленаПетровић 

ГорицаАпостоловић 

МирјанаЈашић 

ДраганаГајић 

ЉубинкаВагић 
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ЗлатанаЂорђевић 

СнежаШкипина 

Сунчица Ђорђевић 

 

Тим за самовредновање и вредновање рада школе 

Добрица Синђелић, директоршколе 

Драгана Младеновић, координатор 

Мирјана Терзић, заменик координатора 

Ана Матејић 

Љиљана Кнежевић 

Радица Костадиновић 

Гордана Апостоловић 

Сања Соколов 

Мила Ђачић 

Ненад Кнежевић 

представник Савета родитеља  

члан Ученичког парламента 

 

Тим за заштиту ученика од насиља 

Добрица Синђелић, директор школе, координатор 

ТатјанаКовачевић, секретаршколе 

Мирјана Терзић 

Ана Матејић 

Љиљана Кнежевић 

Милан Сантрач 

Данијела Апостоловић 

 

Стручни актив за развој школског програма 

Добрица Синђелић, директоршколе 

Драгана Младеновић, координатор 

Мирјана Терзић 

Ана Матејић 

Верица Алавања 

Горица Милошевић 

Златана Ђорђевић 

      Драгана Ристић 

 

Стручни актив за школско развојно планирање 

Добрица Синђелић, директоршколе 

Ана Матејић, координатор 

Мирјана Терзић, заменик координатора 

Мирјана Јашић 

Бојана Теофиловић 

Слађана С. Вагић 

Данијела Апостоловић 

Горица Апостоловић 

Ранка Ступар 

представник Савета родитеља  

члан Ученичког парламента 

 

Пријатељи деце општине Гроцка 

Добрица Синђелић, директоршколе 

Гордана Апостоловић, координатор 
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Ана Матејић 

Снежана Теофиловић  

Мирјана Јашић 

Мила Ђачић 

 

Тим за професионални развој 

Добрица Синђелић, директор школе 

Ана Матејић 

Данијела Апостоловић 

Гордана Апостоловић, координатор 

Бојана Теофиловић 

 

Клуб родитеља 

Добрица Синђелић, директор школе 

Мирјана Терзић 

Ана Матејић 

Мирјана Јашић, координатор 

Јелена Козлина 

 

Клуб ученика 

Добрица Синђелић, директор школе 

Александра Гајачки, координатор 

Горица Милошевић 

Милена Петровић 

 

Тим за пројекте и маркетинг школе 

Добрица Синђелић, директор школе 

Снежана Теофиловић 

Драгана Ристић, координатор 

Милена Петровић 

Александра Гајачки 

Јелена Вукчевић 

      Ана Матејић 

 

Тим за културно-забавни живот школе 

Добрица Синђелић, директор школе 

Снежана Теофиловић, координатор 

Марија Старчевић 

Сунчица Ђоређевић 

Слађана Вагић 

Љубинка Вагић 

Душан Петровић 

Марко Младеновић 

Гордана Апостоловић 

Мила Ђачић 

Марина Митрић 

 

Програм физичког и здравственог васпитања ученика 

Добрица Синђелић, директор школе 

Александра Бојанић 

Милан Јерковћ 

Ана Синђелић 

Јелена Милосављевић 
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Сарадник – педијатар Дома здравља у Врчину 

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развоја установе 

 

ДобрицаСинђелић, директоршколе 

ЉиљанаКнежевић, координатор 

АнаМатејић, педагог 

МирјанаТерзић, психолог 

Драгана Младеновић, логопед 

Данијела Апостоловић,  руководилац Већа од 5. до8.разреда 

Представник Ученичког парламента 

Представник Савета родитеља 

 

Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва 

 

ДобрицаСинђелић, директоршколе 

Ана Матејић, координатор 

МирјанаТерзић 

Љиљана Кнежевић 

СањаСоколов 

АлександраГајачки 

Марина Митрић 

ДраганаМитрић 

Александра Бојанић 

 

Тим за екстеријер и ентеријер школе 

ДобрицаСинђелић, директоршколе 

ЗлатанаЂрођевић, координатор 

ЈеленаВукчевић 

Мирјана Јашић, заменик координатора 

РадицаКостадиновић 

Драгана Митрић 

ЈеленаМилосављевић 

 

Тим за међународну сарадњу 

ДобрицаСинђелић, директоршколе 

АнаМатејић 

Данијела Апостоловић, координатор 

ЉиљанаКнежевић 

СнежанаТеофиловић 
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Основна школа  „Свети Сава“ -  Врчин 

Дежурство наставникаI - IV разреда 
 Школска 2021/2022. година 

Дан 

 

Место дежурства 
 

Улаз и 

трпезарија 
Двориште 

Приземље 

ходник 

Спрат 

ходник 

Главни 

дежурни 

Понедељак  

Милан Сантрач Бојана Теофиловић Гордана Апостоловић Драгана Гајић 

Бојана Теофиловић 

07:25 

13:25 

12:25 

18:25 

07:25 

13:25 

12:25 

18:25 

07:25 

13:25 

12:25 

18:25 

07:25 

13:25 

12:25 

18:25 

 

Уторак 

Радица  

Костадиновић   
Драгана Ристић  Мирјана Јашић Љиљана Кнежевић 

Радица 

Костадиновић 07:25 

  13:25 

12:25 

   18:25 

07:25 

    13:25 

12:25 

18:25 

07:25 

13:25 

12:25 

18:25 

07:25 

  13:25 

 

12:25 

18:25 

Среда 
   Јелена Козлина  Милена Јанковић 

 

Бојана Теофиловић 

 

  Милена Петровић 

Милена Јанковић 

07:25 

   13:25 

12:25 

18:25 

07:25 

13:25 

12:25 

18:25 

07:25 

13:25 

12:25 

18:25 

07:25 

13:25 

12:25 

18:25 

Четвртак 
 Мирјана Јашић Душан Петровић   Радица Костадиновић   

         Гордана    

     Апостоловић Гордана  

Апостоловић    
07:25 

13:25 

12:25 

18:25 

07:25 

13:25 

12:25 

18:25 

07:25 

13:25 

12:25 

18:25 

07:25 

13:25 

12:25 

18:25 

Петак  
Милена Јанковић Милан Сантрач Јелена Козлина Милена Петровић 

Милан Сантрач 

07:25 
   13:25 

12:25 
   18:25 

07:25 
13:25 

12:25 
18:25 

07:25 
13:25 

12:25 
18:25 

07:25 
13:25 

12:25 
18:25 
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Основна школа  „Свети Сава“ -  Врчин Дежурство наставникаV - VIII   разреда  Школска 2021/2022. година 

Дан 

 

Место дежурства 
 

Улаз и 

трпезарија 
Двориште 

Приземље 

ходник 

Спрат 

ходник 

Главни 

дежурни 

Понедељак  

Ранка Ступар 

Марија Старчевић  

 Јелена 

Милосављевић 

Сања Соколов 

Милан Јерковић 

 

 

 Сунчица Ђорђевић 

  ГорицаАпостоловић 
 

Јелена Вукчевић 

Ивана  Михајловић 
Јелена Вукчевић 

Ивана 

Михајловић 
 7:00-

9:0013:00-

15:00 

9:00-12:40 
15:00-18:40 

7:00-

9:0013:00-

15:00 

9:00-12:40 
15:00-18:40 

7:00-

9:0013:00-

15:00 

9:00-12:40 
15:00-18:40 

7:00-

9:0013:00-

15:00 

9:00-12:40 
15:00-18:40 

 

Уторак 
Слађана Вагић 

Александра 

Гајачкички 

Марија Старчевић 

Јелена Швабић 

 Данијела 

Апостоловић 

Драгана Митрић 

Милица 

Максимовић 

ИванаБрашанчевић 
Марија 

Старчевић 

Јелена Швабић 7:00-

9:0013:00-

15:00 

9:00-12:40 

15:00-18:40 

7:00-

9:0013:00-

15:00 

9:00-12:40 

15:00-18:40 

7:00-

9:0013:00-

15:00 

9:00-12:40 

15:00-18:40 

7:00-

9:0013:00-

15:00 

9:00-12:40 

15:00-18:40 

Среда 

Јелена Швабић 

ЗлатанаЂорђевић 

 

Милица 

Максимовић 

Ранка Ступар 

Александра Бојанић 

Мила Ђачић 

Марина Митрић 

 

ГорицаМилошевић 

Снежа Шкипина 

МајаМаринковић 
Мила Ђачић 

Марина Митрић 

 
7:00-9:00 
13:3015:00 

9:00-12:40 
15:00-18:40 

7:00-

9:0013:00-

15:00 

9:00-12:40 
15:00-18:40 

7:00-

9:0013:00-

15:00 

9:00-12:40 
15:00-18:40 

7:00-

9:0013:00-

15:00 

9:00-12:40 
15:00-18:40 

Четвртак 

Данијела 

Апостоловић 

Сања Соколов 

Александра Бојанић 

Јелена Вукчевић 

Сунчица Ђорђевић 

Слађана Вагић 

 

Горица Апостоловић 

Снежа Шкипина 

МајаМаринковић 

Александра 

Бојанић 

Снежа Шкипина 
 

7:00-

9:0013:00-

15:00 

9:00-12:40 
15:00-18:40 

7:00-

9:0013:00-

15:00 

9:00-12:40 
15:00-18:40 

7:00-

9:0013:00-15:00 
9:00-12:40 
15:00-18:40 

7:00-

9:0013:00-

15:00 

9:00-12:40 
15:00-18:40 

Петак  

Марина Митрић 

ГорицаМилошевић 

Мила Ђачић 

МиланЈерковићДр

агана Митрић 
 

 

ЗлатанаЂорђевић 

Ивана Михајловић 
Александра 

Гајачкички 

Јелена Швабић 

ИванаБрашанчевић 

ЈеленаМилосављеви

ћ 

МиланЈерковић

Драгана 

Митрић 
 7:00-

9:0013:00-

15:00 

9:00-12:40 
15:00-18:40 

7:00-

9:0013:00-

15:00 

9:00-12:40 
15:00-18:40 

7:00-9:0013:00-

15:00 
9:00-12:40 
15:00-18:40 

7:00-

9:0013:00-

15:00 

9:00-12:40 
15:00-18:40 
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Основна школа  „Свети Сава“ -  Врчин 

Дежурство наставникаI - IV разреда(ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ ,,ДОЊА МАЛА”) 

Школска 2021/2022. година 

      Дан 

 

М е с т о     д е ж у р с т в а 
 

Улаз, трпезарија и ходник Двориште 
         Главни дежурни 

 

Понедељак  

Верица Алавања 
Драгана Ристић 

Слађана Вагић 

Љубинка Вагић 

Ана Синђелић 
Љубинка Вагић (пре подне) 

Слађана Вагић  (пре подне) 

     07:25-12:25     13:25 - 18:25      07:25-12:25    13:25 - 18:25 
Верица Алавања (после подне) 
Ана Синђелић (после подне) 

 

Уторак 

Верица Алавања 

Слађана Вагић 

Љубинка Вагић 

Ана Синђелић 
Љубинка Вагић  (преподне) 

Слађана Вагић (пре подне) 

     07:25-12:25     13:25 - 18:25 07:25-12:25    13:25 - 18:25 
Верица Алавања  (после подне) 

Ана Синђелић (после подне) 

Среда 

Верица Алавања 

Драгана Ристић 

Слађана Вагић 

  
Љубинка Вагић (преподне) 
Слађана Вагић (пре подне) 

     07:25-12:25     13:25 - 18:25 07:25-12:25     13:25 - 18:25 
Верица Алавања  (после подне) 
Ана Синђелић (после подне) 

Четвртак 

Верица Алавања 

Слађана Вагић 

Љубинка Вагић 

Ана Синђелић 
Љубинка Вагић (преподне) 
Слађана Вагић (пре подне) 

     07:25-12:25 13:25 - 18:25 07:25-12:25    13:25 - 18:25 
Верица Алавања (после подне) 

Ана Синђелић (после подне) 

Петак  

Верица Алавања 

Слађана Вагић 

Љубинка Вагић 

Ана Синђелић 
Љубинка Вагић (преподне) 
Слађана Вагић  (пре подне) 

    07:25-12:25    13:25 - 18:25         07:25-12:25     13:25 - 18:25 
Верица Алавања  (после подне) 
Ана Синђелић (после подне) 
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НАСТАВНИК 
ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

СунчицаЂорђевић 

(српски језик) 

доп 8/2 5/3 7/2 6/3         5/3 8/2 7/2 с  доп 6/3 7/2 / 8/2 5/3     7/2 6/3 5/3      
8/2 

чос 

5

/

3 

8

/

2 

6

/

3 

     

2. 

МаријаСтарчевић 

(српски језик) 

   8/3 7/3 5/1 6/1 доп  с 6/1 5/1 / 8/3 7/1     8/3 7/1 / 5/1 6/1 7/3 дод   6/1 7/1 5/1 8/3 7/3        

7

/

3 

5

/

1 

7

/

1 

  

3. СлађанаВагић 

(српски језик) 
доп 8/1 5/2 / 6/2     с 8/1 5/2 7/4          5/2 7/4 6/2 

7/4 

чос 
    6/2 5/2 8/1 7/4 дод   

5

/
2 

8

/
1 

/ 

7

/
4 

6

/
2 

   

4. 

ГорицаАпостолови

ћ 
(енглескијезик) 

 8/3 7/4 6/3 / 7/2 8/2   с 6/2 8/1       доп 7/1 6/1 6/3 / 8/2 7/2   дод 7/4 6/2       
8/1 

чос 

6

/

1 

8

/

3 

7

/

1 

8

/

1 

    

5. МиленаПетровић 

(енглескијезик) 
            5/1 5/2 5/3 7/3 дод              7/3 5/3 5/2 5/1 

5/2 

чос 
с          

6. МаринаМитрић 
(ликовнакултура) 

     5/2 5/2 
7/4 
ц 

     7/3 7/2 8/2 
7/2 
ц 

с с 5/1 5/1 / 8/1 8/3 

 

7/1 

 

7/3 
ц 

     6/1 6/3 6/2 
6/2 
ц 

 дод 

7

/

4 

5

/

3 

5

/

3 

     

7. МилаЂачић 

(музичкакултура) 
     6/3 5/3 

5/2 

х 
      7/3 6/1 

5/3 

х 
  5/2 5/3 / 7/2 5/1 7/4 

6/3 

х 
      7/1 8/3 

5/1 

х 
 дод 

6

/

2 

5

/

1 

/ 

5

/

2 

8

/

1 

8

/

2 

  

8. ДраганаМитрић 

(географија) 
 7/1 8/1 7/3 6/1 8/2     5/3 7/2 8/3 6/3 / 7/4 дод     7/1 6/2 8/1 6/1 с  дод 6/3 5/2 8/3 / 8/2 7/2      

5

/
1 

6

/
2 

7

/
4 

7

/
3 

  

9. 

ДанијелаАпостолов

ић 
(историја) 

 5/1 8/2 / 7/4 5/3 8/1 дод  дод 7/1 6/2 7/3 6/1 6/3       8/1 7/4 7/2 8/3 
6/2 

чос 
 дод 7/3 6/1 7/1 6/3     дод 

8
/

2 

6
/

2 

5
/

2 

8
/

3 

6
7

2 

   

10. 

ЗлатанаЂорђевић 

(физика.) 

доп 6/1 8/3 7/4 8/1         8/2 6/2 7/1 дод   8/1 / 7/2 6/1 7/3 6/3    6/2 7/4 / 7/1 8/3 8/2 
8/3 
чос 

 дод 

6

/

3 

7

/

2 

7

/

3 

     

11. 
ГорицаМилошевић 

(математика) 

 7/2 6/1 8/1      дод 7/4 6/1 7/2      доп 7/4 8/1 6/1       8/1 7/2 6/1 7/4     
6/1 

чос 

8
/

1 

7
/

4 

7
/

2 

     

12. СањаСоколов 

(математика) 
дод 7/3 6/2 8/2 5/1     дод 5/1 7/3 7/1      доп 8/2 6/2 5/1 7/1      7/1 8/2 / 6/2 5/1 7/3 

7/1 

чос 
  

7

/
1 

6

7
3 

6

/
2 

8

/
2 

    

13.Јелена Швабић 

(математика, 

информатика и 
рачунарство) 

доп 5/2 6/3 5/3       6/3 8/3 
 

5/3 

 

/ 
5/2 

и 

 
5/2 

 

с  дод 5/3 6/3 8/3      дод 5/3 8/3 5/2       
8
/

2 

6
/

3 

 

5

/

1 
и 

5
/

2 

   

14. ЈеленаВукчевић 
(биологија) 

с 5/3 7/1 6/2       5/2 8/2 8/1 5/1 7/4    доп 6/2 8/3 5/3 7/3      5/2 5/1  8/2 7/4 8/1 
7/3 
чос 

 дод 

7

/

3 

7

/

1 

8

/

3 

     

15.Јелена 
Милосављевић 

(биологија) 

    7/2 6/1 6/3 
6/1 

ч 
с                                

6
/

3 

6
/

1 

7
/

2 

Д
о

д 

д

о
п 

 

16.  

ИванаБрашанчевић 

(техника и 
технологија) 

   7/1 7/1 8/3 8/3      6/2 6/2 5/1 5/1 с    7/3 7/3 / 5/2 5/2 с     7/2 7/2 5/3 5/3 
5/3 

чос 
    

6
/

1 

6
/

1 

6
/

3 

6
/

3 

  

17. ИванаМихајловић 

(техника и 

технологија) 

   7/1 7/1 

 

7/4 

 

 

7/4 

 

 

с 

 

    6/2 6/2 5/1 5/1 с    8/2 8/2 / 5/2 5/2      8/1 8/1 5/3 5/3      

6

/

1 

6

/

1 

6

/

3 

6

/

3 

  

18. СнежаШкипина 

(техника и 
технологија, 

     

 

7/4 
 

 

7/4 
 

8/3 

и 
      

5/2 

и 

8/1 

и 

8/2 

и 
с   7/3 7/3 

/ 

 

6/3 

и 

5/3 

и 

7/1 

и 

7/4 

и 
   7/2 7/2 / 

6/1 

и 

7/2 

и 

7/2 

чос 
    

5

/
1 

5

/
3 

6

/
2 

7

/
3 

д

о
д 
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информатика и 

рачунарство) 

и и и и 

19. МајаМаринковић 

(информатика и 

рачунарство) 

                      
 

 

6/3 

и 
/ 

7/1 

и 

 

7/4 

и 
      

6/1 

и 
7/2 и с       

6

/

2 
и 

7

/

3 
и 

с 

20. 

МилицаМаксимови

ћ 
(хемија) 

    8/2 7/3 7/2 
7/1 

д 

до

п 

8/2 

д 
8/3 7/1 / 8/1     

8/1 

д 
7/3 7/4     

 

 
 

8/2 

д 
8/3 8/1 8/2          

7

/

2 

7

/

1 

7

/

4 

д

о

д 

с 

21. МиланЈерковић 

 

(физичковаспитање
) 

с 6/3 7/2 5/1 5/2 8/1 7/1      5/2 7/2 6/1 6/3 с     5/2 6/3 7/1 8/1 с      5/1 7/2 7/1 с   
5
/

1 

6
/

1 

8
/

1 

     

22. 

АлександраБојанић 

(физичковаспитање

) 

    8/3 6/2 7/3 с  с 8/2 5/3 / 7/4      6/1 / 7/4 8/3 6/2 8/2    8/2 5/3 7/4 7/3 6/2        
5
/

3 

7
/

3 

8
/

3 

с  

23. РанкаСтупар 
(немачкијезик) 

 6/2 5/1 6/1 5/3     доп 7/3 7/4 6/3      с 7/2 5/2 6/2 5/3     дод 5/1 7/3 6/3 / 6/1    
5/1 
чос 

7

/

2 

5

/

2 

7

/

4 

     

24. 

АлександраГајачки 
(немачкијезик) 

            8/2 7/1 8/1 8/3 с                       

8

/
2 

7

/
1 

8

/
2 

8

/
1 

Д
о

д 

д

о
п 

 

25. ДушанПетровић 
(версканастава) 

 7/4 7/3 5/2 / 7/1 6/2 с  п 7/2 6/3 6/1 / 8/3 5/3 
6/3 
чос 

                        

8

/

2 

5

/

1 

8

/

1 

с
т 

26.Драгана Ристић 
(грађансковаспита

ње) 

                           7,8г                  
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РАСПОРЕД ЧАСОВА I-IV  Основна школа "Свети Сава", у Врчину, школска 2021/2022. година 

НАСТАВНИК 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 
 

4 
5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

1. Мирјана Јашић 

    (наставник разредне наставе) 

                  I-1 

Срп 

јез. 
Мат СоН 

Физ. 

здр. 

вас. 

Лик 

кул. 

Лик. 

секц. 

Ма

т. 

Физ. 

здр. 

вас. 

Чос 

Ср

п. 

јез

. 

До

п. 

на

ст 

 

Ср

п. 

јез. 

Енг

. 

јез. 

Ма

т. 

Диг

. 

све

т 

Вер

. 

Гра

ђ. 

 

 
Ма

т. 

С

рп 

је

з. 

Со

Н 

Фи

з. 

здр. 

вас. 

  

С

рп 

је

з. 

Ма

т. 

Му

з. 

кул

. 

Енг

. 

јез. 

  

2. Јелена Козлина 

(наставник разредне наставе) 

                  I-2 

Срп 

јез. 
Мат СоН 

Физ. 

здр. 

вас. 

Лик 

кул. 

Лик. 

секц. 

Ма

т. 

Срп. 

јез. 
Чос 

Ди

г. 

св

ет 

До

п. 

на

ст 

 

Ср

п. 

Јез. 

Вер

. 

Гра

ђ. 

 

Ма

т. 

Енг

. 

јез. 

  
Ма

т. 

С

рп 

је

з. 

Со

Н 

Фи

з. 

здр. 

вас. 

Му

з. 

кул

. 

 

С

рп 

је

з. 

Фи

з. 

здр. 

вас. 

Енг

. 

јез. 

Ма

т. 
  

3. Милан Сантрач 

(наставник разредне наставе) 

                   II-1 

Срп 

јез. 
Мат 

Енг. 

јез. 

Диг. 

свет 

Физ. 

здр. 

вас. 

 
Ма

т. 

Срп. 

јез. 
Чос 

Со

Н 

Ф

из. 

зд

р. 

ва

с. 

С

п. 

се

к 

Ср

п. 

јез. 

Ма

т. 

Енг

. 

јез. 

Му

з. 

кул

. 

До

п. 

нас

т. 

 

Вер

. 

Гра

ђ. 

Ф

из 

зд

р. 

ва

с. 

Ма

т. 

Ср

п. 

јез. 

Со

Н 
 

С

рп 

је

з. 

Ма

т. 

Ли

к. 

кул

. 

Ли

к. 

кул

. 

  

4. Бојана Теофиловић 

(наставник разредне наставе) 

                   II-2 

Срп 

јез. 

Енг. 

јез. 
Мат 

Лик 

кул. 

Лик 

кул. 
 

Ма

т. 

Срп. 

јез. 
Чос 

Ф

из. 

зд

р. 

ва

с. 

Со

Н 

 

 

Ср

п. 

јез. 

Ма

т. 

Фи

з. 

здр. 

вас. 

Диг

. 

све

т 

До

п. 

нас

т. 

 

Фи

з. 

здр. 

вас. 

С

рп 

је

з. 

Ма

т. 

 

Вер

. 

 

Со

Н 

Дра

м. 

сек. 

С

рп 

је

з. 

Енг

. 

јез. 

Ма

т. 

Му

з. 

кул

. 

  

5. Гордана Апостоловић 

(наставник разредне наставе) 

                   III-1 

Физ. 

здр. 

вас. 

Срп 

јез. 
Мат 

Енг. 

јез. 
ПиД  

Ма

т. 

Срп. 

јез. 
Чос 

Л

ик 

ку

л. 

Л

ик 

ку

л. 

 

Енг

. 

јез. 

Фи

з. 

здр. 

вас. 

Ср

п. 

јез. 

Ма

т. 

До

п. 

нас

т. 

 
Ма

т. 

С

рп 

је

з. 

Вер

. 

Гра

ђ. 

 

Пи

Д 

Пр

ој. 

нас

т. 

 

Ф

из 

зд

р. 

ва

с. 

Ср

п. 

јез. 

Ма

т. 

Му

з. 

кул

. 

  

6. Драгана Гајић 

     (наставник разредне 

наставе) 

                  III-2 

Срп 

јез. 

Физ. 

здр. 

вас. 

Мат ПиД 
Про 

наст 
 

Енг

. 

јез. 

Мат. Чос 

Ср

п. 

јез

. 

До

п. 

на

ст 

 

Ср

п. 

јез. 

Фи

з. 

здр. 

вас. 

Ма

т. 

Ли

к. 

кул

. 

Ли

к. 

кул

. 

М

ат 

се

к 

Ма

т. 

 

С

рп 

је

з. 

Енг

. 

јез. 

Пи

Д 

Вер

. 

Гра

ђ. 

 

 

Ф

из 

зд

р. 

ва

с. 

Ср

п. 

јез. 

Ма

т. 

Му

з. 

кул

. 

  

7. Љиљана Кнежевић 

(наставник разредне наставе) 

                  IV-1 

Срп 

јез. 
Мат 

 

Физ. 

здр. 

вас. 

ПиД 
Про 

наст 
 

Фи

з. 

здр. 

вас. 

Енг. 

јез. 
Чос 

М

ат 

Ср

п 

јез

. 

 
Ма

т. 

Ср

п. 

јез. 

Пи

Д 

Вер

. 

Гра

ђ. 

 

Дод

. 

нас

т. 

М

ат 

се

к 

Енг

. 

јез. 

М

ат 

Ср

п. 

јез. 

Му

з. 

кул

. 

До

п. 

нас

т. 

 

С

рп 

је

з. 

Ма

т. 

Фи

з. 

здр. 

вас. 

Ли

к. 

кул

. 

Ли

к. 

кул

. 

 

8. Радица Костадиновић 

    (наставник разредне наставе) 

                  IV-2 

Енг. 

јез. 

Срп 

јез. 
Мат ПиД 

Физ. 

здр. 

вас. 

 

Фи

з. 

здр. 

вас. 

Мат. Чос 

Ср

п. 

јез

. 

До

п. 

на

ст 

 

Ср

п. 

јез 

Ма

т. 

Пи

Д 

Ли

к. 

кул

. 

 

Ли

к. 

кул

. 

 

 
Ма

т. 

 

Ве

р. 

 

Фи

з. 

здр. 

вас. 

Ср

п. 

јез. 

Му

з. 

кул

. 

 

Е

нг

. 

је

з. 

Ср

п. 

јез. 

Ма

т. 

Пр

ој. 

нас

т. 

Дод

. 

нас

. 
 

9. Милена Јанковић 

(наставник разредне наставе) 

                  IV-3 

Срп 

јез. 
Мат 

Физ. 

здр. 

вас. 

ПиД 
Про 

наст 
 

Ма

т. 

Срп. 

јез. 
Чос 

Ен

г. 

јез

. 

До

д 

на

ст 

 

Вер

. 

Гра

ђ. 

 

 

Ср

п. 

јез. 

 

Ма

т. 

Пи

Д 

До

п. 

нас

т. 

 
Ма

т. 

Е

нг

. 

је

з. 

Фи

з. 

здр. 

вас. 

Ср

п. 

јез. 

Му

з. 

кул

. 

Дра

м. 

сек. 

С

рп 

је

з. 

Ма

т. 

Фи

з. 

здр. 

вас 

Ли

к. 

кул

. 

Ли

к. 

кул

. 

 

10. Милена Петровић 

(наставникенглеског језика) 
IV 2 II 2 II 1 III 1   / 

Доп. 

наст. 
      

III  

1 
I  1 

II  

1 
I  2 /        

IV 

2 

II  

2 
I  2 

   I 

1 
   /  

11. Драгана Ристић 

(наставникенглеског језика) 
      

III 

2 
IV 1    / 

IV 

3 
/ 

Се

кц 
      

IV 

1 

IV 

3 

III 

2 
    / /        

12. Душан Петровић 

(наставник верске наставе)                
IV 

1 
 I 1  

  II 

1 

IV 

2 

III 

1 
II 2 

III 

2 
       

13. Марко Младеновић 

(наставник верске наставе)             
IV 

3 
 I 2           
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РАСПОРЕД ЧАСОВАI-IV  (ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ ,,ДОЊА МАЛА”) 

 

НАСТАВНИК 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 
 

4 
5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

(пре подне) 

1. Верица Алавања 

(наставник разредне наставе) 

I 3 

Ср
п 

јез

. 

М

ат 

Со

Н 

Ф

из. 
зд

р. 
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Распоред часова редовне наставе за ову школску годину припремили су: Милошевић 

Горица, наставник математике и Милан Сантрач, наставник разредне наставе. За педагошко-

психолошку осмишљеност и укупну структуру распореда часова одговорни су директор, 

руководилац Већа I до IV, руководилац Већа V до VIII разреда, педагог и психолог школе. 

На почетку школске године одељењске старешине ће упознати ученике и родитеље са 

резултатима претходне школске године и са очекивањима у новој школској години, као и 

изменама у организацији образовно-васпитног рада. Распоредом часова ће се тражити 

оптимална решења која ће, пре свега, одговарати ученицима школе. Сви распореди часова 

биће доступни ученицима, родитељима ученика и другим чиниоцима који прате живот и рад 

школе. Замене за одсутне наставнике одређиваће, по правилу, директор, односно 

руководилац смене у сарадњи са педагогом школе. Распоредом часова ће бити утврђене паузе 

сваком наставнику ради замена одсутних наставника и разговора са родитељима. 

 

2.11 Распоред угледних часова  

Планирани  распоред угледних часова омогућава правовремену организацију и 

реализацију у циљу посећености колега, стручне службе, директора и отвореност 

ка родитељима. Размена искуства, дискусија о примени иновативних активности 

и  наставних средстава је важна како би се наставни процес још више унапредио.  

 

Угледни часови у школској 2021/22. години 

Редн

ибр. 

Презиме и име Предмет Наставна јединица 
Датум 

реализације 

1.  Мирјана Јашић Српскијезик 
“Голуб и пчела”, народнаприча-

обрада 
10.05.2022.год. 

2.  Јелена Козлина Српскијезик Басна “Лав и миш”, Езоп- обрада 26.05.2022.год. 

3.  Верица Алавања Српскијезик „ Деда и репа“ 27.10.2021. 

4.  Сантрач Милан Математика 
Множењеброја 7 и бројем 7, 

обрада 
28.01.2022. 

5.  Бојана Теофиловић Математика 
Множењезбира и разликебројем, 

утврђивање 
17.05.2022. 

6.  Љубинка Вагић Српскијезик Пас и његовасенка, обрада 07.10.2022. 

7.  Гордана Апостоловић Српскијезик 

51.час-,,Од  

пашњакадонаучењака”,МихајлоПу

пин-обрада 

10.11.2021.год. 

8.  Драгана Гајић 
Природа и 

друштво 

55.час-Животне заједнице 

(врстеживотнихзаједница, ...) -

обрада 

11.04.2022.год. 

9.  Ана Синђелић Математика 
43.час-Сабирање и одузимање-

утврђивање 
29.10.2021.год. 

10.  Љиљана Кнежевић Српскијезик 
“Босоноги и небо”, 

БраниславЦрнчевић - обрада 
08.04.2022.г. 

11.  Радица Костадиновић Српскијезик 
“Месец и његовабака” 

БранкоЋопић 159. час - обрада 
24.5.2022.год. 

12.  Милена Јанковић Српскијезик 

“Стефановодрво” 

СветланаВелмарЈанковић 87. час- 

обрада 

25.01.2022.год. 
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13.  Слађана Вагић Математика Површина коцке, 139.час-обрада 13.4.2022.год. 

14.  Продужени боравак 
Малашколавелики

хствари 
Саобтаћај, 54. час - обрада 06.05.2022. год. 

15.  Драгана Ристић Енглескијезик 
“Grammar: Present Continuous 

Tense”, утврђивање 
04.04.2022.г. 

16.  Драгана Ристић 
Грађансковаспита

ње 

,,Интеграционипроцеси у свету”, 

обрада 
07.04.2022.г. 

17.  Марко Младеновић Версканастава Смрт као последњи непријатељ 8.4 .2022 

18.  Душан Петровић Верска настава Смрт као последњи непријатељ 8.4 .2022 

19.  Ђорђевић Сунчица 
Српскијезик и 

књижевност 
Том Сојер - МаркТвен 

21.4.2022. 

20.  Слађана Д. Вагић 
Српскијезик и 

књижевност 

Народнаепско-лирскапесма: 

“ЖенидбаМилићаБарјактара” 4. 3. 2022. 

21.  Старчевић Марија 
српскијезик и 

књижевност 
“Песма о керуши”, СергејЈесењин 

42. 28.10. 

22.  Апостоловић Горица енглескијезик Senses and experiences 1. 11. 

23.  Петровић Милена енглескијезик Дан планете земље 22.4. 

24.  Гајачки Александра немачкијезик 
Zwischenstation 2 - 

ДанпланетеЗемље 
35.час 

28.01.2022. 

25.  Ступар Ранка немачкијезик 

Wiederholung - 

Präteritumобнављањевремена - 

претерит 

22. час 

18.11. 2021. 

26.  Митрић Марина ликовнакултура 

Од традиције до модернизације - 

маске и ритуали, 

некад и сад 

( корелација - музичка и 

ликовнакултура) 

11.час 

 

13.10.2021. 

27.  Мила Ђачић музичкакултура 

Од традиције до модернизације - 

маске и ритуали, 

некад и сад 

( корелација - музичка и 

ликовнакултура) 

11.час 

 

13.10.2021. 

28.  Апостоловић Данијела Историја Апсолутистичке монархије, обрада 
7/1 

мај 2021. 

29.  Драгана Митрић Географија Република Француска,обрада 
13.час 

13.10.2021. 

30.  Ђорђевић Златана Физика 

Одређивање густине чврстих тела 

правилног и неправилног облика 

лабораторијск авежба 

54.час 

04. 04. 2022. г. 

31.  Милошевић Горица Математика 

Децимални запис реалног броја. 

Приближна вредност реалног 

броја-обрада 

15.час 

27,9,2021.год. 

32.  Соколов Сања Математика Питагорина теорема- обрада 
25.час 

13.10.2021 

33.  Ненад Кнежевић Математика Запремина праве купе-обрада 18. мај 2022. 
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34.  Вукчевић Јелена Биологија Биљни органи 
12. час 

11.10.2021. 

35.  Јелена Милосављевић биологија 

Истакнути научници који су се 

бавили истраживањем здравља 

људи 

61. 

часшестиразре

д, мај 

36.  Милица Максимовић хемија 
Периодни систем елемената-

обрада 29.10.2021. 

37.  Шкипина Снежа 
Информатика и 

рачунарство 

Scratch - радноокружење. 

Инсталирањепрограмскогјезика 

Scratch. Коришћење Scratch 

окружењанаинтернету. 

Позорница. Ликови. 

Положајликанапозорници 

23. час, 5. 

разред, 

фебруар 

38.  Ивана Брашанчевић 
техника и 

технологија 

Природни ресурси наЗемљи: 

енергија и материјали 

37. час, 5. 

разред, 

фебруар 

39.  Ивана Михајловић 
техника и 

технологија 

Производња, трансформација и 

пренос електричне енергије 

33.час,8 

разред,фебруар 

40.  Маја Маринковић 
Информатика и 

рачунарство 

Аритметички оператори и 

променљиве, дељење у Пајтону 

22.час, 

6.разред, 

децембар 

41.  Бојанић Александра гимнастика Тло -став о шакама 
20.час разред 

5/3,фебруар 

42.  Јерковић Милан кошарка кошаркашки двокорак 
26 час ,разред 

8/1, мај 
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%
 

1.  1/1 
ЈашићМирјана  

17 

 

1 

 

1 

 

/ 
 

1 

  

1 

 

1 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 
 

1 

 

10 

 

/ 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

/ 

 

/ 

 

0,5 

 

0,5 

 

40 

 

100 

2.  1/2 
КозлинаЈелена 

17 1 1 
/ 

1 
 1 

1 
 

/ / 
/ 

1 10 / 1 1 1 1 1 1 / / 0,5 0,5 40 100 

3.  1/3 
АлавањаВерица 

17 1 1 
/ 

1 
 1 

/ 
1 

/ / 
/ 

1 10 0,5 1 1 1 1 1 
 

1 

/ / 0,5 / 40 100 

4.  2/1 
СантрачМилан 

18 1 1 / 1  1 / / 
 

 
/ / 1 10 

/ 
1 1 1 1 1 1 0,5 / 0,5 / 40 100 

5.  2/2 
Теофиловић Бојана 

18 1 1 / 1  1 / / 
 

 
/ / 1 10 

/ 
1 1 1 1 1 1 0,5 / 0,5 / 40 100 

6.  2/3 
ВагићЉубинка 

18 1 1 / 1  1 / / 
 

 
/ / 1 10 

/ 
1 1 1 1 1 1 0,5 / 0,5 / 40 100 

7.  
 

3/1 

АпостоловићГордана 
18 1 1 / 1  1 1 / / / / 1 10 

 
1 1 1 1 1 0,5   0,5  40 100 

8.  3/2 
Гајић Драгана 

18 1 1 / 1  1 1 / / / / 1 10 
 

1 1 1 1 1 0,5   0,5  40 100 

9.  
 

3/3 

Синђелић Ана 
18 1 1  1  1 / 

1 
/ / 

 
0,

5 

1 10 
 

1 1 1 1 1 0,5     40 100 

10.  
4/1 Кнежевић Љиљана 

18 1 1 1 1  1 / / 
 

1 
/ / 1 10 

1 
1 0,5 0,5 1  1 / 0,5 0,5  40 100 
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11.  

 4/2 
Костадиновић 

Радица 
18 / 1 1 1  1 1 / / / / / 10  1 1 1 1 1 1 / / 0,5 0,5 40 100 

12.  
4/3 Милена Јанковић 

18 1 1 / 1  1 / 1 / / / / 10  1 1 1 1 1 1 / / 0,5 0,5 40 100 

13.  4/4 
Вагић 

Слађана 
18 1 1 / 1  1 1 / / / / / 10  1 1 1 1 1 1 / / 0,5 0,5 40 100 

14.   Ристић Драгана 
14 1 1 1 /   1 / / / / / 7 0, 

5 

1 0,5 0,5  0,5 0,5 / / 0,5 / 30 75 

15.   
Марко 
Маденовић 

6 / / / / 
  

/ 1 / / / / 3 
0, 

5 

0, 

5 

 
 0,5  

0, 

5 

    12 30 

16.  6/3 
Петровић  Душан 

/ 2
0 

/ / 1 
   

2 / / 1 / 10 
0, 

5 
1  0,5 1 0,5 0,5 0,5 

 0,5 
0,5 

0,5 
40 100 

17.  8/2 
Ђорђевић 

Сунчица 
17 / 

1 
1 1 

   
1 / / / 1 10 1 1 1 1 1 0,5  

0,5 
0,5 0,5 1 40 100 

18.  7/4 
ВагићД.Слађана 

19 / 1 
 

1 

 

1 

  
/ 1 / / 

  
10 

1 
1 1 1 1 1 

 

/ 

/ 
/ / 1 40 100 

19.   
Старчевић Марија 

21 / 1 1 / 
  

/ 1 / / / 1 10 1 1 1 / / / 0,5 / / 0,5 1 40 100 

20.  8/1 
Апостоловић Горица 

18 / 1 1 1 
    

1 / / 0,5 9 1 1 1 1 0,5 1 1 / 
/ 

1 1 40 100 

21.  5/2 
Петровић Милена 

20 / 1 1 1 
   

1 

 
/ / / 

 
10 

0, 

5 
1 0,5 1 0,5 1 0,5 

 
0,5 0,5 

 
40 100 

22.   
Митрић 

Марина 
16  / / / 4 

 
/ 3 / / / 1 10 

0,5 1 
0,5 1 1 0,5 0,5 / / 0,5 0,5 40 100 

23.   Мила Ђачић 16  / 
 

1 
/ 4 

 
2 1 / / / 

 
10 

0, 

5 
1 0,5 1 1 0,5 

0,5 
0,5 / 0,5  40 100 

24.  6/2 
Апостоловић Данијела 

23 / / 4 1 
  

/ / / / / 
 

10 1 1 1 1 0,5 0,5 1  / 1 1 44 110 

25.   
Митрић 

Драгана 
23 / 

1 
 

   
1 / / / / / 10 1 1 1 1 1 0,5 0,5 1 / 1 1 44 110 

26.  8/3 
Ђорђевић Златана 

20 / 1 2 
 

1 

  
/ / 

 
/ / / 10 

0,5 
1  1 0,5  1 1 /  

1 
40 100 

27.  6/1 
Милошевић Горица 

16 / 
1 

2 1 
  

/ / / / / 4 10 1 1 1 1 0,5  
0,5 

/ /  1 40 100 

28.  7/1 
СоколовСања 

20 / 1 2 1 
  

/ / / / / / 10 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 / /  1 40 100 

29.   
Ненад 

Кнежевић 
19 

 
2 2  

  
 

    
 10 1 1 1 1 1  

 

0,5 

   

0,5 

 

1 

40 
100 
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30.   
Јелена 

Милосављевић 
6  

0,

5 

0,5 
/ 

1  
/ / / / / 

1 
1 / 

1 
1 

 
1 / / / / / 1 14 35 

31.  7/3 
Вукчевић Јелена 

20 / 1 1 1 
  

/ 
 
/ 

1 / / 1 10 
0,5 

0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 
 

/ 
 

1 40 100 

32.   Милица 

Максимовић 

 

14 

 

 

 

1 

 

1 

 

/ 
4   

/ 
  

1 

 

/ 

 

/ 

 

1 

 

9 

 

 

 

1 
0,5  

1 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

0,5 

 

36 

 

90 

33.  7/2 
Шкипина Снежа 

20 / / 
 
1 

 
1 

    
2 / / 

/ 
10 

 
1 1 1 1 0,5 0,5 / 

 
0,5 0,5 40 100 

34.  5/3 
Ивана Брашанчевић 

20 / / 
 

 

1   
/ / 2 / / 1 10 

 
1 0,5 1 0,5 

1 0.5 
 / 0,5 1 40 100 

35.   
Маја 

Маринковић 
7   

    
  2   / 3 

 
0,5   1 

  
  0,5  14 35 

36.    
Бојанић Александра 

 
 

19 

 

 

1 

 
 

/ 

 
 

/ 

 
 

/ 

   
 

/ 

 
 

/ 

 
 

/ 

 
 

/ 

 
 

4 

  
 

10 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

      
 

40 

 
 

100 

37.    
Јерковић Милан 

 
 

20 

  
 

/ 

 
 

/ 

 
 

/ 

   
 

/ 

 
 

/ 

 
 

/ 

 
 

/ 

 
 

4 

  
 

10 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

      
 

40 

 
 

100 

38.   
Гајачки Александра 

8 
/ 

0,
5 

0,
5 

/ 
  

1 / / / / 
 

4 
 0,5 

0,5 0,5 0,5  0,5 
 

0,5 0,5  17,6 44,4 

39.  5/1 СтупарРанка 18 / 1 1 1 
   

1 
/ / / / 1 10 0,5 1 1 1 1 1 0,5 

 0,5 
0,5 

 
40 100 

40.   Рајић Сузана 
18 1 1   1  1      

10 1 
1 

1 1 
1 

1 1    1 40 100 

41.   Матејић Ана 
             

3 6 
 

1 4 
 

5 5 1 7 7 1 40 100 

42.   
Терзић Мирјана              

0.5 
0. 

5 

 
0.5 1.5 

 
2 0.5 

 
7.5 7 

 
20 50 

43.   
Теофиловић 
Снежана 

             
10 2 

 
2 1 

 
10 2 

 
10 3 

 
40 100 

44.   
Драгана Младеновић              

3 6 
 

1 4 
 

5 5 1 7 7 1 40 100 



  Основнa школa „Свети Сава“, Врчин, Београд             Годишњи план рада за 2021/2022. годину 
 

70 

 

3. ПЛАНОВИ РАДА ОРГАНА ШКОЛЕ 2021/2022. 

 

3.1. ШКОЛСКИ ОДБОР 

Чланови Школског одбора од 2018-2022. године 

Бр. Име и презиме Представник Функција 

1 Биљана Маринковић Локална самоуправа Члан 

2 Дарко Прошић Локална самоуправа Члан  

3 Миле Станаревић Локална самоуправа Члан 

4 Верољуб Петровић Савет родитеља школе Члан 

5 Далибор Петровић Савет родитеља школе Заменикпредседника 

6 Наташа Гачић Савет родитеља школе Члан 

7 ЉиљанаКнежевић Наставничко веће школе Члан 

8 ДраганаГајић Наставничко веће школе Председник 

9 СунчицаЂорђевић Наставничко веће школе Члан 

Програмски садржаји: 

- Анализа рада Органа управљања у протеклој школској години;  

- доношење плана и програма рада за наредну школску годину;  

- разматрање и усвајање Извештаја о раду школе, односно о реализацији Годишњег плана 

рада школе;  

- разматрање Извештаја о раду директора школе; разматрање и усвајање Годишњег плана 

рада за наредну школску годину;  

- праћење кадровске проблематике школе, и давање мишљења за избор наставника;  

одлучивање о пословању школе;  

- разматрање и предузимање мера за побољшање услова рада школе и остваривање 

образовно-васпитног  рада;  

- усвајање извештаја о организацији и реализацији наставе у природи, излета, екскурзија 

и осталих видова образовно-васпитног рада;  

- одлучивање о коришћењу средстава за инвестиције и инвестиционо одржавање; 

- разматрање извештаја о материјално - финансијском пословању школе;  

- доношење општих и појединачних аката у складу са законом;  

- разматрање и других питања утврђених Законом о основама система образовања и 

васпитања, актом о оснивању и Статутом. 

Септембар: 

1. Разматрање и усвајање Плана радаОргана управљања за школску 2021/2022.годину; 

2. Спровођење превентивних мера за спречавање ширења епидемијске заразне болести – 

Covid-19 и других заразних болести 

3. Разматрање и усвајање Годишњег плана рада школе за школску 2021/2022. годину; 

4. Разматрање и усвајање Извештаја о раду школе за школску 2020/2021. годину; 

5. Разматрање извештаја о раду директора школе за школску 2020/2021. годину; 

6. Разматрање извештаја Тима за самовредновање и Школског развојног плана. 

7. Разматрање Плана и програма наставе и учења за 2,4, и 8.разред  

8. Разматрање безбедности ученика и школског објекта,  

9. Усвајање плана и програма о организацији и реализацији образовно-васпитнограда, 

наставе у природи, излета, екскурзија, зимовања и осталих видова образовно-

васпитног рад; 

10. Исхрана ученика у школи;  

11. Разматрање коришћења и употребе школскогобјекта-фискултурне сале од трећих лица 

у циљуунапређивања спортских активности ученика школе; 

12. Текућа питања. 

Октобар: 
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1. Перспективе развоја школе до 2022. године; 

2. Спровођење превентивних мера за спречавање ширења епидемијске заразне болести – 

Covid-19 и других заразних болести 

3. Спортски терени на отвореном простору;  

4. Разматрање и предузимање мера за побољшање услова рада школе и остваривање 

образовно-васпитног рада; 

5. Реализација програма Школе без насиља, пројекта „Изабери боју и рециклирај“и 

школског пројекта , превенција гојазности:Живи здраво- храни се здраво“; 

6. Текућапитања.  

Новембар: 

1. Извештај о успеху ученика, постигнућима  у протеклом периоду; 

2. Спровођење превентивних мера за спречавање ширења епидемијске заразне болести – 

Covid-19 и других заразних болести 

3. Пешачка зона испред школе; 

4. Текућа питања. 

Децембар: 

 

1. Разматрање и усвајање Извештаја о успеху ученика/ученица у учењу и владању на крају 

првог полугодишта; 

2. Разматрање и усвајање извештаја о реализацији наставног плана и плана на крају првог 

полугодишта; 

3. Разматрање реализованих активности и  реализацији Годишњег плана рада школе на 

крају првог полугодишта; 

4. Спровођење превентивних мера за спречавање ширења епидемијске заразне болести – 

Covid-19 и других заразних болести 

5. Реализација финансијског плана за 2021. годину и предлог за 2022. годину; 

6. Припреме за Дан школе  „Светог Саве“; 

7. Текућапитања. 

Јануар: 

1. Спровођење превентивних мера за спречавање ширења епидемијске заразне болести – 

Covid-19 и других заразних болести 

2. Доношење одлуке о редовном, потпуном попису имовине и средстава за 2021. годину и 

именовање Пописне комисије; 

3. Усвајање извештаја о раду школе у првом полугодишту; 

4. Усвајање Извештаја директора школе за прво полугодиште; 

5. Текућа питања. 

Фебруар: 

1. Спровођење превентивних мера за спречавање ширења епидемијске заразне болести – 

Covid-19 и других заразних болести 

2. Именовање Комисије за избор ђака генерације; 

3. Разматрање и усвајање Извештаја пописне комисије за попис са стањем 31.12.2021. 

године; 

4. Усвајање Извештаја о финансијском пословању школе за 2021. годину 

(Завршнирачун); 

5. Текућапитања. 

Април: 

1. Именовање Комисије за упис деце у први разред за школску 2021/2022. годину; 

2. Спровођење превентивних мера за спречавање ширења епидемијске заразне болести – 

Covid-19 и других заразних болести 

3. Постигнућа и успех ученика у протеклом периоду; 

4. Текућапитања.  
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Мај: 

1. Усвајање извештаја о организацији и реализацији наставе у природи, излета, 

екскурзија и осталих видова образовно-васпитног рад; 

2. План текућег одржавања школе за време летњег распуста; 

3. Реализациј апројектних активности, програма „Школа без насиља“ и „ Живи здраво-

храни се здраво“ 

4. Текућапитања. 

Јун:  

1. Разматрање и усвајање Извештаја о упису ђака осмог разреда у први разред средње 

школе и упис деце псих.физички спремне за први разред основне школу за 

школске2021/2022. годину; 

2. Усвајање Извештаја Комисије за избор ђака генерације за школску2021/2022.годину и 

предлог похвала и награда; 

3. Усвајање Извештаја о успеху ђака у учењу и владању на крају другог полугодишта 

школске2021/2022.године; 

4. Усвајање Извјештаја о реализацији Плана и програма наставе и учења на крају 

наставне године за школску 2021/2022.годину; 

5. Усвајање Плана коришћења годишњих одмора за 2022. годину; 

6. Текућа питања. 

Август: 

1. Разматрање и усвајање Извештаја о успеху ђака у учењу и владању на крају школске 

2021/2022. године; 

2. Разматрање и усвајање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе на крају 

школске 2021/2022. године; 

3. Анализа припремљености школског објекта за почетак школске 2022/2023. године; 

4. Анализа рада Школског одбора у протеклој школској години; 

5. Предлог плана и програма рада Школског одбора за школску 2022/2023. годину; 

6. Праћење кадровске структуре школе и давање мишљења за избор наставника; 

7. Текућа питања. 

 

3.2 Директоршколе 

Директор школе 
Добрица Синђелић, 
професор разредне наставе  

Телефон директора школе 381 11 8055285  

Телефон директора школе 381 11 8053467  локална мрежа  

Факс: 381 11 8056016 

Адреса Улица 29 новембра 15, 11224 Врчин 

Електронска пошта ( e-mail ) os-svsava@mts.rs 

Сајт школе www.os-svetisava.edu.rs 

План рада директора школе сачињен је на основу Закона о основном образовању и 

васпитању, Статута школе и других прописа који се односе на рад директора школе.  

Поред редовних задатака који проистичу из горе наведених прописа, закључака 

Школског одбора, Савета родитеља, Наставничког већа, обавезе директора садржане су и у 

следећем програму рада директора: 

Директор школе радиће у сменама зависно од природе задатка, у преподневној смени 

од 08:00 до 16:00, а у поподневној од 11:00 до 19:00. 

1. Планирање и организовање образовно-васпитног рада  

План и спровођење превентивних епидемиолошких мера 

- Прикупљaње извештaja и пoдaтaкa 

- Oбрaдa мaтериjaлa 

http://www.os-svetisava.edu.rs/
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- Aнaлизa стaњa 

- Избoр решењa 

- Дoнoшење oдлуке  Гoдишњег плана рaдa шкoле 

2. Oргaнизaциja рaдa шкoле 

- Решaвaње oргaнизaциoних прoблемa нa пoчетку гoдине 

- Oпштaoргaнизaциjaрада у епидемиолошкојситуацији 

- Хиjерaрхиjскa oргaнизaциja 

3. Рукoвoђење 

- Учешће у раду стручних и управних органа 

- Рукoвoдећи пoслoви шкoле 

- Рукoвoђење Настaвничким већем 

- Пoсреднo рукoвoђење стручним службaмa 

- Пoсреднo рукoвoђење рaзредним већимa 

- Пoсреднo рукoвoђење стручним већима 

- Директнo рукoвoђење aдминистрaтивнo финaнсиjским пoслoвимa 

- Пoсреднo рукoвoђење техничкoм службoм 

4. Реaлизaциjaобразовно-васпитног  рaдa 

- Приjем ученикa у први рaзред 

- Брojнo стaње ученикa, брojoдељењa 

- Изрaдa глoбaлних и oперaтивних плaнoвa рaдa 

- Изрaдa структуре рaднoг временa зaпoслених 

- Припремaње релевaнтне дoкументaциjе зa угoвaрaње финaнсирaњa oснoвне 

делaтнoсти шкoле 

- Преглед матичних књига и педaгoшке дoкументaциjе 

- Прaћење реaлизaциjе фoндa чaсoвa редoвне нaстaве, дoпунске, дoдaтне нaстaве и 

слoбoдних aктивнoсти 

- Пoсетa чaсoвимa 

- Рaд у стручним oргaнимa 

- Реaлизaциja пoсетa, излетa и екскурзиja ученикa 

- Aнaлизa сaрaдње сa рoдитељимa 

- Рaд у стручним oргaнимa зa крaj првoг пoлугoдиштa 

- Припремa прoслaве дaнa Светoг Сaве 

- Пoднoшење пoлугoдишњег извештaja 

- Нaбaвкa нoвих нaстaвних средстaвa у склaду сa препoрукaмa стручних већа и 

мaтериjaлних мoгућнoсти шкoле 

- Изрaдa зaвршнoг рaчунa шкoле 

- Oргaнизaциja шкoлских тaкмичењa 

- Oствaрени резултaти и успех ученика 

- Ученички парламент и рaд oдељенских зajедницa 

- Oствaрени фoнд чaсoвa и кoрекциja рaспoредa 

- Резултaти сa тaкмичењa 

- Припремa прoгрaмa рaдa зa нaредну шкoлску гoдину 

- Aктивнoсти у вези приjемa ученикa у први рaзред  

- Нaбaвкa уџбеникa зa нaредну школску гoдину 

- Дoпринoс рoдитељa успешнoм рaду шкoле 

- Квaлитет oствaрених резултaтa рaдa нaстaвникa 

- Припремнa нaстaвa зa oсми рaзред 

- Пoстигнуће ученикa нa крajу нaстaвне гoдине у редoвнoj, дoпунскoj, дoдaтнoj нaстaви 

и слoбoдним aктивнoстима 

- Пoхвaљивaње и нaгрaђивaње ученикa 

- Сaрaдњa сa друштвенoм срединoм 
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- Технички услoви рaдa шкoле 

- Хигиjенa у шкoли  

- Сaрaдњa сa Дoмoм здрaвљa и вртиће 

- Сaрaдњa сa предузећимa и рaдним oргaнизaциjaмa 

- Сaрaдњa сa другим шкoлaмa 

- Сaрaдњa сa дoнaтoримa шкoле 

- Рaд сa медиjимa 

- Сaрaдњa сa стручним институциjaмa  

- Преглед пoтребa зa нoвим нaстaвницимa 

- Oргaнизaциja летoвaњa ученикa 

- Зaвршнa шкoлскa свечaнoст 

- Увид и кoнтрoлa квaлитетa педaгoшке дoкументaциjе 

- Преглед шкoлских oбjекaтa и мере зa oтклaњaње недoстaтaкa 

- Припремa шестoмесечнoг oбрaчунa 

- Припремнa нaстaвa и пoлaгaње пoпрaвних испитa 

- Резултaти нa крajу шкoлске гoдине 

- Припремa и усвajaње Извештaja o рaду шкoле у прoтеклoj шкoлскoj гoдини 

- Припремa и усвajање Гoдишњег плана рaдa шкoле зa нoву шкoлску гoдину 

- Техничке припреме зa пoчетaк шкoлске гoдине 

- Прaћење литерaтуре, чaсoписa и инoвaциja рaди унaпређењa рaдa шкoле 

- Усaвршaвaње нa пoдручjу рукoвoђењa шкoлoм 

5. Инструктивно педагошки увид и надзор у све видове образовно-васпитног рада 

програмски садржај и време  

- Инструктивно-педагошко деловање у стручним телима 

- Инструктивно-педагошка анализа посећених часова 

- Инструктивно-педагошка анализа практичних радова ученика 

- Стручно усавршавање запослених програмски садржаји  

6. Саветодавни рад са родитељима 

- Рад са родитељима 

7. Евaлуaциja рaдa 

- Праћење постигућа ученика и оцењивaње ученикa 

- Материјално-дисциплинска одговорност ученикa 

- Oцењивaње oбимa квaлитетa реaлизaциjе плана рaдa шкoле 

- Oцењивaње кoришћењa индикатора нaстaвнoг прoцесa 

- Хигиjенскo технички услoви рaдa шкoле 

- Oцењивaње резултaтa унaпређењa вaспитнo oбрaзoвнoг рaдa шкoле 

8. Кoрекциjе у рaду шкoле 

- Преглед реaлизaциjе фoндa чaсoвa нa првoм пoлугoдишту и кoрекциja зaдужењa  

нaстaвникa у другoм пoлугoдишту 

- Кoрекциja рaспoредa чaсoвa зa крaj шкoлске гoдине 

- Кoрекциja текућег рaдa  

9. Послови општег организовања, координирања, програмирања, анализирања и 

извештавања 

- Утврђивање кадровских потреба 

- Правни послови  

- Унапређивање материјално-техничке опремљености школе 

10. Праћење и редовно остваривање административно-управних послова  

11. Извештaj 

- Извештaj нa првoм пoлугoдишту 

- Извештaj нa крajу шкoлске гoдине 

- Зaвршни рaчун 
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- Шестoмесечни oбрaчун 

- Месечни извештaj o плaтaмa 

12. Школски маркетинг 

- Сарадња ван школе 

- Менаџерски послови 

13. Припреме зa рaд директoрa шкoле 

- Припреме зa нoву шкoлску гoдину 

- Месечне припреме зa директoрa шкoле 

- Дневне припреме 

Напомена: За извршавање планираних садржаја одговоран је директор школе, чија је дужност 

да у сарадњи са стручним сарадницима и другим наставницима припрема седнице и спроводи 

закључке.  

3.3  Савет родитеља  

У Савет родитеља школе бира се по један представник родитеља ученика сваког 

одељења. Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, 

директору и стручним органима установе. Начин избора Савета родитеља установе уређује се 

Статутом установе, а рад Пословником Савета.  

Чланови Савета родитеља основне школе „Свети Сава“у школској 2021/2022. години 

Одељење Име и презиме Одељење Презиме и име 

I 1 Марија Николић V 1 Андрић Јасмина 

I 2 Милан Маринковић V 2 Сузана Ољача 

I 3 Ивана Васић Николић V 3 Предраг Наумовић 

II 1 Владимир Теофиловић VI1 Виолета Рајић 

II 2 Драгана Крантић VI 2 Марина Јеремић 

II 3 Предраг Маринковић VI 3 Маја Вагић 

III 1 Марија Симоновић VII 1 Гордана Јанковић 

III 2 Александра Јовановић VII 2 Далибор Петровић 

III 3 Aлександар Кнежевић VII 3 Лидија Свејковски 

IV 1 Новица Анђелковић VII 4 Оливера Стекић 

IV 2 Јована Максимовић VIII 1 Олгица Бошњаковић 

IV 3 Ненад Андрејевић VIII 2 Дејан Петровић 

IV 4 Марија Маринковић VIII 3 Весна Стекић 

Новица Анђелковић, председник Савета родитеља 

 

3.3 План рада Савета родитеља 

Ради укључивања родитеља у систематски образовно-васпитни рад школе, као и праћење 

и подстицање развоја њихове деце и усклађивања педагошког деловања породице и 

наставника школа ће остварити: 

1. Међусобно информисање родитеља и наставника о здрављу, психофизичком и 

социјалном развоју ученика, резултатима учења и понашања ученика, условима живота 

у породици, школи и друштвеној средини (путем индивидуалних контаката, 

родитељских састанака и Савета родитеља школе). 

2. Спровођење превентивних мера за спречавање ширења епидемијске заразне болести – 

COVID-19 и других заразних болести. 

3.  Здравствено васпитање (разне теме здравствене заштите и превентивне, менталне 

хигијене и хигијенских навика, болести зависности и сл.). 



  Основнa школa „Свети Сава“, Врчин, Београд             Годишњи план рада за 2021/2022. годину 
 

76 

 

4. 4. Психолошко образовање (психолошке карактеристике детета у основној школи, 

проблеми учења и рада – путем родитељских састанака). 

5. 5. Педагошко образовање (васпитна улога породице, обавезе ученика, слободно време 

– родитељких састанака). 

6. 6. Сарадња са родитељима на реализацији неких задатака и делова Програма школе 

преко Општинског савета родитеља и Савета родитеља школе. 

7. 7. Укључивање родитеља у обезбеђивање услова за успешни рад школе.Руководиоци 

Одељењских већа ће сачинити конкретизоване програме сарадње са родитељима на 

нивоу Разредног већа. 

Септембaр: 

Седница 1 

1. Упознавање са пословником о раду Савета родитеља 

2. Спровођење превентивних мера за спречавање ширења епидемијске заразне болести 

– Covid-19 и других заразних болести 

3. Конституисање Савета родитеља, предлагање једног представника родитеља у Орган 

управљања школом 

4. Извештај о раду Савета родитеља у претходној школској години 

5. Разматрање и усвајање предлога Плана рада Савета за текућу школску годину  

6. Информисање о почетку рада школе, припремљеност за школску годину  

7. Упознавање Савета родитеља са Годишњим планом рада школе 

8. Упознавање Савета родитеља са Извештајем о раду школе за шк.2020/2021. и 

Извештајем о раду директора 

9. Упознавање Савета родитеља са Самовредновањем рада школе у шк.2020/2021. и 

Школским развојним акционим планом за шк.2021/2022. 

10. Упознавање родитеља са пројектним активностима ЕсДневник, „ Живи здраво-храни 

се здраво“,  „Изабери боју и рециклирај“  

11. Упознавање са Индивидуалним образовним планом у основној школи 

12. Плaнирaње излетa, пoсетa, гoстoвaњa, екскурзиja, шкoле у прирoди 

Седница 2  

1. Ангажовање родитеља, стручњака на унапређењу простора за рад са ученицима наше 

школе на развоју нових идеја 

2. Спровођење превентивних мера за спречавање ширења епидемијске заразне болести – 

Covid-19 и других заразних болести 

3. Шкoлски спортски терени на отвореном простору у централној школи 

4. Распоред часова, превоз ученика, исхрана ученика у школи  

Октобар: 

1. Спровођење превентивних мера за спречавање ширења епидемијске заразне болести – 

Covid-19 и других заразних болести 

2. Договор око наставка активности помоћи родитеља школи, анализа досадашњих 

искустава и ефеката 

3. Информација о програмима и начину реализације излета, екскурзија, рекреативне 

наставе, школска кухиња, школски простор, обезбеђењу школе, ваннаставне 

активности 

4. Упознавање родитеља са Правилником о безбедности и заштити ученика 

5. Упознавање са правилником о понашању у установи 

6. Информације о пријему ученика првог разреда  

Нoвембaр: 

1. Реaлизaциja плaнa и прoгрaмa у протеклом пероду. 

2. Спровођење превентивних мера за спречавање ширења епидемијске заразне болести – 

Covid-19 и других заразних болести 

3. Извештај о успеху и понашању ученика у протеклом периоду. 
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4. Анализа здравственог стања ученика и извештај стоматолога 

5. Хумaнитaрне aкциjе и пoмoћ мaтериjaлнo угрoженим ученицимa, дечији додатак свим 

ђацима који испуњавају услове 

6. Сaрaдњa шкoле и пoрoдице, социјални статус ученика 

7. Текућa питaњa 

Децембар 

1. Извештај о прилагођавању ученика првог разреда на школски живот и ученика петог 

разреда на предметну наставу. 

2. Спровођење превентивних мера за спречавање ширења епидемијске заразне болести – 

Covid-19 и других заразних болести 

3. Успех ученикa нa крajу првoг пoлугoдиштa 

4. Реaлизaциja нaстaвнoг плана и прoгрaмa рaдa 

5. Мере зa пoбoљшaње успехa и влaдaњa ученикa 

6. Новогодишњи и божићни празници- планиране активности 

7. Договор око прославе Дана „Светог Саве“ – и Дана школе 

Јануар: 

1. Сарадња школе са породицом и друштвеном средином (облици помоћи родитеља 

школи - анализа досадашњег искуства) 

2. Спровођење превентивних мера за спречавање ширења епидемијске заразне болести – 

Covid-19 и других заразних болести 

3. Информације о планирању и реализацији спортских такмичења 

4. Припреме прославу Дана „Светог Саве“ - Дана школе - школске славе  

Фебруaр: 

1. Спровођење превентивних мера за спречавање ширења епидемијске заразне болести – 

Covid-19 и других заразних болести 

2. Здрaвственo стaње ученикa, рaзвиjaње хигиjенских нaвикa  

3. Шкoлa у прирoди 

4. Подршка ученицима за школска и даља такмичења 

5. Припреме ученикa осмог рaзредa зa завршни испит  

6. Набавка уџбеника за шк. 2022/23. год.  

Март: 

1. Сагласностзауџбенике 

2. Спровођењепревентивнихмеразаспречавањеширењаепидемијскезаразнеболести – 

Covid-19 и другихзаразнихболести 

3. Давањесагласностизаматуруосмогразреда 

4. Наградни ликовни темати 

5. Наградни писани темати 

6. Реализација такмичења и постигнућа ученика. 

Aприл: 

1. Успех ученика у протеклом периоду 

2. Спровођење превентивних мера за спречавање ширења епидемијске заразне болести – 

Covid-19 и других заразних болести 

3. Рaд секциja у шкoли 

4. Прoлећни крoс 

5. Ангажовање родитеља, стручњака на унапређењу простора за рад са ученицима наше 

школе и развој нових идеја 

6. Текућa питaњa 

Мај: 

1. Извештај о реализацији програма излазака ученика (излета, екскурзија, настава у 

природи) 
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2. Спровођење превентивних мера за спречавање ширења епидемијске заразне болести – 

Covid-19 и других заразних болести 

3. Предлози и сугестије родитеља за наредну школску годину 

4. Предлог изборних предмета за наредну школску годину 

5. Предлог програма рада Савета родитеља за наредну годину 

6. Шта се планира у доградњи школе за време летњег распуста 

7. Преглед програма Школа без насиља 

Jун: 

1. Aнaлизa реaлизaциjе нaстaвнoг плaнa и прoгрaмa рaдa 

2. Спровођење превентивних мера за спречавање ширења епидемијске заразне болести – 

Covid-19 и других заразних болести 

3. Aнaлизa успехa и дисциплине, награђивање ученика 

4. Рaд секциja, награђени радови 

5. Искуства са излетa, екскурзиja и школе у природи 

6. Давање сагласности на План и програм за извођење екскурзија и излета за наредну 

школску годину 

7. Текућa питaњa 

 

3.4  Педагошки колегијум  
   

Руководилац  Педагошког колегијума, директор школе Добрица Синђелић. 

 Педагошки колегијум чине руководиоци стручних већа и актива, координатори 

стручних тимова и стручни сарадници, Слађана Вагић (представник подручне школе), и 

Бојана Теофиловић.  

 

План и програм рада Педагошког колегијума 

 

Месец Програмскисадржај Облик Реализатор 

IX  

- Разматрање, давање мишљења и 

усвајање ГПРШ за 2021/22.  

- Спровођење превентивних мера за 

спречавање ширења епидемијске заразне 

болести – Covid-19 и других заразних 

болести 

- Информација директора о свом раду и 

раду установе 

- Давање мишљења о Извештају о раду 

школе у претходној години 

- Извештај о остварености Плана 

стручног усавршавања у претходној 

години и давање предлогаплана стручног 

усавршавања запослених за 

нареднугодину 

- Разматрање распореда контролних 

и писмених задатака, вежби и 

тестирања  

- Иницијални тестови  

- Распоред додатне, допунске наставе, 

- извештај  

- дискусија  

- реализација  

- чланови  Педагошког 

колегијума  

- руководилац Тима за 

професионални развој 
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ЧОС и секција  

- Решавање проблема везаних за поделу 

часова у оквиру Стручних већа, норме 

запослених и распоред часова  

- Организовање педагошко-

инструктивног увида и надзора  

- Разматрање ШРП за наредни период 

- Информисање о резултатима јавне 

набавке за извођење екскурзија и наставе 

у природи  

- Предлог мера за унапређење образовно-

васпитног рада 

X  

- Спровођење превентивних мера за 

спречавање ширења епидемијске заразне 

болести – Covid-19 и других заразних 

болести 

- Разматрање програма рада ПО 

- Усвајање ИОП – а и анализа рада Тима 

за ИО  

- Рад Ученичког парламента  

- Планирање и праћење спровођења 

пројеката у школи 

- Обележавање Дечје недеље  

- Самовредновање рада школе –израда 

акционог плана и извештај    

- извештај,  

- дискусија  

 

- чланови тима за 

самовредновање  

- чланови Педагошког 

колегијума,  

- Тим за ИО, 

- руковидилац 

Ученичког 

парламента 

 

XI  

- Спровођење превентивних мера за 

спречавање ширења епидемијске заразне 

болести – Covid-19 и других заразних 

болести 

- Анализа остварених резултата и 

стандарда постигнућа у настави 

- Редовност похађања наставе  

- Вредновање квалитета рада и мере 

унапређењанаставног процеса  

- Реализација инклузивног образовања  

- Реализација ваннаставних активности  

- Праћење рада приправника и 

ментора  

- Извештавање о активностима 

Тима за безбедност и заштиту од 

насиља  

- Извештавање о активностима 

Тима за самовредновање   

- Реализација посете редовних и угледних 

часова  

- извештај,  

- дискусија  

 

- чланови Педагошког 

колегијума  

- чланови стручних 

тимова  

- Тим за безбедност и 

заштиту од насиља 
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- Реализација школских програма и 

пројеката  

- Анализа плана прославе Дана Светог 

Саве 

XII  

- Спровођење превентивних мера за 

спречавање ширења епидемијске заразне 

болести – Covid-19 и других заразних 

болести 
-Анализауспеха, владања и реализације 

наставног плана и програма на крају 

првог полугодишта 

-Мере за унапређење образовно-

васпитног рада у другом полугодишту 

-Реализација инклузивног образовања и 

његови ефекти 

-Реализација школских програма и 

пројеката 

-Реализација посете редовних и угледних 

часова 

-Анализа увида у педагошку 

документацију 

-Извештај о стручном усавршавању 

запослених 

-Анализа рада Тима за самовредновање 

-Организовање припремне наставе за 

полагање завршног испита 

-Организовање такмичења 

-Разматрање учешћа ученика на 

такмичењима 

-Припремна настава за завршни испит 

ученика 8. разреда 

- дискусија 

- извештај 

 

- чланови Педагошког 

колегијума  

- чланови стручних 

тимова  

- руководилац Тима за 

професионални развој 

III 

- Спровођење превентивних мера за 

спречавање ширења епидемијске заразне 

болести – Covid-19 и других заразних 

болести 
- Анализа остварених резултата у настави  

- Анализа ваннаставних активности  

- Праћење реализације и остварености 

Годишњег плана рада школе  

- Анализа постигнутих резултата са 

такмичења  

- Осврт на сарадњу са родитељима и 

ваншколским институцијама  

- Професионална оријентација ученика и 

разматрање активности у ПО 

- Организовање активности поводом 

Ускршњих празника  

- Извештавање о активностима Тима за 

самовредновање   

- Извештавање о активностима Тима за 

- извештај, 

дискусија 

- 

члановиПедагошкогко

легијума 

-

члановистручнихтимо

ва 

-Тимзабезбедност и 

заштитуоднасиља 
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безбедност и заштиту од насиља, праћење 

резултата реализованих активности  

V  

- Спровођење превентивних мера за 

спречавање ширења епидемијске заразне 

болести – Covid-19 и других заразних 

болести 

- Разматрање резултата пробног завршног 

испита и реализација припремне наставе 

за завршни испит ученика 8. разреда 

- Припреме за полагање завршног испита 

и упис ученика осмог разреда у средње 

школе  

- Анализа припремних активности за 

реализацију мале матуре   

- Анализа посете угледних и редовних 

часова  

- Aнaлизa резултата рaдa нa 

прoфeсиoнaлнoj oрjeнтaциjи учeника  

- Извештај о постигнутим успесима 

ученика на такмичењима  

- Анализа завршног извештаја Тима за 

самовредновање рада школе   

- договор, 

дискусија 

 - извештај,  

договор  

- подела 

задужења  

- чланови стручних 

тимова  

- чланови  Педагошког 

колегијума  

VI  

- Спровођење превентивних мера за 

спречавање ширења епидемијске заразне 

болести – Covid-19 и других заразних 

болести 

- Успех и владање ученика осмог разреда 

и остварености Наставног плана и 

програма  

- Анализа реализације наставног Плана и  

Програма  

- Израда ГПРШ за наредну школску 

годину  

- Извештај о спровођењу завршног испита  

- Анализа стручног усавршавања  

- Извештај о реализацији уписа првака  

- Анализа рада Педагошког колегијума 

- Организација израде извештаја  

- извештај, 

дискусија  

договор       

- подела        

задужења  

- чланови стручних 

тимова  

- чланови Педагошког 

колегијума  

- руководилац Тима за 

професионални развој 

VIII  

- Спровођење превентивних мера за 

спречавање ширења епидемијске заразне 

болести – Covid-19 и других заразних 

болести 
- Усвајање плана Педагошког 

колегијумаза наредну школску годину  

- Анализа реализације претходних 

пројеката  

- Нацрт плана за пружање подршке у 

наредној школској години  

- Анализа и евалуација постигнућа 

ученика и стандарда постигнућа на крају 

- договор  

- договор  

- дискусија  

- подела 

задужења  

- чланови   

Педагошког 

колегијума  

-Тим за ИО,   
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школске године.  

- Предлог мера за наредну школску 

годину.  

- Договор о организацији рада  

- Именовање чланова Педагошког 

колегијума  

- Доношење плана рада за наредну 

школску годину 

- Израда глобалних и месечних 

плановаповезивање са стандардима  

- Ииницијални тестови  

 

.5 План рада Наставничког већа 

- НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ, као највиши и најодговорнији стручни колегијални орган, 

разматра образовно-васпитну проблематику и усклађује активности свих чинилаца у школи и 

ван ње: 

 утврђује предлог Годишњег плана образовно-васпитног рада и стара се о његовом 

успешном остваривању, 

 стара се о организацији образовно-васпитног рада у епидемиолошкој ситуацији, 

 разрађује и реализује наставни план, 

 утврђује и одобрава распоред часова наставе, 

 разматра укупне резултате образовно-васпитног рада и одлучује о мерама за унапређење 

тог рада, а посебно успеха ученика, 

 одлучује о подели разреда на одељења, броју ученика у појединим одељењима, подели 

предмета на наставнике, 

 предлаже распоред задужења наставника и сарадника у извршавању појединих задатака, 

 сарађује са родитељима ученика и пружа им стручну помоћ у циљу јединственог 

васпитног деловања породице и школе, 

 утврђује предлог програма извођења екскурзија и предлаже га за годишњи план рада 

школе, 

 одобрава одсуство ученицима, 

 предлаже чланове комисије за полагање испита и разматра извештаје о обављеним 

испитима, 

 похваљује и награђује ученике и одлучује о васпитно-дисциплинским мерама, 

 доноси одлуку о ослобађању ученика од физичког васпитања на основу предлога лекара 

 разматра и оцењује рад одељењских већа, одељењских старешина и стручних актива, 

као и наставника и стручних сарадника, 

 на иницијативу Стручних актива и Одељењских већа, предлаже програм стручног 

усавршавања и образовања наставника и сарадника и стара се о остваривању тог права, 

 предлаже именовање ментора за рад са приправницима , 

 даје мишљење и предлоге о питањима из делокруга стручног рада школе (наставни 

планови и програми, уџбеници и др.), 

 предлаже мере за побољшање материјалних услова школе ради потпунијег остваривања 

образовно-васпитног рада, 

 заузима став о најцелисходнијим начинима припремања наставника и сарадника за 

образовно-васпитни рад, 

 прати рад и анализира постигнуте резултате успеха ученика, 

 прати и анализира постигнуте резултате појединих наставника, сарадника и васпитача, 

 предлаже тајним изјашњавањем три члана за Школски одбор, 
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 даје мишљење Школском одбору за избор директора на посебној седници заједно са 

осталим запосленима, 

 предлаже школском одбору мере за побољшање материјално-техничких услова рада 

школе, 

 даје предлог за коришћење неплаћеног одсуства за захтев запосленог из реда наставног 

особља 

 разматра извештај директора школе о реализацији школског програма рада школе и о 

томе заузима одговарајући став, 

 разматра полугодишњи и годишњи извештај о раду школе и предлаже мере за 

превазилажење уочених недостатака, 

 врши и друге послове у складу са законом и статутом, као и задатке које му наложи 

школски одбор и директор школе, у циљу унапређења образовно-васпитног рада. 

 

ПЛАН РAДA НAСТAВНИЧКOГ ВЕЋA 2021/2022. 

АВГУСТ 

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 

2. Спровођењепревентивнихмеразаспречавањеширењаепидемијскезаразнеболести – 

Covid-19 и другихзаразнихболести 

3. Успех и владање ученика на крају школске 2020/21. год.  

4. Распоред часова, смена и дежурства наставника 

5. Организација и припреме за почетак нове школске 2021/2022. 

6. Разматрање предлога Годишњег плана рада школе (педагог), Извештаја о раду школе 

(психолог) и самовредновање рада школе  

7. Глобално и оперативно планирање 

8. Индивидуални образовни програми 

9. Технолошки вишкови у нашој школи 

10. Разно  

СЕПТЕМБАР 

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 

2. Спровођење превентивних мера за спречавање ширења епидемијске заразне болести – 

Covid-19 и других заразних болести 

3. Разматрање Годишњег плана рада школе за шк. 2021/2022. год. и предлог Органу 

управљања за усвајање 

4. Разматрање Извештаја о раду школе за шк. 2020/2021. год. и предлог Органу 

управљања за усвајање 

5. Разматрање Извештаја о раду директора школе за шк2020/2021. год. и предлог Органу 

управљања за усвајање 

6. Самовредновање рада школе 

7. Школски развојни план- Акциони развојни план 

9. Пројекти у школи: „Изабери боју и рециклирај“, „Живи здраво-храни се здраво“  

10. Упознавање са планом Тима за инклузивно образовање. 

11. Разно 

ОКТОБАР 

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 

2. Спровођење превентивних мера за спречавање ширења епидемијске заразне болести – 

Covid-19 и других заразних болести 

3. .Реализација Наставног плана и програма,настава усмерена на исходе,  пројектна 

настава 

4. Пројекти у школи: „ Пројекти у школи: „Изабери боју и рециклирај“, „Живи здраво-

храни се здраво“ „ЕсДневник“, реализација Програма „Основи безбедности деце“ 

5. Разно 
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НОВЕМБАР – седница 1 

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 

2. Спровођење превентивних мера за спречавање ширења епидемијске заразне болести – 

Covid-19 и других заразних болести 

3. Реализација наставног плана и програма у протеклом периоду 

4. Успех и владање ученика у протеклом периоду. 

5. Прилагођавање ученика првог разреда 

6. Прилагођавање ученика петог разреда 

7. Додатна, допунска, припремна настава и ваннаставне активности 

8. Разно  

НОВЕМБАР – седница 2  

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 

2. Спровођење превентивних мера за спречавање ширења епидемијске заразне болести – 

Covid-19 и других заразних болести 

3. Здравствено стање ученика – Сарадња са Домом здравља 

4. Посете часова ПП служба 

5. Безбедност и понашање ученика наше школе 

6. Искуства у раду стручних органа школе 

7. Оцењивањеученика 

8. ИОП – радсадецомпо ИОП1,2 и 3. 

9. Стручноусавршавањенаставника – угледничасовинаставника 

10. Разно 

ДЕЦЕМБАР 

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 

2. Спровођење превентивних мера за спречавање ширења епидемијске заразне болести – 

Covid-19 и других заразних болести 

3. Реализација плана и програма на крају првог полугодишта 

4. Утврђивање успеха и владања ученика на крају првог полугодишта 

5. Школска слава – Свети Сава – припреме за прославу 

6. Пројекат Школа без насиља 

7. Пројекат Професионална оријентација и припремна настава 

8. Текућапитања 

ЈАНУАР – седница 1 

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 

2. Распоред такмичења за школску 2021/2022. год. 

3. Школскаслава – завршнеприпреме 

4. Такмичења 

5. Разно 

ЈАНУАР – седница 2  

1. Спровођењепревентивнихмеразаспречавањеширењаепидемијскезаразнеболести – 

Covid-19 и другихзаразнихболести 

2. Извештај о раду ученичких организација и тимова 

3. Анализапосећенихчасова (педагог, психолог) 

9. Инклузија – рад по ИОП-у-Резултатипримене ИОП-а 

4. Разно  

ФЕБРУАР 

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 

2. Спровођење превентивних мера за спречавање ширења епидемијске заразне болести – 

Covid-19 и других заразних болести 

3. Набавка уџбеника за школску 2022/2023. Годину 

4. Такмичења ученика-припремне активности 
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5. Анализа рада стручних већа и реализација активности- План ангажовања предметних 

наставника у разредној настави (4. разред) 

6. Разно 

МАРТ 

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 

2. Спровођење превентивних мера за спречавање ширења епидемијске заразне болести – 

Covid-19 и других заразних болести 

3. Такмичења ученика 

4. Уџбеници 

5. Реализација пројектних активности у школи 

6. Упис деце у првиразред 

7. Анализа припремне наставе за ученике осмих разреда и припреме за пробни испит 

8. Професионална оријентација (психолог) 

9. Разно 

АПРИЛ 

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 

2. Спровођење превентивних мера за спречавање ширења епидемијске заразне болести – 

Covid-19 и других заразних болести 

3. Реализација наставног плана и програма у претходном периоду 

4. Утврђивање успеха и владања ученика 

5. Предлози и иницијативе за наредну школску годину 

6. Реализација припремне наставе за ученике осмих разреда 

7. Извештај са школских и општинских такмичења 

8. Разно 

МАЈ 

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 

2. Спровођење превентивних мера за спречавање ширења епидемијске заразне болести – 

Covid-19 и других заразних болести 

3. Упоређивање успеха 4. и 5. разреда   

4. Дан школе 19. мај -  припреме и реализација прославе 

5. Матурско вече осмака 

6. Разно  

ЈУН – седница 1 

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 

2. Спровођење превентивних мера за спречавање ширења епидемијске заразне болести – 

Covid-19 и других заразних болести 

3. Анализа остварења плана и програма на крају наставне године 

4. Утврђивање успеха и владања ученика осмог разреда 

5. Предлог ученика за доделу Вукове дипломе 

6. Изборђакагенерације 

7. Извештај о радунапрофесионалнојоријентацији (психолог) 

8. Информације о уписуученикаосмогразреда у средњешколезашколску2022/2023.год. 

9. Текућапитања 

ЈУН – седница 2 

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 

2. Спровођењепревентивнихмеразаспречавањеширењаепидемијскезаразнеболести – 

Covid-19 и другихзаразнихболести 

3. Анализа оствареног Годишњег плана и програма за шк. 2021/2022. год.  

4. Утврђивање успеха и владања ученика на крају шк. 2021/2022.год.  

5. Стручна и Одељењска већа у школи 

6. Похваљивање и награђивање ученика (наградни излет) 
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7. Завршнииспитученикаосмогразреда 

8. Завршна свечаност – 28. јун 2022. год. (подела сведочанстава, диплома и ђачких 

књижица) 

9. Разно 

3.6 ЛИСТА ПРЕДМЕТА И АКТИВНОСТИ  И ФОНД ЧАСОВА 

ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА 

Ред. број 
А. ОБАВЕЗНИ 

ПРЕДМЕТИ 

ПРВИ 

РАЗРЕД 

ДРУГИ 

РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

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

1. 
Српскијезик 

____________ језик1 

5 180 5 180 5 180 5 180 

3. Странијезик 2 72 2 72 2 72 2 72 

4. Математика 5 180 5 180 5 180 5 180 

5. Свет око нас 2 72 2 72 – – – – 

6. Природа и друштво – – – – 2 72 2 72 

7. Ликовна култура 1 36 2 72 2 72 2 72 

8. Музичка култура 1 36 1 36 1 36 1 36 

9. 
Физичко и здравствено 

васпитање 
3 108 3 108 3 108 3 108 

У К У П Н О: А 
19–

21* 

684–

756* 

20–

22* 

720–

792* 

20–

23* 

720–

828* 
20–23* 720–828* 

Ред. број 
Б. ИЗБОРНИ 

ПРОГРАМИ  

1 Версканастава/Грађанско 

васпитање3 
1 36 1 36 1 36 1 36 

У К У П Н О: Б 1–3* 
36–

108* 
1–3* 36–108* 1–3* 36–108* 1–3* 36–108* 

У К У П Н О: А + Б 
20–

22* 

720–

792* 

21–

23* 

756–

828* 

21–

24* 

756–

864* 
21–24* 756–864* 

Облициобразовно-васпитноградакојимасеостварујуобавезнинаставнипредмети, 

изборнипрограми и активности 

Ред. 

број 

ОБЛИК 

ОБРАЗОВНО-  

ВАСПИТНОГ 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД 
ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 
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 РАДА 

1. Редовна настава 
20–

22* 
720–792* 

21–

23* 
756–828* 

21–

24* 
756–864* 21–24* 756–864* 

2. Пројектна настава   1 36 1 36 1 36 

3. Дигитални свет 1 36 1 36     

3. Допунска настава 1 36 1 36 1 36 1 36 

4. Додатна настава       1 36 

5. 
Настава у 

природи** 
7–10 данагодишње 

7–10 

данагодишње 

7–10 

данагодишње 

7–10 

данагодишње 

      ЛИСТА ПРЕДМЕТА И АКТИВНОСТИ  И ФОНД ЧАСОВА 

  

На националном нивоу у 36 наставних недеља изучаваће се обавезни и изборни предмети: 

 

1. Назив језика националне мањине у школама у којима се настава одржава на матерњем 

језику националне мањине. 

2. Реализује се у школама у којима се настава одржава на матерњем језику националне 

мањине. 

3. Обавезне физичке активности реализују се у оквиру предмета Физичко и здравствено 

васпитање. 

4. Ученик бира један од понуђених изборних наставних предмета. 

5. Ученик бира страни језик са листе страних језика коју нуди школа у складу са својим 

кадровским могућностима и изучава га до краја другог циклуса. 

6. Ученик припадник националне мањине који слуша наставу на српском језику може да 

изабере овај предмет али није у обавези. 

7. Слободне наставне активности школа планира Школским програмом и Годишњим 

планом радa. Ученик обавезно бира једну активност са листе од три слободне наставне 

активности које школа нуди. 

8. Ваннаставне активности могу да буду: друштвене, уметничке, техничке, хуманитарне, 

културне, као и друге активности у складу са просторним и људским ресурсима школе. 

Ред. 

број 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 

ОБРАЗОВНО- 

ВАСПИТНОГ 

 РАДА 

ПРВИ 

РАЗРЕД 
ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

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

1. 
Час одељењског 

старешине 
1 36 1 36 1 36 1 36 

2. Ваннаставне 

Активности 
1–2 36–72 1–2 36–72 1–2 36–72 1–2 36–72 

3. Екскурзија 
1–3 

данагодишње 
1–3 данагодишње 1–3 данагодишње 

1–3 

данагодишње 
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* Број часова за ученике припаднике националних мањина. 

3.6.1 ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ПРВОГ РАЗРЕДА  

 

План Разредног већа првог разреда 
Руководилац: Верица Алавања 

Напомена: На крају сваког периода утвђивања успеха,  Већа су у обавези да донесу мере за 

побољшање успеха и дисциплине и да их упишу у записнике одељењских већа 

 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ПРВОГ РАЗРЕДА 

 

Времереализације Садржајрада Носиоциреализације 

АВГУСТ 1.Израда Плана наставе и учења за првиразред 

2.Распоред часова по одељењима 

3.Задужења у оквиру Већа (секције, дежурства) 

4.Израда оперативних планова 

5.Распоред провера знања, угледних часова 

6.Осигурање ученика, Црвени крст, хуманитарне 

акције 

7.Стручно усавршавање наставника у школској 

2021/2022.години 

8.Текућа питања 

 

-Директор школе 

-Сви чланови 

разредног већа првог 

разреда 

-Стручна служба 

 

СЕПТЕМБАР 1.Родитељски састанак – избор представника у 

Савет родитеља школе 

2. Спортска недеља 

3.Планирање активности у оквиру школског 

пројекта Здрави стилови живота 

4.Слободне активности ученика 

5. Посетe, излети, школа у природи – планирање 

6.Пројектне активности ученика I,II и III разреда-

Садимо биљке 

7.Уједначавања критеријума оцењивања 

8. Текућа питања 

-Директор школе 

-Сви чланови 

разредног већа првог 

разреда 

-Стручна служба 

-Родитељи 

-Библиотекарка 

 

ОКТОБАР 1.Проблеми и потешкоће у наставном процесу 

2.Настава у природи 

3. Дечја недеља- реализација (јесењи крос) 

4.Рад на развијању читалачких навика ученика-

Месец књиге (посета песника, сајам књига,...)  

5. Активности у оквиру школског пројекта – 

садимо дрво 

6.Учешће на конкурсима 

7.Родитељски састанак (групни) настава у природи 

8. Ученик-истраживач, предавач 

9.Текућа питања 

 

-Директор школе 

-Сви чланови 

разредног већа првог 

разреда 

-Тим Пријатеља деце 

-Тим за Пројектне 

активности 

-Стручна служба 

-Родитељи 

-Библиотекарка 

НОВЕМБАР 1.Анализа остварености Плана наставе и учењау  -Директор школе 
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протеклом периоду у школској 2021/22.год. 

2.Утврђивање  постигнућа и владања ученика у  

протеклом периоду у школској 2021/22.год. 

3.Сарадња са родитељима 

4. Праћење напредовања и оптерећености ученика 

5.Анализа рада допунске наставе и ваннаставних 

активности 

6.Родитељски састанак 

7.Одлазак у позориште 

8.Учешће на конкурсима 

9. Полигон спретности 

10.Текућа питања 

-Сви чланови 

разредног већа првог 

разреда 

-Тим Пријатеља деце 

-Тим за Пројектне 

активности 

-Стручна служба 

-Родитељи 

-Библиотекарка 

 

ДЕЦЕМБАР 1.Анализа израде оперативних планова 

2.Коришћење наставних средстава 

3. Међуодељењска такмичења 

4.Здравствене и хигијенске навике ученика 

5.Ликовна радионица за родитеље 

6.Новогодишњи базар и концерт 

7.Учешће на конкурсима 

8.Час у библиотеци посвећен Светом Сави 

9.Текућа питања 

-Директор школе 

-Сви чланови 

разредног већа првог  

разреда 

-Тим Пријатеља деце 

-Тим за Пројектне 

активности 

-Стручна служба 

-Родитељи 

-Библиотекарка 

ЈАНУАР 1. Анализа остварености Плана наставе и учења на 

крају првог полугодишта у шк. 2021/22.год. 

2.Утврђивање  постигнућа и владања ученика на 

крају првог полугодишта у  шк.2021/22.год. 

3.Прослава школске славе Свети Сава 

4.Анализа односа ученика према раду и слободним 

активностима – како мотивисати ученике да буду 

активни учесници у наставном процесу 

5.Родитељски састанак 

6. Учешће на конкурсима 

7.Текућа питања 

Напомена:Планира се одржавање наставе преко 

платформе MicrosoftTeams крајем првог 

полугодишта (5 наставних дана) и почетком другог 

полугодишта, у складу са потребама и ситуацијом. 

-Директор школе 

-Сви чланови 

разредног већа првог 

разреда 

-Тим Пријатеља деце 

-Тим за Пројектне 

активности 

-Стручна служба 

-Родитељи 

-Библиотекарка 

ФЕБРУАР 1.Сарадња са педагошко-психолошком службом 

2.Праћење напредовања и оптерећености ученика 

наставним процесом 

3.Час у школској библиотеци 

4. Међуодљењска спортска такмичења 

5.Текућа питања 

-Директор школе 

-Сви чланови 

разредног већа првог 

разреда 

-Педагошки 
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Напомена:Планира се одржавање наставе преко 

платформе MicrosoftTeamsкрајем првог 

полугодишта (5 наставних дана) и почетком другог 

полугодишта у складу са потребама и ситуацијом. 

колегијум 

-Тим Пријатеља деце 

-Тим за Пројектне 

активности 

-Стручна служба 

-Родитељи 

-Библиотекарка 

МАРТ 1.Месец математике-математичко такмичење 

,,Мислиша” 

2.Планирање тестирања ученика 

3. Спортскa такмичењa-Игре без граница 

4.Уџбеници и прибор за наредну школску годину 

5. Праћење напредовања пројекта Здрави стилови 

живота 

6. Активности у оквиру пројекта, садимо биљке, 

ученици 1. разреда 

7. Учешће на конкурсима 

8. Анализа угледног часа 

9. Текућа питања 

 

-Директор школе 

-Сви чланови 

разредног већа првог 

разреда 

-Тим Пријатеља деце 

-Тим за Пројектне 

активности 

-Стручна служба 

-Родитељи 

-Библиотекарка 

АПРИЛ 1. Анализа остварености плана наставе и учења  у 

протеклом периоду у шк. 2021/22.год. 

2.Утврђивање  постигнућа и владања ученика у 

протеклом периоду у шк.2021/22.год. 

3.Родитељски састанак 

4. Коришћење савремених и дигиталнних 

наставних средстава 

5.Одлазак у позориште 

6. Ускршње активности-базар, ликовне радионице, 

међуодељењска такмичења 

7. Учешће на ликовно литерарним  конкурсима- 

припреме за прославу Дана школе 

8.Моја омиљена књига-час у библиотеци 

9. Пројектне активности за ученике I,II и III 

разреда – Садимо биљке 

10. Анализа угледног часа 

11.Текућа питања 

-Директор школе 

-Сви чланови 

разредног већа првог 

разреда 

-Тим Пријатеља деце 

-Тим за Пројектне 

активности 

-Стручна служба 

-Родитељи 

-Библиотекарка 

МАЈ 1.Прослава Дана школе-Савини дани- 19. мај 

2. Спортска недеља – међуодељењска такмичења, 

пролећни крос ученика 

3.Анализа рада допунске наставе и ваннаставних 

активности,секција 

4.Одлазак у биоскоп 

-Директор школе 

-Сви чланови 

разредног већа првог 

разреда 

-Тим Пријатеља деце 



  Основнa школa „Свети Сава“, Врчин, Београд             Годишњи план рада за 2021/2022. годину 
 

91 

 

5. Излет – једнодневна екскурзија ученика 

6.Слободне активности ученика 

7. Учешће на конкурсима 

8. Анализа угледног часа 

9.Текућа питања 

-Тим за Пројектне 

активности 

-Стручна служба 

-Родитељи 

-Библиотекарка 

ЈУН 1.Анализа остварености Плана наставе и учења на 

крају школске године у шк.2021/22.год. 

2.Утврђивање  постигнућа и владања ученика на 

крају школске године у шк.2021/22.год. 

3.Родитељски састанак 

4.Анализа рада Одељењског и Разредног већа 

5.Избор руководиоца за наредну школску годину 

6.Похвале и награде 

7.Анализа постигнућа применом новог правилника 

о оцењивању (формативно, сумативно) 

8.Предлози и мере за даљи рад у наредној 

шк.2022/23.год. 

9.Текућа питања 

-Директор школе 

-Сви чланови 

разредног већа првог 

разреда 

-Тим Пријатеља деце 

-Тим за Пројектне 

активности 

-Стручна служба 

-Родитељи 

-Библиотекарка 

 

  План Разредног већа првог разреда 

Руководилац:Верица Алавања 

Време Програмски садржаји 
Носиоци 

реализације 

Август 

 Израда Плана наставе и учења за школску 2021/2022. 

годину 

 Доношење и усвајање  глобалних и оперативних планова  

васпитно–образовног рада 

 Израда распореда часова редовне и допунске наставе, 

слободне активности, часа одељењског старешине, плана 

посета,  излета, настава у природи,плана за спортске 

активности,... 

 Избордечјештампе, осигурањеученика 

 Текућа питања 

-Свичланови 

већа 

-Директор 

-Стручна служба 

-Тим за школско 

развојно 

планирање 

Новембар 

 Оствареност Плана наставе и учења у протеклом периоду 

у шк.2021/22.год. 

 Анализа иутврђивање успеха и дисциплине у протеклом 

периоду у шк.2021/22.год. 

 Ангажованост ученика у ваншколскимактивностима 

 Родитељски састанак 

 Текућа питања 

 

-Свичланови-

Директор 

-Стручна служба 

-наставници 

продуженог 

боравка 

-родитељи 

-библиотекарка 

 

Децембар 

 Остваривање Плана наставе и учења на крају првог 

полугодишта у шк.2021/22.год. 

 Анализа иутврђивање успеха и дисциплине  на крају 

првог полугодишта  у шк.2021/22.год. 

 Неговање читалачких навика 

 Родитељски састанак 

-Сви чланови 

-   Директор 

-Стручна служба 

-Тим за 

самовредновање 

и школско 

развојно 
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 Школска слава –Свети Сава 

 Текућа питања 

планирање 

-родитељи 

-библиотекарка 

 

Април 

 Остваривање Плана наставе и учења у протеклом периоду 

у шк.2021/22.год. 

 Анализа иутврђивање успеха и дисциплине  у протеклом 

периоду у шк.2021/22.год. 

 Математичке активности за ученике 

 Припреме за Дан школе 

 Родитељски састанак 

 Текућа питања 

 

-Сви чланови 

-  Директор 

-Стручна служба 

-Тим за 

самовредновање 

и школско 

развојно 

планирање 

-родитељи 

-библиотекарка 

 

Јун 

 Остваривање Плана наставе и учења на крају школске 

године у шк.2021/22.год. 

 Анализа иутврђивање успеха и дисциплине  на крају 

школске године у шк.2021/22.год. 

 Родитељски састанак 

 Анализа рада секција у шк.2021/22.год. 

 Предлози и мере за унапређење наставе у наредној 

школској години 

 Избор руководиоца већа и предлог плана рада за наредну 

школску годину 

 Анализа угледних часова 

 Текућа питања 

Руководилац 

Учитељи 

Чланови већа 

Свичланови-   

Директор 

-Стручна служба 

-Тим за 

самовредновање 

и школско 

развојно 

планирање 

-библиотекарка 

 

 

Напомена: На крају сваког класификационог периода Већа су у обавези да донесу мере за 

побољшање успеха и дисциплине и да их упишу у записнике одељењских већа 

 

 

 

3.6.2 ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ДРУГОГ РАЗРЕДА  

Руководилац:Љубинка Вагић 

Напомена: На крају сваког периода утвђивања успеха,  Већа су у обавези да донесу мере за 

побољшање успеха и дисциплине и да их упишу у записнике одељењских већа 

 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ДРУГОГ РАЗРЕДА 

 

Времереализације Садржајрада Носиоциреализације 

АВГУСТ 1.Израда Плана наставе и учења за другиразред 

2.Распоред часова по одељењима 

3.Задужења у оквиру Већа (секције, дежурства) 

4.Израда оперативних планова 

5.Распоред провера знања, угледних часова 

6.Осигурањеученика, Црвеникрст, 

хуманитарнеакције 

7.Стручноусавршавањенаставника у школској 

 

-Директор школе 

-Сви чланови 

разредног већа 

другог разреда 
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2021/2022.години 

8.Текућа питања 

-Стручна служба 

СЕПТЕМБАР 1.Родитељски састанак – избор представника у 

Савет родитеља школе 

2. Спортска недеља 

3.Планирање активности у оквиру школског 

пројекта Здрави стилови живота 

4.Слободне активности ученика 

5. Посетe, излети, школа у природи – планирање 

6.Активности ученика I,II  и III разреда-Садимо 

биљке 

7.Уједначавања критеријума оцењивања 

8. Текућа питања 

-Директор школе 

-Сви чланови 

разредног већа 

другог разреда 

-Стручна служба 

-Родитељи 

-Библиотекарка 

 

ОКТОБАР 1.Проблеми и потешкоће у наставном процесу 

2.Настава у природи 

3. Дечја недеља- реализација (јесењи крос) 

4.Рад на развијању читалачких навика ученика-

Месец књиге(посета песника, сајам књига,...)  

5. Активности у оквиру школског пројекта – 

садимо дрво 

6.Учешће на конкурсима 

7.Родитељски састанак (групни) настава у природи 

8. Ученик-истраживач, предавач 

9.Текућа питања 

 

-Директор школе 

-Сви чланови 

разредног већа 

другог разреда 

-Тим Пријатеља деце 

-Тим за Пројектне 

активности 

-Стручна служба 

-Родитељи 

-Библиотекарка 

 

НОВЕМБАР 1.Анализа остварености Плана наставе и учењау  

протеклом периоду у школској 2021/22.год. 

2.Утврђивање  постигнућа и владања ученика у  

протеклом периоду у школској 2021/22.год. 

3.Сарадња са родитељима 

4. Праћење напредовања и оптерећености ученика 

5.Анализа рада допунске наставе и ваннаставних 

активности 

6.Родитељски састанак 

7.Одлазак у позориште 

8.Учешће на конкурсима 

9. Полигон спретности 

10.Текућа питања 

 

-Директор школе 

-Сви чланови 

разредног већа 

другог разреда 

-Тим Пријатеља деце 

-Тим за Пројектне 

активности 

-Стручна служба 

-Родитељи 

-Библиотекарка 

 

ДЕЦЕМБАР 1. Анализа остварености Плана наставе и учења на 

крају првог полугодишта у шк. 2021/22.год. 

2.Утврђивање  постигнућа и владања ученика на 

крају првог полугодишта у  шк.2021/22.год. 

3.Родитељски састанак 

-Директор школе 

-Сви чланови 

разредног већа 

другог разреда 
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4.Здравствене и хигијенске навике ученика 

5.Ликовна радионица за родитеље 

6.Новогодишњи базар и концерт 

7.Учешће на конкурсима 

8.Час у библиотеци посвећен Светом Сави 

9.Текућа питања 

-Тим Пријатеља деце 

-Тим за Пројектне 

активности 

-Стручна служба 

-Родитељи 

-Библиотекарка 

 

ЈАНУАР 1. Анализа израде оперативних планова 

2. Коришћење наставних средстава 

3.Прослава школске славе Свети Сава 

4.Анализа односа ученика према раду и слободним 

активностима – како мотивисати ученике да буду 

активни учесници у наставном процесу 

5.Међуодељењска такмичења 

6. Учешће на конкурсима 

7.Текућа питања 

Напомена:Планира се одржавање наставе преко 

платформе Microsoft Teams крајем првог 

полугодишта (5 наставних дана) и почетком другог 

полугодишта, у складу са потребама и ситуацијом. 

-Директор школе 

-Сви чланови 

разредног већа 

другог разреда 

-Тим Пријатеља деце 

-Тим за Пројектне 

активности 

-Стручна служба 

-Родитељи 

-Библиотекарка 

ФЕБРУАР 1.Сарадња са педагошко-психолошком службом 

2.Праћење напредовања и оптерећености ученика 

наставним процесом 

3.Час у школској библиотеци 

4. Међуодљењска спортска такмичења 

5.Текућа питања 

Напомена:Планира се одржавање наставе преко 

платформе Microsoft Teamsкрајем првог 

полугодишта (5 наставних дана) и почетком другог 

полугодишта у складу са потребама и ситуацијом. 

-Директор школе 

-Сви чланови 

разредног већа 

другог разреда 

-Педагошки 

колегијум 

-Тим Пријатеља деце 

-Тим за Пројектне 

активности 

-Стручна служба 

-Родитељи 

-Библиотекарка 

МАРТ 1.Месец математике-математичко такмичење 

,,Мислиша” 

2.Планирање тестирања ученика 

3. Спортскa такмичењa-Игре без граница 

4.Уџбеници и прибор за наредну школску годину 

5. Праћење напредовања пројекта Здрави стилови 

живота 

6. Активности у оквиру пројекта, садимо биљке, 

ученици 1. разреда 

7. Учешће на конкурсима 

-Директор школе 

-Сви чланови 

разредног већа 

другог разреда 

-Тим Пријатеља деце 

-Тим за Пројектне 

активности 

-Стручна служба 

-Родитељи 
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8. Анализа угледног часа 

9. Текућа питања 

 

-Библиотекарка 

АПРИЛ 1. Анализа остварености плана наставе и учења  у 

протеклом периоду у шк. 2021/22.год. 

2.Утврђивање  постигнућа и владања ученика у 

протеклом периоду у шк.2021/22.год. 

3.Родитељски састанак 

4. Коришћење савремених и дигиталнних 

наставних средстава 

5.Одлазак у позориште 

6. Ускршње активности-базар, ликовне радионице, 

међуодељењска такмичења 

7. Учешће на ликовно литерарним  конкурсима- 

припреме за прославу Дана школе 

8.Моја омиљена књига-час у библиотеци 

9. Активности за ученике I,II  и III разреда – 

Садимо биљке 

10. Анализа угледног часа 

11.Текућа питања 

-Директор школе 

-Сви чланови 

разредног већа 

другог разреда 

-Тим Пријатеља деце 

-Тим за Пројектне 

активности 

-Стручна служба 

-Родитељи 

-Библиотекарка 

МАЈ 1.Прослава Дана школе-Савини дани- 19. мај 

2. Спортска недеља – међуодељењска такмичења, 

пролећни крос ученика 

3.Анализа рада допунске наставе и ваннаставних 

активности,секција 

4.Одлазак у биоскоп 

5. Излет – једнодневна екскурзија ученика 

6.Слободне активности ученика 

7. Учешће на конкурсима 

8. Анализа угледног часа 

9.Текућа питања 

-Директор школе 

-Сви чланови 

разредног већа 

другог разреда 

-Тим Пријатеља деце 

-Тим за Пројектне 

активности 

-Стручна служба 

-Родитељи 

-Библиотекарка 

ЈУН 1.Анализа остварености Плана наставе и учења на 

крају школске године у шк.2021/22.год. 

2.Утврђивање  постигнућа и владања ученика на 

крају школске године у шк.2021/22.год. 

3.Родитељски састанак 

4.Анализа рада Одељењског и Разредног већа 

5.Избор руководиоца за наредну школску годину 

6.Похвале и награде 

7.Анализа постигнућа применом новог правилника 

о оцењивању (формативно, сумативно) 

8.Предлози и мере за даљи рад у наредној 

шк.2021/22.год. 

9.Текућа питања 

-Директор школе 

-Сви чланови 

разредног већа 

другог  разреда 

-Тим Пријатеља деце 

-Тим за Пројектне 

активности 

-Стручна служба 

-Родитељи 

-Библиотекарка 
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План разредног већа другог разреда 

Време Програмски садржаји 
Носиоци 

реализације 

Август 

 Израда Плана наставе и учења за школску 2021/2022. 

годину 

 Доношење и усвајање глобалних и оперативних планова  

васпитно–образовног рада 

 Израда распореда часова редовне и допунске наставе, 

слободне активности, часа одељењског старешине, 

планапосета, излета, настава у 

природи,планазаспортскеактивности,... 

 Избордечјештампе, осигурањеученика 

 Текућа питања 

-Свичланови 

већа 

-Директор 

-Стручна служба 

-Тим за школско 

развојно 

планирање 

Новембар 

 Оствареност Плана наставе и учења у протеклом периоду 

у шк.2021/22.год. 

 Анализа иутврђивање успеха и дисциплине у протеклом 

периоду у шк.2021/22.год. 

 Ангажованост ученика у ваншколскимактивностима 

 Родитељски састанак 

 Текућа питања 

 

-Свичланови-

Директор 

-Стручна служба 

-наставници 

продуженог 

боравка 

-родитељи 

-библиотекарка 

 

Децембар 

 Остваривање Плана наставе и учења на крају првог 

полугодишта у шк.2021/22.год. 

 Анализа иутврђивање успеха и дисциплине  на крају 

првог полугодишта  у шк.2021/22.год. 

 Неговање читалачких навика 

 Родитељски састанак 

 Школска слава –Свети Сава 

 Напомена:Планира се одржавање наставе преко 

платформе Microsoft Teams крајем првог полугодишта (5 

наставних дана) и почетком другог полугодишта у складу 

са потребама и ситуацијом. 

 Текућа питања 

-Сви чланови 

-   Директор 

-Стручна служба 

-Тим за 

самовредновање 

и школско 

развојно 

планирање 

-родитељи 

-библиотекарка 

 

Април 

 Остваривање Плана наставе и учења у протеклом периоду 

у шк.2021/22.год. 

 Анализа иутврђивање успеха и дисциплине  у протеклом 

периоду у шк.2021/22.год. 

 Математичке активности за ученике 

 Припреме за Дан школе 

 Родитељски састанак 

 Текућа питања 

 

 

-Свичланови-   

Директор 

-Стручна служба 

-Тим за 

самовредновање 

и школско 

развојно 

планирање 

-родитељи 

-библиотекарка 

 

Јун 

 Остваривање Плана наставе и учења на крају  школске 

године у шк.2021/22.год. 

 Анализа иутврђивање успеха и дисциплине  на крају 

школске године у шк.2021/22.год. 

Руководилац 

Учитељи 

Чланови већа 

Свичланови-   

Директор 
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 Родитељски састанак 

 Анализа рада секција у шк.2021/22.год. 

 Предлози и мере за унапређење наставе у наредној 

школској години 

 Избор руководиоца већа и предлог плана рада за наредну 

школску годину 

 Анализа угледних часова 

 Текућа питања 

-Стручна служба 

-Тим за 

самовредновање 

и школско 

развојно 

планирање 

-библиотекарка 

 

 

 

3.6.3 ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА 

 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА 

 

Времереализације Садржајрада Носиоциреализације 

АВГУСТ 1.Израда Плана наставе и учења за трећи разред 

2.Распоред часова по одељењима 

3.Задужења у оквиру Већа (секције, дежурства) 

4.Израда оперативних планова 

5.Распоред провера знања, угледних часова 

6.Осигурањеученика, Црвеникрст, 

хуманитарнеакције 

7.Стручноусавршавањенаставника у школској 

2021/2022.години 

8.Спровођење превентивних епидемиолошких 

мера... 

9.Текућа питања 

 

 

-Директор школе 

-Сви чланови 

разредног већа трећег 

разреда 

-Тим за ИОП 

-Стручна служба 

 

 

 

 

 

 

СЕПТЕМБАР 1.Родитељски састанак – избор представника у 

Савет родитеља школе 

2.Индивидуални образовни план ИОП 

3.Иницијални тест 

4.Спортска недеља 

5.Планирање активности у оквиру школског 

пројекта Здрави стилови живота 

6.Слободне активности ученика 

7.Посети, излети, школа у природи – планирање 

8.Пројектне активности ученика I,II  и III разреда-

Садимо биљке 

-Директор школе 

-Сви чланови 

разредног већа трећег 

разреда 

-Тим за ИОП 

-Стручна служба 

-Родитељи 

-Библиотекарка 
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9.Уједначавања критеријума оцењивања 

10. Анализа угледног часа 

11.Израда плана математичких активности  за 

ученике 

12.Припрема ученика за такмичења 

13. Спровођење превентивних епидемиолошких 

мера... 

14.Текућа питања 

ОКТОБАР 1.Проблеми и потешкоће у наставном процесу 

2.Настава у природи 

3..Дечја недеља- реализација (јесењи крос) 

4.Рад на развијању читалачких навика ученика-

Месец књиге (посета песника, сајам књига...) – 

5.Учешће на конкурсима 

6.Родитељски састанак-групни-наства у природи 

7.Ученик-истраживач , предавач 

8.Спровођење превентивних епидемиолошких 

мера... 

9.Текућа питања 

 

-Директор школе 

-Сви чланови 

разредног већа трећег 

разреда 

-Тим за ИОП 

-Тим Пријатеља деце 

-Тим за Пројектне 

активности 

-Стручна служба 

-Родитељи 

-Библиотекарка 

 

НОВЕМБАР 1.Анализа остварености Плана наставе у  

протеклом периоду у школској 2021/22.год. 

2.Утврђивање  постигнућа и владања ученика у  

протеклом периоду у школској 2021/22.год. 

3.Индивидуални образовни план ИОП 

4.Праћење напредовања и оптерећености ученика 

5.Анализа рада допунске наставе и ваннаставних 

активности 

6.Родитељски састанак 

7.Одлазак у позориште 

8.Учешће на конкурсима 

9.Полигон спретности 

10.Анализа одржаних угледних часова у оквиру 

већа  

  -Угледничас –Природа и друштво , „Животне 

заједнице“,обрадаДрагана Гајић(анализа угледног 

часа) 

-Угледни час – Математика„ Круг и кружница '' 

обрада, Ана Синђелић,(анализа угледног часа) 

 -Угледни час – Српски језик–„ Михајло Пупин“, 

обрадаГордана Апостоловић,(анализа угледног 

часа) 

11.Спровођење превентивних епидемиолошких 

-Директор школе 

-Сви чланови 

разредног већа трећег 

разреда 

-Тим за ИОП 

-Тим Пријатеља деце 

-Тим за Пројектне 

активности 

-Стручна служба 

-Родитељи 

-Библиотекарка 
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мера... 

12.Текућа питања 

 

ДЕЦЕМБАР 1.Анализа остварености Плана  наставе и учења на 

крају првог полугодишта у шк. 2021 /22.год. 

2.Утврђивање  постигнућа и владања ученика на 

крају првог полугодишта у  шк.2021 /22.год. 

3.Анализа рада ученика по ИОП- у 

4.Родитељски састанак 

5.Здравствене и хигијенске навике ученика 

6.Новогодишњи базар и концерт 

7.Учешће на конкурсима 

8.Спровођење превентивних епидемиолошких 

мера... 

9.Текућа питања 

 

Напомена:Планира се одржавање наставе преко 

платформе Microsoft Teams крајем првог 

полугодишта-5 наставних дана  и почетком другог  

, у складу са потребама и ситуацијом 

-Директор школе 

-Сви чланови 

разредног већа трећег 

разреда 

-Тим за ИОП 

-Тим Пријатеља деце 

-Тим за Пројектне 

активности 

-Стручна служба 

-Родитељи 

-Библиотекарка 

 

 

ЈАНУАР 1.Прослава школске славе Свети Сава 

2.Ликовна радионица  

3.Анализа односа ученика према раду и слободним 

активностима – како мотивисати ученике да буду 

активни учесници у наставном процесу 

4.Коришћење наставних средстава 

5. Учешће на конкурсима 

6.Текућа питања 

 

-Директор школе 

-Сви чланови 

разредног већа трећег 

разреда 

-Тим за ИОП 

-Тим Пријатеља деце 

-Тим за Пројектне 

активности 

-Стручна служба 

-Родитељи 

-Библиотекарка 

ФЕБРУАР 1.Сарадња са педагошко-психолошком службом 

2.Праћење напредовања и оптерећености ученика 

наставним процесом 

3.Час у библиотеци 

5. Математичке активности за ученике 

6.Међуодљенска  спортска такмичења 

7. Спровођење превентивних епидемиолошких 

мера... 

8.Текућа питања 

Напомена:Планира се одржавање наставе преко 

платформе Microsoft Teams крајем првог 

полугодишта-5 наставних дана  и почетком другог  

-Директор школе 

-Сви чланови 

разредног већа трећег 

разреда 

-Педагошки 

колегијум 

-Тим за ИОП 

-Тим Пријатеља деце 

-Тим за Пројектне 

активности 
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, у складу са потребама и ситуацијом -Стручна служба 

-Родитељи 

-Библиотекарка 

МАРТ 1.Месец математике-математичко такмичење 

,,Мислиша” 

2.Планирање тестирања ученика 

3.Рад ученика по ИОП-у 

4.Спортске такмичење-Игре без граница 

5.Уџбеници и прибор за наредну школску годину 

6.Праћење напредовања пројекта Здрави стилови 

живота 

7.Активности у оквиру Пројектне наставе, 

садимобиљке, ученици 3. разреда 

8. Учешће на конкурсима 

9. Спровођење превентивних епидемиолошких 

мера... 

10.Текућа питања 

-Директор школе 

-Сви чланови 

разредног већа трећег 

разреда 

-Тим за ИОП 

-Тим Пријатеља деце 

-Тим за Пројектне 

активности 

-Стручна служба 

-Родитељи 

-Библиотекарка 

АПРИЛ 1Анализа остварености плана наставе и учења  у 

протеклом периоду у шк. 2021/22.год. 

2.Утврђивање  постигнућа и владања ученика у 

протеклом периоду у шк. 2021/22.год. 

3.Родитељски састанак 

4.Индивидуални образовни план ИОП 

5.Коришћење савремених и дигиталнних 

наставних средстава 

6.Одлазак у позориште 

7.Ускршње активности-базар , ликовне радионице, 

међуодељенска такмичења 

8. Учешће на ликовно литерарним  конкурсима- 

припреме за прославу Дана школе 

9.Моја омиљена књига-час у библиотеци 

10.Пројектне активности за ученике I,II  и III 

разреда – Садимо биљке 

11. Спровођење превентивних епидемиолошких 

мера... 

10.Текућа питања 

-Директор школе 

-Сви чланови 

разредног већа трећег 

разреда 

-Тим за ИОП 

-Тим Пријатеља деце 

-Тим за Пројектне 

активности 

-Стручна служба 

-Родитељи 

-Библиотекарка 

МАЈ 1.Прослава Дана школе-Савини дани- 19. мај 

2.Спортска недеља – међуодељенса такмичења, 

пролећни крос ученика 

3.Анализа рада допунске наставе и ваннаставних 

активности,секција 

4.Одлазак у биоскоп 

5.Индивидуални образовни план ИОП 

6.Излет – једнодневна екскурзија ученика 

-Директор школе 

-Сви чланови 

разредног већа трећег 

разреда 

-Тим Пријатеља деце 

-Тим за ИОП 

-Тим за Пројектне 
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7.Слободне активности ученика 

8. Учешће на конкурсима 

9. Спровођење превентивних епидемиолошких 

мера... 

10.Текућа питања 

активности 

-Стручна служба 

-Родитељи 

-Библиотекарка 

ЈУН 1.Анализа остварености Плана наставе и учења на 

крају школске године у шк. 2020 /21.год. 

2.Утврђивање  постигнућа и владања ученика на 

крају школске године у шк. 2020 /21.год. 

3.Родитељски састанак 

5.Анализа рада Одељењског и Разредног већа 

6.Избор руководиоца за наредну школску годину 

7.Похвале и награде 

8.Анализа постигнућа применом новог правилника 

о оцењивању = формативно, сумативно 

9.Предлози и мере за даљи рад у наредној шк. 2021 

/22.год. 10.Спровођење превентивних 

епидемиолошких мера... 

11.Текућа питања 

-Директор школе 

-Сви чланови 

разредног већа трећег 

разреда 

-Тим Пријатеља деце 

-Тим за ИОП 

-Тим за Пројектне 

активности 

-Стручна служба 

-Родитељи 

-Библиотекарка 

 

 

План рада РАЗРЕДНОГ ВЕЋА- ТРЕЋИ РАЗРЕД 

Време Програмски садржаји 
Носиоци 

реализације 

Август 

 Израда Плана наставе и учења за школску 2021/2022. 

годину 

 Доношење и усвајање глобалних и оперативних планова  

васпитно–образовног рада 

 Израда распореда часова редовне и допунске наставе, 

слободне активности, часа одељењског старешине, 

планапосета, излета, настава у 

природи,планазаспортскеактивности... 

 Избордечјештампе, осигурањеученика 

 Спровођење превентивних епидемиолошких мера... 

-Свичланови 

већа 

-Директор 

-Стручна служба 

-Тим за ИОП 

-Тим за школско 

развојно 

планирање 

Новембар 

 Оствареност Плана наставе и учења у протеклом периоду 

у шк.2021/22.год. 

 Анализа иутврђивање успеха и дисциплине у протеклом 

периоду у шк.2021/22.год. 

 Ангажованост ученика у ваншколскимактивностима 

 Математичке активности за ученика-квиз такмичења 

 Анализа рада по ИОП-у 

*Родитељски састанак 

-  -Угледничас –Природа и друштво , „Животне 

заједнице“,обрада Драгана Гајић   (анализа угледног часа) 

-Угледни час – Математика „ Круг и кружница '' обрада, Ана 

Синђелић,(анализа угледног часа) 

 -Угледни час – Српски језик –„ Михајло Пупин“, обрада 

Гордана Апостоловић,(анализа угледног часа) 

-Свичланови-

Директор 

-Стручна служба 

-Тим за ИОП 

-наставници 

продуженог 

боравка 

-родитељи 

-библиотекарка 
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* Спровођење превентивних епидемиолошких мера... 
 

 

Децембар 

 Остваривање Плана наставе и учења на крају  првог 

полугодишта у шк.2021/22.год. 

 Анализа иутврђивање успеха и дисциплине  на крају 

првог полугодишта  у шк.2021/22.год. 

 Неговање читалачких навика 

 Анализа рада по ИОП-у 

 Родитељски састанак 

 Анализа постигнућа ученика на  одржаним такмичењима 

 Школска слава –Свети Сава-припреме 

 Спровођење превентивних епидемиолошких мера... 

 Напомена:Планира се одржавање наставе преко 

платформе Microsoft Teams крајем првог полугодишта-5 

наставних дана  и почетком другог  , у складу са 

потребама и ситуацијом. 

-Сви чланови 

-   Директор 

-Стручна служба 

-Тим за ИОП 

-Тим за 

самовредновање 

и школско 

развојно 

планирање 

-родитељи 

-библиотекарка 

 

Април 

 Остваривање Плана наставе и учења у протеклом периоду 

у шк.2021/22.год. 

 Анализа иутврђивање успеха и дисциплине у протеклом 

периоду   у шк.2021/22.год. 

 Анализа рада по ИОП-у 

 Математичке активности за ученика 

 Припреме за Дан школе 

 Родитељски састанак 

 Спровођење превентивних епидемиолошких мера... 

 

 

-Свичланови-   

Директор 

-Стручна служба 

-Тим за ИОП 

-Тим за 

самовредновање 

и школско 

развојно 

планирање 

-родитељи 

-библиотекарка 

 

Јун 

 Остваривање Плана наставе и учења на крају  школске 

године у шк.2021/22.год. 

 Анализа иутврђивање успеха и дисциплине  на крају 

школске године у шк.2021/22.год. 

 Родитељски састанак 

 Анализа рада секција у шк.2021/22.год. 

 Предлози и мере за унапређење наставе у наредној 

школској години 

 Избор руководиоца већа и предлог плана рада за наредну 

школску годину 

 Спровођење превентивних епидемиолошких мера... 

Руководилац 

Учитељи 

Чланови већа 

Свичланови-   

Директор 

-Стручна служба 

-Тим за ИОП 

-Тим за 

самовредновање 

и школско 

развојно 

планирање 

-библиотекарка 

 

 

Напомена: На крају сваког периода Већа су у обавези да донесу мере за побољшање успеха и 

дисциплине и да их упишу у записнике одељењских већа. 
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3.6.4 ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА 

 

 

ПЛАН  РАДА  ОДЕЉЕЊСКОГ  ВЕЋА  ЧЕТВРТОГ  РАЗРЕДА 

 

Време 

реализације 

Садржај рада Носиоци 

реализације 

АВГУСТ 1.Израда Плана наставе и учења за четврти разред 

2.Распоред часова по одељењима 

3.Задужења у оквиру Већа (секције, дежурства) 

4.Израда оперативних планова 

5.Распоред провера знања, угледних часова 

6.Иницијални тестови на почетку школске године  

7.Осигурање ученика, Црвени крст, хуманитарне акције 

8.Стручно усавршавање наставника у школској 

2021/2022.години 

9.Текућа питања 

 

-Директор школе 

- Сви чланови 

одељењског већа 

-Тим за ИОП 

-Стручна служба 

 

 

 

 

СЕПТЕМБАР 1.Родитељски састанак – избор представника у Савет 

родитеља школе 

2.Индивидуални образовни план ИОП 

3.Иницијални тест-анализа 

4. Слободне активности ученика 

5. Посети, излети, школа у природи – планирање 

6. Уједначавања критеријума оцењивања 

7. Анализа угледног часа 

8. Припрема ученика за такмичења 

9. Текућа питања 

-Директор школе 

- Сви чланови 

одељењског већа 

-Тим за ИОП 

-Стручна служба 

-Родитељи 

-Библиотекарка 

 

ОКТОБАР 1.Проблеми и потешкоће у наставном процесу 

2.Настава у природи 

3. Дечја недеља- реализација (јесењи крос) 

4. Рад на развијању читалачких навика ученика-Месец 

књиге (посета песника, сајам књига...)  

5. Активности у оквиру пројектне наставе-осврт  

6.Учешће на конкурсима 

7.Ученик-истраживач , предавач 

8.Текућа питања 

 

-Директор школе 

- Сви чланови 

одељењског већа 

-Тим за ИОП 

-Тим Пријатеља 

деце 

-Стручна служба 

-Родитељи 

-Библиотекарка 

 

НОВЕМБАР 1.Анализа остварености Плана наставе у  протеклом 

периоду у школској 2021 /22.год. 

2.Утврђивање  постигнућа и владања ученика у  протеклом 

периоду у школској 2021 /22.год. 

3.Сарадња са родитељима 

4.Индивидуални образовни план ИОП 

5.Праћење напредовања и оптерећености ученика 

6.Анализа рада допунске наставе и ваннаставних 

активности 

7.Родитељски састанак 

8.Одлазак у позориште 

9.Напредовање и оптерећеност ученика 

10.Учешће на конкурсима 

11.Анализа одржаних угледних часова у оквиру већа  

-Директор школе 

- Сви чланови 

одељењског већ 

-Тим за ИОП 

-Тим Пријатеља 

деце 

-Стручна служба 

-Родитељи 

-Библиотекарка 

 



  Основнa школa „Свети Сава“, Врчин, Београд             Годишњи план рада за 2021/2022. годину 
 

104 

 

12. Текућа питања 

 

ДЕЦЕМБАР 1.Анализа остварености Плана наставе и учења на крају 

првог полугодишта у шк. 2021 /22.год. 

2.Утврђивање  постигнућа и владања ученика на крају 

првог полугодишта у  шк. 2021 /22.год. 

3.Анализа израде оперативних планова 

4.Коришћење наставних средстава 

5. Родитељски састанак 

6.Здравствене и хигијенске навике ученика 

7. Новогодишњи базар и концерт 

8.Учешће на конкурсима 

9.Час у библиотеци посвећен Светом Сави 

10.Текућа питања 

-Директор школе 

-Сви чланови 

одељењског већа 

-Тим за ИОП 

-Тим Пријатеља 

деце 

-Стручна служба 

-Родитељи 

-Библиотекарка 

 

 

ЈАНУАР 1.Прослава школске славе Свети Сава 

2.Анализа односа ученика према раду и слободним 

активностима – како мотивисати ученике да буду активни 

учесници у наставном процесу 

3.Анализа рада ученика по ИОП- у 

4. Међуодељенска такмичења 

5. Учешће на конкурсима 

6.Текућа питања 

 

-Директор школе 

-Сви чланови 

одељењског већа 

 

-Тим за ИОП 

-Тим Пријатеља 

деце 

-Стручна служба 

-Родитељи 

-Библиотекарка 

ФЕБРУАР 1.Сарадња са педагошко-психолошком службом 

2.Праћење напредовања и оптерећености ученика 

наставним процесом 

3.Час у библиотеци 

5. Математичке активности за ученике 

6.Међуодљенска  спортска такмичења 

7. Текућа питања 

 

-Директор школе 

- Сви чланови 

одељењског већа 

-Педагошки 

колегијум 

-Тим за ИОП 

-Тим Пријатеља 

деце 

-Стручна служба 

-Родитељи 

-Библиотекарка 

МАРТ 1.Месец математике-школско, општинско такмичење из 

математике и математичко такмичење ,,Мислиша” 

2.Остала такмичења (рецитовање, Спортске такмичење-

Игре без граница...) 

3.Рад ученика по ИОП-у 

4.Уџбеници и прибор за наредну школску годину 

5.Праћење напредовања пројекта Здрави стилови живота 

6.Активности у оквиру Пројектне наставе 

7. Учешће на конкурсима 

9.Текућа питања 

 

-Директор школе 

-Сви чланови 

одељењског већа 

-Тим за ИОП 

-Тим Пријатеља 

деце 

-Стручна служба 

-Родитељи 

-Библиотекарка 

АПРИЛ 1Анализа остварености плана наставе и учења  у протеклом 

периоду у шк. 2021 /22.год. 

2.Утврђивање  постигнућа и владања ученика у протеклом 

периоду у шк. 2021 /22.год. 

3.Родитељски састанак 

-Директор школе 

- Сви чланови 

одељењског већа 

-Тим за ИОП 

-Тим Пријатеља 
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4.Индивидуални образовни план ИОП 

5.Коришћење савремених и дигиталнних наставних 

средстава 

6.Одлазак у позориште 

7.Ускршње активности-базар , ликовне радионице, 

међуодељенска такмичења 

8. Учешће на ликовно литерарним  конкурсима- припреме 

за прославу Дана школе 

9.Моја омиљена књига-час у библиотеци 

10.Текућа питања 

 

деце 

-Стручна служба 

-Родитељи 

-Библиотекарка 

МАЈ 1.Прослава Дана школе-Савини дани- 19. мај 

2.Спортска недеља – међуодељенса такмичења, пролећни 

крос ученика 

3.Анализа рада допунске наставе и ваннаставних 

активности,секција 

4.Одлазак у биоскоп 

5.Индивидуални образовни план ИОП 

6.Излет – једнодневна екскурзија ученика  

7. Планирање тестирања ученика 

8.Слободне активности ученика 

9. Учешће на конкурсима 

10.Подршка ученицима у упознавању предметне наставе 

(посета наставника предметне наставе) 

11.Текућа питања 

-Директор школе 

- Сви чланови 

одељењског већа 

-Тим Пријатеља 

деце 

-Тим за ИОП 

-Стручна служба 

-Родитељи 

-Библиотекарка 

ЈУН 1.Анализа остварености Плана наставе и учења на крају 

школске године у шк. 2021 /22.год. 

2.Утврђивање  постигнућа и владања ученика на крају 

школске године у шк. 2021 /22.год. 

3.Родитељски састанак 

5.Анализа рада Одељењског већа 

6. Похвале и награде 

7. Анализа постигнућа применом правилника о оцењивању 

- формативно, сумативно 

8. Предлози и мере за даљи рад у наредној шк. 2022 /23.год. 

9. Текућа питања 

-Директор школе 

- Сви чланови 

одељењског већа 

-Тим Пријатеља 

деце 

-Тим за ИОП 

-Стручна служба 

-Родитељи 

-Библиотекарка 

 

План Разредног већа четвртог разреда 

Време Програмски садржаји 
Носиоци 

реализације 

Август 

 Израда Плана наставе и учења за школску 2021/2022. 

годину 

 Доношење и усвајање глобалних и оперативних планова  

васпитно–образовног рада 

 Израда распореда часова редовне и допунске наставе, 

слободне активности, часа одељењског старешине, 

планапосета, излета, настава у 

природи,планазаспортскеактивности... 

 Избор дечје штампе, осигурањеученика 

 Спровођење превентивних епидемиолошких мера... 

-Свичланови 

већа 

-Директор 

-Стручна служба 

-Тим за ИОП 

-Тим за школско 

развојно 

планирање 

Новембар  Оствареност Плана наставе и учења у протеклом периоду -Свичланови-
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у шк.2021/22.год. 

 Анализа иутврђивање успеха и дисциплине у протеклом 

периоду у шк.2021/22.год. 

 Ангажованост ученика у ваншколскимактивностима 

 Математичке активности за ученика-квиз такмичења 

 Анализа рада по ИОП-у 

*Родитељски састанак 

Директор 

-Стручна служба 

-Тим за ИОП 

-наставници 

продуженог 

боравка 

-родитељи 

-библиотекарка 

Децембар 

 Остваривање Плана наставе и учења на крају  првог 

полугодишта у шк.2021/22.год. 

 Анализа иутврђивање успеха и дисциплине  на крају 

првог полугодишта  у шк.2021/22.год. 

 Неговање читалачких навика 

 Анализа рада по ИОП-у 

 Родитељски састанак 

 Анализа постигнућа ученика на  одржаним такмичењима 

 Школска слава –Свети Сава-припреме 

 Спровођење превентивних епидемиолошких мера... 

 

-Сви чланови 

-   Директор 

-Стручна служба 

-Тим за ИОП 

-Тим за 

самовредновање 

и школско 

развојно 

планирање 

-родитељи 

-библиотекарка 

Април 

 Остваривање Плана наставе и учења у протеклом периоду 

у шк.2021/22.год. 

 Анализа иутврђивање успеха и дисциплине у протеклом 

периоду   у шк.2021/22.год. 

 Анализа рада по ИОП-у 

 Математичке активности за ученика 

 Припреме за Дан школе 

 Родитељски састанак 

 Спровођење превентивних епидемиолошких мера... 

 

 

-Свичланови-   

Директор 

-Стручна служба 

-Тим за ИОП 

-Тим за 

самовредновање 

и школско 

развојно 

планирање 

-родитељи 

-библиотекарка 

 

Јун 

 Остваривање Плана наставе и учења на крају  школске 

године у шк.2021/22.год. 

 Анализа иутврђивање успеха и дисциплине  на крају 

школске године у шк.2021/22.год. 

 Родитељски састанак 

 Анализа рада секција у шк.2021/22.год. 

 Предлози и мере за унапређење наставе у наредној 

школској години 

 Избор руководиоца већа и предлог плана рада за наредну 

школску годину 

 Спровођење превентивних епидемиолошких мера... 

Руководилац 

Учитељи 

Чланови већа 

Свичланови-   

Директор 

-Стручна служба 

-Тим за ИОП 

-Тим за 

самовредновање 

и школско 

развојно 

планирање 

-библиотекарка 

 

 

 
 

Напомена: На крају утврђивања успеха у протеклом периоду, Већа су у обавези да донесу мере 

за побољшање успеха и дисциплине и да их упишу у записнике одељењских већа
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Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред 
1. Мирјана Јашић, 

наставник разредне наставе     

1/1 

2. Јелена Козлина, 

наставник разредне наставе 

1/2 

3. Верица Алавања, 

наставник  разредне 

наставе 1/3 

4. Милена Петровић,  

наставник енглеског језика 

1/1, 1/2 

5. Драгана Ристић, 

наставник енглеског језика 

1/3 

6. Душан Петровић,  

вероучитељ  1/1, 1/2  

7.  Марко Младеновић, 

вероучитељ                                                  

1/3 

8. Ана Матејић, педагог 

9. Мирјана Терзић, 

психолог 

10. Драгана Младеновић, 

логопед 

11. Снежана Теофиловић, 

библиотекар 

12.  Сузана Рајић,  

наставник  разредне 

наставе у продуженом 

боравку 

1. Милан Сантрач, 

наставник разредне настав

      2/1 

2. Бојана Теофиловић , 

наставник разредне 

наставе 2/2 

3. Љубинка  Вагић, 

наставник  разредне 

наставе 2/3 

4. Милена Петровић,  

наставник енглеског 

језика 2/1, 2/2 

5. Драгана Ристић, 

наставник енглеског 

језика 2/3 

6. Душан Петровић,  

вероучитељ 2/1, 2/2  

7. Марко Младеновић, 

вероучитељ                                                 

2/3 

8. Ана Матејић, педагог 

9. Мирјана Терзић, 

психолог 

10. Драгана Младеновић, 

логопед 

11. Снежана Теофиловић, 

библиотекар 

12. Ана Синђелић, 

наставник разредне 

наставе у продуженом 

боравку 

 

Чланови: 

1. Гордана Апостоловић, 

наставник разредне наставе 

3/1  

2. Драгана Гајић, наставник 

разредне наставе 3/2 

3. Драган Кузмановић, 

наставник разредне наставе 

3/3 

4. Милена Петровић, 

професор енглеског језика  

5. Драгана Ристић, професор 

енглеског језика 

6. Душан Петровић, 

вероучитељ 

7. Марко Младеновић, 

вероучитељ 

8. Ана Матејић, педагог 

9. Мирјана Терзић, психолог 

10. Драгана Младеновић, 

логопед 

11. Снежана Теофиловић, 

библиотекар 

12.  Ана Синђелић, наставник 

разредне наставе у 

продуженом боравку 

 

  

1. Љиљана Кнежевић,  

наставник разредне 

наставе 4/1 

2. Радица Костадиновић, 

професор разредне 

наставе наставник 

разредне наставе 4/2 

3.Милена Јанковић 

наставник разредне 

наставе 4/3 

4. Слађана Вагић,  

наставник разредне 

наставе 4/4  

5. Милена Петровић, 

наставник  енглеског 

језика 

6. Драгана Ристић, 

наставник енглеског 

језика 

7. Душан Петровић, 

вероучитељ 

8. Марко Младеновић, 

вероучитељ 

9. Ана Матејић, педагог 

10. Мирјана Терзић, 

психолог 

11. Драгана 

Младеновић, логопед 

12. Сузана Рајић,  

наставник  разредне 

наставе у продуженом 

боравку 
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3.6.5 ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ ПЕТОГ РАЗРЕДА 

Чланови Већа: 

1. Ранка Ступар, наставник  немачког језика 5/1 

2. Милена Петровић, наставник енглеског језика и руководилац већа 5/2 

3. Ивана Брашанчевић, наставник технике и технологије 5/3 

 

Наставнипредмети Име и презименаставника Одељења 

Српски језик и књижевност СунчицаЂорђевић V3 

Српски језик и књижевност МаријаСтарчевић V1 

Српски језик и књижевност СлађанаВагић V2 

Енглески језик ( 1. страни језик ) Милена Петровић V1, V2, V3 

Историја Данијела Апостоловић V2, V3 

Географија Драгана Митрић V1, V3 

Биологија Јелена Вукчевић  V1, V/2, V/3 

Математика Сања Соколов V1 

Математика Јелена Швабић V2, V3 

Информатика и рачунарство Снежа Шкипина V1, V2, V3 

Јелена Швабић V1, V2 

Техника и технологија Ивана Брашанчевић  

V1, V2, V3 Ивана Михајловић 

Ликовна култура Марина Митрић V1, V2, V3 

Музичка култура Мила Ђачић V1, V2, V3 

Физичко и здравствено 

васпитање 

Милан Јерковић V1, V2 

Физичко и здравствено 

васпитање 

Александра Бојанић V3 

Верска настава- православни 

катихизис 

Душан Петровић V1, V2, V3 

Грађанско васпитање Драгана Ристић V1, V2, V3 

Немачки језик ( 2. страни језик ) Ранка Ступар  V1, V2, V3 

Хор и оркестар Мила Ђачић V1, V2, V3 

 

ЛИСТА ПРЕДМЕТА И АКТИВНОСТИ  И ФОНД ЧАСОВА 

Нанационалномнивоу  у  36 наставнихнедељаизучаваћесеобавезни и изборнипредмети: 

Ред. 

број 

А. ОБАВЕЗНИ 

ПРЕДМЕТИ 

ПЕТИ РАЗРЕД 

нед. год. 

1. Српскијезикикњижевност језик1 5 180 

2. Странијезик 2 72 

3. Ликовнакултура 2 72 

4. Музичкакултура 2 72 

5. Историја 1 36 

6. Географија 1 36 

7. Математика 4 144 

8. Биологија 2 72 

9. Техника и технологија 2 72 

10. Информатика и рачунарство 1 36 
11. Физичко и здравственоваспитање 2 72+543 
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Ред. 

број 

Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ   

1 Версканастава/ Грађансковаспитање 1 36 

2. ДругистранијезикНемачкијезик 2 72 

 

Ред. 

број 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО– ВАСПИТНОГ РАДА 
ПЕТИ РАЗРЕД 

нед. год. 

1. Редовнанастава 27-30* 1026-1134* 

2. Слободненаставнеактивности: Чувариприроде, Хор и оркестар 

и Цртање, сликање и вајање 

1 36 

3. Допунсканастава 1 36 

4. Додатнанастава 1 36 

 

Ред. 

број 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА 

ПЕТИ РАЗРЕД 

нед. год. 

1

. 

Часодељењскогстарешине 1 36 

2

. 

Ваннаставнеактивности 1 36 

3

. 

Екскурзија До 2 данагодишње 

 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ПЕТОГ РАЗРЕДА 

 Време 

реализације 
Садржај рада 

Носиоци 

реализације 

Август - Усвајање плана рада Одељењског већа 5. Разреда 

- Спровођење превентивних мера за спречавање ширења 

епидемијске заразне болести – Covid-19 и других заразних 

болести 

- Утврђивање броја ученика по одељењима и изборним 

предметима 

- Усвајање школског календара,  распореда часова и 

дежурства наставника 

- Планирање одржавања секција, допунске, додатне 

наставе  

- Планирање писмених задатака и контролних вежби 

- Сарадња са родитељима (Отворени дан, Отворена врата, 

родитељски састанци ) 

- Планиране активности пројекта  „До успеха заједно“ 

Чланови 

већа,директор, 

стручни сарадници 

Тим за пројектне 

активности школе, 

Тим за 

међународну 

сарадњу 

Септембар - Спровођење превентивних мера за спречавање ширења 

епидемијске заразне болести – Covid-19 и других заразних 

болести 

-  Упознавање одељењских старешина и предметних 

наставника са индивидуалним карактеристикама ученика 

- Примена новог правилника о оцењивању Сл. гласник 

бр.34 

- Планирање екскурзије, посете и излети 

Чланови већа, 

учитељи, директор, 

стручни сарадници, 

Тим за ИО 
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- Осигурање ученика и Црвени крст 

- Одржавање родитељских састанака 

- Индивидуални образовни план ИОП 

- Планиране активности пројекта  „ Школа без насиља“ 

Октобар - Спровођење превентивних мера за спречавање ширења 

епидемијске заразне болести – Covid-19 и других заразних 

болести 

-  Прилагођавање ученика 5. разреда на предметну наставу 

-сарадња са педагошко-психолошком службом 

- Утврђивање превентивних активности и припрема 

радионица на тему Дигиталног насиља 

- Сајам књига 

- Учешће на турниру „До успеха заједно“ 

- Учешће у активностима Дечије недеље 

Чланови 

већа,директор, 

стручни сарадници 

Тим за пројектне 

активности школе, 

Тим за 

међународну 

сарадњу, 

Пријатељи деце 

Новембар - Спровођење превентивних мера за спречавање ширења 

епидемијске заразне болести – Covid-19 и других заразних 

болести 

- Анализа остварености наставног плана у  протеклом 

периоду - Анализа успеха у учењу и дисциплини ученика 

у  протеклом периоду  

- Запажања наставника на прилагођавање ученика на 

предметну наставу 

- Сарадња са родитељима 

- Анализа реализоване екскурзије 

- Праћење ученика који раде по прилагођеном и 

измењеном плану и програму учења 

- Утврђивање и припремање плана  за такмичења 

предвиђена календаром такмичења МПН 

Чланови  

Одељењског већа, 

чланови Стручног 

већа, директор, 

стручни сарадници 

 

Децембар - Спровођење превентивних мера за спречавање ширења 

епидемијске заразне болести – Covid-19 и других заразних 

болести 

- Анализа остварености наставног плана на крају првог 

полугодишта 

- Анализа успеха у учењу и дисциплини ученика на крају 

првог полугодишта 

- Евалуација и ревизија ИОП-а 

- Сарадња са родитељима 

- Школа без насиља- анализа реализованих активности 

- Праћење ученика који раде по прилагођеном и 

измењеном плану и програму учења 

Чланови 

већа,директор, 

стручни сарадници 

Тим за пројектне 

активности школе, 

Тим за ИО 

Јануар - Спровођење превентивних мера за спречавање ширења 

епидемијске заразне болести – Covid-19 и других заразних 

болести 

- Праћење реализације спортских и едукативних 

активности пројекта „До успеха заједно“ 

Чланови 

већа,директор, 

стручни 

сарадници,Тим за 
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- Сарадња са локалном заједницом и Домом  здравља 

- Прослава школске славе  Свети Сава 

- Школска такмичења 

ИО 

 

 

 

 

Фебруар - Спровођење превентивних мера за спречавање ширења 

епидемијске заразне болести – Covid-19 и других заразних 

болести 

- Мере за унапређење успеха и дисциплине ученика 

- Анализа посећености допунске и додатне наставе 

- Сарадња са педагошко- психолошком службом- 

предавање методе и технике учења 

- Припреме за општинска такмичења 

Чланови 

већа,директор, 

стручни сарадници 

 

Март - Спровођење превентивних мера за спречавање ширења 

епидемијске заразне болести – Covid-19 и других заразних 

болести 

- Реализација општинских такмичења 

- Избор уџбеника и прибора за рад за наредну школску 

годину 

- Анализа примене савремених  наставних средстава  

(активна метода и употреба дигиталних уџбеника) 

- Превенција дигиталног насиља припрема и реализација  

радионица 

- Планирање хуманитарних, културних и друштвених  

активности до краја школске године 

Чланови 

већа,директор, 

стручни сарадници 

 

Април - Спровођење превентивних мера за спречавање ширења 

епидемијске заразне болести – Covid-19 и других заразних 

болести 

- Анализа остварености наставног плана у  протеклом 

периоду - Анализа успеха у учењу и дисциплини ученика 

у  протеклом периоду  

- Сарадња са родитељима 

- Учешће у обележавању Васкршњих свечаности 

- Припреме и учешћа ученика на градским такмичењима 

- Праћење ученика који раде по прилагођеном и 

измењеном плану и програму учења  

- Школа без насиља 

Чланови 

већа,директор, 

стручни сарадници 

 

Мај - Спровођење превентивних мера за спречавање ширења 

епидемијске заразне болести – Covid-19 и других заразних 

болести 

- Прослава Дана школе 19. Мај 

- Извештај и анализа постигнутих резултата на 

реализованим такмичењима 

- Сарадња са педагошко-психолошком службом 

Чланови 

већа,директор, 

стручни сарадници 
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- Праћење реализације спортских и едукативних 

активности пројекта „До успеха заједно“ 

Јун - Спровођење превентивних мера за спречавање ширења 

епидемијске заразне болести – Covid-19 и других заразних 

болести 

- Анализа остварености наставног плана на крају другог 

полугодишта 

- Анализа успеха у учењу и дисциплини ученика на крају 

другог полугодишта 

- Анализа сарадње са родитељима 

- Упућивање ученика на поправни и разредни испит на 

крају године 

- Похвале и дисциплинске мере 

- ИОП- евалуација  

- Анкетирање ученика за изборне предмете 

- Планирање угледних часова за следећу школску годину 

- Извештај о раду у оквиру Одељенског већа у претходној 

школској години 

Чланови 

већа,директор, 

стручни сарадници 

 

 

ПЛАН РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА ПЕТОГ РАЗРЕДА 

 

Време 

реализације 
Садржај рада 

Носиоци 

реализације 

Август 

- Спровођење превентивних мера за спречавање ширења 

епидемијске заразне болести – Covid-19 и других заразних 

болести 

- Израда и усвајање плана рада Одељењског већа V разреда 

-Одређивање руководиоца Већа 

- Утврђивање броја ученика по одељењима и изборним 

предметима 

- Усвајање школског календара, распореда часова и 

распореда дежурстава наставника 

- Израда распореда одржавања секција, допунске и додатне 

наставе 

- Планирање распореда израде писмених  задатака и 

контролних вежби 

- Сарадња са родитељима – Отворени дан, Отворена врата, 

родитељски састанци 

- Укључивање ученика у планиране пројекте 

- Планирање једнодневне екскуезије 

Директор 

школе,стручни 

сарадници,чланов

и Већа 

 

Новембар 

- Спровођење превентивних мера за спречавање ширења 

епидемијске заразне болести – Covid-19 и других заразних 

болести 

- Утврђивање успеха и владања ученика у протеклом 

школском периоду 

- Реализација плана и програма рада 

Директор 

школе,стручни 

сарадници,чланов

и Већа 
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- Сарадња са родитељима 

- Посете културним институцијама 

- ИОП 

Децембар 

- Спровођење превентивних мера за спречавање ширења 

епидемијске заразне болести – Covid-19 и других заразних 

болести 

- Утврђивање успеха и владања ученика на крају I 

полугодишта  

- Реализација наставног плана и програма рада 

- Сарадња са родитељима 

- Посете културним институцијама 

- Прослава школске славе Свети Сава 

- Школска такмичења 

- ИОП 

Директор 

школе,стручни 

сарадници,чланов

и Већа 

 

Април 

- Спровођење превентивних мера за спречавање ширења 

епидемијске заразне болести – Covid-19 и других заразних 

болести 

- Утврђивање успеха и владања ученика у протеклом 

школском периоду 

- Реализација наставног плана и програма рада 

- Сарадња са родитељима 

- Васкршње свечаности 

- Припреме и учешћа на градским такмичењима 

- ИОП 

- Активности у оквиру планираних пројеката 

Директор 

школе,стручни 

сарадници,чланов

и Већа 

 

Јун 

- Спровођење превентивних мера за спречавање ширења 

епидемијске заразне болести – Covid-19 и других заразних 

болести 

-Утврђивање успеха и владања ученика на крају II 

полугодишта 

-Реализација наставног плана и програма рада 

-Анализа сарадње са родитељима 

-Упућивање ученика на поправни и разредни испит 

-Похваљивање ученика и дисциплинске мере 

-ИОП 

-Анализа рада у оквиру планираних пројеката 

-Анкетирање ученика за изборне предмете 

-Извештај о раду Одељењског већа 

Директор 

школе,стручни 

сарадници,чланов

и Већа 
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1.6.6 ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ ШЕСТОГ РАЗРЕДА 

1. Горица Милошевић, наставник математике 6/1 

2. Данијела Апостоловић, наставник историје 6/2 

3. Душан Петровић, наставник верске наставе 6/3 

 

Наст.предмети Име и презименаставника Одељења 

Српскијезик и 

књижевност 

СунчицаЂорђевић VI/3 

МаријаСтарчевић VI/1 

СлађанаВагић VI/2 

Странијезик-

енглескијезик 

Горица Апостоловић VI/1, VI/2, VI/3 

  

Историја Данијела Апостоловић VI/1, VI/2, VI/3 

Географија Драгана Митрић VI/1, VI/2, VI/3 

Биологија 
Јелена Вукчевић VI/12 

Јелена Милосављевић VI/1,  VI/3 

Математика 

ГорицаМилошевић VI/1 

СањаСоколов VI/2 

ЈеленаШвабић VI/3 

 Информатика и 

рачунарство 

СнежаШкипина VI/1, VI/2, VI/3 

МајаМаринковић VI/1, VI/2, VI/3 

Техника и 

технологија 

ИванаБрашанчевић VI/1, VI/2, VI/3 

ИванаМихајловић VI/1, VI/2, VI/3, 

  

Ликовна култура Марина Митрић VI/1, VI/2, VI/3 

Музичка култура Мила Ђачић VI/1, VI/2, VI/3 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Милан Јерковић VI/1(2), VI/3 

Александра Бојанић VI/1(1), VI/2 

Физика Златана Ђорђевић VI/1, VI/2, VI/3 

Верска настава Душан Петровић VI/1, VI/2, VI/3 

Грађансковаспитање Драгана Ристић VI/1, VI/2 

Изборни предмет 

Страни језик 

Немачки језик 

РанкаСтупар VI/1, VI/2, VI/3 

  

Хор и оркестар Мила Ђачић VI/3 

Цртање, сликање и 

вајање 
Марина Митрић VI/2 

Чувари природе Јелена Милосављевић VI/1 

   

ЛИСТА ПРЕДМЕТА И АКТИВНОСТИ ФОНД ЧАСОВА 

Ред. 

број 

А. ОБАВЕЗНИ 

ПРЕДМЕТИ 

ШЕСТИ РАЗРЕД 

нед. год. 

1. Српскијезикикњижевност 4 144 

2. Странијезик 2 72 
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Облициобразовно-васпитноградакојимасеостварујуобавезнипредмети, изборнипрограми и 

активности 

 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА VI РАЗРЕДА  

 Време 

реализације 
Садржај рада 

Носиоци 

реализације 

Август 

- Израда и усвајање плана рада Одељењског већа VI 

разреда 

- Спровођење превентивних мера за спречавање ширења 

епидемијске заразне болести – Covid-19 и других заразних 

болести 

- Одређивање руководиоца Већа 

- Утврђивање броја ученика по одељењима и изборним 

предметима 

- Усвајање школског календара, распореда часова и 

распореда дежурстава наставника 

Директор 

школе,стручни 

сарадници,чланови 

Већа 

 

 

 

3. Ликовнакултура 1 36 

4. Музичкакултура 1 36 

5. Историја 2 72 

6. Географија 2 72 

7. Физика 2 72 

8. Математика 4 144 

9. Биологија 2 72 

10. Техника и технологија 2 72 

11. Информатика и рачунарство 1 36 
12. Физичко и здравственоваспитање  

2 
 

72+543 
 

Ред. 

број 

Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ   

1 Версканастава/ Грађансковаспитање 1 36 

2. Другистранијезик- Немачкијезик 2 72 

 

Ред. број ОБЛИК ОБРАЗОВНО– ВАСПИТНОГ РАДА ШЕСТИ РАЗРЕД 

нед. год. 

1. Редовнанастава 28-31* 1062-

1170* 

2. Слободне наставне активности  

Цртање, сликање и вајање, Чувари природе 

1 36 

3. Допунска настава 1 36 

4. Додатна настава 1 36 

Ред. број ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА 

ШЕСТИ РАЗРЕД 

нед. год. 

1. Час одељењског старешине 1 36 

2. Ваннаставне активности 1 36 

3. Екскурзија До 2 данагодишње 
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- Израда распореда одржавања секција, допунске и додатне 

наставе 

- Планирање распореда израде писмених  задатака и 

контролних вежби 

- Сарадња са родитељима – Отворени дан, Отворена врата, 

родитељски састанци 

- Укључивање ученика у планиране пројекте 

- Плнирање једнодневне екскурзије 

 

Септембар 

- Спровођење превентивних мера за спречавање ширења 

епидемијске заразне болести – Covid-19 и других заразних 

болести 

- Осигурање ученика и укључивање у рад Црвеног крста  

- Одржавање родитељских састанака 

- ИОП 

- Активности у оквиру планираних пројеката 

- Упознавање са Програмом основе безбедности деце  

Директор школе, 

стручни 

сарадници, 

чланови Већа 

Октобар 

- Спровођење превентивних мера за спречавање ширења 

епидемијске заразне болести – Covid-19 и других заразних 

болести 

- Сарадња са педагошко-психолошком службом 

- Превенција дигиталног насиља,припрема и реализација 

радионица 

- Сајам књига 

- Активности у оквиру планираних пројеката 

- Реализација једнодневне екскурзије 

Директор школе, 

стручни 

сарадници, 

чланови Већа 

Новембар 

- Спровођење превентивних мера за спречавање ширења 

епидемијске заразне болести – Covid-19 и других заразних 

болести 

- Утврђивање успеха и владања у  протеклом периоду  

- Реализација плана и програма рада 

- Сарадња са родитељима 

- Посете културним институцијама 

- ИОП 

Директор школе, 

стручни 

сарадници, 

чланови Већа 

   

Децембар 

- Спровођење превентивних мера за спречавање ширења 

епидемијске заразне болести – Covid-19 и других заразних 

болести 

- Утврђивање успеха и владања ученика на крају I 

полугодишта  

- Реализација наставног плана и програма рада 

- Сарадња са родитељима 

- Посете културним институцијама 

- Прослава школске славе Свети Сава 

- Школска такмичења 

Директор школе, 

стручни 

сарадници, 

чланови Већа 
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- ИОП 

 

Фебруар 

- Спровођење превентивних мера за спречавање ширења епидемијске 

заразне болести – Covid-19 и других заразних болести 

- Мере за унапређење успеха и владања ученика 

- Превеција дигиталног насиља, припрема и реализација  

радионица 

- Припреме за општинска такмичења 

- Анализа сарадње са педагошко-психолошком службом 

- Сарадња са локалном заједницом и Домом здравља 

Директор школе, 

стручни 

сарадници, 

чланови Већа 

Март 

- Спровођење превентивних мера за спречавање ширења 

епидемијске заразне болести – Covid-19 и других заразних 

болести 

- Реализација општинских такмичења 

- Хуманитарне, културне и друштвене активности 

- Избор уџбеника и прибора за рад за наредну школску 

годину 

- Посете културно-историјским институцијама 

- Анализа примене нових наставних метода и средстава 

Директор школе, 

стручни 

сарадници, 

чланови Већа 

Април 

- Спровођење превентивних мера за спречавање ширења епидемијске 

заразне болести – Covid-19 и других заразних болести 

- Утврђивање успеха и владања у  протеклом периоду  

- Реализација наставног плана и програма рада 

- Сарадња са родитељима 

- Васкршње свечаности 

- Припреме и учешћа на градским такмичењима 

- Организација једнодневног излета 

- ИОП 

- Активности у оквиру планираних пројеката  

Директор школе, 

стручни 

сарадници, 

чланови Већа 

Мај 

- Спровођење превентивних мера за спречавање ширења 

епидемијске заразне болести – Covid-19 и других заразних 

болести 

- Прослава Дана школе 

- Превенција дигиталног насиља, припрема и реализација 

радионица 

- Анализа рада секција и радионица, као и успеха 

талентоване деце 

- Сарадња са педагошко-психолошком службом 

- Реализација једнодневног излета 

Директор школе, 

стручни 

сарадници, 

чланови Већа 

Јун 

- Спровођење превентивних мера за спречавање ширења 

епидемијске заразне болести – Covid-19 и других заразних 

болести 

- Утврђивање успеха и владања ученика на крају II 

полугодишта 

Директор школе, 

стручни 

сарадници, 

чланови Већа 
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- Реализација наставног плана и програма рада 

- Анализа сарадње са родитељима 

- Упућивање ученика на поправни и разредни испит 

- Похваљивање ученика и дисциплинске мере 

- ИОП 

- Анализа рада у оквиру планираних пројеката 

- Анкетирање ученика за изборне предмете 

- Планирање угледних часова за наредну школску годину 

- Извештај о раду Одељењског већа 

 

ПЛАН РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА ШЕСТОГ РАЗРЕДА 

 

Време реализације 
Садржај рада 

Носиоци 

реализације 

Август 

- Спровођење превентивних мера за спречавање 

ширења епидемијске заразне болести – Covid-19 и 

других заразних болести 

- Израда и усвајање плана рада Одељењског већа VI 

разреда 

- Одређивање руководиоца Већа 

- Утврђивање броја ученика по одељењима и 

изборним предметима 

- Усвајање школског календара, распореда часова и 

распореда дежурстава наставника 

- Израда распореда одржавања секција, допунске и 

додатне наставе 

- Планирање распореда израде писмених  задатака и 

контролних вежби 

- Сарадња са родитељима – Отворени дан, Отворена 

врата, 

родитељски састанци 

- Укључивање ученика у планиране пројекте 

- Планирање једнодневне екскурзије 

Директор 

школе,стручни 

сарадници,чланови 

Већа 

 

Новембар 

- Спровођење превентивних мера за спречавање 

ширења епидемијске заразне болести – Covid-19 и 

других заразних болести 

- Утврђивање успеха и владања у  протеклом периоду  

- Реализација плана и програма рада 

- Сарадња са родитељима 

- Посете културним институцијама 

- ИОП 

Директор 

школе,стручни 

сарадници,чланови 

Већа 

 

Децембар 

- Утврђивање успеха и владања ученика на крају I 

полугодишта  

- Реализација наставног плана и програма рада 

- Сарадња са родитељима 

Директор 

школе,стручни 

сарадници,чланови 

Већа 
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- Посете културним институцијама 

- Прослава школске славе Свети Сава 

- Школска такмичења 

  - ИОП  

 

Април 

- Спровођење превентивних мера за спречавање 

ширења епидемијске заразне болести – Covid-19 и 

других заразних болести 

- Утврђивање успеха и владања у  протеклом периоду 

- Реализација наставног плана и програма рада 

- Сарадња са родитељима 

- Васкршње свечаности 

- Припреме и учешћа на градским такмичењима 

- Организација једнодневног излета 

- ИОП 

- Активности у оквиру планираних пројеката 

Директор 

школе,стручни 

сарадници,чланови 

Већа 

 

Јун 

- Спровођење превентивних мера за спречавање 

ширења епидемијске заразне болести – Covid-19 и 

других заразних болести 

- Утврђивање успеха и владања ученика на крају II 

полугодишта 

- Реализација наставног плана и програма рада 

- Анализа сарадње са родитељима 

- Упућивање ученика на поправни и разредни испит 

-Похваљивање ученика и дисциплинске мере 

- ИОП 

- Анализа рада у оквиру планираних пројеката 

- Анкетирање ученика за изборне предмете 

- Планирање угледних часова за наредну школску 

годину 

- Извештај о раду Одељењског већа 

Директор 

школе,стручни 

сарадници,чланови 

Већа 

 

 

 

3.6.7 ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ СЕДМОГ РАЗРЕДА 

Сања Соколов, наставник математике 7/1 

Снежа Шкипина, наставник технике и технологије 7/2 

Јелена Вукчевић, наставник биологије 7/3, руководилац већа 

Слађана Вагић, наставник српског језика и књижевности 7/4 

 

Наст.предмети Име и презименаставника Одељења 

Српскијезик и 

књижевност 

СунчицаЂорђевић VII/2 

СлађанаВагић VII/4 

МаријаСтарчевић VII/1, VII/3 

Странијезик-

енглескијезик 

МиленаПетровић VII/3 

Горица Апостоловић VII/1, VII/2, VII/4 

Ликовна култура Марина Митрић VII/1, VII/2, VII/3, VII/4 

Музичка култура Мила Ђачић  VII/1, VII/2, VII/3, VII/4 
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Географија Драгана Митрић VII/1, VII/2, VII/3, VII/4 

Историја Данијела Апостоловић VII/1, VII/2, VII/3, VII/4 

Физика Златана Ђорђевић VII/1, VII/2, VII/3, VII/4 

Математика 

Горица Милошевић VII/4 

Сања Соколов VII/1, VII/3 

JеленаШвабић VII/2 

Биологија Јелена Вукчевић VII/3, VII/2, VII/3, VII/4 

Техника и технологија 

Ивана Брашанчевић VII/1, VII/2 , VII/3 

Снежа Шкипина VII/2,VII/3,VII/4 

ИванаМихајловић VII/1, VII/4 

Информатика и 

рачунарство 

СнежаШкипина 
VII/1, VII/2, VII/3, VII/4 

Маја Маринковић 

Хемија Милица Максимовић VII/1, VII/2, VII/3, VII/4 

Физичко и 

здравственоваспитање 

Милан Јерковић VII/1, VII/2 

Александра Бојанић VII/3, VII/4 

Немачки језик – 2. страни 

језик (изборни)  

Ранка Ступар VII/2, VII/3, VII/4 

Александра Гајачки VII/1 

Верска настава – 

православни катихизис 

(изборни) 

Душан Петровић VII/1, VII/2, VII/3, VII/4 

Грађанско васпитање Драгана Ристић VII/1, VII/2, VII/3, VII/4 

Домаћинство (изборни) Милица Максимовић VII/1 

Цртање, сликање и вајање Марина Митрић VII/2, VII/3, VII/4 

 

 

ЛИСТА ПРЕДМЕТА И АКТИВНОСТИ  И ФОНД ЧАСОВА 

 

:едни 

број 
А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

СЕДМИ РАЗРЕД 

Нед. Год. 

1.  Српски језик и књижевност 4 144 

2.  Страни језик - енглески 2 72 

3.  Ликовна култура 1 36 

4.  Музичка култура 1 36 

5.  Историја 2 72 

6.  Географија 2 72 

7.  Физика 2 72 

8.  Математика 4 144 

9.  Биологија 2 72 

10.  Хемија 2 72 

11.  Техника и технологија 2 72 

12.  Информатика и рачунарство 1 36 

13.  Физичко и здравствено васпитање 3 108 

                         Укупно : А 25–28* 954–1062* 

Редни 

број 
Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ   

 Верска настава / Грађанско васпитање4 

 

 

1 36 

 Страни језик- немачки језик 2 72 
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Редни 

број 
В. Слободне наставне активности   

1 Домаћинство 1 36 

2 ЦртањЕ, сликање и вајање 1 36 

Редни 

број 
Г. ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА   

1. Редовна настава 25–28* 954–1062* 

2. Слободне наставне активности 1 36 

3. Допунска настава 1 36 

4. Додатни рад 1 36 

Редни 

број 

Д. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ  ОБРАЗОВНО -

ВАСПИТНОГ РАДА 
  

1. Час одељенског старешине 1 36 

2. Ваннаставне активности- секције 1 36 

3. Екскурзије 1-3 дана годишње 

 

 

 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА СЕДМОГ РАЗРЕДА 

 

Време 

реализације 
Садржај рада 

Носиоци 

реализације 

АВГУСТ 

1. Спровођење превентивних мера за спречавање ширења 

епидемијске заразне болести – Covid-19 и других заразних 

болести 

2. Израда Плана наставе и учења за седми разред 

3. Распоред часова по одељењима 

4. Задужења у оквиру Већа (секције, дежурства) 

5. Израда оперативних планова 

6. Распоред провера знања, угледних часова 

7.  Иницијални тестови на почетку школске године за VI    

     разред 

8. Осигурање ученика, Црвени крст, хуманитарн еакције 

9.Стручно усавршавање наставника  

10. Текућа питања 

 

- Директор школе 

- Сви чланови 

разредног већа 

седмог разреда 

- Тим за ИОП 

- Стручна служба 

СЕПТЕМБАР 

1.Родитељски састанак – избор представника у Савет 

родитеља школе 

2. Спровођење превентивних мера за спречавање ширења 

епидемијске заразне болести – Covid-19 и других заразних 

болести 

3. Индивидуални образовни план ИОП 

4. Иницијални тест 

5. Спортска недеља 

6. Слободне активности ученика 

7. Посетe, излети,екскурзије 

- Директор школе 

- Сви чланови 

разредног већа 

седмог разреда 

- Тим за ИОП 

- Стручна служба 

- Родитељи 

- Библиотекарка 
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8. Уједначавања критеријума оцењивања 

9.  Припрема ученика за такмичења 

10. Текућа питања 

ОКТОБАР 

1. Спровођење превентивних мера за спречавање ширења 

епидемијске заразне болести – Covid-19 и других заразних 

болести 

2. Проблеми и потешкоће у наставном процесу 

3. Дечја недеља- реализација (јесењи крос) 

4. Рад на развијању читалачких навика ученика-Месец 

књиге (посета песника, сајам књига...)  

5. Учешће на конкурсима 

6. Ученик-истраживач , предавач 

7. Текућа питања 

 

- Директор школе 

- Сви чланови 

разредног већа 

седмог разреда 

- Тим за ИОП 

- Тим Пријатеља 

деце 

- Стручна служба 

- Родитељи 

- Библиотекарка 

 

НОВЕМБАР 

1. Спровођење превентивних мера за спречавање ширења 

епидемијске заразне болести – Covid-19 и других заразних 

болести 

2. Анализа остварености Плана наставе и учења у  

протеклом периоду  

3. Утврђивање  постигнућа и владања ученика у  протеклом 

периоду  

4. Сарадња са родитељима 

5. Индивидуални образовни план ИОП 

6. Праћење напредовања и оптерећености ученика 

7. Анализа рада допунске наставе и ваннаставних 

активности 

8. Родитељски састанак 

9. Учешће на конкурсима 

10. Текућа питања 

 

- Директор школе 

- Сви чланови 

разредног већа 

седмог разреда 

- Тим за ИОП 

- Тим Пријатеља 

деце 

- Стручна служба 

- Родитељи 

- Библиотекарка 

 

ДЕЦЕМБАР 

1. Спровођење превентивних мера за спречавање ширења 

епидемијске заразне болести – Covid-19 и других заразних 

болести 

2.  Анализа остварености Плана наставе и учења на крају 

првог полугодишта  

3. Утврђивање  постигнућа и владања ученика на крају 

првог полугодишта  

4. Анализа израде оперативних планова 

5. Анализа односа ученика према раду и слободним 

активностима – како мотивисати ученике да буду активни 

учесници у наставном процесу 

6.  Анализа рада ученика по ИОП- у 

7. Коришћење наставних средстава 

- Директор школе 

- Сви чланови 

разредног већа 

седмог разреда 

- Тим за ИОП 

- Тим Пријатеља 

деце 

- Стручна служба 

- Родитељи 

- Библиотекарка 
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8. Родитељски састанак 

9. Новогодишњи базар и концерт 

10. Текућа питања 

 

ЈАНУАР 

1. Спровођење превентивних мера за спречавање ширења 

епидемијске заразне болести – Covid-19 и других заразних 

болести 

2. Здравствене и хигијенске навике ученика 

3. Час у библиотеци посвећен Светом Сави 

4. Прослава школске славе Свети Сава 

5. Учешће на конкурсима 

6. Текућа питања 

Напомена: Планира се одржавање наставе преко платформе 

Microsoft Teams крајем првог полугодишта-5 наставних 

дана  и почетком другог, у складу са потребама и 

ситуацијом. 

- Директор школе 

- Сви чланови 

разредног већа 

седмог разреда 

- Тим за ИОП 

- Тим Пријатеља 

деце 

- Стручна служба 

- Родитељи 

- Библиотекарка 

ФЕБРУАР 

1. Спровођење превентивних мера за спречавање ширења 

епидемијске заразне болести – Covid-19 и других заразних 

болести 

2. Сарадња са педагошко-психолошком службом 

3. Праћење напредовања и оптерећености ученика 

наставним процесом 

4. Час у библиотеци 

5. Међуодељењска  спортска такмичења 

6. Текућа питања 

Напомена:Планира се одржавање наставе преко платформе 

Microsoft Teams крајем првог полугодишта-5 наставних 

дана  и почетком другог, у складу са потребама и 

ситуацијом. 

- Директор школе 

- Сви чланови 

разредног већа 

седмог разреда 

- Педагошки 

колегијум 

- Тим за ИОП 

- Тим Пријатеља 

деце 

- Стручна служба 

- Родитељи 

- Библиотекарка 

МАРТ 

1. Спровођење превентивних мера за спречавање ширења 

епидемијске заразне болести – Covid-19 и других заразних 

болести 

2. Месец математике-математичко такмичење ,,Мислиша” 

3. Планирање тестирања ученика 

4. Рад ученика по ИОП-у 

5. Спортска такмичења 

6. Уџбеници и прибор за наредну школску годину 

7. Учешће на конкурсима 

8. Текућа питања 

 

- Директор школе 

- Сви чланови 

разредног већа 

седмог разреда 

- Тим за ИОП 

- Тим Пријатеља 

деце 

- Стручна служба 

- Родитељи 

- Библиотекарка 

АПРИЛ 

1. Спровођење превентивних мера за спречавање ширења 

епидемијске заразне болести – Covid-19 и других заразних 

болести 

2. Анализа остварености плана наставе и учења  у 

- Директор школе 

- Сви чланови 

разредног већа 
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протеклом периоду  

3. Утврђивање  постигнућа и владања ученика у протеклом 

периоду  

4. Родитељски састанак 

5.Индивидуални образовни план ИОП 

6.Коришћење савремених и дигиталнних наставних 

средстава 

7.Одлазак у биоскоп 

8.Ускршње активности 

9. Учешће на ликовно литерарним  конкурсима- припреме 

за прославу Дана школе 

10.Моја омиљена књига-час у библиотеци 

11.Текућа питања 

седмог разреда 

- Тим за ИОП 

- Тим Пријатеља 

деце 

- Стручна служба 

- Родитељи 

- Библиотекарка 

МАЈ 

1. Спровођење превентивних мера за спречавање ширења 

епидемијске заразне болести – Covid-19 и других заразних 

болести 

2. Прослава Дана школе-Савини дани- 19. мај 

3. Спортска недеља – међуодељенса такмичења, пролећни 

крос ученика 

4. Анализа рада допунске наставе и ваннаставних 

активности,секција 

5. Индивидуални образовни план ИОП 

6. Слободне активности ученика 

7. Учешће на конкурсима 

8. Текућа питања 

- Директор школе 

- Сви чланови 

разредног већа 

седмог разреда 

- Тим Пријатеља 

деце 

- Тим за ИОП 

- Стручна служба 

- Родитељи 

- Библиотекарка 

ЈУН 

1. Спровођење превентивних мера за спречавање ширења 

епидемијске заразне болести – Covid-19 и других заразних 

болести 

2. Анализа остварености Плана наставе и учења на крају 

школске године  

3. Утврђивање  постигнућа и владања ученика на крају 

школске године  

4. Родитељски састанак 

5. Анализа рада Одељењског и Разредног већа 

6. Избор руководиоца за наредну школску годину 

7. Похвале и награде 

8. Анализа постигнућа применом новог правилника о 

оцењивању (формативно, сумативно) 

9. Предлози и мере за даљи рад у наредној школској години. 

10. Текућа питања 

- Директор школе 

- Сви чланови 

разредног већа 

седмог разреда 

- Тим Пријатеља 

деце 

- Тим за ИОП 

- Стручна служба 

- Родитељи 

- Библиотекарка 
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ПЛАН РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА СЕДМОГ РАЗРЕДА 

Време 

реализације 
Садржај рада Носиоци реализације 

Август 

- Спровођење превентивних мера за спречавање 

ширења епидемијске заразне болести – Covid-19 и 

других заразних болести 

- Израда и усвајање плана рада Одељењског већа VII 

разреда 

- Одређивање руководиоца Већа 

- Утврђивање броја ученика по одељењима и 

изборним предметима 

- Усвајање школског календара, распореда часова и 

распореда дежурстава наставника 

- Израда распореда одржавања секција, допунске и 

додатне наставе 

- Планирање распореда израде писмених  задатака и 

контролних вежби 

- Сарадња са родитељима – Отворени дан, Отворена 

врата, родитељски састанци 

- Укључивање ученика у планиране пројекте 

-Планирање дводневне екскуезије 

Директор школе, 

стручни сарадници, 

чланови Већа 

 

Новембар 

- Спровођење превентивних мера за спречавање 

ширења епидемијске заразне болести – Covid-19 и 

других заразних болести 

- Утврђивање успеха и владања у протеклом периоду 

- Реализација плана и програма рада 

- Сарадња са родитељима 

- Посете културним институцијама 

- ИОП 

Директор школе, 

стручни сарадници, 

чланови Већа 

Децембар 

- Спровођење превентивних мера за спречавање 

ширења епидемијске заразне болести – Covid-19 и 

других заразних болести 

- Утврђивање успеха и владања ученика на крају I 

полугодишта  

- Реализација наставног плана и програма рада 

- Сарадња са родитељима 

- Посете културним институцијама 

- Прослава школске славе Свети Сава 

- Школска такмичења 

- ИОП 

Директор школе, 

стручни сарадници, 

чланови Већа 

Април 

- Спровођење превентивних мера за спречавање 

ширења епидемијске заразне болести – Covid-19 и 

других заразних болести 

- Утврђивање успеха и владања у протеклом периоду 

- Реализација наставног плана и програма рада 

Директор школе, 

стручни сарадници, 

чланови Већа 
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- Сарадња са родитељима 

- Васкршње свечаности 

- Припреме и учешћа на градским такмичењима 

- Организација једнодневног излета 

- ИОП 

- Активности у оквиру планираних пројеката 

Јун 

- Спровођење превентивних мера за спречавање 

ширења епидемијске заразне болести – Covid-19 и 

других заразних болести 

- Утврђивање успеха и владања ученика на крају II 

полугодишта 

- Реализација наставног плана и програма рада 

- Анализа сарадње са родитељима 

- Упућивање ученика на поправни и разредни испит 

- Похваљивање ученика и дисциплинске мере 

- ИОП 

- Анализа рада у оквиру планираних пројеката 

- Анкетирање ученика за изборне предмете 

- Планирање угледних часова за наредну школску 

годину 

- Извештај о раду Одељењског већа 

Директор школе, 

стручни сарадници, 

чланови Већа 

 

 

 

3.6.8      ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ ОСМОГ РАЗРЕДА 

Чланови Одељењског већа: 

Одељењске старешине  

Горица Апостоловић – 8 / 1  

Сунчица  Ђорђевић     – 8 / 2  

Златана Ђорђевић      – 8 / 3  

ЛИСТА ПРЕДМЕТА И АКТИВНОСТИ  И ФОНД ЧАСОВА 

 

Врста и називпредмета 

Фондчасова 

Недељно Годишње 

 

 

 

 

1) ОБАВЕЗНИ  

     НАСТАВНИ 

     ПРЕДМЕТИ 

 

 

 

 

 

Српскијезик и књижевност 4 136 

Енглескијезик 2 68 

Ликовнакултура 1 34 

Музичкакултура 1 34 

Историја 2 68 

Географија 2 68 

Физика 2 68 

Математика 4 136 

Биологија 2 68 

Хемија 2 68 

Техника и технологија  2 68 

Информатика и рачунарство 1 34 

Физичко и здравствено васпитање 3 102 

Укупно 1    

2) ОБАВЕЗНИ  

  ИЗБОРНИ 

   

Грађанско васпитање или Веронаука 1 34 
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ПРЕДМЕТ Немачки језик (други страни језик) 2 68 

Укупно 2  4 136 

 Домаћинство 1 34 

Укупно 3  1 34 

 Осталеактивности и ангажовање   

 Допунска настава 1 34 

  Додатна настава 1 34 

 Час одељењског старешине 1-2 34- 72 

 Друштвене, спортске и културне активности 1 34 

 Излети, екскурзије  и посете 1 до 3 данагодишње 

 

Наставнипредмет Име и презименаставника Одељења 

Српскијезики 

књижевност  

СунчицаЂорђевић 8/2 

МаријаСтарчевић 8/3 

СлађанаВагић 8/1 

Странијезик-

Енглескијезик 

Горица Апостоловић 8/1, 8/2, 8/3 

Ликовна култура Марина Митрић 8/1, 8/2, 8/3 

Музичка култура Мила Ђачић 8/1, 8/2, 8/3 

Историја Данијела Апостоловић 8/1, 8/2, 8/3 

Географија Драгана Митрић 8/1, 8/2, 8/3 

Физика Златана Ђорђевић 8/1, 8/2, 8/3 

Математика Горица Милошевић 8/1 

НенадКнежевић 8/3 

Сања Соколов 8/2 

Биологија   

Јелена Вукчевић 8/1, 8/2, 8/3 

Хемија Милица Максимовић 8/1, 8/2, 8/3 

Техника и 

технологија 

Ивана Брашанчевић 8/3 

Ивана Михајловић 8/1,8/2 

  

Физичко и 

здравствено  

васпитање 

Александра Бојанић 8/2, 8/3 

Милан Јерковић 8/1 

Верска настава – 

православни 

катихизис 

Душан Петровић 8/1, 8/2, 8/3 

Информатика и 

рачунарство  

Снежа Шкипина  8/1, 8/2, 8/3 

Немачки језик Александра Гајачки 8/1, 8/2, 8/3 

Слободна наставна 

активност  

Милица Максимовић-  Домаћинство 

Ивана Брашанчевић- Ауто моделарство 

Снежа Шкипина         - Micro bit 

Ивана Михајловић      - Web dizajn 

 

 

 

 

8/1, 8/2, 8/3 
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ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ОСМОГ РАЗРЕДА 

 

Времереализације Садржајрада Носиоциреализације 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Усвајање плана рада Одељењског већа 8. разреда 

- Планирање екскурзије, посета и излета  

- Избор руководиоца већа 

- Састав и структура одељења 

- Обавезни и изборни предмети 

- Усвајање школског календара, распореда часова 

и дежурства наставника 

- Планирање одржавања секција, допунске и 

додатне наставе 

- Распоред иницијалних тестова, писмених 

задатака и контролних вежби 

- Планирање угледних часова 

- Сарадња са родитељима (Отворени дан, Отворена 

врата, родитељски састанци ) 

Чланови Одељењског 

већа, директор и 

стручни сарадници 

 

 

 

Септембар - Примена правилника о оцењивању Сл. гласник 

бр.34 

- Осигурање ученика и Црвени крст 

- Сарадња са родитељима 

- Индивидуални образовни план ИОП 

- Планиране активности пројекта  „ Школа без 

насиља“ 

- Успостављање корелације између садржаја 

појединих наставних предмета 

Чланови Одељењског 

већа, директор и 

стручни сарадници, 

Тим за ИОП, Тим за 

заштиту ученика од 

насиља 

 

Октобар - Сарадња са педагошко-психолошком службом 

- Утврђивање превентивних активности и 

припрема радионица на тему Дигиталног насиља 

- Посета Сајму књига 

- Организација дводневне екскурзије 

- Учешће у активностима Дечје недеље 

Чланови Одељењског 

већа, директор и 

стручни сарадници, 

Пријатељи деце 

општине Гроцка 

Новембар - Утврђивање успеха и владања за претходни 

период 

- Реализација плана и програма 

- Анализа рада секција, додатне и допунске 

наставе 

- Анализа реализоване екскурзије 

- Посета културно – историјским институцијама 

- Сарадња са родитељима 

- Индивидуални образовни план - ИОП 

Чланови Одељењског 

већа, директор и 

стручни сарадници, 

Тим за ИОП 

 

Децембар - Утврђивање успеха и владања на крају првог 

полугодишта 

Чланови Одељењског 

већа, директор и 
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- Реализација плана и програма 

- Евалуација и ревизија ИОП-а 

- Организација прославе Нове године 

- Сарадња са родитељима 

стручни сарадници, 

Тим за међународну 

сарадњу 

Јануар - Сарадња са локалном заједницом и Домом  

здравља 

- Школа без насиља- анализа реализованих 

активности 

- Учешће ученика осмог разреда у пројектима 

школе 

-Утврђивање и припремање плана  за такмичења 

предвиђена календаром такмичења МПН 

Прослава школске славе „Свети Сава“ 

- Школска такмичења 

Чланови Одељењског 

већа, директор и 

стручни сарадници 

 

Фебруар - Мере за побољшање успеха и дисциплине 

ученика 

- Анализа посећености часова допунске и додатне 

наставе 

- Сарадња са педагошко- психолошком службом 

- Професионална оријентација ученика 

- Припреме за општинска такмичења 

- Припреме за завршни испит 

Чланови Одељењског 

већа, директор и 

стручни сарадници, 

Тим за 

професионалну 

оријентацију 

Март - Учешће ученика на општинским такмичењима 

- Превенција дигиталног насиља  

- Анализа примене савремених  наставних средстава  

- Планирање хуманитарних, културних и друштвених  

активности до краја школске године 

- Друштвено-користан рад Одељењских заједница 

 

Чланови Одељењског 

већа, директор и 

стручни сарадници, 

Тим за заштиту 

ученика од насиља 

 

Април - Утврђивање успеха и владања за претходни 

период 

- Реализација плана и програма 

- Пробни завршни испит 

- Учешће ученика на општинским и градским 

такмичењима 

- Учешће ученика у обележавању Васкршњих 

свечаности 

- Сарадња са родитељима 

- Посета културно – историјским институцијама 

- Припреме за завршни испит 

- Индивидуални образовни план - ИОП 

- Школа без насиља 

Чланови Одељењског 

већа, директор и 

стручни сарадници, 

Тим за културно-

забавни живот школе, 

Тим за ИОП  

 

Мај - Прослава Дана школе  

- Извештај и анализа постигнутих резултата на 

Чланови Одељењског 

већа, директор и 
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реализованим такмичењима 

-Сарадња са педагошко-психолошком службом 

- Сарадња са Домом здравља 

- Превенција дигиталног насиља  

- Поправни и разредни испити ученика 

стручни сарадници, 

Тим за културно-

забавни живот школе, 

Тим за заштиту 

ученика од насиља 

Јун - Утврђивање успеха и владања на крају школске 

године 

- Реализација плана и програма 

- Похвале и награде ученика 

- Проглашење ђака генерације 

- Завршни испит 

- Подела сведочанстава 

- Анализа сарадње са родитељима 

-ИОП- евалуација  

- Школа без насиља – евалуација 

- Припреме за прославу Мале матуре 

- Планирање угледних часова за следећу школску 

годину 

- Извештај о раду у оквиру Одељењског већа у 

претходној школској години 

Чланови Одељењског 

већа, директор и 

стручни сарадници, 

Тим за ИОП, Тим за 

заштиту ученика од 

насиља, Тим за 

професионалну 

оријентацију 

 

 

 

ПЛАН РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА ОСМОГ РАЗРЕДА 

 

Времереализације Садржајрада Носиоциреализације 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Усвајање плана рада Разредног већа 8. разреда 

- Избор руководиоца већа 

- Састав и структура одељења 

- Обавезни и изборни предмети 

- Усвајање школског календара, распореда часова 

и дежурства наставника 

- Планирање одржавања секција, допунске и 

додатне наставе 

- Распоред иницијалних тестова, писмених 

задатака и контролних вежби 

- Планирање угледних часова 

- Сарадња са родитељима (Отворени дан, Отворена 

врата, родитељски састанци ) 

- Планирање екскурзије, посета и излета 

- Осигурање ученика и Црвени крст 

- Индивидуални образовни план ИОП 

- Планиране активности пројекта  „ Школа без 

насиља“ 

Чланови Разредног 

већа, директор и 

стручни сарадници 

 

 

 

Новембар -Утврђивање  успеха и владања за претходни 

период 

Чланови Разредног 

већа, директор и 
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- Реализација плана и програма 

- Анализа рада секција, додатне и допунске 

наставе 

- Мере за побољшање успеха и владања 

- Утврђивање превентивних активности и 

припрема радионица на тему Дигиталног насиља 

- Анализа реализоване екскурзије 

- Посета културно – историјским институцијама 

- Сарадња са родитељима 

- Професионална оријентација ученика 

- Индивидуални образовни план - ИОП 

стручни сарадници 

 

 

Јануар - Утврђивање успеха и владања ученика на крају 

првог полугодишта 

- Реализација плана и програма 

- Евалуација и ревизија ИОП-а 

- Сарадња са родитељима 

- Сарадња са локалном заједницом и Домом  

здравља 

- Сарадња са педагошко – психолошком службом 

- Школа без насиља- анализа реализованих 

активности 

- Учешће ученика осмог разреда у пројектима 

школе 

-Утврђивање и припремање плана  за такмичења 

предвиђена календаром такмичења МПН 

- Прослава школске славе  Свети Сава 

Чланови Разредног 

већа, директор и 

стручни сарадници 

 

Април - Утврђивање успеха и владања за претходни 

период 

- Реализација плана и програма 

- Пробни завршни испит 

- Учешће ученика на општинским и градским 

такмичењима 

- Учешће ученика у обележавању Васкршњих 

свечаности 

- Сарадња са родитељима 

- Посета културно – историјским институцијама 

- Мере за побољшање успеха и дисциплине 

ученика 

- Припреме за завршни испит 

- Планирање хуманитарних, културних и друштвених  

активности до краја школске године 

- Индивидуални образовни план - ИОП 

- Школа без насиља 

Чланови Разредног 

већа, директор и 

стручни сарадници 

 

Јун - Утврђивање успеха и владања ученика на крају 

школске године 

Чланови Разредног 

већа, директор и 
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- Реализација плана и програма 

- Похвале и награде ученика 

- Упућивање ученика на поправни и разредни 

испит 

- Проглашење ђака генерације 

- Завршни испит 

- Подела сведочанстава 

- Анализа сарадње са родитељима 

- ИОП- евалуација  

- Школа без насиља – евалуација 

- Припреме за прославу Мале матуре 

- Планирање угледних часова за следећу школску 

годину 

- Извештај о раду у оквиру Одељењског већа у 

претходној школској години 

стручни сарадници 

 

 

 

3.6.9 План рада продуженог боравка 

  Организација рада у продуженом боравку за шк. 2021/2022. 

Самосталан рад ученика је организована и планска активност у којој ученици, уз 

стручну помоћ наставника, усвајају нова и продубљују и примењују стечена знања, вештине и 

навике и оспособљавају се за самосталан рад. Израда домаћих задатака (српски језик, 

математика, свет око нас/ природа и друштво организује се свакодневно у предвиђено време. 

Домаћи задаци се анализирају и исправљају. Ученици који имају потешкоћа у савладавању 

наставног градива добијају помоћ наставника. За то је предвиђено два часа дневно. 

Организовање слободне активности и активности у слободном времену имају рекреативно-

забавни и стваралачки карактер. 

Организоване слободне активности су плански осмишљене и имају за циљ развијање и 

неговање позитивних особина ученика, развијање социјалних вештина и креативности. 

Слободно време је организовано на принципу слободе избора и добровољности. У оквиру 

ових активности ученицима је омогућено да се изразе, развијају и откривају своје потенцијале. 

 

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ФОНДА ЧАСОВА РЕДОВНИХ И ПРАТЕЋИХ АКТИВНОСТИ 

Редни 

број 

РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ ДНЕВНОГ 

БОРАВКА 

НЕДЕЉНИ 

БРОЈ РАДНИХ 

ЧАСОВА 

ГОДИШЊИ 

БРОЈ РАДНИХ 

ЧАСОВА 

1. 

Израда домаћих задатака(Српски језик, 

Математика, Свет око нас (Природа и 

друштво) 

10 360 

2. 
Допунска настава 

(Српски језик, Математика) 
према потреби  

 
ПРАТЕЋЕАКТИВНОСТИ ДНЕВНОГ 

БОРАВКА-СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 
  

3. Мала школа великих ствари  2 72 

4. Оловка пише срцем 2 72 

5. Чаробни облици и боје  2 72 

7. Певам, плешем, глумим 2 72 

8. Од играчке до рачунара 2 72 

 
ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ ДНЕВНОГ 

БОРАВКА-СЛОБОДНО ВРЕМЕ 
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9. Игре без граница 5 180 

10. Припрема за оброк и исхрана 5 180 

    

 Укупно: 30 1080 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ 

Предвиђени организациони облици 

Продужени боравак - хетерогена група  ученика 1.и 2. разреда, и хетерогена група ученика 3. и 

4. разреда.  

Полазници: Ученици 1, 2, 3. и  4. разреда  

Величина групе: минимум 20 ученика, максимум 25 ученика 

Време организације рада: пре подне од 7:00 до 13:45, после подне од 12:15 до 18:00 

Образовно-васпитни рад: Израда домаћих задатака: српски језик, математика, свет око нас 

(природа и друштво), понављање, вежбање и утврђивање обрађеног градива: српски језик, 

математика, свет око нас (природа и друштво), уз пружање помоћи у учењу и савладавању 

предвиђених наставних садржаја.  

Остали облици рада: Организована исхрана, организовано слободно време, ваннаставне 

активности, рекреација ученика. 

 

2.4. Дневни режим рада  

 

Преподневна смена (време) Активности 

7:00-7:30 Пријем ученика 

7:30-8:30 Јутарња гимнастика и ужина 

                            8:30-9:30 Слободне активности  

 9:30-10:00 Активан одмор 

10:00-11:00 Самостални рад ученика (час учења) 

11:00-11:15 Одмор  

11:15-12:15 Самостални рад ученика (час учења) 

12:15-12:45 Активан одмор и ручак 

12:45-13:45 Слободне активности  

 

Поподневна смена (време) Активности 

11:30-12:15 Пријем ученика 

12:15-13:15 Активан одмор и ручак  

13:15-14:15 Самостални рад ученика (час учења) 

14:15-14:45 Одмор  

14:45-15:45 Самостални рад ученика (час учења) 

15:45-16:45 Слободне активности  

16:45-17:15 Спортске активности 

17:5-17:30 Активан одмор 

17:30-18:00 Слободне активности  

18:00 Завршетак рада и одлазак ученика 

 

 

 

 

 

 

 



  Основнa школa „Свети Сава“, Врчин, Београд             Годишњи план рада за 2021/2022. годину 
 

134 

 

1.7. СТРУЧНА  ВЕЋА  ИЗ ОБЛАСТИ  ПРЕДМЕТА 

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ  

ЗА ШК.2021/2022.ГОД. 

 

 Време реализације Садржај рада Носиоци 

реализације 

АВГУСТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Израда свих планова рада за 

шк.2021/2022.годину - осврт на урађене 

планове  

- Припреме за почетак нове школске године 

- Распоред часова, учионица, дежурства 

наставника, превоз ученика 

- Отворени дан за родитеље – израда плана 

посета 

- Пријем првака 

- Иницијални тестови на почетку школске 

године за II, III и IV разред –израда тестова 

у оквиру разредних већа 

- Осигурање ученика, Црвени крст, 

хуманитарне акције 

- Развојни план рада школе и 

Самовредновање рада школе  

- Текућа питања 

 

 

Сви чланови Већа 

Директор 

 

Стручна служба- 

педагог,логопед, 

психолог 

 

Тим за 

смовредновање и 

школско развојно 

планирање 

Сви чланови 

Стручног већа за 

разредну наставу 

СЕПТЕМБАР 

 

- Изборни предмети   

- Избор дечје штампе, уџбеници, прибор за 

рад 

-Сарадња наставника разредне наставе са 

наставницима предметне наставе на плану 

прилагођавања ученика петог разреда 

предметној настави – израда плана сарадње 

- Идентификација ученика за специјални 

васпитно – образовни рад (ИОП) I, II, III и 

IV разред 

- Испитивање интересовања ученика за 

ваннаставне активности, планирање „Дечје 

недеље“, „Спортске недеље“ и јесењег 

кроса  

- Планирање излета, посета, екскурзија и 

наставе у природи (одлука новог Савета 

родитеља школе) 

- Прилагођеност ученика првог разреда 

Сви чланови Већа 

Директор 

Наставници 

предметне 

наставе, разредно 

веће четвртог 

разреда 

Тим за ИОП 

 

Представници 

савета родитеља 

 

Чланови 

разредног већа 
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- Текућа питања 

 

првог разреда 

 

ОКТОБАР 

 

- Рад са даровитим ученицима-израда плана 

рада,истраживање 

- Формативно и сумативно оцењивање 

ученика – искуства наставника у 

досадашњем раду   

- Активности у оквиру „Дечје недеље“ и 

„Спортске недеље“- јесењи крос 

- Настава у природи – припреме и 

реализација 

- Уређење учионичког простора (панои, 

цвеће,...) 

- Активности ученика у оквиру пројектне 

наставе и пројектних активности  

- Октобар – месец књиге - осврт на 

посећеност школске библиотеке 

- Текућа питања 

 

Сви чланови Већа 

Стручна служба 

 

Пријатељи деце 

општине Гроцка 

Директор, сви 

чланови већа 

 

 

 

Библиотекарка 

НОВЕМБАР 

 

- Остваривање Плана  наставе и учења  у 

протеклом периоду шк.2021/22.год. 

- Утврђивање успеха и владања ученика у 

протеклом периоду шк.2021/2022.год. 

 

- ИОП програм I, II, III и IV разред  

- Компетенције за наставну област, предмет 

и методику наставе – остварене активности 

наставника 

- Припрема за школска и општинска 

такмичења 

- Дан просветних радника-обележавање 

- Планирање посете позоришту 

- Текућа питања 

 

Сви чланови Већа 

Директор 

Педагог,психолог, 

логопед 

Тим за ИОП 

 

Одељењске 

старешине 

Директор, сви 

чланови већа 

ДЕЦЕМБАР 

Напомена: Планира 

се  одржавање 

наставе преко 

платформе Microsoft 

Teams крајем првог 

полугодишта – 5 

наставних дана, у 

сладу са потребама и 

ситуацијом. 

- Остваривање Плана наставе и учења на 

крају првог полугодишта шк.2021/2022.год. 

- Утврђивање успеха  и владања ученика на 

крају првог полугодишта шк.2021/2022.год. 

- Постигнуће ученика првог разреда 

- Резултати рада са ученицима по ИОП –у 

(искуства, запажања наставника ) 

- Новогодишње, Божићне и Светосавске 

свечаности - припреме 

- Новогодишњи базар –креативне радионице 

Сви чланови Већа 

Директор 

Тим за ИОП 

 

 

 

Родитељи 

ученика   
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- Новогодишња представа 

-  Новогодишњи концерт 

- Родитељски састанци 

- Текућа питања 

 

 

Наставници који 

раде у  

продуженом 

боравку 

Чланови музичке 

школе 

ЈАНУАР 

 

Напомена: Планира 

се одржавања наставе 

преко платформе 

Microsoft Teams  

почетком другог 

полугодишта – 5 

наставних дана, у 

сладу са потребама и 

ситуацијом. 

- Компетенције за поучавање и учење-

остварене активности наставника у раду 

- Школска слава – Свети Сава  

- Стручно усавршавање наставника – 

искуства са посећених семинара 

- Анализа посећених часова - директор и 

стручни сарадници 

- Припреме за такмичења 

- Текућа питања 

 

 

Сви чланови Већа 

Директор 

 

Стручна служба 

 

Вероучитељи 

Логопед 

Педагог,психолог 

ФЕБРУАР 

 

 

- Анализа часова на којима су ученици 

активно укључени као предавачи, 

истраживачи (искуства) 

- Настава усмерена на исходе а не на циљ-

начин остваривања Плана наставе и учења 

- Подршка ученицима у настави  

- Планирање позоришне представе 

- Текућа питања 

 

Сви чланови Већа 

Тим за ИОП 

 

 

Стручна служба 

 

 

 

Родитељи 

ученика 

МАРТ 

 

- Рад са даровитим ученицима – осврт на 

рад,запажања 

- Март – месец математике 

- Припреме за реализацију школских 

такмичења (рецитовање, „Мислиша“,  

Црвени крст, ...) 

- Планирање активности за „Спортску 

недељу“ 

- Организовање пролећног фестивала – 

договор о активностима 

- Текућа питања – позоришна представа, 

пролећни крос, уџбеници за наредну 

школску годину 

 

Сви чланови Већа 

Наставници 

математике 

 

 

 

 

Родитељи ученика 
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АПРИЛ 

 

- Остваривање Плана наставе и учења у 

протеклом периоду у шк.2021/2022.год. 

- Утврђивање успеха и владања ученика у  

протеклом периоду у шк.2021/2022.год. 

- Компетенције за подршку развоја личности 

ученика-остварене активности наставника 

- Резултати рада са ученицима по ИОП – у 

(искуства, запажања наставника, ...) 

- Пролећни крос, реализација активности у 

„Спортској недељи“ 

- Васкршње свечаности – Васкршњи базар, 

спортске манифестације ученика 

- Планирање посете позоришту или 

биоскопу 

- Посете ученика установама 

- Текућа питања 

 

Сви чланови Већа 

Директор 

Стручна служба 

 

Тим за ИОП 

 

Наставници који 

раде у  

продуженом 

боравку 

Пријатељи деце 

општине Гроцка 

Родитељи 

ученика 

МАЈ 

 

- Прослава Дана школе 19. мај  

- Стручно усавршавање наставника у 

школској 2021/2022.години – осврт 

- Једнодневни излет ученика I, II, III и IV 

разред 

- Компетенције  за комуникацију и сарадњу-

остварене активности наставника 

- Рад са даровитим ученицима 

- Развојни план рада школе и 

Самовредновање рада школе  

- Обим и квалитет рада секција – резултати 

са такмичења 

- Тестирање ученика III и IV разред – 

анализа резултата тестирања 

- Реализација „Пролећног фестивала“  

- Текућа питања 

Сви чланови Већа 

Директор 

Представници 

савета родитеља 

ученика 

Тим за 

самовредновање 

рада школе 

Педагог,психолог, 

логопед 

 

ЈУН- две седнице 

 

- Остваривање Плана наставе и учења на 

крају шк.2021/2022.год.   

- Утврђивање школског успеха, постигнућа 

на такмичењима и владања ученика на  

крају шк.  2021/2022.год. 

- Похваљивање и награђивање ученика 

- Извештај Разредних већа: I, II, III и IV 

разред 

- Извештај о раду секција 

- Извештај о раду продуженог  боравка 

- Извештај Стручног већа за разредну 

Сви чланови Већа 

Директор 

Тим за ИОП 

 

Руководиоци 

разредних већа 

 

Руководиоци 

секција 

Наставници који 
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наставу 

- Извештај о постигнутим резултатима рада 

са ученицима по ИОП програму 

- Годишња задужења наставника - 40  

часовна радна недеља у школској 

2022/2023. години 

- Пријем будућих првака 

- Планирање излета, посета, екскурзија и 

наставе у природи за 2022/2023. школску 

годину 

- Стручно усавршавање и угледни часови за 

школску 2022/2023. годину 

- Текућа питања 

раде у  

продуженом 

боравку 

 

 

ЧлановиСтручногвећа: 

Љиљана Кнежевић, професор разредне наставе-руководилацстручногвећазаразреднунаставу 

Гордана Апостоловић, наставник разредне наставе 

Драгана Гајић, наставник разредне наставе, руководилац разредног већа за трећи разред 

Ана Синђелић, наставник разредне наставе 

Радица Костадиновић, наставник разредне наставе 

Милена Јанковић, наставник разредне наставе 

Слађана Вагић, наставник разредне наставе, руководилац разредног већа за четврти разред 

Мирјана Јашић, наставник разредне наставе 

Јелена Козлина, наставник разредне наставе 

Верица Алавања, наставник разредне наставе, руководилац разредног већа за први разред 

Милан Сантрач, наставник разредне наставе 

Бојана Теофиловић, наставник разредне наставе 

Љубинка Вагић, наставник разредне наставе, руководилац разредног већа за други разред 

Драгана Ристић, наставник енглеског језика 

Милена Петровић, наставник  енглеског језика 

Душан Петровић, вероучитељ 

Марко Младеновић, вероучитељ 

Ана Матејић, педагог 

Мирјана Терзић, психолог 

Драгана Младеновић, логопед 

Снежана Теофиловић,  библиотекар 

Сузана Рајић, професор разредне наставе у продуженом боравку 

 

3.7.2 ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЛИКОВНЕ И МУЗИЧКЕ КУЛУРЕ 2020-21. ГОД. 

 

Време 

реализације 
Садржајрада 

Носиоци 

реализације 

Август 

-  Спровођење превентивних мера за спречавање ширења 

епидемијске заразне болести – Covid-19 и других заразних 

болести 

- Простор и средства за рад 

- Текућа питања 

Мила Ђачић 

Марина Митрић 
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Септембар 

- Спровођење превентивних мера за спречавање ширења 

епидемијске заразне болести – Covid-19 и других заразних 

болести 

- Одабир ученика за изборне предмете и секције 

- Изборни предмети : Цртање, сликање и вајање, Хор и 

оркестар 

- Секције: Ликовна секција, Етно певање, Камерни 

оркестар 

Мила Ђачић 

Марина Митрић 

Октобар 

- Спровођење превентивних мера за спречавање ширења 

епидемијске заразне болести – Covid-19 и других заразних 

болести 

-   Сарадња са друштвеном средином 

 -  Угледни час – корелација између предмета музичка и 

ликовна култура. Тема:“Маске и ритуали – некад и сад“ 

-    Текућа питања 

Мила Ђачић 

Марина Митрић 

Новембар 

- Спровођење превентивних мера за спречавање ширења 

епидемијске заразне болести – Covid-19 и других заразних 

болести 

- Припрема програма за Новогодишњи концерт и 

изложбу 

- Анализа заинтересованости и активности ученика на 

секцијама и часовима изборне   наставе 

-     Анализа успеха ученика на крају првог 

класификационог периода 

 

Мила Ђачић 

Марина Митрић 

Децембар 

- Спровођење превентивних мера за спречавање ширења 

епидемијске заразне болести – Covid-19 и других заразних 

болести 

- Припрема програма за  прославу  Дана Светог Саве 

-    Ликовни светосавски концерт 

- Реализација Новогодишњег концерта 

- Изложба новогодишњих радова 

 -   Анализа успеха на крају првог полугодишта 

Мила Ђачић 

Марина Митрић 

Јануар 

- Спровођење превентивних мера за спречавање ширења 

епидемијске заразне болести – Covid-19 и других заразних 

болести 

- Анализа прославе Светог Саве 

- Текућа питања 

Мила Ђачић 

Марина Митрић 

Фебруар 

- Спровођење превентивних мера за спречавање ширења 

епидемијске заразне болести – Covid-19 и других заразних 

болести 

-     Ликовни конкурси и припреме за такмичења из 

ликовне и музичке културе 

- Корелација у настави 

- Осмишљавање програма за Васкршње-пролећне 

свечаности 

Мила Ђачић 

Марина Митрић 

Март 

- Спровођење превентивних мера за спречавање ширења 

епидемијске заразне болести – Covid-19 и других заразних 

болести 

- Амбијетална настава 

-Анализа заинтересованости ученика за културне догађаје 

Мила Ђачић 

Марина Митрић 
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и манифестације као и учествовање у истим 

Април 

- Спровођење превентивних мера за спречавање ширења 

епидемијске заразне болести – Covid-19 и других заразних 

болести 

- Организовање манифестације Васкршње-пролећне 

свечаности 

- музички програм 

-    ликовна изложба 

-   Анализа успеха на крају трећег класификационог 

периода 

Мила Ђачић 

Марина Митрић 

Мај 

- Спровођење превентивних мера за спречавање ширења 

епидемијске заразне болести – Covid-19 и других заразних 

болести 

- Додатни рад са даровитом децом 

- Разговор са талентованом децом и родитељима око 

препорука за упис у средње уметничке школе 

- Анализа успеха ученика на крају школске године – 

8.разред 

Мила Ђачић 

Марина Митрић 

Јун 

- Спровођење превентивних мера за спречавање ширења 

епидемијске заразне болести – Covid-19 и других заразних 

болести 

- Извештај о раду Стручног већа  за  протеклу годину 

- Избор руководиоца Стручног већа 

- Задужења наставника у оквиру 40-часовне радне 

недеље 

- Одабир тема за угледне часове 

- Анализа успеха ученика на крају школске године – 5. 

до 7. разреда 

Мила Ђачић 

Марина Митрић 

Чланови већа: 

Руководилац Стручног већа - Мила Ђачић наставник музичке културе  

Члан Стручног већа - Марина Митрић наставник ликовне културе  

3.7.3 ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА СРПСКОГ И СТРАНИХ ЈЕЗИКА 

Чланови Стручног већа: 

Александра Гајачки, координатор 

1. Слађана Вагић, наставник  српског језика 

2. Сунчицa Ђoрђевић, наставник  српског језика 

3. Марија Старчевић,наставниик српског језика 

4. Горица Апостоловић, Милена Петровић, Драгана Ристић, наставници енглеског језика 

5. Ранка Ступари Александра Гајачки,  наставници немачког језика. 

 

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА СРПСКОГ И СТРАНИХ ЈЕЗИКА 

 

 Време 

реализације 

Садржај рада Носиоци 

реализације 

АВГУСТ - Усвајање плана рада већа 

- Годишња задужења наставника 

- Планирање писмених задатака 

- Подела наставничких комплета и увид у постојећа 

наставна средства 

чланови већа 
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- Разматрање проблема планирања наставе са 

посебним освртом на план модернизације наставе у 

предстојећој школској години  

- Текућа питања 

 

 

СЕПТЕМБАР - Анализа завршног испита 

- Планирање додатне и допунске наставе и секција 

- Договор о стручном усавршавању 

- Усклађивање садржаја писмених и контролних 

вежби и усаглашавање критеријума 

- Инклузивно образовање   

- Примена новог правилника о оцењивању 

- Текућа питања 

чланови већа 

ОКТОБАР - Адаптација ученика првог и петог разреда на учење 

страног језика 

- Организација наставе за даровите ученике и 

ученике који спорије усвајају градиво 

- Текућа питања 

чланови већа 

НОВЕМБАР - Успех ученика на првом класификационом периоду  

- Припрема за такмичења 

- Реализација  рада секција литерарне, рецитаторске, 

драмске, новинарске и секције за страни језик 

- Мотивација ученика који занемарују учење 

- Текућа питања 

чланови већа 

 

ДЕЦЕМБАР - Успех ученика на крају првог полугодишта 

- Анализа реализације наставних програма 

- Анализа писмености 

- Подстицање ђачког стваралаштва - избор метода 

- Песнички сусрети: Пријатељи деце 

- Припреме за прославу дана Светог Саве 

- Школски часопис 

- Текућа питања 

чланови већа 

 

ЈАНУАР - Стручно усавршавање 

- Светосавска академија – анализа 

- Текућа питања 

чланови већа 

 

ФЕБРУАР - Школска такмичења - планирање, организација и 

реализација  

- Корелација у настави 

- Текућа питања 

чланови већа 

 

МАРТ - Анализа школских такмичења 

- Припремна настава за ученике осмог разреда – 

анализа 

- Сарадња са библиотеком 

- Текућа питања 

чланови већа 

 

АПРИЛ - Реализација програма и успеха ученика на трећем 

класификационом периоду 

- Анализа успеха ученика на трећем 

класификационом периоду 

- Пробни завршни испит - анализа 

- Оплемењивање учионица и школског хола, 

обележавање важних датума у школском календару 

- Припрема за прославу Дана школе 19. мај  

чланови већа 
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- Текућа питања 

МАЈ - Прослава Дана школе 19. мај  

- Анализа успеха ученика осмог разреда  

- Анализа општинских, градских и државних 

такмичења 

- Анализа рада већа 

- Реализација програма модернизације наставе у 

текућој школској години 

- Размена искустава са одржаних угледних часова 

- Текућа питања 

чланови већа 

 

ЈУН - Анализа успеха ученика 5-7. разреда и реализације 

програмских садржаја 

- Похваљивање и награђивање ученика 

- Анализа стручног усавршавања 

- Избор руководства  

- Подела задужења за школску 2021/2022. годину   

Текућа питања 

чланови већа 

 

 

3.7.4  ПРОГРАМ   РАДА   СТРУЧНОГ ВЕЋА   MАТЕМАТИКЕ, ФИЗИКЕ , TЕХНИЧКОГ И 

ИНФОРМАТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА,ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ И ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА  

ЗА   ШКОЛСКУ  2020/2021.   ГОДИНУ 

 

Руководилац стручног већа:  

Ивана Михајловић, наставник технике и технологије 

Чланови Стручног већа: 

1. Сања Соколов, наставник математике 

2. Горица Милошевић, наставник математике 

3. Јелена Швабић, наставник математике и информатике и рачунарства 

4. Златана Ђорђевић, наставник физике и технике и технологије 

5. Ивана Брашанчевић , наставник Технике и технологије  

6. Снежа Шкипина, наставник Технике и технологије  

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА МАТЕМАТИКУ, ФИЗИКУ, ТЕХНИКУ И 

ТЕХНОЛОГИЈУ, ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМАТИКУ 

И РАЧУНАРСТВОЗА ШКОЛСКУ2021/2022. ГОДИНУ. 
 

Времереализације Садржајрада Носиоциреал

изације 

Август 1.  Годишње планирање 

2.  Опремљеност наставним средствима и набавка нових 

3.  Уједначавање критеријума оцењивања и корелација 

наставе међу предметима 

4.  Планирање одржавања угледних часова 

5.Планирањеписменихзадатака и контролнихвежби 

Чланови 

Стручног 

већа 
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Септембар 1.  Усвajaње глoбaлних гoдишњих плaнoвa и плaнирaње 

вaспитнo oбрaзoвнo рaдa 

2.Oргaнизoвaње дoпунске и дoдaтне нaстaве  

3. Резултатииницијалнихтестирања 

Чланови 

Стручног 

већа 

Октобар 1. Прилагођавањеученикапетогразреданапредметнунаставу 

2. Припрема и реализацијаСајманауке у школи 

3. Припрема за школска и општинска такмичења 

Чланови 

Стручног 

већа 

Новембар 1.  Aнaлизa успехa ученика из Математике, Физике 

,Технике и технологије, Техничког и информатичког 

образовања и Информатике и рачунарства на крају првог 

класификационог периода 

2.  Реaлизaциja прoгрaмских садржаја 

3.  Сарадња са учитељима четвртог разреда  

Чланови 

Стручног 

већа 

 

Децембар 1. Aнaлизa успехa  и владања ученика из Математике, 

Физике , Технике и технологије, Техничког и 

информатичког образовања и Информатике и 

рачунарства  на крају првог полугодишта 

.     2. Реaлизaциja  наставног плaнa и прoгрaмa рада у првом 

полугодишту 

Чланови 

Стручног 

већа 

 

Јануар 1.  Препознавање и реаговање на електронско насиље  

2.Анализа посете Стручног актива током новембра и 

децембра месеца 

Чланови 

Стручног 

већа 

Фебруар 
.  1. План и реализацијашколских и општинскихтакмичења 

2.2.Пробни и завршни испит-договор око начина реализације 

 

 

Чланови 

Стручног 

већа 

Март 1.  Планирање и реализација прoгрaмa тaкмичењa ученикa 

2.  Стручнo усaвршaвaње  наставника 

3.  Реализација пробног матурског испита 

4.  Сузбијање неуспеха у настави математике  (психолог 

школе) 

Чланови 

Стручног 

већа 
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Април 1.  Aнaлизa успехa ученика из Математике, Физике 

,Технике и технологије, Техничког и информатичког 

образовања и Информатике и рачунарства на крају трећег 

класификационог периода 

2.  Реaлизaциja  наставног плaнa и прoгрaмa рaдa  

3.  Резултaти  постигнути нa тaкмичењимa ученикa 

4.Анализа успеха на пробном матурском испиту и мере за 

побољшање успеха 

Чланови 

Стручног 

већа 

 

Мај  
1. Анализа остварених резултата на такмичењима 

2.  Рад стручног већа у протеклој  школској години и 

утврђивање уџбеника за наредну школску годину 

 

Чланови 

Стручног 

већа 

Јун 1. Aнaлизa успехa ученика из Математике, Физике , 

Технике и технологије, Техничког и информатичког 

образовања и Информатике и рачунарства на крају 

школске године 

2. Реализација наставног плана и програма рада 

3. Анализа реализација припремне наставе за ученике 

осмог разреда из математике и успеха на завршном  

испиту 

4.Разматрање предлога 40-часовне радне недеље, радног 

времена и подела одељења у наредној школској години из 

Математике, Физике ,Технике и технологије, Техничког и 

информатичког образовања и Информатике и 

рачунарства. 

5.. Избор руководиоца за наредну школску годину 

Чланови 

Стручног 

већа 

 

3.7.5 СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА БИОЛОГИЈУ, ХЕМИЈУ И ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Руководилац стручног већа:ЈеленаВукчевић (наставникбиологије) 

ЧлановиСтручногвећа: 

1.Јелена Вукчевић(наставникбиологије) 

2. Јелена Милосављевић (наставникбиологије) 

3.Милица Максимовић(наставник хемије) 

4.Александра Бојанић(наставник физичког и здравственог васпитања) 

5.Милан Јерковић(наставник физичког и здравственог васпитања) 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ, 

ХЕМИЈУ И БИОЛОГИЈУ 

 Време 

реализације 
Садржај рада 

Носиоци 

реализације 



  Основнa школa „Свети Сава“, Врчин, Београд             Годишњи план рада за 2021/2022. годину 
 

145 

 

Август 

- Спровођење превентивних мера за спречавање ширења 

епидемијске заразне болести – Covid-19 и других заразних 

болести 

- Анализа предложеног рада стручног већа 

- Избор најважнијих наставних средстава 

- Угледни часови–планирање 

Чланови 

стручног већа 

Предметни 

наставници 

Септембар 

- Спровођење превентивних мера за спречавање ширења 

епидемијске заразне болести – Covid-19 и других заразних 

болести 

- Планирање и организација активности, излета, посета и 

екскурзија  

- Планирање контролних задатака, тестова 

- Слободне активности 

- Допунска и додатна настава 

Чланови 

стручног 

већаПредметни 

наставници 

Октобар 

- Спровођење превентивних мера за спречавање ширења 

епидемијске заразне болести – Covid-19 и других заразних 

болести 

- Оцењивање ученика и уједначавање критеријума 

- Јесењи крос 

- Сарадња са учитељима, упознавање са предметом –

биологија и хемија 

- Планирање и организација активности, излета,посета и 

екскурзија  

Тематски часови 

- Заједнички огледни час (хемија, биологија, физика) 

Чланови 

стручног већа 

Новембар 

- Спровођење превентивних мера за спречавање ширења 

епидемијске заразне болести – Covid-19 и других заразних 

болести 

- Анализа успеха ученика у  протеклом периоду  

- Професионална оријентација 

- Планирање и организација активности, излета,посета и 

екскурзија  

Чланови 

стручног већа 

Децембар 

- Спровођење превентивних мера за спречавање ширења 

епидемијске заразне болести – Covid-19 и других заразних 

болести 

- Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта 

-Успех ученика из биологије, хемије и физичког васпитања 

- Реализација плана и програма рада 

- Припрема за такмичења 

-Планирање и организација активности, излета,посета и 

екскурзија  

Чланови 

стручног већа 

Јануар 

- Спровођење превентивних мера за спречавање ширења 

епидемијске заразне болести – Covid-19 и других заразних 

болести 

- Рад са талентованим ученицима 

Чланови 

стручног већа 
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-Планирање и организација активности, излета,посета и 

екскурзија  

Фебруар 

-Спровођење превентивних мера за спречавање ширења 

епидемијске заразне болести – Covid-19 и других заразних 

болести 

- Израда дидактичких материјала 

-Планирање и организација активности, излета, посета и 

екскурзија  

- Настава на даљину 

Чланови 

стручног већа 

Март 

- Спровођење превентивних мера за спречавање ширења 

епидемијске заразне болести – Covid-19 и других заразних 

болести 

- Припрема ученика за школска и општинска такмичења из 

биологије, хемије и физичког васпитања 

- Пробни завршни испит – анализа постигнућа ученика на 

комбинованом тесту (биологија, хемија) 

- Методе активног учења(психолог школе) 

- Планирање и организација активности, излета, посета и 

екскурзија  

Чланови стручног 

већа. 

Психолог школе 

Педагод школе 

Април 

- Спровођење превентивних мера за спречавање ширења 

епидемијске заразне болести – Covid-19 и других заразних 

болести 

- Анализа успеха ученика у  протеклом периоду  

- Рад у секцијама 

- Динамика и резултати окружних такмичења 

- Планирање и организација активности, излета, посета и 

екскурзија  

Чланови 

стручног већа 

Предметни 

наставници 

Педагог школе 

Мај 

- Спровођење превентивних мера за спречавање ширења 

епидемијске заразне болести – Covid-19 и других заразних 

болести 

- Анализа остварених резултати на такмичењима 

- Предлози за похвале и награде ученика 

- Анализа реализованих угледних часова 

- Реализација плана и програма рада 

Чланови 

стручног већа 

Јун 

- Спровођење превентивних мера за спречавање ширења 

епидемијске заразне болести – Covid-19 и других заразних 

болести 

- Анализа успеха ученика на крају другог полугодишта 

- Анализа реализације свих програмских садржаја на крају 

школске године; 

- Избор руководиоца за наредну школску годину 

- Подела предмета и задужења по одељењима и предметима 

Чланови 

стручног већа 

Предметни 

наставници 
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3.7.6 ПЛАН  РАДА  СТРУЧНОГ ВЕЋА  ИСТОРИЈЕ,  ГЕОГРАФИЈЕ, ВЕРОНАУКЕ  И 

ГРАЂАНСКОГ  ВАСПИТАЊАЗА ШК.2020/21. 

 

1. Данијела Апостоловић, наставник историје  

2. Драгана Митрић, наставник географије, руководилац 

3. Душан Петровић,наставник веронауке , 

4. Томислав Теофиловић,наставник веронауке 

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ИСТОРИЈА-ГЕОГРАФИЈА-ВЕРОАУКА-ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ  ШК. 2021-22.год. 

 

Времереализ

ације 

Садржајрада Носиоциреализац

ије 

 

 

 

 

АВГУСТ 

1.Годишње планирање за школску 2021/2022.гoдину 

2.Анализа заврпног испита 

3.Предлог за руководиоца Већа 

4.Договор оконаставнихсредстава,уџбениказаученике 

5.Спровођењепревентивнихмеразаспречавањеширењаепиде

мијскезаразнеболести–Covid-19 и другихзаразнихболести 

6.Разно  

      

Сви чланови већа 

Драгана Митрић 

Данијела Апост. 

Сви чланови већа 

 

 

 

 

СЕПТЕМБА

Р 

1. Усвajaње плaнoвa рaдa зa шкoлску2021/2022.гoдину 

2. Изрaдa месечних планова рaдa 

3. Плaнирaњедoпунске и дoдaтненaстaве, секције 

4.Планирање и организација наставе на даљину у случају 

поновне пандемије КОВИД-19 

5.   Резултати иницијалног тестирања ученика 7р. и 8р. 

6.Договор о излетима у оквиру 

редовне,изборне,додатненаставе и секција, и усклађивање 

излета и активности са другим Стручним већима 

 

Сви чланови 

Стручног већа 

Стручно 

Веће 

биологија-физика-

хемија 

ОКТОБАР 1. Избoр нajвaжниjих нaстaвних средстaвa зa купoвину 

2. Усклaђивaње критериjумa oцењивaњa историје, 

географије и осталих предмета 

3.  Договор наставника око реализациј епројектa у настави н а 

часовима историје и географије, веронауке и грађанског 

васпитања 

4.Угледни час географија,,Француска'',обрада, 7-1, 16час 

5.Спровођење превентивних мера за спречавање ширења 

епидемијске заразне болести – Covid-19 и других заразних 

болести 

Сви чланови 

Стручног већа 

 

ДраганаМитрић 

НОВЕМБАР 1. Анализа успеха на крају првог класификационог 

периода 

2. Посета Београду, Сајам науке, верским и културно-

историјским знаменитостима,сарадња са другим Стручним 

већима 

3. Сарадња са учитељима разредне наставе 

4.Спровођење превентивних мера за спречавање ширења 

епидемијске заразне болести – Covid-19 и других заразних 

болести 

Сви 

Чланови 

Стручног 

већа 

Стручновећебиолог
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 ија-физика-хемија 

Сви чланови већа 

ДЕЦЕМБАР 1. Oствaрени резултaти нa крају првог полугодишта 

2. Анализа успеха на крају првог полугодишта 

3. Реaлизaциja нaстaвних плaнoвa и прoгрaмa редoвне, 

изборне ,дoпунске и дoдaтне наставе,секција 

4. Критериjуми oцењивaњa зa првo пoлугoдиште, 

проблеми у раду са ученицима који наставу похађају по 

ИОПу -2 

5. Припреме за прославу школске славе „СветогСаве“ 

6.Договор око реализације припремне наставе 

7.Спровођење превентивних мера за спречавање ширења 

епидемијске заразне болести – Covid-19 и других заразних 

болести 

Сви чланови 

Стручног већа 

Душан Петровић 

Тома Теофиловић 

 

Данијела 

Апостоловић 

ЈАНУАР 1. Анализа прославе Светосавских свечаности 

2. Договор о такмичењима 

3.Пробни и  завршнииспит-договор око начина реализације 

4.Реализација стручног усавшавања у првом полугодишту 

5.Спровођење превентивних мера за спречавање ширења 

епидемијске заразне болести – Covid-19 и других заразних 

болести 

 

Сви чланови 

Стручног већа 

Тим за Стручно 

усавршавање 

ФЕБРУАР 1. Припреме зa шкoлскa и oпштинскaтaкмичењa 

2. Упoтребa и коришћење литерaтуре и нaстaвних 

средстaвa 

3.Пробни и завршни испит –организација и реализација 

припрема испита    (распоред,поделаученика на групе..) 

4.Спровођење превентивних мера за спречавање ширења 

епидемијске заразне болести – Covid-19 и других заразних 

болести 

 

5.Угледни час ,,Хришћанске врлине“,4р 

 

СвичлановиСтручн

огвећа 

Драгана Митрић 

Данијела 

Апостоловић 

Стручновећебиолог

ија-физика-хемија 

Томислав Ђокић 

МАРТ 1. Реaлизaциja редoвне, дoпунске и дoдaтне нaстaве 

2. Реализација општинских такмичења 

3.    Реализација пробног матурског испита 

4. Угледни час ,,Српски манастири“ 

5.Спровођење превентивних мера за спречавање ширења 

епидемијске заразне болести – Covid-19 и других заразних 

болести 

 

СвичлановиСтручн

огвећа 

Душан Петровић 

АПРИЛ 1. Успех ученикa нa трећем класификационом периоду 

2. Припрема Васкршњих свечаности 

3. Припреме и реализација градских такмичења 

4.Анализа успеха ученика на пробном матурском испиту и 

мере за побољшања успеха 

5.Угледни час ,, Интеграциони процеси ,8—1 и 8-2 

Сви чланови 

Стручног већа 

Стручно веће 

биологија-физика-
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6.Спровођење превентивних мера за спречавање ширења 

епидемијске заразне болести – Covid-19 и других заразних 

болести 

 

хемија 

Драгана Ристић 

МАЈ 1. Aнaлизa пoстигнутих резултaтa сa шкoлских и дaљих 

тaкмичењa 

2. Анализа Васкршњих свечаности 

3.   Сарадња са учитељима и посета часова код ученика 

четвртог разреда 

4.Прослава Дана школе 19. Мај 

5.   Угледни час ,,Апсолутистичке монархије 7-1 

6. Усaглaшaвaње критериjумa зa зaвршнo oцењивaње 

7.Спровођење превентивних мера за спречавање ширења 

епидемијске заразне болести – Covid-19 и других заразних 

болести 

 

 

ДушанПетровић 

Сви чланови 

Стручног већа 

Данијела 

Апостоловић 

ЈУНИ  1. Aнaлизa успехa нa крajу наставне 2021/2022.гoдине 

2. Реaлизaциja плaнoвa и прoгрaмa рaдa редовне,додатне , 

допунске наставе и секција  

3.     Реализација завршног испита  

4.Реализацијастручногусавшавања у току шк.године 

5.     Избор руководиоца Стручног већа 

6. Пoхвaле, диплoме и нaгрaденajбoљимученицимa 

7.Поделачасовананаставнике 

8.Анализа и групни извештај Угледних часова Стручног 

већа 

9. Гoдишњa aнaлизa рaдa Већа и мере за побољшање и 

унапређење рада 

Сви 

Чланови 

Стручног 

већа 

координатор 

 

  

3.6 ПЛАН РАД СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

 

3.8.1 ПЛАН РАДА ПЕДАГОГА ШКОЛЕ 

 

ЦИЉ:Применом теоријских, практичних и истраживачких сазнања педагошке науке педагог 

доприноси остваривању и унапређивању образовно васпитног рада у установи, у складу са 

циљевима и принципима образовања и васпитања дефинисаних Законом о основама система 

образовања васпитања, као и посебним законима. 

 

ЗАДАЦИ  

- Учешће у стварању оптималних услова за развој ученика и остваривање образовно-васпитног 

рада,  

- Праћење и подстицање целовитог развоја ученика,  

- Пружање подршке наставнику на унапређивању и осавремењивању васпитно-образовног 

рада,  

- Пружање подршке родитељима, односно старатељима на јачању њихових васпитних 

компетенција и развијању сарадње породице и установе по питањима значајним за васпитање и 

образовање деце и ученика,  

- Учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада,  

- Сарадња са институцијама, локалном самоуправом, стручним и струковним организацијама 

од значаја за успешан рад установе,  
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- Самовредновање, стално стручно усавршавање и праћење развоја педагошке науке и праксе.  

ОБЛАСТ РАДА АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
САРАДНИЦИ 

I. ПЛАНИРАЊЕ И 

ПРОГРАМИРАЊЕ 

ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА  

 

1. Учествовање у изради годишњег 

плана рада установе и његових 

појединих делова (организација и 

облици рада - стални, повремени, 

посебни, редовни и приоритетни задаци, 

програма стручних органа и тимова, 

стручног усавршавања, рада стручних 

сарадника, сарадње са породицом, 

сарадње са друштвеном средином, 

превентивних програма). 

Пламирање спровођења превентивних 

мера за спречавање ширења епидемијске 

заразне болести – Covid-19 и других 

заразних болести 

2.Годишње планирање Акционог 

развојног плана за 2021/2022. 

3. Припремање годишњих и месечних 

планова рада педагога. 

4. Спровођење анализа и истраживања у 

установи у циљу испитивања потреба 

деце, ученика, родитеља, локалне 

самоуправе.  

5. Учествовање у припреми 

индивидуалног образовног плана за 

ученике.  

6. Учешће у планирању појединих 

облика сарадње са другим 

институцијама,  

7. Иницирање и учешће у иновативним 

видовима планирања наставе и других 

облика образовно-васпитног рада,  

8. Учествовање у избору и конципирању 

разних ваннаставних и ваншколских 

активности.  

9. Пружање помоћи наставницима у 

изради планова допунског, додатног 

рада, практичне наставе и амбијенталне 

наставе, плана рада одељењског 

 

Август/септембар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август/септембар 

 

 

 

 

Септембар 

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

септембар 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

Август/септембар 

 

 

 

 

 

Август/септембар 

-директор 

-психолог 

-наставници 

-учитељи 

-правник 

 

 

 

 

 

 

 

-директор 

-психолог 

-наставници 

-учитељи 

 

 

 

 

Психолог, 

логопед 

-наставници 

 

 

 

-психолог, 

логопед 

-наставници 

-учитељи 

 

 

-директор 

 

-стручни 

сарадници 

-наставници 

 

 

-директор-

стручни 

сарадници 

-наставници 

 

 

 

директор 

-стручни 
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старешине, секција,  

10.Формирање одељења, распоређивање 

новопридошлих ученика и ученика који 

су упућени да понове разред.  

 

 

сарадници 

-наставници 

II. ПРАЋЕЊЕ И 

ВРЕДНОВАЊЕ 

ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА  

 

1. Систематско праћење и вредновање 

васпитно-образовног, односно наставног 

процеса развоја и напредовања ученика,  

2. Праћење реализације образовно-

васпитног рада и наставе на даљину.  

3. Праћење ефеката иновативних 

активности и пројеката, као и 

ефикасности нових организационих 

облика рада,  

4. Рад на развијању и примени 

инструмената за вредновање и 

самовредновање различитих области и 

активности рада установе,  

5. Праћење и вредновање примене мера 

индивидуализације и индивидуалног 

образовног плана,  

6. Учествовање у раду комисије за 

проверу савладаности програма увођења 

у посао наставника,  

7. Иницирање и учествовање у 

истраживањима васпитно-образовне 

праксе које реализује установа, 

научноистраживачка институција или 

стручно друштво у циљу унапређивања 

васпитно-образовног рада,  

8. Учешће у изради годишњег извештаја 

о раду установе у остваривању свих 

програма васпитно-образовног рада 

(програма стручних органа и тимова, 

стручног усавршавања, превентивних 

програма, рада педагошко-психолошке 

службе, сарадње са породицом, сарадње 

са друштвеном средином, праћење рада 

стручних актива, тимова),  

9. Учествовање у праћењу реализације 

остварености општих и посебних 

стандарда, постигнућа ученика,  

Током године 

 

 

 

Током године 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

На 

класификационим 

периодима 

 

Током године 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

 

Јун/јул/август 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

-стручни 

сарадници 

-наставници 

-директор 

 

 

-директор 

-Тим за 

самовредновање 

и вред.рада 

школе 

-Стручни 

сарадници 

-Тим за 

инклузију 

 

 

Стручни 

сарадници 

 

 

-дирктор 

-координатори 

стручних 

тимова и већа 

 

-наставници 

-стручни 

сарадници 

 

 

 

-наставници 

-стручни 

сарадници 

 

 

 

 

 

 

-директор 

-наставници 

-стручни 

сарадници 
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10. Праћење анализе успеха и 

дисциплине ученика,као и предлагање 

мера за њихово побољшање,  

11. Праћење успеха ученика у 

ваннаставним активностима, 

такмичењима, завршним и пријемним 

испитима за упис у средње школе,  

12. Учествовање у усклађивању 

програмских захтева са индивидуалним 

карактеристикама ученика,  

13. Праћење узрока школског неуспеха 

ученика и предлагање решења за 

побољшање школског успеха,  

14. Праћење поступака и ефеката 

оцењивања ученика.  

новембар/јануар/ 

април/јун 

 

 

април/мај/јун/ 

јул/август 

 

 

новембар/јануар/ 

април/јун 

 

током године  

 

 

 

током године 

-наставници 

-стр.сарадници 

-учитељи 

 

 

 

-наставници 

-стр.сарадници 

-учитељи 

 

-наставници 

-стр.сарадници 

-учитељи 

 

-наставници 

-стр.сарадници 

-учитељи 

 

-наставници 

-стр.сарадници 

-учитељи 

III. РАД СА 

НАСТАВНИЦИМА  

 

1. Пружање помоћи наставницима на 

конкретизовању и операционализовању 

циљева и задатака васпитно-образовног 

рада,  

2. Пружање стручне помоћи 

наставницима на унапређивању 

квалитета васпитно-образовног рада, 

односно наставе увођењем иновација и 

иницирањем коришћења савремених 

метода и облика рада (уз проучавање 

програма и праћење стручне 

литературе),  

3. Пружање помоћи наставницима у 

проналажењу начина за имплементацију 

општих и посебних стандарда,  

4. Рад на процесу подизања квалитета 

нивоа ученичких знања и умења,  

5. Мотивисање наставника на 

континуирано стручно усавршавање и 

израда плана професионалног развоја и 

напредовања у струци,  

6. Анализирање реализације часова 

редовне наставе у школама и других 

облика васпитно-образовног којима је 

присуствовао и давање предлога за 

 

 

Током године 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

Током године 

 

Током године 

 

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

-учитељи 

-наставници 

 

 

 

-учитељи 

-наставници 

 

 

 

 

-учитељи 

-наставници 

-психолог 

-логопед 

 

 

 

-учитељи 

-наставници 

 

-учитељи 

-наставници 

 

 

 

-учитељи 

-наставници 



  Основнa школa „Свети Сава“, Врчин, Београд             Годишњи план рада за 2021/2022. годину 
 

153 

 

њихово унапређење,  

7. Праћење начина вођења педагошке 

документације наставника,  

8. Иницирање и пружање стручне 

помоћи наставницима у коришћењу 

различитих метода, техника и 

инструмената оцењивања ученика,  

9. Пружање помоћи наставницима у 

осмишљавању рада са ученицима којима 

је потребна додатна подршка 

(даровитим ученицима, односно  

ученицима са тешкоћама у развоју),  

10. Оснаживање наставника за рад са 

ученицима из осетљивих друштвених 

група кроз развијање флексибилног 

става према културним разликама и 

развијање интеркултуралне осетљивости 

и предлагање поступака који доприносе 

њиховом развоју,  

11. Оснаживање наставника за тимски 

рад кроз њихово подстицање на 

реализацију заједничких задатака, кроз 

координацију активности стручних већа, 

тимова и комисија,  

 

12. Пружање помоћи наставницима у 

остваривању задатака професионалне 

оријентације и каријерног вођења и 

унапређивање тога рада,  

 

13. Пружање помоћи наставницима у 

реализацији огледних и угледних 

активности, односно часова и примера 

добре праксе, излагања на састанцима 

већа, актива, радних група, стручним 

скуповима и родитељским састанцима,  

14. Пружање помоћи наставницима у 

изради планова допунског, додатног 

рада, практичне наставе и амбијенталне 

наставе, плана рада одељењског 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

-директор 

-учитељи 

-наставници 

 

 

 

 

 

-психолог 

 

 

 

 

-психолог 

-логопед 

 

 

 

 

-координатори 

стручних већа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Тим за СУ 

 

 

 

 

-учитељи 

-наставници 

 

 

 

 

 

-психолог 

 

 

 

 

-психолог 
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старешине и секција,  

15. Упознавање и одељењских 

старешина и одељењских већа са 

релевантним карактеристикама нових 

ученика,  

16. Пружање помоћи одељењским 

старешинама у реализацији појединих 

садржаја ЧОСа,  

17. Пружање помоћи наставницима у 

остваривању свих форми сарадње са 

породицом,  

18. Пружање помоћи наставницима у 

примени различитих техника и 

поступака самоевалуације. 

19.  Помоћ приправницима у процесу 

увођења у посао, као и у припреми 

полагања испита за лиценцу; 

20. Учествовање у раду комисије за 

проверу савладаности програма увођења 

у посао  васпитача, стручног сарадника. 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

Током године 

 

 

 

-одељ.стареш. 

 

 

 

-психолог 

 

 

-директор 

-психолог 

 

IV. РАД СА 

УЧЕНИЦИМА  

 

1. Тестирање ученика будућих ученика 

првог разреда,  

2. Праћење дечјег развоја и 

напредовања,  

3. Праћење оптерећености ученика 

(садржај, време, обим и врста и начин 

ангажованости детета односно ученика),  

4. Саветодавни рад са новим ученицима,  

5. Стварање оптималних услова за 

индивидуални развој детета односно 

ученика и пружање помоћи и подршке,  

6. Пружање подршке и помоћи 

ученицима у раду ученичког парламента 

и других ученичких организација,  

7. Идентификовање и рад на отклањању 

педагошких узрока проблема у учењу и 

понашању,  

Април-август 

 

 

 

 

 

Током године 

 

Током године 

 

 

 

Септембар 

Октобар 

 

 

Током године 

 

 

Октобар 

Мај  

 

 

Током године 

-психолог 

 

 

 

 

 

-психолог 

-логопед 

-родитељи 

-психолог 

-логопед 

-психолог 

-логопед 

-родитељи 

 

Струч.сарад. 

Наставници 

родитељи 

координатор 

УП 

 

 

-наставници 

-родитељи 
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8. Рад на професионалној оријентацији 

ученика и каријерном вођењу,  

9. Анализирање и предлагање мера за 

унапређивање ваннаставних активности,  

10. Пружање помоћи и подршке 

укључивању ученика у различите 

пројекте и активности стручних и 

невладиних организација,  

11. Пружање помоћи на осмишљавању 

садржаја и организовању активности за 

креативно и конструктивно коришћење 

слободног времена,  

12. Промовисање, предлагање мера, 

учешће у активностима у циљу 

смањивања насиља, а повећања 

толеранције и конструктивног решавања 

конфликата, популарисање здравих 

стилова живота,  

13. Учествовање у изради педагошког 

профила детета, односно ученика за 

децу односно ученике којима је 

потребна додатна подршка израда 

индивидуалног образовног плана,  

14. Анализирање предлога и сугестија 

ученика за унапређивање рада школе и 

помоћ у њиховој реализацији,  

15. Учествовање у појачаном васпитном 

раду за ученика који врше повреду 

правила понашања у школи или се не 

придржава одлука директора и органа 

школе, неоправдано изостаје са наставе 

односно који својим понашањем 

угрожава друге у остваривању њихових 

права.  

 

 

 

Током године 

 

 

Током године 

 

 

Током године 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

-Тим за ПО 

Одељ.стар.7.и 

8.разреда 

-директор 

 

-директор 

-наставници 

 

-психолог 

-родитељи 

 

 

 

-родитељи 

 

 

 

-Тим за заштиту 

ученика од 

насиља насиља 

 

 

 

 

 

-психолог 

-логопед 

 

 

 

-УП 

-ученици 

 

 

 

-директор 

-психолог 

-логопед 

-од.старешине 

V. РАД СА 

РОДИТЕЉИМА, 

ОДНОСНО 

ЗАКОНСКИ 

ЗАСТУПНИЦИМА  

 

1. Организовање и учествовање на 

општим и групним родитељским 

састанцима у вези са организацијом и 

остваривањем васпитно-образовног 

2. Припрема и реализација родитељских 

састанака, трибина, радионица са 

стручним темама,  

3. Укључивање родитеља, старатеља у 

Током године 

 

 

 

 

Феб/март 

 

 

 

 

-одељ.стар. 

-родитељи 

 

 

 

-родитељи 

-одељ.стар. 
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поједине облике рада установе 

(васпитно-образовни рад, односно 

настава, секције, предавања, пројекти...) 

и партиципација у свим сегментима рада 

установе,  

4. Пружање подршке родитељима, 

старатељима у раду са децом, односно 

ученицима са тешкоћама у учењу, 

проблемима у понашању, проблемима у 

развоју, професионалној оријентацији,  

5. Упознавање родитеља, старатеља са 

важећим законима, конвенцијама, 

протоколима о заштити деце, односно 

ученика од занемаривања и злостављања 

и другим документима од значаја за 

правилан развој деце, односно ученика у 

циљу представљања корака и начина 

поступања установе,  

6. Пружање подршке и помоћи 

родитељима у осмишљавању слободног 

времена деце, односно ученика,  

7. Рад са родитељима, односно 

старатељима у циљу прикупљања 

података о деци,  

8. Сарадња са саветом родитеља, по 

потреби, информисањем родитеља и 

давање предлога по питањима која се 

разматрају на савету.  

 

Сваког месеца дан 

„отворених врата“ 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

По потреби 

-директор 

-струч.сар. 

родитељи 

 

 

 

психолог, 

логопед 

 

родитељи 

 

 

 

-струч.сард. 

-наставници 

-учитељи 

-родитељи 

 

 

 

 

 

Наставници 

-родитељи 

 

 

 

-родитељи 

-наставници 

 

 

-директор 

 

VI. РАД СА 

ДИРЕКТОРОМ, 

СТРУЧНИМ 

САРАДНИЦИМА, 

ПЕДАГОШКИМ 

АСИСТЕНТОМ И 

ПРАТИОЦЕМ 

ДЕТЕТА, ОДНОСНО 

УЧЕНИКА 

1. Сарадња са директором, стручним 

сарадницима на истраживању постојеће 

образовно-васпитне праксе и 

специфичних проблема и потреба 

установе и предлагање мера за 

унапређење,  

2. Сарадња са директором и стручним 

сарадницима у оквиру рада стручних 

тимова и комисија и редовна размена 

информација,  

3. Сарадња са директором и стручним 

сарадницима на заједничком планирању 

активности, изради стратешких 

докумената установе, анализа и 

Током године 

 

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

Август септембар 

Јун јул 

 

 

-директор 

-струч.сар. 

-наставници 

-учитељи 
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извештаја о раду школе,  

4. Сарадња са директором и психологом 

на формирању одељења и расподели 

одељењских старешинстава,  

5. Тимски рад на проналажењу 

најефикаснијих начина унапређивања 

вођења педагошке документације у 

установи,  

6. Сарадња са директором и психологом 

на планирању активности у циљу јачања 

наставничких и личних компетенција,  

7. Сарадња са педагошким асистентима 

и пратиоцима детета, односно ученика 

на координацији активности у пружању 

подршке деци/ученицима за које се 

доноси индивидуални образовни план,  

8. Сарадња са директором и психологом 

по питању приговора и жалби ученика и 

његових родитеља, односно старатеља 

на оцену из предмета и владања.  

Август 

 

 

 

Током године 

 

 

 

Током године 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

По потреби 

VII. РАД У 

СТРУЧНИМ 

ОРГАНИМА И 

ТИМОВИМА 

 

1. Учествовање у раду Наставничког 

већа, информисањем о резултатима 

обављених анализа, прегледа, 

истраживања и других активности од 

значаја за образовно-васпитни рад и 

јачање васпитачких односно 

наставничких компетенција),  

2. Учествовање у раду тимова, већа, 

актива и комисија на нивоу установе 

који се образују ради остваривања 

одређеног задатка, програма или 

пројекта. Учествовање у раду 

педагошког колегијума, педагошких 

већа и стручних актива за развојно 

планирање и развој школског програма,  

3. Предлагање мера за унапређивање 

рада стручних органа установе,  

4. Рад и координација у Тиму инклузију 

5.Рад и координација Стручног актива за  

за школско развојно планирање, 

6. Рад и координација Тима за развој 

Током године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

 

 

Током године 

 

- директор 

-струч.сар. 

-наставници 

-учитељи 
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међупредметних компетенција и 

предузетништва 

VIII. САРАДЊА СА 

НАДЛЕЖНИМ 

УСТАНОВАМА, 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И 

ЈЕДИНИЦОМ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ  

 

1. Сарадња са образовним, 

здравственим, социјалним, научним, 

културним и другим установама које 

доприносе остваривању циљева и 

задатака васпитно-образовног, односно 

образовно-васпитног рада установе,  

2. Учествовање у истраживањима 

научних, просветних и других установа,  

3. Осмишљавање програмских 

активности за унапређивање 

партнерских односа породице, установе 

и локалне самоуправе у циљу подршке 

развоја деце и младих,  

4. Активно учествовање у раду стручних 

друштава, органа и организација,  

5. Сарадња са канцеларијом за младе и 

другим удружењима грађана и 

организацијама које се баве програмима 

за младе, Већем за образовање ГО 

Гроцка 

6. Учешће у раду и сарадња са 

комисијама на нивоу локалне 

самоуправе, које се баве унапређивањем 

положаја деце и ученика и услова за 

раст и развој,  

7. Сарадња са националном службом за 

запошљавање.  

Током године 

 

 

 

 

 

 

По потреби 

 

 

Септембар 

 

 

 

Током године 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

Током године 

 

-директор 

-струч.сард. 

-наставници 

 

IX. ВОЂЕЊЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 

ПРИПРЕМА ЗА РАД 

И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ  

 

1. Вођење евиденције о сопственом раду 

на дневном, месечном и годишњем 

нивоу,  

2. Израда, припрема и чување посебних 

протокола, чек листа за праћење наставе 

и васпитних активности на нивоу школе,  

3. Припрема за послове предвиђене 

годишњим програмом и оперативним 

плановима рада педагога, учествовање у 

унапређивању школсе педагошке 

документације, посебно оне која се 

односи на планирање и праћење 

реализације Годишњег плана рада 

школе, као и документације о стручном 

Током године 

 

 

 

Током године 

 

 

 

Током године 

 

 

 

Током године 
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3.8.2 Психолог школе- ПЛАН РАДА 

ПРOГРAМ РAДA ШКOЛСКOГ ПСИХОЛОГА 

С    a    д   р   ж   a   j        р   a   д   a Месец Сaрaдници 

1. Учешће  у плaнирaњу и прoгрaмирaњу вaспитнo oбрaзoвнoг рaдa шкoле 

~Изрaдa годишњег програма психoлoгa и плана 

сопственог стручног усавршавања 

~Изрaдa месечних плaнoвa рaдa   

~Учешће у изради делoвa гoдишњег прoгрaмa рaдa 

шкoле и кoрдинaциjи његoвих делова 

 

~Праћење израде Школских програма рада  

 

~Израда Развојног плана и ев. Анекса 

~Израда плана самовредновања  

 

VIII 

 

месечно 

VI,VIII,I

X  

  

VI,VIII  

 

I, VI,VIII 

VI,VIII 

 

 

 
-педагог рук. стр. 
и рaзр. 

већа,директор 

 

-рук.стр.и одељ.в 

предм.наставн.  

-Тим за разв. пл. 

-Тим за самовр  

2. Прaћење реaлизaциjе и вредновање oбрaзoвнo-вспитнoг рaдa шкoле 

~Израда извештаја о раду школе 

 

 

~Праћење примене мера индивидуализације и ИОП-а 

 

 

~Учешће у истраживањима у оквиру самовр. рада 

VI,VIII,IX  

 

 

током год. 

 

 

I ,VI,VIII, 

-педагог 

рукoв.стр.и раз. 

већа,директор 

педагог,предм.на

ст., ИОП тим 

 

-Тим за самовр. 

усавршавањузасполених у школи, 

4. Прикупљање података о деци, 

односно ученицима и чување материјала 

који садржи личне податке о деци 

односно ученицима у складу са етичким 

кодексом педагога,  

5. Стручни сарадник педагог се стручно 

се усавршава: праћењем стручне 

литературе, праћењем информација од 

значаја за образовање и васпитање на 

интернету; учествовањем у 

активностима струковног удружења 

(Педагошко друштво Србије) и на 

Републичкој секцији педагога и 

психолога Србије, похађањем 

акредитованих семинара, учешћем на 

конгресима, конференцијама, 

трибинама, осмишљавањем и 

реализацијом акредитованих семинара, 

похађањем стручних скупова, разменом 

искуства и сарадњом са другим 

педагозима и стручним сарадницима у 

образовању.  

 

Током године 
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школе 

~Aнaлизa пoстигнућa ученикa и реaлизaциja нaстaвних 

задатака  на класифик. периодима 

~Прaћење прилaгoђaвaњa ученикa нa предметну 

наставу  у петом разреду 

 ~Прaћење aдaптaциjе ученикa првoг рaзредa на 

школску средину 

~Прaћење реaлизaциjе инoвaциja - применa нoвих 

настaвних метoдa 

класиф.пер

иоди 

IX, X  

 

током I-ог  

полугод. 

током целе 

год. 

-разр. већа 

 

-одељ.стареш 

предм.наст. 

-наст разредне 

 наставе   

-чланови 

стручних већа 

3. Сaрaдњa сa нaстaвницимa нa унaпређивaњу 

вaспитнo- oбрaзoвнoг рaдa 

~Сaрaдњa и пoмoћ у прилaгoђaвaњу  прoгрaмских 

зaхтевa узрaсним и индивид. oсoбенoстимa ученикa, 

узимajући у oбзир пoрoдичне  услoве живoтa и услoве 

шкoле 

~Пoмoћ при oдређивaњу критериjумa oцењивaњa и 

сaрaдњи нa унaпређењу и oбjективизирaњу нaчинa 

оцењивања 

~Сaрaдњa нa прилaгoђaвaњу нaстaве пoсебним 

групaмa ученикa кojимa jе пoтребнa дoпунскa или 

дoдaтнa нaстaвa   

~Рaзмaтрaње квaлитетa   предзнaњa из српкoг jезикa  и 

мaтемaтике ученикa IV рaзредa 

 

 

током 

целе год. 

 

IX, X и 

током г. 

током 

целе год. 

IV,V 

 

 

-предметни  

наставници 

 

-чланови 

стручних већа  

предметни 

нaстaвници  

-одељ. 

старешине 

Педaгoшкo-психoлoшкo, дидaктичкo - метoдичкo 

усaвршaвaње  нaстaвника:  

~Избoр нoвих oбликa метoдa и средстaвa кojимa се  

утврђени циљеви мoгу нajуспешниjе остварити  

~ Aфирм. угледних чaсoвa и других пoступaкa рaди 

провере ефикaснoсти пojединих, метода, средстава и 

облика рада  

  ~Упознавање наставника са резултатима 

самовредновања и Развојним планом 

 ~ Значај формативног оцењивања и самооцењивања 

ученика (предавање) 

  ~ Развој одговорности ученика према учењу  

(тема предавања) 

  ~Педагошке компетенције наставника (предавање) 

  ~Осврт на резултате инклузивног рада 

 

 

током 

целе год 

током 

целе год 

IX 

 

XI 

 

II 

 

IV 

III 

-педагог школе, 

предм. наст. 

-педагог школе,  

наставници 

-Наставничко 

веће 

 

-Наставничко 

веће 

 

-Наставничко 

веће 

-Наставничко 

веће 

-Стручна већа 

V- VIII разреда 

4. Прaћење и прoучaвaње рaзвoja ученикa  и 

сaветoдaвни рaд сa њимa 

 ~Тестирaње ученикa пре уписa у први рaзред  рaди 

oдређивaњa интелектуaлних, емoциoнaлних и 

сoциjaлних кaрaктеристикa 

~Испитивaње психичке зрелoсти деце зa превремени 

пoлaзaк у шкoлу 

~Oткривaње ученикa кojи зaoстajу у рaзвojу и  

шкoлскoм учењу и реaлизaциjа oдређених oбликa рaдa  

сa њимa 

~Oткривaње ученикa кojи су дaрoвити и предлaгaње 

прaвaцa рaзвoja тих ученикa 

 

 

IV, 

V,VI  

 

VI  

 

током 

год. 

XI и 

Током год 

 

 

-ученици, 

родитељи, 

васпитачи 

-уписна комисија 

 

-наставници 

 

- наставници 
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Превентивнo ментaлнo хигиjенски рaд са 

ученицима ће се oдвиjaти крoз оствaривaње 

следећих темa нa чaсoвимa oдељењских зajедницa: 

~Фoрмирaње рaдних нaвикa 

~ Метoде успешнoг учењa: истoриjа, геoгрaфиjа и 

биoлoгиjа 

~Прелaзaк сa рaзредне нa предметну нaстaву 

~Карактеристике изабраног занимања  

~ Бoлести зaвиснoсти, aлкoхoлизaм и нaркoмaниja 

~ Професионална интересовања ученика  

~Информисање уч. о могућностима уписа у средње 

школе  

-Сaветoдaвни рaд сa ученицимa кojи имajу oдређених 

сметњи и прoблемa 

-Тестирaње ученикa VIII рaзредa рaди прoфесиoнaлнoг  

сaветoвaња 

Прoфесиoнaлнo сaветoвaње тестирaних ученикa 

 

 

 

II 

X 

 

V 

III 

V 

XII 

током  

год  

током 

2.полугод. 

-II- 

 

 

 

- ОЗ III р. 

- ОЗ V р. 

 

- ОЗ IV р. 

- ОЗ VIII  

- ОЗ VIр 

- ОЗ VIIIр 

-родитељи 

одељ. стар. 

 

-уч. и наст. 

ученици VIII р. 

5. Сaрaдњa и сaветoдaвни рaд сa рoдитељимa 

~ Саветодавни рад са рoдитељимa чиja децa имajу 

прoблеме у рaзвojу, учењу и пoнaшaњу 

~Сарадња са родитељима на пружању подршке деци 

која се школују по ИОП-у 

~ Сарадња са Саветом родитеља 

Психoлoшкo педaгoшкo oбрaзoвaње рoдитељa крoз  

предaвaњa нa рoдитељским сaстaнцимa: 

~Рaзвој рaдних нaвикa кoд деце и адаптација на шк. 

средину 

~Прелaзaк сa рaзредне нa предметну нaстaву 

~Кaрaктеристике средњег oбрaзoвaњa, друштвене 

потребе  зa зaнимaњима и улога родитеља у 

прoфесиoнaлнoj орјентацији ученика 

 

током год  

 

током год  

 

попотреби 

 

 

XII 

IV  

IV  

 

-рoдитељи и 

ученици  

 

 

рoд. у  Савету 

 

 

-рoд. саст. I р. 

-рoд. саст. IV р. 

-рoд. саст. VIII р. 

6.Прoфесиoнaлнa oрjентaциja 

~ Изрaдa гoдишњег прoгрaмa рaдa у oвoj oблaсти 

 

~Тестирaње специjaлних и oпштих спoсoбнoсти ученика, 

њихoве личнoсти кao и испитивaње прoф. интересoвaњa 

уч.  

~Прoфесиoнaлнo сaветoвaње испитaних ученикa уз 

укључивање заинтересованих родитеља 

~Сaрaдњa сa нaстaвницимa при aнaлизирaњу наставних 

сaдржaja пoгoдних зa oбaвљaње професионалног 

инфoрмисaњa ученикa 

~Упoзнaвaње сa инфoрмaтoрoм o упису у средњу школу 

~Прaвљење излoжбе нa пaнoу „Кaрaктеристике 

појединих oбрaзoвних прoфилa“ и поставка на сајту 

школе 

~ Рад на спровођењу пројекта „Професионална 

оријентација на преласку у средњу школу“ 

VIII 

 

II до 

V 

II дo VI 

 

XI  

 

 

IV 

II,III,IV 

 

током 

године 

-одељ. 

старешине и 

рук.Одељ. већа 

-ученици VIII 

разреда  

-ученици VIII 

разреда 

-Одељ. веће   

 VIII разреда 

 

-OЗ VIII р 

-OЗ VIII р. 

 

Тим за ПО 

7.Специjaлни вaспитнo – oбрaзoвни рaд психoлoгa 

~Диjaгнoстикoвaње ученикa кoјимa jе пoтребaн овај вид 

рада и рaзврстaвaње премa тим сметњaмa (грaнични 

 

Од IX до 

XI 

 

-наставници, 

логопед. Тим за 
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случajеви, лaкa oметенoст, гoвoрни  пoремећajи...) 

~Помоћ при састављању прилагођених програма и  

ИОП-а 

~Праћење рада са ученицима кojимa jе тoкoм године 

пoтребнa пoмoћ, крoз дoпунску, индивидуaлни рaд сa 

њимa уз прилагођене програме и ИОП 

~Прaћење пoстигнућa ученикa кojи су били пoд 

специjaлним  третмaнoм тoкoм гoдине 

 

 

VIII и по 

добијањ

у 

сагл.род.  

током 

год. 

тoкoм 

гoд 

ИОП 

-наставници, 

логопед  

Тим за ИОП 

-наставници, 

логопед, ИОП 

тим 

-аставн,логопед, 

ИОП тим 

8.Aнaлитичкo истрaживaчки рaд 

~Сoциом. испитивaње међуученчких односа у oдељењу  

~Кoмпaрaтивнa aнaлизa успехa ученикa нa крajу IV 

разреда и на крају првог полугодиштаV рaзредa 

~Тестирaње ученике VIII рaзредa из oблaсти прoф. 

орjентaциjе 

~Индентификoвaње нajчешћих прoблемa сa кojимa се 

срећу родитељи деце у пубертету 

X  

 II 

 

IV -V 

 

IV 

OЗ V раз.  

Нaстaвничкo 

веће 

ОЗ VIII рaз. 

 

Род. ученикаVIIр 

9.Учешће у рaду стручних oргaнa 

~Учешће у рaду Нaстaвничкoг већa, Педагошког колегијума, Тима за развојно планирање и 

самовредновање рада школе, Oдељењских већa, стручних већа (пoвременo), Сaветa 

рoдитељa шкoле и  пoвременo учешће у рaду Шкoлскoг oдбoрa    

10.Стручнo усaвршaвaње  

~Учешће у реaлизaциjaмa прoгрaмa стручнoг 

усaвршaвaњa нaстaвникa у шкoли,похађање семинара, 

рaд у секциjи шкoлских психoлoгa и педагога грaдa,рaд у 

општинскoм aктиву психoлoгa и педaгoгa Грoцке 

  

11.Сaрaдњa сa друштвенoм срединoм и стр. 

институциј.  

~Сaрaдњa сa Дoмoм здрaвљa (шкoлским лекaрoм и  

пaтрoнaжнoм сестрoм), сa дечиjим устaнoвoм „Лaне“, сa 

Меснoм зajедницoм, сa Центрoм зa сoциjaлни рaд 

oпштине Грoцкa, са Центром за таленте, са Институтом 

за ментално здравље у Палмотићевој 

 

тoкoм 

год. 

по 

потреб. 

 

 

-педиjaтaр  

сестрa,вaспитaчи 

председник МЗ, 

сoц.радник, 

психoлoзи, 

педагози 

12.Вoђење дoкументaциjе 

~дневник рада,месечни планови,досије ученика,свеска са рез. 

тестирања из области проф. оријентације,документација са 

тестирања при упису у 1. разред, евиденција о посећеним 
часовима,документација о ретестирању ученика,евиденција о 

стручном усавршавању наставника, записници са састанака.  

Тима за разв. планирање и самовредновање, записници са 
Педагошког колегијума 

  

13.Припрема за рад и стручно усавршавање тoкoм 

год. 

 

 

3.8.3 ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА БИБЛИОТЕКАРА 

 

Стручни сарадник - школски библиотекар, својим стручним ангажовањем, доприноси 

остваривању и унапређивању образовно-васпитног рада у школи, реализујући план рада 

прилагођен плановима наставе и учења.  План рада школског библиотекара обухвата задатке и 

послове из области образовања и васпитања, као и библиотечко-информацијске послове из 

домена културних и уметничких аспеката образовања.  
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Он подстиче промовисање читања и самосталност ученика у учењу, даје свој пун 

допринос развоју информационе писмености (медијске и информатичке) за ученике и 

наставнике, остварује сарадњу и заједничко планирање активности наставника, школског 

библиотекара и локалне самоуправе, обезбеђује електронске изворе и приступ ка њима, што 

омогућава ученицима да овладају вештинама налажења и критичког процењивања датих 

информација и перманентност учења током читавог живота.   

Школски библиотекар, реализовањем задатака и послова из области образовања и 

васпитања, као и библиотечко-информацијских из домена културних активности школске 

библиотеке, доприноси унапређивању свих облика и подручја рада, тако што учествује у 

пословима планирања, програмирања, организовања, унапређивања и праћења рада школе, 

односно целокупног образовног процеса, као члан школских тимова има задатке:  

- развијања и неговања навике читања и коришћења библиотеке код ученика и наставника,  

- развијања и промовисања правилне употребе свих облика извора информација,  

- стварања услова за интердисциплинарни приступ настави и електронском учењу,  

- мотивисања за учење и подстицање на оспособљавања за самостално учење и образовање 

током целог живота,  

- сарадње са наставницима, ученицима и њиховим родитељима,  

- праћења и подстицања развоја ученика у индивидуалним способностима и њиховим 

склоностима ка интелектуалном, емоционално-социјалном и сваком другом професионалном 

развоју,  

- пружања помоћи обдареним ученицима при налажењу и избору одговарајуће литературе, а 

посебно ученицима који имају тешкоће у учењу и раду, али и оним ученицима који живе у 

тежим социјалним приликама, сарађујући са њиховим родитељима и релевантним 

институцијама,  

- стварања услова за што непосреднији и једноставнији приступ библиотечком фонду и 

расположивим изворима информација, и развијање индивидуалне стваралачке способности и 

креативности код ученика,  

- обезбеђивања приступа програмима који раде на развијању информационе писмености, како 

би се корисници оспособили за проналажење, анализирање, примену и саопштавање 

информација, уз вешто и ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија,  

- припремања и реализовања библиотечког програма намењеног ученицима са посебним 

потребама и посебним способностима,  

- вођења аутоматизованог библиотечког пословања (инвентарисање и сигнирање, 

каталогизација, класификација библиотечке грађе и други послови),  

- коришћење савремених облика и метода рада са ученицима,  

- заштита и чување библиотечко-медијатечке грађе и периодична ревизија фонда.  

 

ОБЛАСТИ РАДА  

 

I ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

1. Планирање набавке литературе и периодичних публикација за ученике, наставнике и стручне 

сараднике,  

2. Израђивање годишњег и месечних  планова,  

3. Планирање и програмирање рада са ученицима у школској библиотеци,  

4. Израда програма рада библиотечке секције,  

5. Планирање развоја школске библиотеке и набавка библиотечке грађе потребне за 

реализацију наставе и образовно-васпитног рада.  

 

II ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 



  Основнa школa „Свети Сава“, Врчин, Београд             Годишњи план рада за 2021/2022. годину 
 

164 

 

1. Учешће у изради годишњег плана рада и самовредновања рада установе,  

2. Вођење аутоматизованог библиотечког пословања, са увидом у наставне планове и програме 

рада школе,  

3. Одабирање и припремање литературе и друге грађе за разне образовно-васпитне активности 

(теоријска и практична настава, допунски и додатни рад, ваннаставне активности ученика и 

др.),  

4. Коришћење сазнања и достигнућа савремене науке, научно проверене методе и резултата 

сопственог истраживачког рада,  

5. Побољшање информационе, медијске и информатичке писмености корисника развијањем 

критичког односа према различитим информацијама и изворима сазнања и осећаја за естетске 

вредности.  

 

III РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

 

1. Сарадња са наставницима на промоцији читања ради задовољства кроз све облике 

образовно-васпитног рада,  

2. Сарадња са наставницима у припремању ученика за самостално коришћење разних извора 

информација,  

3. Организовање наставних часова из појединих предмета у школској библиотеци,  

4. Сарадња са наставницима око утврђивања годишњег плана обраде лектире, и коришћења 

наставничко-сарадничког дела школске библиотеке,  

5. Коришћење ресурса библиотеке у процесу наставе,  

6. Систематско информисање корисника школске библиотеке о новоиздатим књигама, 

стручним часописима и другој грађи, о тематским изложбама у вези с појединим издањима, 

ауторима, акцијама и јубилејима, и усмено или писмено приказивање појединих књига и 

часописа.  

 

IV РАД СА УЧЕНИЦИМА 

 

1. Припрема (обучава) ученика за самостално коришћење различитих извора сазнања и свих 

врста информација у настави и ван ње,  

2. Систематски обучава ученике за употребу информационог библиотечког апарата, у складу са 

њиховим способностима и интересовањем,  

3. Пружа помоћ ученицима код учење ван школе и усвајању метода самосталног рада на тексту 

и другим материјалима,  

4.  Пружа помоћ ученицима у припреми и обради задате теме,  

5. Упознаје ученике са методама и техникама научног истраживања и библиографског 

цитирања,  

6. Ради на развијању позитивног односа према читању и важности разумевања текста и 

упућивању на истраживачке методе рада (употреба лексикона, енциклопедија, речника и др.) и 

омогућавању претраживања и употреби свих извора и оспособљавању за самостално 

коришћење,  

7. Стимулише навикавање ученика да пажљиво користе и чувају библиотечку грађу, да 

развијају навику долажења у школску и јавну библиотеку и да узимају учешћа у њеним 

културно-просветним активностима у складу са њиховим интересовањима и потребама (часови 

библиотекарства и упознавање са радом школских секција; читање, беседништво, 

стваралаштво, такмичења, квизови о прочитаним књигама, развијање комуникације код 

ученика и сл.),  

8. Подстиче побољшање информационе, медијске и информатичке писмености ученика, 

развијањем истраживачког духа и критичког односа према различитим информацијама и 

изворима сазнања и осећаја за естетске вредности,  
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9. Ради са ученицима у читаоници, у радионицама за ученике, и на реализацији школских 

пројеката. 

  

V РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

 

1. Остваривање сарадње са родитељима ради давања информација о читалачким 

интересовањима и потребама ученика, ради развијања читалачких и других навика ученика и 

формирању личних и породичних библиотека,  

2. Остваривање сарадње са родитељима у вези са развијањем читалачких навика ученика. 

 

VI РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ 

АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА 

 

1. Сарадња са стручним већима наставника, педагогом, психологом, логопедом  и директором 

школе у вези с набавком и коришћењем књижне и некњижне грађе, те целокупном 

организацијом рада школске библиотеке,  

2. Информисање стручних већа, стручних сарадника и директора о набавци нове стручне 

литературе за предмете, дидактичко-методичке и педагошко-психолошке литературе,  

3. Информисање о развоју медијске и информатичке писмености, и упућивање на критички и 

креативни однос ученика приликом коришћења извора,  

4. Припрема заинтересованих за реализацију мултидисциплинарних пројеката, изложби, 

креативних радионица; за организовање књижевних сусрета и других културних догађаја, као и 

еколошких пројеката и садржаја у којима се апострофира борба против свих облика 

зависности,  

5. Сарадња око обезбеђивања књижне и некњижне грађе за школску библиотеку коју користе 

ученици, наставници и стручни сарадници,  

6. Припремање и организовање културних активности школе (књижевне трибине, сусрети, 

разговори, акције прикупљања књига и завичајне књижне и друге грађе, изложбе, конкурси, 

обележавање значајних јубилеја везаних за школу и просвету.  

7. Учешће у припремању прилога и изради школског гласила и интернет презентације школе. 

 

VII РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

 

1. Рад у школским тимовима на изради годишњег и развојног плана школе, рад на реализацији 

наставе засноване на истраживању - пројектне наставе,  

2. Рад у стручним тимовима у складу са решењем директора,  

3. Рад у стручним тимовима у циљу промовисања школе и прикупљања средстава за обнову 

књижног фонда.  

 

VIII САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

1. Сарадња са другим школама, школском, народном и другим библиотекама на територији 

локалне самоуправе, управног округа и Републике Србије  

2. Сарадња са локалном самоуправом по питању промоције рада библиотеке и школе,  

3. Сарадња са просветним, научним, културним и другим установама (новинско-издавачким 

предузећима, радио-телевизијском центрима, филмским и позоришним кућама, домовима 

културе и културно просветним заједницама и организацијама које се баве радом и слободним 

временом омладине и другим образовним установама),  

4. Учешће у раду Друштва школских библиотекара Србије и других стручних друштава у 

локалној самоуправи и Републици Србији.  
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IX ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

1. Праћење и евиденција коришћења литературе у школској библиотеци,  

2. Вођење документације о раду школске библиотеке и школског библиотекара - анализа и 

вредновање рада школске библиотеке у току школске године,  

3. Стручно усавршавање - учешће на семинарима, саветовањима и другим скуповима на којима 

узимају учешће и школски библиотекари.  

 

Основе програма рада школског библиотекара усклађене су са законима о основној 

школи, Законом о основама система образовања и васпитања, плановима и програмима 

образовно-васпитног рада у свим подручјима рада, функцијама и задацима школске библиотеке 

у основношколском  образовању.  

План рада школског библиотекара заснива се на плановима и програмима образовно-

васпитног рада одговарајућих подручја рада, Годишњем плану рада школе и овом плану рада 

школског библиотекара. Годишњим програмом рада школске библиотеке утврђују се задаци и 

послови, који се даље разрађују и конкретизују у оперативним плановима рада по 

делатностима, полугодиштима и месецима. Оперативним плановима рада утврђују се и 

методологија и динамика реализације свих предвиђених задатака, као и њихови извршиоци. 

Школски библиотекар посебно разрађује програм рада школске библиотечке секције чији је 

стручни водитељ.  

Остварујући циљ и задатке  основног образовања и васпитања и програмске основе 

школске библиотеке, библиотекар, сарађује са стручним и другим органима школе и друштвене 

средине у унапређивању образовно-васпитног процеса, обезбеђивању услова за свестрани 

развој и афирмацију ученика и јавну делатност школе.  

Библиотекар брине о реализацији и унапређивању свих предвиђених облика и садржаја 

рада школске библиотеке. О остваривању програма рада школски библиотекар редовно 

обавештава директора, Наставничко веће и Школски одбор.  
Библиотекар школе 

Теофиловић Снежана 
 

 

3.8.4 План и програм рада логопеда 

                         

Годишњи план рада логопеда за школску 2021/2022.г.           

      Области рада Активности Месец Сарадници 

1. ПЛАНИРАЊЕ И 

ПРОГРАМИРАЊЕ 

ОБРАЗОВНО - 

ВАСПИТНОГ РАДА 

ШКОЛЕ 

- Израда Годишњег плана рада 

логопеда 

- Израда месечних планова рада 

-Учествовање у изради плана за 

самовредновање  

- Учествовање у припреми ИОП-а                           

- Израда плана стручног усавршавања 

    IX 

месечно  

током г. 

   

педагог, 

психолог 

директор 

наставници 



  Основнa школa „Свети Сава“, Врчин, Београд             Годишњи план рада за 2021/2022. годину 
 

167 

 

2.ПРАЋЕЊЕ И 

ВРЕДНОВАЊЕ 

ОБРАЗОВНО - 

ВАСПИТНОГ РАДА 

ШКОЛЕ 

 

-Учествовање у праћењу и 

вредновању образовно-васпитног 

рада школе и предлагање мера за 

побољшање ефикасности и 

успешности установе у задовољавању 

развојних потреба  ученика,                          

-Учествовање у праћењу и 

вредновању примене мера 

индивидуализације и индивидуалног 

образовног плана за  ученике са 

тешкоћама у говорно- језичком 

развоју  

- Праћење усклађености облика, 

метода и средстава  образовно-

васпитног рада са потребама и 

могућностима  ученика са 

проблемима у говорно- језичком 

развоју.  

      

Током 

године 

 

 

                                        

педагог, 

психолог, 

наставници 

3. ИНСТРУКТИВНИ 

РАД И САРАДЊА СА 

НАСТАВНИЦИМА 

      

- Пружање помоћи и подршке  

наставницима у раду са  ученицима 

који имају тешкоће на неком од нивоа 

вербалне и невербалне комуникације,  

 

- Пружање помоћи и подршке  

наставницима у индивидуализацији  

наставе,  

 

- Сарадња и пружање подршке  

наставницима у праћењу, вредновању 

и прилагођавању постављених 

циљева индивидуалних образовних 

планова у складу са напредовањем  

ученика са посебним образовним 

потребама,  

 

- Пружање подршке јачању  

наставничких компетенција у 

областима комуникација и сарадња и 

тимски рад са ученицима  која имају 

специфичне говорно-језичке сметње,  

 

- Сарадња са  наставницима при 

изради дидактичког материјала,  

 
  

    

    

   

Током 

године 

директор, 

педагог, 

психолог, 

наставници 
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4.РАД СА 

УЧЕНИЦИМА 

- Логопедска процена говорно-

језичког статуса ученика од 1 до 4 

разреда;  

 - Логопедска процена говорно-

језичког статуса будућих ученика 

првог  разреда;  

                                                                              

- Третман неправилности у изговору 

појединих гласова, као што су 

дисторзија, супституција и омисија 

неких гласова из групе африката и 

фрикатива,  

 

- Вежбе логомоторике са ученицима у 

групи;  

 

- 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,  

 

- 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,  

 

- Рад са  ученицима код којих је 

говорно- језички статус испод 

очекиваног за календарски узраст 

условљен психо-физички успореним 

развојем ( услед болести, лакша 

интелектуалне ометеност, или 

неадекватних социокултурних 

фактора, при чему се изузимају  

ученици чији матерњи језик није 

службени и чије непознавање овог 

језика захтева посебан третман),  

 

- 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 

    I X 

 

 

 

IV,V,VI 

 

 

 

Током 

године 

директор, 

педагог, 

психолог 

наставници 



  Основнa школa „Свети Сава“, Врчин, Београд             Годишњи план рада за 2021/2022. годину 
 

169 

 

посебног ангажовања наставника и 

породице,  

 

- Рад са ученицима који муцају, 

говоре одвише брзо, брзоплето, 

неразговетно или патолошки споро, 

која су ван наставе вербално 

флуентна, а на часовима доживљавају 

емоционално-физиолошке блокаде, 

страх од говора, говорну несигурност 

или немогућност језичке 

интерпретације под специфичним 

говорним околностима,  

 

- Рад на побољшању 

комуникацијских вештина ученика 

(нпр. редукција нагласка, корекција 

изговора, рад са особама из 

двојезичких средина и слично),  

 

- Превенција, дијагностика, 

рехабилитација поремећаја вербалне 

и невербалне комуникације код 

ученика са посебним потребама 

(интелектуалном ометеношћу, 

церебралном парализом и хроничним 

болестима, слепоћом и 

слабовидношћу, первазивним 

поремећајима).  

 

5.РАД СА 

РОДИТЕЉИМА, 

ОДНОСНО 

СТАРАТЕЉИМА 

 
- Упознавање родитеља, односно 

старатеља о раду логопеда са  

ученицима на објективан и њима 

разумљив и примерен начин уз 

уважавање културолошких, образовних 

и других специфичности родитеља, 

односно старатеља,  

 

- Пружање подршке родитељима у 

препознавању и разумевању говорно-

језичких проблема  ученика,  

 

- Оснаживање родитеља, односно 

старатеља у области развоја говорно-

језичких способности  ученика,  

 

- Информисање родитеља о 

напредовању ученика на третману,  

 

- Сарадња са родитељима  ученика са 

посебним потребама и подстицање 

 

 

 

 

 

 

Током 

године 

директор, 

педагог, 

психолог 

наставници 

родитељи 

односно 

старатељи 
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истих на учествовање у изради 

индивидуалног образовног плана.  

 

6. РАД СА 

ДИРЕКТОРОМ, 

СТРУЧНИМ 

САРАДНИЦИМА, 

ПЕДАГОШКИМ 

АСИСТЕНТОМ И 

ПРАТИОЦЕМ  

УЧЕНИКА 

 

- Сарадња са директором и стручним 

сарадницима на припреми извештаја, 

планова, програма, пројеката, 

распореда рада и слично,  

 

- 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 

директор, 

педагог, 

психолог, 

педагошки 

асистент,  

пратиоц 

ученика 

7.РАД У СТРУЧНИМ 

ОРГАНИМА И 

ТИМОВИМА 

 
- Учествовање у раду стручних органа, 

наставничког већа, одељенских већа, 

стручних већа, педагошког колегијума,  

Тима за ИОП,  Тима за самовредновање 

рада школе.                                                                          

- Сарадња и размењивање информација 

са стручним сарадницима (психолог, 

педагог) и учествовање у 

унапређивању образовне праксе,  

 

- Информисање стручних органа о 

праћењу постигнућа ученика којима је 

потребна додатна образовна подршка 

из домена рада логопеда  

 

              

Током 

године 

 директор, 

педагог, 

психолог 

наставници 

8.САРАДЊА СА 

НАДЛЕЖНИМ 

УСТАНОВАМА, 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И 

ЈЕДИНИЦОМ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

 
- Сарадња са  Домом здравља-Врчин 

(педијатар), предшколском 

установом“Лане“ Гроцка(Врчин),  

Месном заједницом, Центром за 

социјални рад општине Гроцка, 

Институтом за ментално здравље у 

Палмотићевој; Завод за 

психофизиолошке поремећаје и 

говорну патологију „Проф. Др Цветко 

Брајовић“ 

 

 

 

Током 

године 

Педијатар  

васпитач 

председник 

МЗ 

соц.радник 

психолози 

педагози 

логопеди 

9.ВОЂЕЊЕ 

ЕВИДЕНЦИЈЕ, 

ПРИПРЕМА ЗА РАД И 

 

-  Дневник рада;                                             

- Оперативни планови 

 

 

Током 

 

 

директор, 
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СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

- Вођење евиденције о  

индивидуалном и групном раду са 

ученицима;    

-Вођење евиденције о 

самовредновању                                                                                                                    
- Прикупљање и на одговарајући начин 

чување и заштита материјала који 

садржи личне податке о деци, односно 

ученицима,  

- Евиденција о посећеним часовима, 

документација са тестирања при упису 

у први разред;                                                                   

                                                                                 

- Стручно усавршавање праћењем 

стручне литературе и периодике, 

учествовањем у активностима 

струковног удружења, похађањем 

акредитованих семинара, симпозијума 

и других стручних скупова,  

 

- Учествовање у организованим 

облицима размене искуства и сарадње 

са другим стручним сарадницима 

дефектолозима и логопедима (активи, 

секције и др.).  

 

године педагог, 

психолог, 

наставници 

дефектолози 

 

4. Планови рада стручних тимова 

4.1 Стручни актив за школско развојно планирање – АКЦИОНИ ПЛАН 

2021/2022. 

Циљ: Стицање функционалног,  примењивог знања,развијање стваралачког и критичког 

мишљења,  развој еколошке свести и оспособљавање ученика за одговоран однос према себи и 

околини. 

Мисија: Обезбедити квалитетну наставу и поштовање личности свих актера образовно-

васпитног процеса. Континуирано омогућавати квалитет наставе и у време епидемије и 

реализације наставе на даљину.  Кроз квалитетан рад у редовној настави, као и настави 

која се реализује на платформи Microsoft Teams  ученици постижу све боље резултате на 

такмичењима и завршном испиту, да се развија креативност ученика кроз ваннаставне 

активности и да се негује здрав дух и здраво тело  кроз добро организован спотски живот. 

Развијање дигиталне писмености. 
На основу остварености претходног Извештаја о вредновању и самовредновању рада и у складу 

са Школски развојним планом 2019-2022 као и и анализе стања у школи утврдили су се следећи 

правци развоја Акционог развојног плана: 

 НАСТАВА И УЧЕЊЕ  

 ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА   

 ЕТОС  

У току ШК.2021/2022.  наставиће се са оснаживањем наставног процеса кроз следеће 

активности:  
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I НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

ЦИЉ: Стицање функционалног знања, усвајањевредности , развијање вештина и 

компетенција за учење 

Унапређивање квалитета наставе и учења  

Циљ 
Задаци и 

активности 

Динамика 

активности 

Носио

ци  

Евалуација и 

начини праћења 

Ко ће 

пратити 

реализацију 

Унапређивање 

наставе уз 

примену 

савремених 

дигиталних 

наставних 

средстава  

Коришћење 

дигиталних 

уџбеника 

,МЕДИС 

система, као и 

бим пројектора 

у настави. 

Развијање 

дигиталне 

компетенције 

ученика. 

Употреба 

дигиталних 

уџбеника за 

домаће задатке и 

тимски рад 

ученика и 

пројкетну 

наставу. 

 

 

 

 

 

 

 

Током 

школске 

године 

Настав

ници 

Дневне припреме за 

час- евалуација и 

самоевалуација 

часа. 

Евалуација 

посматрања и 

праћење школског 

часа. 

 

Директор 

Наставници, 

Педагошко-

психолошка 

служба 

 

Настава је у 

складу са 

образовно –

васпитним 

потребама 

ученика. 

Прилагођавање 

наставних 

метода, облика 

рада као и 

наставних 

средстава 

индивидуалним 

карактеристикам

а ученика. 

Ученицима 

којима је 

потребна 

подршка 

активно 

учествују у раду 

уз помоћ не 

само наставника 

Током 

школске 

године 

Настав

ници, 

Одеље

њска и 

већа, 

стручн

а 

служба 

 

Наставници ће кроз 

оперативно и 

дневно планирање 

обезбедити 

примену 

разноврсних и 

адекватних 

наставних метода и 

облика рада 

поштујући 

специфичности 

предмета и 

одељења/разреда са 

којим раде 

Евалуација 

посматрања и 

праћење школског 

Директор 

Наставници, 

Педагошко-

психолошка 

служба 

Тим за ИО 
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него и својих 

вршњака из 

одељења. 

Ученик бира 

начин обраде 

теме, и рад са 

материјалима. 

часа. 

Анализа допунске и 

додатне наставе. 

 

II ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 
Циљ:Развијање личност сваког ученика, подстицати код ученика позитивну слику о 

себи и омогућити развијање социјалних вештина за превазилажење конфликата, 

одговоран однос према здрављу и одговоран однос према околини 

 

Брига о ученицима, подршка учењу, лични и социјални развој ученика 

Циљ Задаци и активности 

Динами

ка 

активно

сти 

Носиоци  

Евалуација 

и начини 

праћења 

Ко ће 

пратити 

реализацију 

Подршка 

ученику у 

учењу кроз 

мотивисање 

ученика за 

бољи и 

квалитетнији 

рад као и 

пружање 

васпитне 

подршке  

Организовање 

предавања кроз која ће 

ученици бити упознати 

са техникама учења 

Током 

школске 

године 

Педагог, 

психолог 

Евалуација и 

самоевалуаци

ја радионица 

Педагог и 

психолог 

Организовање посете 

наставника предметне 

наставе ученицима 

четвртих разреда и 

упознавање са 

предметном наставом, 

план транзиције 

Април-

мај 

Тим за ИО, 

педагог, 

психолог, 

одељењске 

старешине, 

предметни 

наставници, 

учитељи 

Анализа 

посећености, 

извештај 

одељењског 

старешине 

Директор,стр

учни 

сарадници, 

одељењски 

старешине 

Укључивање ученика 

пројектне активности  

Септемб

ар-јун 

Директор, 

одељењске 

старешине 

петих 

разреда, 

наставници 

стручна 

служба, 

школски 

координатор 

пројекта 

Сарадња са 

студентима 

волонтерима, 

извештаји и 

евалуација 

реализованих 

радионица и 

спортских 

активности 

Директор,стр

учни 

сарадници, 

одељењски 

старешине 

Организоваћемо  активности како у непосредном образовно-васпитном раду, тако и на 

платформи Microsoft Teams a које би побољшале квалитет сарадње и комуникације између 

ученика, наставника и родитеља Унапредићемо и  активности које јачају углед школе  и да 

наставници, ученици и родитељи стварају осећај припадности школи.Кроз подизање нивоа 

културне свести ученика, родитеља и заједницеи кроз пројектне активности настојаћемо да 

подстакнемо инцијативу на активно учешће у школском животу. 

 

III ЕТОС 

Позитивна атмосфера и међуљудски односи, партнерство са родитељима и локалном заједницом 
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Циљ 
Задаци и 

активности 

Динамика 

активности 
Носиоци  

Евалуација и 

начини 

праћења 

Ко ће 

пратити 

реализацију 

 

Школа као 

центар 

иновација и 

васпитно-

образовне 

изузетности 

Организовање 

трибина и 

предавања која су 

од значаја за 

локалну 

заједницу, онлајн 

предавња у 

складу са 

епидемиолошком 

ситуацијом 

Током 

школске 

године 

Директор, 

Тима за 

културно-

забавни живот 

школе 

Евидентирање 

и анализа 

заједничких 

активностима 

кроз 

Извештаје 

већа и 

извештаје 

тимова 

Директор , 

стручна 

служба 

Аплицирање и 

конкурисање за 

пројектне 

активности које 

обједињују све 

школе ГО Гроцка 

Током 

школске 

године 

Директор, Тим 

за пројектне 

активности, 

Пријатељи 

деце 

Евидентирање 

и анализа 

заједничких 

активностима 

кроз 

Извештаје 

већа и 

извештаје 

тимова 

Директор , 

стручна 

служба 

Учешће родитеља 

и локалне 

заједнице у 

организовању „ 

Васкршњих 

радости“ и Дечје 

недеље 

Април-Мај 

сваке 

школске 

године 

Задужени 

наставници, 

ученици и 

родитељи 

Извештаји и 

анализа истих 

Задужени 

наставник 

На  основу Закона о основномобразовању и васпитању („СЛ. Гласник РС“ бр.  55/2013, 

101/2017, 27/2018 и др. закон, 10/2019. ). Члан 26, став 2изРазвојног плана школе реализоваће 

се и : 

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; 
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12. План сарадње и умрежавања са другим школама и установама. 

 

Динамика активности Стручног актива за школско развојно планирање  

 

СЕПТЕМБАР Усклађивање Годишњег плана рада школе са Школским 

развојим планом и препорукама МПНТР о организацији 

образовно-васпитног рада на основу изабраног модела; 

Упознавање свих актера школског живота са Школским 

развојим планом, предвиђеним активностима, начином 

реализације; 

ОКТОБАР Договор Тима са одељењским старешинама о реализацији 

пројектних активности и у непосредном образовно-

васпитном раду, као и путем дигиталне комуникације и веб 

алата (Платформа Microsoft Teams) Спровођење 

превентивних мера за спречавање ширења епидемијске 

заразне болести – Covid-19 и других заразних болести 

НОВЕМБАР Успех и дисциплина ученика- анализа рада у протеклом 

периоду  и идентификација проблема 

Спровођење превентивних мера за спречавање ширења 

епидемијске заразне болести – Covid-19 и других заразних 

болести 

ДЕЦЕМБАР  Анализа сарадње са родитељима ,мере за унапређење 

сарадње; Анализа успеха на крају полугодишта,; Анализа 

часова реализованих угледних часова; Спровођење 

превентивних мера за спречавање ширења епидемијске 

заразне болести – Covid-19 и других заразних болести 

ЈАНУАР/ФЕБРУАР Анализа успеха на крају полугодишта,; Анализа часова 

реализованих угледних часова Спровођење превентивних 

мера за спречавање ширења епидемијске заразне болести – 

Covid-19 и других заразних болести Анализа о релизованим 

стручним семинарима у сарадњи са Тимом за 

професионални развој. 

АПРИЛ Успех и дисциплина ученика- анализа рада у протеклом 

периоду  и идентификација проблема; Праћење 

релизованих активности предвиђене Школским развојним 

планом 

ЈУН Успех и дисциплина ученика- анализа рада у протеклом 

периоду  и идентификација проблема;Анализа стручног 

усавршавања – Сарадња са Тимом за професионални развој, 

Анализа остварених активности Акционог плана 

 

 

4.2 План тима за самовредновање рада школе 

  

Чланови тима: 

1. Добрица Синђелић, директор школе 

2. Драгана Младеновић, логопед (координатор тима) 

3. Мирјана Терзић, психолог (заменик координатора) 

4.  Ана Матејић, педагог 
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5.  Љиљана Кнежевић, наставник разредне наставе 

6.  Радица Костадиновић, наставник разредне наставе 

7.  Гордана Апостоловић, наставник разредне наставе 

8.  Сања Соколов, наставник математике 

9.  Мила Ђачић, наставник музичке културе 

10. Представник Савета родитеља 

11. представник Ученичког парламента  

У току школске 2021/2022. године  изабране области квалитета које ће се вредновати су: 

- Област квалитета 1: Програмирање, планирање и извештавање 

- Област квалитета 2: Настава и учење 

- Област квалитета 3: Постигнућа ученика 

 

                 ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 1:   Програмирање, планирање и 

извештавање 

Шта вреднујемо Како вреднујемо Ко вреднује Време реализације 

Усклађеност 

Школског програма 

са Годишњим 

планом рада 

Анализа Школског 

програма и 

Годишњег плана 

рада школе 

Директор, педагог, 

стручна већа 

 

Током школске 

године 

Усклађеност 

Годишњег плана 

рада школе и 

Школског развојног 

плана 

Анализа Годишњег 

плана рада школе и 

Школског развојног 

плана 

Директор, педагог, 

психолог 

 

Током школске 

године 

Школски програм 

обезбеђује 

остваривање 

наставних планова и 

програма 

Анализа  Школског 

програма и 

глобалних  и 

оперативних 

планова 

Директор, педагог, 

психолог, 

наставници 

 

Током школске 

године 

Школски програм 

обезбеђује 

остваривање потреба 

ученика 

Анализа 

усклађености 

наставних планова и 

програма и потреба 

ученика са 

школским 

програмом и 

корекције истих 

Директор, педагог, 

психолог, 

наставници 

 

Током школске 

године 

 

  

                     ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 2:     Наставa и учење 

Шта вреднујемо Како вреднујемо Ко вреднује Време 

реализације 

Планирање и 

припремање 

Планови рада 

наставника, писане 

припреме 

наставника,записници 

Педагог, 

психолог, 

директор, 

стручна већа 

Током  школске 

године 
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стручних већа, 

упитник за 

наставнике, 

материјали за наставу 

Наставни процес 

-Комуникација и 

сарадња 

-Рационалност и 

организација 

-Подстицање ученика 

-Корелација и примена 

знања 

Непосредан увид у 

наставни процес 

(протокол за 

посматрање часа са 

стандардима- Чек 

листа), припреме 

наставника, 

заступљеност 

савремених метода и 

облика рада, наставна 

средства и методе за 

диференцирану 

наставу, упитници за 

наставнике и ученике 

Педагог, 

психолог, 

директор, 

стручна већа 

Током  школске 

године 

Учење 

-Одговорност ученика 

-Начин учења 

Непосредан увид у 

наставни процес 

(протокол за 

посматрање часа са 

стандардима- Чек 

листа), припреме 

наставника, 

постигнућа ученика; 

додатна настава, 

презентације, 

квизови, угледни 

часови 

Педагог, 

психолог, 

директор, 

стручна већа 

Током  школске 

године 

Праћење 

напредовања 

ученика 

-Праћење и оцењивање 

-Извештавање 

ЕС-дневници, 

евиденције 

образовно- васпитног 

рада, белешке 

наставника, 

записници, упитници 

за наставнике 

Педагог, 

психолог, 

директор, 

стручна већа 

Током  школске 

године 

 

 

 

                      ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 3:  Постигнућа ученика 

Шта вреднујемо Како вреднујемо Ко вреднује Време реализације 

Успех ученика и 

средњу оцену по 

одељењима и 

разредима 

Анализа успеха на 

класификационим 

периодима 

Директор, педагог, 

психолог, 

наставници 

 

Током школске 

године 

Успех ученика на 

завршном испиту 

Анализа успеха 

ученика на 

завршном испиту 

Директор, педагог, 

наставници 

              

               јун 

Спремност ученика 

да активно учествују 

Квантитативна 

анализа евиденције о 

 

Директор, педагог, 
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у раду секција и 

радионица, у 

едукативним 

излетима, 

пројектима и 

осталим 

ваннаставним 

активностима које 

омогућавају стицање 

знања и вештина 

ваннаставним 

активностима 

психолог, 

наставници 

Током школске 

године 

 

                             План рада Тима за самовредновање рада школе 

                                Садржај рада                            Време реализације 

 Усвајање Извештаја о 

самовредновању за школску 

2020/2021.годину 

 Одабир области за самовредновање и 

вредновање рада школе за школску 

2021/2022.г 

              Август/ септембар 

 Одабир инструмената за 

истраживање у одабраним област 

самовредновања 

 Анализа протеклог периода 

               Новембар 

 Индивидуализација наставног 

процеса- усклађеност наставног 

процеса са различитим 

способностима и склоностима 

ученика 

 Сакупљање информација; припрема 

материјала (подела упитника, 

прикупљање попуњених упитника) 

 

               Децембар 

  Анализа рада у протеклом периоду 

и индентификација потенцијалних 

проблема 

 Реализација Годишњег плана рада 

школе- пресек и анализа 

                Јануар 

 Праћење и спровођење активности и 

реализација задатака у оквиру Плана 

за   самовредновање за школску 

2021/2022.годину 

 Анализа записника стручних и 

одељенских већа 

                Март 

 Анализа реализације оперативних 

планова и припрема на крају 

протеклог периода 

                 Април 

 Извештај Тима за самовредновање 

рада школе за школску 

2021/2022.годину 

 Подела задужења међу члановима 

                 Јун 
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тима 

 Сарадња са Тимом за ШРП, како би 

се  

Одабрале области вредновања за 

наредну школску годину 

 

4.3 Стручни актив за развој школског програма 

Чланови: 

Чланови: 

Добрица Синђелић 

Драгана Младеновић (координатор) 

Мирјана Терзић 

Ана Матејић 

Верица Алавања 

Горица Милошевић 

Златана Ђорђевић 

Драгана Ристић 

 

Вр. Caдpжaj, активности 
Носиоци и 

сарадници 
Начин и исходи 

IX 

- Спровођење превентивних мера за спречавање 

ширења епидемијске заразне болести – Covid-19 и 

других заразних болести 

-  План и програм наставе и учења за 4 и 8.разред  

- Пројектна настава 

- Настава усмерена на исходе, нови оперативни 

планови 

- Слободне активности и секције 

-  Такмичења 

-  Спортске активности 

-  Друштвене и техничке активности 

 

рyк. 

актива  

члaнови 

већа 

наставници 

консултације 

договори 

анализа 

дневници рада 

X 

- Спровођење превентивних мера за спречавање 

ширења епидемијске заразне болести – Covid-19 и 

других заразних болести 

-  Израда плана за припрему и извођење екскурзија 

-  Израда програма за припрему и извођење наставе 

у природи 

-  Предлог програма екскурзија и наставе у 

природи 

рyк. актива 

члaнови 

већа 

одељењске 

старешине 

педагог 

консултације 

договор 

разговор 

анализа 

програми 

XII 

- Спровођење превентивних мера за спречавање 

ширења епидемијске заразне болести – Covid-19 и 

других заразних болести 

-  Анализа реализације школског програма за први 

и други циклус у претходном периоду 

-  Анализа реализације оперативних наставних 

планова и програма 

члaн. 

актива 

пeдaгoг 

директор  

протоколи 

праћења 

листе снимања 

разговор 

анализа 

II 
- Спровођење превентивних мера за спречавање 

ширења епидемијске заразне болести – Covid-19 и 

члaн. 

актива 

протоколи 

праћења 
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других заразних болести 

-  Анализа реализације ваннаставних активности 

ученика 

пeдaгoг 

директор  

листе снимања 

разговор 

анализа 

IV 

- Спровођење превентивних мера за спречавање 

ширења епидемијске заразне болести – Covid-19 и 

других заразних болести 

-  Анализа реализације школског програма за први 

и други циклус у претходном периоду 

-  Анализа реализације оперативних наставних 

планова и програма    у претходном периоду 

члaн. 

актива 

пeдaгoг 

протоколи 

праћења 

листе снимања 

разговор 

анализа 

VI 

- Спровођење превентивних мера за спречавање 

ширења епидемијске заразне болести – Covid-19 и 

других заразних болести 

-  Анализа реализације плана и програма наставе и 

учења и школског програма за први и други циклус 

-  Анализа реализације оперативних наставних 

планова и програма 

-  Усвајање предлога оперативних наставних 

планова и програма 

члaн. 

актива 

пeдaгoг 

директор  

консултације 

договор 

протоколи 

праћења 

листе снимања 

разговор 

анализа 

предлози 

програма 

VIII 

- Спровођење превентивних мера за спречавање 

ширења епидемијске заразне болести – Covid-19 и 

других заразних болести 

-  Усвајање годишњег програма актива 

-  Подела задужења међу члановима актива 

-  Примена законских захтева у изради наставних 

планова и 

   програма 

-  Планирање и програмирање додатне наставе 

 

рyк. актива 

чланови 

актива 

наставници 

педагог 

консултације 

договори 

усвојен програм 

рада 

записници 

анализа планова 

и програма 

израђени 

предлози планова 

и програма 

 

4.4 План Тима за професионални развој 
 

На Основу извештаја Тима за вредновање и самовредновање рада школе и извештаја Стручног 

актива за школско развојно планирање, Тим за професионални развој направио је план 

активности за школску 2021/2022. годину. 

Време  Активности  

септембар - Избор координатора Тима за школску 2021/22. год; 

- Усвајање Годишњег плана професионалног развоја у установи за школску 

2021/22. годину и Годишњег плана професионалног развоја ван установе за 

школску 2021/22. годину који су израђени на основу Личних планова СУ 

наставника и стручних сарадника; 

- Израда Плана рада Тима за професионални развој за школску 2021/22. 

годину; 

- Спровођење превентивних мера за спречавање ширења епидемијске 

заразне болести – Covid-19 и других заразних болести; 

- Подела задужења међу члановима Тима за професионални развој; 

- Договор око начина евидентирања и праћења стручног усавршавања 

запослених у Школи и око начина информисања запослених о могућностима 

стручног усавршавања у Школи и ван ње; 
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- Договор око начина едуковања запослених о евидентирању СУ у установи 

и начину вођења евиденционих листа и израде полугодишњег и годишњег 

извештаја о личном професионалном равоју-ЈИСП: 

- Континуирано информисање наставника и стручних сарадника о 

доступним семинарима и другим облицима стручног усавршавања , као и 

пријављивање заинтересованих за исте. 

октобар - Прикупљање и евидентирање података запослених о стручном 

усавршавању у установи и ван ње. 

- Спровођење превентивних мера за спречавање ширења епидемијске 

заразне болести – Covid-19 и других заразних болести 

- Континуирано информисање наставника и стручних сарадника о 

доступним семинарима и другим облицима стручног усавршавања , као и 

пријављивање заинтересованих за исте. 

новембар - Прикупљање и евидентирање података запослених о стручном 

усавршавању у установи и ван ње-ЈИСП. 

- Спровођење превентивних мера за спречавање ширења епидемијске 

заразне болести – Covid-19 и других заразних болести 

- Континуирано информисање наставника и стручних сарадника о 

доступним семинарима и другим облицима стручног усавршавања, као и 

пријављивање заинтересованих за исте. 

децембар - Континуирано прикупљање и евидентирање података о стручном 

усавршавању наставника и стручних сарадника; 

- Континуирано информисање наставника и стручних сарадника о 

доступним семинарима и другим облицима стручног усавршавања , као и 

пријављивање заинтересованих за исте. 

јануар 

 

 

-- Израда Полугодишњег извештаја стручног усавршавања ван установе и у 

установи за школску 2021/2022. годину; 

- Континуирано информисање наставника и стручних сарадника о 

доступним семинарима и другим облицима стручног усавршавања , као и 

пријављивање заинтересованих за исте; 

- Континуирано прикупљање и евидентирање података запослених о 

стручном усавршавању у установи и ван ње; 

Март - Формирање и ажурирање електронске базе и портфолија  

- Спровођење превентивних мера за спречавање ширења епидемијске 

заразне болести – Covid-19 и других заразних болести 

 

Мај  Прикупљање и евидентирање података запослених о стручном усавршавању 

у установи и ван ње. 

- Спровођење превентивних мера за спречавање ширења епидемијске 

заразне болести – Covid-19 и других заразних болести 

 

јул - Израда Годишњег извештаја о раду Тима за СУ; 

- Израда Годишњег извештаја стручног усавршавања ван установе и у 

установи за школску 2021/2022. годину на основу прикупљене 

документације. 

 

План стручног усавршавања у шк.2021/2022. 

План стручног усавршавања наставника и стручних сарадника је саставни део Годишњег 

плана рада установе и усклађен је са  Развојним планом установе и резултатима 

самовредновања. У току свог стручног усавршавања наставник и стручни сарадник дужан је 

да прати свој образовно- васпитни рад, напредовање и професионални развој и чува  



  Основнa школa „Свети Сава“, Врчин, Београд             Годишњи план рада за 2021/2022. годину 
 

182 

 

најважније примере из своје праксе , примере примене наученог и да има лични план 

професионалног развоја- ПОРТФОЛИО.  

Индивидуални  планови СУ, су у електронској форми на школском рачунару,  и доступни 

су свим члановима Тимова и редовно се ажурирају. У оквиру ЈИСПа редовно ће се  ажурити 

све похађане обуке, семинаре, конфереције.. 

- Наставник, стручни сарадник у оквиру норме непосредног рада са децом и ученицима има 

право и дужност да се стручно усавршава У оквиру пуног радног времена наставник и 

стручни сарадник има 64 сати годишње различитих облика стручног усавршавања и то:44 

сата у стручног усавршавања које предузима установа у оквиру својих развојних 

активности( угледни часови, ваннаставне активности, излагање на састанцима стручних 

органа, истраживања, пројекти,…  ) и 20 сати стручног усавршавања ( обуке- семинари, 

стручни скупови, студијска путовања…)  

4.5 Стручни тим за инклузивно образовање 
Циљ и задаци тима: Омогућавање остваривања права да се свако дете образује у 

школској средини, међу својим вршњацима а према својим могућностима и 

потребама. Задатак Тима је да идентификује ученике којима је потребна подршка 

како у виду прилагођених метода и облика рада, и прилагођених захтева, тако и 

препознавање даровитих ученика и омогућавање обогаћеног и проширеног 

програма. План рада стручног тима за ИО ускладиће се са смерницама и препорукама 

МПНТР о организацији образовно-васпитног рада на основу Посебног програма образовања и 

васпитања и Закључака Кризног штаба за сузбијање заразне болести Covid-19 

 

Август: 1. Спровођење превентивних мера за спречавање ширења епидемијске заразне 

болести – Covid-19 и других заразних болести 

                         2. Усвајање плана рада тима 

 3. Корекције педагошких профила ученика који похађају наставу по ИОП-у 

Септембар:   1. Спровођење превентивних мера за спречавање ширења епидемијске заразне 

болести – Covid-19 и других заразних болести 

                          2. Идентификација ученика (са тешкоћама у раду и надарених) од 2. до  8. 

разреда за рад по ИОП-има 

3.  Формирање малих ИО тимова и прикупљање података о ученицима 

4. Израда педагошких профила и прибављање сагласности родитеља 

5.  Израда ИОП-а за одређени период за предмете  из којих је ученику потребна 

подршка  

Октобар:  1. Спровођење превентивних мера за спречавање ширења епидемијске заразне    

болести – Covid-19 и других заразних болести   

                        2. Упућивање ученика на Интерресорну комисију 

3. Одобравање ИОП-а од стране Педагошког колегијума 

4. Информисање Наставничког већа о израђеним  ИОП-има 

Новембар:  1. Спровођење превентивних мера за спречавање ширења епидемијске заразне 

болести – Covid-19 и других заразних болести 

                          2. Идентификација ученика (са тешкоћама у раду и надарених) 1. разреда за 

рад по ИОП-има 

3. Израда педагошких профила ученика 1. разреда који су за рад по ИОП-у  

4.Могуће корекције и ревизије постојећих планова или израда нових за наредни 

период 

5. Сарадња са родитељима (од 1. до 8. разреда) 

Децембар:  1. Спровођење превентивних мера за спречавање ширења епидемијске заразне 

болести – Covid-19 и других заразних болести 
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                           2. Анализа постигнутих резултата ученика који су радили по ИОП-има према 

извештајима наставника 

3. Искуства- извештај малих тимова о раду по ИОП-има 

4.  Информисање Наставничког већа о резултатима рада- постигнућима ученика 

5. Анализа рада стручног тима за ИО и ИОП тимова 

Март:  1. Спровођење превентивних мера за спречавање ширења епидемијске заразне    

болести – Covid-19 и других заразних болести 

                        2. Извештај ИО тимова о резултатима рада по ИОП-има 

3. Могуће корекције планова 

4. Сарадња са родитељима 

5. Анализа рада- постигнућа надарених ученика 

Април:  1. Спровођење превентивних мера за спречавање ширења епидемијске заразне 

болести – Covid-19 и других заразних болести 

                  2. Анализа постигнутих резултата са такмичења (надарени ученици)  

                        3.Анализа постигнутих резултата рада по ИОП-има у досадашњем периоду 

4. Информисање Наставничког већа о постигнућима свих ученика укључених у 

ИО 

Јун:  1. Спровођење превентивних мера за спречавање ширења епидемијске заразне 

болести – Covid-19 и других заразних болести 

                        2. Анализа рада стручног тима за инклузивно образовање 

3. Анализа рада ИОП тимова- малих тимова 

4. Анализа постигнутих резултата ученика који су радили по ИОП-има- 

извештај одељењских старешина, предметних наставника 

5. Могуће корекције постојећих ИОП-а на основу сугестија- искуства 

наставника 

6. Договор о изради ИОП-а за наредну школску годину 

 

ИОП 3 

Индивидуални образовни план за даровите ученике 

План активности 
Динамика 

активности 
Активности Носиоци 

релазације 

Прва 

фаза 

Идетификација даровитих ученика: 

-изузетно способних за овладавање одређеним доменом-

наставним предметом 

-имају специфичан однос према датом домену- предмету ( односи 

се на мотивационе квалитете и стилу учења 

-специфична слика о осеби и социјална позиција 

-специфични профил личности и социјалног функционисања 

- друге специфичности( потиче из стимулативне, обогаћене 

средине, усмерене на дете) 

 Израда педагошког профила и плана индивидуаализације 

 

 Одељењски 

старешина, 

предметни 

наставник,дир

ектор, 

стручни 

сарадници, 

Тим за ИО 

Друга 

фаза 

Реализација индивидуалног образовног плана кроз: 
-прилику да брже прође кроз базично градиво; 

-обогаћени и продубљени наставни план и програм; 

-прилику да учи из компетентних и разноликих извора знања; 

-упућивање на различите облике сазнавања и образовне ресурсе; 

-задатке који су блиски ономе што заиста раде стручњаци из датог 

домена/области; 

-задатке који су дивергентни, који омогућавају разсличите 

Одељењски 

старешина, 

предметни 

наставник,дир

ектор, 

стручни 

сарадници, 

Тим за ИО 
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приступе и различита решења; 

-упућивање на Центар за таленте; 

-развијање вештина истраживања; 

-време за лична интересовања; 

-подршку, подстицај и усмеравање у достизању изврсности; 

-компактирано  учење са претестирањем 

-индивидуално саветовање; 

-саветовање и информисање у вези са каријером и студијама 

Трећа 

фаза 

Евлуација и ревидирање постојећих образовних планова у 

складу  са изузетним способностима ученика 

Одељењски 

старешина, 

предметни 

наставник, 

стручни 

сарадници, 

директорТим 

за ИО 

 

4.6 Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања на основу 

Правилникао изменама и допунама Правилника о протоколу поступања у установи у 

одговору на насиље, злостављање и занемаривање, од 07.јула 2020. доноси  

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊЕ УЧЕНИКА  ускладиће се са  препорукама МПНТР 

о организацији образовно-васпитног рада на основу Посебног програма образовања и васпитања 

и Закључака Кризног штаба за сузбијање заразне болести Covid-19 

 

Вр. 

 
Садржај активност 

Носиоци и 

сарадници 

Начини и 

исходи 

IX - Спровођење превентивних мера за спречавање 

ширења епидемијске заразне болести – Covid-19 и 

других заразних болести 

- Анализа стања у школи и увид у присутност 

насиља у школи и сагледавање облика насиља; 

- Пружање потребне помоћи наставницима, 

одељењским старешинама у примени програма 

превентивних и интервентних активности; 

- Сарадња са Ученичким парламентом; 

- Посредовање и помоћ у решавању случајева 

насиља другог и трећег типа/нивоа и у изузетним 

случајевима првог типа; 

- Планирање и реализација предвиђених 

активности; 

- Сарадња са стручним тимовима школе и пружање 

подршке у раду Струном тиму за инклузивно 

образовање; 

- Анализа рада Тима, и договор о активностима за 

наредни месец; 

координатор 

и чланови 

Тима за 

заштиту 

ученика 

направљена 

анализа стања 

у школи 

упутство за 

наставнике о 

текућим 

активностима 

евиденција 

појединачних 

случајева 

насиља 

записници са 

одржаних 

састанака 

XI - Спровођење превентивних мера за спречавање 

ширења епидемијске заразне болести – Covid-19 и 

других заразних болести 

- Анализа стања у школи и увид у присутност 

координатор 

и чланови 

Тима за 

заштиту 

направљена 

анализа стања 

у школи 

упутство за 
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насиља у школи и сагледавање облика насиља 

- Пружање потребне помоћи наставницима, 

одељенским старешинама у примени програма 

превентивних и интервентних активности; 

- Праћење реализованих активности одељенских 

заједница; 

- Реаговање у случајевима насиља, сарадња са 

ученицима и родитељима; 

- Анализа рада Тима и договор о активностима за 

наредни месец; 

- Ажурирање сајта школе информацијама о 

превентивним активностима Тима; 

ученика наставнике о 

текућим 

активностима 

евиденција 

појединачних 

случајева 

насиља 

записници са 

одржаних 

састанака 

XI - Спровођење превентивних мера за спречавање 

ширења епидемијске заразне болести – Covid-19 и 

других заразних болести 

- Анализа стања у школи и увид у присутност 

насиља у школи и сагледавање облика насиља; 

- Праћење реализације активности у складу са 

програмом превенције и интервенције; 

- Анализа рада Тима, и договор о активностима за 

наредни месец; 

координатор 

и чланови 

Тима за 

заштиту 

ученика 

направљена 

анализа стања 

у школи 

упутство за 

наставнике о 

текућим 

активностима 

евиденција 

појединачних 

случајева 

насиља 

записници са 

одржаних 

састанака 

XII - Спровођење превентивних мера за спречавање 

ширења епидемијске заразне болести – Covid-19 и 

других заразних болести 

- Анализа и усвајање извештаја о раду Тима на 

крају првог полугодишта текуће школске године; 

- Припрема презентација за наставнике, родитеље и 

ученике у циљу едукације и повећања 

компетенција за реаговање у случајевима насиља 

и примени протокола и правилника у одговору на 

насиље, злостављање и занемаривање у школи; 

- Сарадња са стручним тимовима школе и пружање 

подршке у раду Струном тиму за инклузивно 

образовање; 

- Анализа рада Тима, и договор о активностима за 

наредни месец; 

координатор и 

чланови Тима 

за заштиту 

ученика 

направљена 

анализа стања 

у школи 

упутство за 

наставнике о 

текућим 

активностима 

евиденција 

појединачних 

случајева 

насиља 

записници са 

одржаних 

састанака 

извештај о раду 

Тима за 

заштиту 

ученика 

III 

IV 

- Спровођење превентивних мера за спречавање 

ширења епидемијске заразне болести – Covid-19 и 

других заразних болести 

- Анализа стања у школи и увид у присутност 

насиља у школи и сагледавање облика насиља; 

- Пружање потребне помоћи наставницима, 

координатор 

и чланови 

Тима за 

заштиту 

ученика 

направљена 

анализа стања 

у школи 

упутство за 

наставнике о 

текућим 
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одељенским старешинама у примени програма 

превентивних и интервентних активности; 

-  Праћење реализованих активности одељенских 

заједница; 

- Реаговање у случајевима насиља, сарадња са 

ученицима и родитељима; 

- Анализа рада Тима и договор о активностима за 

наредни месец; 

- Праћење активности ученичког парламента и 

степена укључивања ученика у процес превенције 

насиља вршњачким посредовањем; 

- Ажурирање сајта школе информацијама о 

активностима Тима; 

активностима 

евиденција 

појединачних 

случајева 

насиља 

записници са 

одржаних 

састанака 

присуство 

седници 

Ученичког 

парламента 

V 

VI 

- Спровођење превентивних мера за спречавање 

ширења епидемијске заразне болести – Covid-19 и 

других заразних болести 

- Анализа стања у школи и увид у присутност 

насиља у школи и сагледавање облика насиља; 

- Пружање потребне помоћи наставницима, 

одељенским старешинама у примени програма 

превентивних и интервентних активности; 

-  Праћење реализованих активности одељенских 

заједница; 

- Анализа извештаја одељенских старешина о 

активностима одељенских заједница; 

- Сарадња са стручним тимовима школе и пружање 

подршке у раду Струном тиму за инклузивно 

образовање; 

- Анализа извештаја стручних вођа о реализованим 

екскурзијским путовањима са акцентом на 

понашање ученика и сагледавање односа међу 

ученицима, степен сарадње, уважавања и 

толеранције; 

- Анализа рада Тима за заштиту ученика на крају 

другог полугодишта; 

координатор 

и чланови 

Тима за 

заштиту 

ученика 

направљена 

анализа стања 

у школи 

упутство за 

наставнике о 

текућим 

активностима 

евиденција 

појединачних 

случајева 

насиља 

записници са 

одржаних 

састанака 

VII

I 

- Спровођење превентивних мера за спречавање 

ширења епидемијске заразне болести – Covid-19 и 

других заразних болести 

- Конституисање Тима за заштиту ученика од 

насиља, злостављања и занемаривања; 

- Израда годишњег програма рада Тима за заштиту 

ученика од насиља, злостављања и занемаривања; 

- Анализа и усвајање извештаја о раду Тима за 

завршену  школску годину; 

- Анализа рада Тима, и договор о активностима за 

наредни месец; 

директор 

педагог 

координатор 

и чланови 

Тима за 

заштиту 

ученика 

решење 

члановима 

Тима 

записници са 

одржаних 

састанака 

извештај о раду 

Тима усвојен 

програм рада 

Тима 
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4.7 Тим за обезбеђивања квалитета и развој установе 

На основу члана 130, став 14, тачка 4, Закон о основама система система образовања и васпитања ( Сл.гласник РС бр. 88/2017) и Статута 

ОШ „ Свети Сава“, Врчин, формира се Тим за обезбеђивање квалитета и развоја  установе. Задатак Тима је да успостави функционисање  

интерног система квалитета рада  у установи. 

Тим ће такође, радити на обезбеђивању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада установе: праћење остваривање школског 

програма; остваривање циљева и стандарда постигнућа; развоју компетенција; вредновање резултата наставника и стручних сарадника, 

као и праћење и утврђивање резултата рада ученика.Посебна пажња је усмерена на развоју методологије самовредновања у односу на 

стандарде квалитета рада установе; давању стручних мишљења у поступцима за стицање звања наставника и стручног сарадника, праћењу 

развоја компетенција наставника и стручних сарадника у односу на захтеве квалитета образовно-васпитног рада, резултате 

самовредновања и спољашњег вредновања школе. 

Чланови Тима: 

1. Добрица Синђелић, директор школе 

2. Ана Матејић, педагог 

3. Мирјана Терзић, психолог 

4. Драгана Младеновић, логопед 

5. Љиљана Кнежевић, руководилац  Већа разредне наставе-координатор тима 

6. Данијела Апостоловић,  руководилац  Већа од 5. до 8.разреда 

7. Представник Ученичког парламента 

8.   Представник Савета родитеља 

Циљ Планиранеактивности и задаци Вредновање Носиоциреа

лизације 

ВремеРеализ

ације 

Формирање Тима и 

планирање образовно-

васпитног рада за ученике 

завршних разреда тако да 

доприноси бољим 

постигнућима на 

завршномиспиту 

 

 

 

 

 

 

 Формирање Тима  

 Подела задужења између чланова Тима 

 Утврђивање задатака и циљева у 

обезбеђивању и унапређивању квалитета 

рада установе 

 План активности  Тима за шк.2021/2022. и 

усвајање Плана 

 Анализа резултата ЗИ на основу података 

Завода за вредновање квалитета ОВ и упис 

у средње школе ради унапређивања 

образовно-васпитног рада и припремне 

наставе. 

ИзрадаПлана и 

писањеизвештаја о 

остваренимактивност

има. 

ПланТиматребадабуде

надоступномместу, 

наувидусвимчиониоц

имаобразовно-

васпитногпроцеса. 

Анализапостигнућауч

ениканазавршномиспи

ту. 

Анаизалистежеља, и 

Координато

р и 

члановиТим

а, 

одељењскес

тарешине, 

наставници 

Септембар, 

токомгодине 
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упис у средњушколу 

Настава усмерена на 

исходе,а не на циљ.Већа 

ангажованост ученика на 

часу. 

 

Праћење остваривањаПрограма наставе и 

учења, са посебним освртом на пројектну 

наставу, дигитално учење као и наставу на 

даљину  усмерену ка исходима. 

Анализапосећеностич

асовима 

Анализаоперативнихп

ланова и припрема, 

сапосебнимосвртомна

први и петиразред. 

Директор, 

стручнисара

дници 

Токомгодине 

Подршкаученицима у 

процесу учења и учења на 

даљину путем образовне 

платформе Microsoft 

Teams, као и осталих 

облика наставе на даљину 

Компетенције за 

поучавање и 

учење-остварене 

активности 

наставника у раду 

Организација свих оних активности и 

облика рада који доприносе да се 

индивидуализује приступ сваком ученику, и 

да се омогући развијање потенцијала. 

Настава на даљину – начин коришћења 

образовне платформе Microsoft Teams и 

подршка ученицима у учењу. 

Индивидуализација наставних процеса-

усклађеност наставног процеса са 

различитим способностима и склоностима 

ученика. 

Реализацијадопунскен

аставе и 

праћењеуспеха;  

додатненаставе и 

постигнућенатакмиче

њима 

Директор, 

стручнисара

дници, 

члановиТим

а, 

одељењскес

тарешине, 

наставници, 

Токомгодине 

Школа сарађује са 

релевантним 

институцијама и 

појединцима у подршци 

ученицима из осетљивих 

група 

 

 

 

 

Активности и сарадња са институцијама  за 

унапређивање доступности одговарајућих 

облика подршке и подизање   квалитета 

образовања за ученике којима је потребна 

додатна подршка 

 

Анализасарадњеса 

ОШ 

„ДраганКовачевић“ 

иОсновномшколом 

„СаваЈовановићСирог

ојно“,  

потписивањеПротоко

ла о сарадњи. 

Тимза ИО, 

стручнисара

дници, 

директор 

Токомгодине 
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Подршкаученицима у 

личном и 

социјалномразвоју 

,развојуеколошкесвести . 

 

Компетенције за подршку 

развоја личности ученика-

остварене активности 

наставника 

Промоцијаздравихстиловаживота  и 

очувањеживотнесрединекрозсарадњу и 

пројектнеактивности 

 

Развојодговорногодно

сапремаоколини. 

Директор, 

стручнисара

дници, 

члановиТим

а, 

одељењскес

тарешине, 

наставници, 

Токомгодине 

Јачање и развијање 

компетенција директора, 

наставника и стручних 

сарадника ради 

квалитетнијег обављања 

посла, како би успешно 

реализовали постављене 

захтеве савремене школе у 

циљу унапређивање развоја 

ученика и нивоа њихових 

постигнућа, као и 

целокупногобразовно-

васпитнограда. 

У 

оквируустановенаставникразвојнимактивности

матребадареализује: 

 Угледничас, огледничаснаставе, 

наставне и 

ваннаставнеактивностисаанализом и 

дискусијом, као и снимање угледног 

часа на образовној платформи 

 Излагањенасастанцимастручнихоргана и 

телакојесеодносинасавладанпрограмстру

чногусавршавањаилидругиобликстручно

гусавршавањаванустанове, приказкњиге, 

приручника, дидактичкогматеријала, 

стручногчланка, 

различитеврстеистраживања, 

студијскопутовање и 

стручнупосетусаобавезномдискусијом и 

анализом 

 Учешће  уистраживањима, пројектима 

образовно-васпитног карактера у 

установи; програмима од националног 

значаја у установи; програмима огледа, 

модел центра. 

Анализакомпетенција

наставника, 

стручнихсраданика 

Тимзапрофе

сионалнираз

вој, 

директор, 

стручнисара

дници, 

наставници 

Токомгодине 
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 Наставник/ стручни сарадник- ментор 

 Спољашње стручно усавршавање 

Стручно усавршавање 

наставника у 

шк.2021/2022.год. 

АктивностиуређенеПравилником 

осталномстручномусавршавању 

Показани ниво 

компетенција 

- Иницирање и 

учествовање у 

подизањуквалитетапе

дагошкепраксе 

Тимзапрофе

сионалнираз

вој, 

директор, 

стручнисара

дници, 

наставници 

Токомгодине 

 

СЕПТЕМБАР Спровођење превентивних мера за спречавање ширења епидемијске заразне болести – Covid-19 и других 
заразних болести, Формирање Тима и чланова , подела задужења.Усклађивање Годишњег плана рада школе са 

Школским развојим планом;Упознавање свих актера школског живота са Планом Тима за обезбеђивање 

квалитета и рада установе, предвиђеним активностима, начином реализације; 

ОКТОБАР Спровођење превентивних мера за спречавање ширења епидемијске заразне болести – Covid-19 и других 
заразних болести, Презентација и предавање о стицању звања и професионалном развоју 

НОВЕМБАР Спровођење превентивних мера за спречавање ширења епидемијске заразне болести – Covid-19 и других 

заразних болести, Класификациони период- анализа рада у протеклом периоду ,пројектна настава 

ДЕЦЕМБАР Спровођење превентивних мера за спречавање ширења епидемијске заразне болести – Covid-19 и других 
заразних болести, Анализа о релизованим стручним семинарима у сарадњи са Тимом за професионални развој 

Анализа успеха на крају полугодишта,; Анализа часова реализованих угледних часова, 

ЈАНУАР/ФЕБРУАР Спровођење превентивних мера за спречавање ширења епидемијске заразне болести – Covid-19 и других 

заразних болести, Анализа пројектних активности  

АПРИЛ Спровођење превентивних мера за спречавање ширења епидемијске заразне болести – Covid-19 и других 

заразних болести, Класификациони период- анализа рада у протеклом периоду ,анализа сарадње са ОШ „Драган 

Ковачевић“ и школом ОШ  „ Сава Јовановић Сирогојно“.  Праћење релизованих активности предвиђене планом 
за обезбеђивање квалитета и развоја установе 

ЈУН Спровођење превентивних мера за спречавање ширења епидемијске заразне болести – Covid-19 и других 

заразних болести, Аналлиза остварених активнсти и Извештај.Договор око смерница за даље побољшање 

квалитета рада школе, снаге и слабости. Сарадња са Тимом за професионални развој, Тим за ШРП, Тим за 
самовредновање, Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва.  
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4.8 ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

 

Циљ  тима за развој међупредметних компетенција је континуирана координација и праћење 

начина и процеса остваривања међупредметних компетенција кроз наставни рад. 

        Међупредметне компетенције се развијају кроз све наставне предмете, при чему 

сваки предмет даје свој допринос, чак и онда када директна повезаност није очигледна. 

Компетенције су примењиве у различитим ситуацијама и контекстима при решавању 

различитих проблема и задатака, неопходне су свим ученицима за лично остварење и развој и 

чине основу за целоживотно учење. Ове школске године, посебно ћемо се усредсредити на 

одговоран однос према здрављу. 

Опште међупредметне компетенције за крај обавезног основног образовања и васпитања 

у Републици Србији, су: 

1) компетенција за учење; 

2) одговорно учешће у демократском друштву; 

3) естетичка компетенција; 

4) комуникација; 

5) одговоран однос према околини; 

6) одговоран однос према здрављу; 

7) предузимљивост и оријентација ка предузетништву; 

8) рад са подацима и информацијама; 

9) решавање проблема; 

10) сарадња; 

11) дигитална компетенција 

ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА ЗДРАВЉУ 

Mеђупредметнa компетенцијa Одговоран однос према здрављу излази из оквира 

традиционалних школских предмета и ангажује школска знања тако што их динамичније и 

ангажованије комбинује како би она имала своју функционалну примену у различитим реалним 

контекстима.  

Oпис очекиваних активности: 

⮚ Познаје основне састојке хране и промене које утичу на њен квалитет; разуме значај 

правилне исхране и адекватне прераде хране за очување здравља.  

⮚ Познаје карактеристике основних заразних болести, њихове изазиваче и мере 

превенције.  

⮚ Разуме значај лекова и правилног начина њихове употребе за очување здравља.  

⮚ Познаје могуће последице коришћења никотина, алкохола и других психоактивних 

супстанци.  

⮚ Бира стил живота имајући на уму добре стране и ризике тог избора (нпр. активно 

бављење спортом, вегетаријанска исхрана).  

⮚ Уме да пружи прву помоћ.  
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АКТИВНОСТ 

Назив теме1 

 

Здравље заједнице 

Тип школе (основна или средња) 

 

Основна школа 

Узраст ученика 

 

Пети разред 

Број учесника  Сви ученици петих разреда 

 

Оквирно време реализације активности 

 

Месец дана 

Место активности Основна школа у сарадњи са локалном заједницом и родитељима 

 

Наставни предмети са којима је тема 

повезана 

Биологија, Историја, Географија, Грађанско васпитање, Српски језик, Музичка 

култура, Ликовна култура,  

Циљ активности Ученици ће усвојити знање о здравим стиловима живота; развијање одговорног 

односа према себи и члановима заједнице; 

 

Очекивани исходи По завршетку активности, ученик ће бити у стању да: буде иницијатор и активан 

учесник у организованим активностима промоције здравља у свом животном 

окружењу; 

 

 Развијеним одговорним односом према себи и према другима доприноси општем 

здрављу заједнице; 

 Примењује усвојена знања и сазнања о здрављу, и негује и унапређује своје 

здравље и здравље околине 

 

 

Образложење теме 

Зашто је ова важна важна?  

Тема је важна јер развијеним одговорним односом према себи, доприносимо 

општем  квалитету живота и здрављу заједнице у којој живимо. 

                                                
1Одабрати једну од понуђених тема: Појам здравља; Превенција и контрола болести; Употреба психоактивних супстанци; Исхрана и физичка активност; Лична хигијена; 
Ментално здравље; Превенција повреда; Здравље породице; Животна средина  и здравље; Здравље заједнице 
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Како се може повезати с другим темама / 

знањимаученика? 

Како ће она утицатина даље учење и 

развијање знања у области здравственог 

васпитања? 

Како се она може повезати са искуством 

ученика и њиховим потребама? 

Како се ова тема може обрадити са више 

становишта? 

Како ова тема може послужити за додатна 

истраживања, анализе, дискусије...? 

Који аспекти теме захтевају даље 

истраживање или активности ученика? 

 

Биологија/Човек и здравље; здраве навике; изазови одрастања; спавање и 

рекреација 

Физичко и здравствено васпитање/развијање физичких способности и здравих 

навика 

Грађанско васпитање/ Грађански активизам 

Историја/ Античка Грчка и хеленизам, Олимпијске игре; привредна, научна и 

културна достигнућа 

Географија/Воде на земљи; утицај човека на загађење вода и последице таквог 

понашања 

Српски језик/ литерарни састав на тему заједништва, толеранције, међусобног 

поверења , активизма 

Музичка култура/певање песама у комбинацији са покретом 

Чувари природе- слободна наставна активност/Положај и улога човека у 

природи 

Цртање, сликање и вајање/Обликовање употребних предмета-пластика 

Искуство ученика која богате породичним вредностима и здравим стиловима 

живота, као и усвојеним знањем из Света око нас, Природе и друштва, Физичког 

и здравственог васпитања доприносе доброј повезаности са предметном наставом 

у петом разреду и планираним активностима. 

Тема се може обрадити кроз редовну наставу, ваннаставне активности, слободне 

активности, као и кроз пројекат у настави , као и шкослку планирану пројектну 

активност. 

Тема може отворити сарадњу са многобројним институцијама која се баве 

здрављем, Домом здравља, али и  локалном самоуправом. Може отворити 

заједничке активности, и самим тим отворити и оснажити школу. 

Аспекти теме који омогућавају даље активности ученика јесу оне које се односе 

на очување средине, екологија.   

Неопходна средства / ресурси Воће и поврће, изложбени простор, озвучење, пројектор,  

Остали учесници активности 

(родитељи, локална заједница...)2 

Сарадња са родитељима и локалном заједницом. 

  

                                                
2Ово поље није обавезно и попуњава се само уколико активност то захтева. 
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Предлог активности по фазама Почетна (припремна) фаза:„ Базар здравља“ 

Договор са наставницима у оквиру стручних већа, о динамици активности и 

распореду задатака 

Договор са ученицима о координаторима активности и задацима чланова тимова 

у оквиру одељења петих разреда 

Договор и сарадња са родитељима око Базара здраве хране 

Договор са члановима локалне заједнице о датуму и месту изложбеног простора и 

представљања реализованих активности. 

 

Фаза реализације: 

У оквиру наставе биологије и биолошке секције, ученици имају задатак да ураде 

промоцију здравих навика на флајеру који би се делио посетиоцима базара. 

У оквиру наставе физичког и здравственог васпитања, одабир и вежбање 

колективних игара и игроликих активности, као и увежбавање комплекса вежби 

обликовања 

Историја- организовање „ Малих олимпијских игара“. Драмско извођење 

У оквиру стручног већа за језике, литерарни конкурс „ , а затим и електронска 

публикација ученичких радова 

Током слободне наставне активности „ Цртање, сликање и вајање“ , ученици 

стварају предмете нове употребне вредности од пластике- рециклажа 

Током наставе музичке културе, вежбање хорског извођења композиције коју су  

ученици одабрали, уз покрет. 

Током наставе географије, ученици уз подршку наставника, раде на филму на 

тему Загађења воде и околине, са акцентом на мерама и корацима који воде 

оодговорном понашању „ На пример, да се затвори славина док се перу зуби...“  

Током слободних наставних активности- Чувари природе, еколошка акција, 

уређења школског дворишта и оближњег паркића 

Директор и стручна служба, у сарадњи са родитељима, организују Базар здраве 

хране, где се на постављеним штандовима, дели лимунада и  домаћи сок од 

вишње, као и намаз домаћег џема. 

Директор у сарадњи са члановима Већа локалне самоуправе, договара место и 

време Базара здравља. 
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Фаза евалуације: Сви радови ученика се представљају на завршној активности: 

Изложба ликовних радова, на сајту школе електронска публикација литерарних 

радова, на пројектору филм о Загађењу воде и одговорном понашању, у школском 

дворишту заједничка вежба обликовања, као и драмско извођење Малих 

олимпијских игара... 

Неопходно је урадити агенду, као и преипрема водитеља програма за Базар 

здравља... 

 

Начин праћења и евалуације У заједничкој сарадњи ученика, родитеља, наставника, стручне службе и 

директора, пратити планирану динамику активности,  правовремено реаговати у 

случају потешкоћа планираних задатака тимова. 

 

Евалуциони листићи за учеснике Базара здравља ( ученици, родитељи,  

наставници, стручна служба, директор) 

Утисци посетилаца Базара здравља, суграђани..- поруке на флип чартер табли. 
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Тим за међупредметне компетенције радиће према следећем плану рада: 

Време Активност 

август -Формирање Тима 

- Избор координатора Тима  

- Израда Плана рада Тима  

- Подела задужења међу члановима Тима  

-Спровођење превентивних мера за спречавање ширења епидемијске 

заразне болести – Covid-19 и других заразних болести 

-Одабир и договор начина реализације планираних активности 

септембар Праћење и планирање наставе и  ваннаставних активности у глобалним 

плановима наставника у циљу оснаживања односа према здрављу 

септембар Развијање и јачање међупредметне компетенције односа према здраву   

септембар Сачињавање образаца за планирање и евиденцију реализације планираних 

активности 

Континуирано 

по утврђеној 

динамици 

Развијање и јачање међупредметне компетенције односа према здрављу   

Континуирано 

по утврђеној 

динамици 

Координација промоције реализованих активности у ѕиљу јачања 

међупредметне * 

Континуирано 

по утврђеној 

динамици 

Евалуација реализованих активности (самопроцена наставника или 

вредновање од стране ученика) * 

Децембар 

 

-Израда Полугодишњег извештаја о реализацији наставе -Израда  

Полугодишњег извештаја о раду Тима 

-Извештавање и разматрање на Наставничком већу 

Јун/јул 

 

-Израда Годишњег извештаја о раду Тима 

-Извештавање и разматрање на Наставничком већу 

4.9 ПЛАН ТИМА ЗА ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИ И ПРОМОЦИЈУ ШКОЛЕ 

План Тима за пројектне активности и промоцију школе ШК.2021/2022. 

Чланови: 

Добрица Синђелић, директор 

Ана Матејић, педагог 

Драгана Ристић, наставник енглеског језика 

Снежана Теофиловић, библиотекар 

Милена Петровић, наставник енглеског језика 

Александра Гајачки, наставник немачког језика 

и Јелена Вукчевић, наставник биологије 
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Време 

реализације 
Активност Носиоци активности 

Септембар Израда плана Тима за 

пројекте 

Расподела задужења и 

координација 

 
Чланови Тима за пројекте; 

Чланови Наставничког већа, директор 
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током школске 

године 

План активности пројекта 

„До успеха, заједно“, 

„Унапређење рада школских 

спортских секција и школска 

спортска такмичења ученика 

ОШ „Свети Сава“ на школским, 

општинским градским и 

републичким такмичењима“, 

„Изабери боју, рециклирај“, 

Erasmus „Живи здраво, храни 

се здраво“, реализација 

Програма „Основи 

безбедности деце“,SELFIE, 

Erasmus„Употреба ИКТ 

алата“ , „Превенција насиља и 

злостављања путем 

информационо- 

комуникационих 

технологија“, „Дигитална 

учионица“ „Е-дневник“, 

Еrasmus „Употреба ИКТ алата 

у настави“, „Образовни 

туризам“, „Микробит“, 

„Заједници заједно“, 

„Славимо филантропију“, 

„Замена постојећих лампи у 

централној школи лед 

лампама“, „Набавка 

конструкторских елемената за 

наставу технике и 

технологије“, „Реновирање 

школе у Рамницама“, 

„Изградња ограде око 

матичне школе“, „Изградња 

ограде око подручне школе“, 

„Квалитетно образовање за 

све“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Директор, стручни сарадници, 

наставници разредне и предметне 

наставе,одељењска и стручна већа 
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током школске 

године 

Анализа реализације 

пројектних активности , снаге 

и слабости 

Директор, стручни сарадници, 

наставници разредне и предметне 

наставе,одељењска и стручна већа 

током школске 

године 

Реализација пројектних 

активности и праћење исхода 

Чланови Тима за пројекте; 
Чланови Наставничког већа, директор 

 
током школске 

године 

Промоција пројектних 

активности и успеха у 

локалној заједници, радију, 

телевизији, писаним и 

електронским медијима 

 
 

Чланови Наставничког већа, директор 

По завршеној 

активности 
Анализа, евалуација Чланови Тима за пројекте, директор 

током школске 

године 

Праћење и аплицирање за 

учешће у новим пројектима 
Чланови Тима за пројекте 

Јануар 
Полугодишња анализа 

реализованих пројеката 
Чланови Тима за пројекте 

 
 

Март/април 

Аналитичко-истраживачки 

рад учесника пројектних 

активности на побољшање 

образовно-васпитног рада у 

школи 

 
Чланови пројектног тима; 

Чланови Наставничког већа, директор 

 

Јул/август 
Извештајо реализованим 

пројектним 

активностима 

Чланови пројектног тима; 

Чланови Наставничког већа, директор, 

Чланови Тима за пројекте 
 

4.9.1 Превенција ризичних облика понашања кроз спорт и едукацију „До успеха, 

заједно“ 

И ове године планиран је наставак пројектних активности везаних за „„The Equalizer“. 

Пројекат је настао пре осам година у Израелу. Покренула га је НВО „The Equalizer“ да би 

убрзо био препознат као један од најзначајнијих програма превенције ризичних 

понашања, кога подржавају сва релевантна министарства у Израелу. Прве године је 

обухватио свега осам основних школа, тј. осам фудбалских тимова, а данас је пројектом 

обухваћено више од 3000 ученика широм Израела и то на свим нивоима образовања, тј. 

194 школска тима у 13 региона. 

Спорт је добро развијен у Србији и широм земље постоје разне могућности укључивања 

деце од најранијег узраста у индивидуалне и колективне спортске активности на 

отвореном или у спортским халама. Међутим, имајући у виду економску ситуацију у 

земљи, има много породица које не могу да приуште месечне трошкове спортских 

тренинга или било које друге ваншколске активности које би представљале додатни терет 

на већ ограничен кућни буџет. Број деце која нису укључена ни у једну организовану 

активност ван школе је велики. Често, иста деца заостају у школском постигнућу и 

захтевају додатни рад који родитељи не могу да им приуште. Лош успех у школи често 

доводи до изостајања из школе у предтинејџерским и тинејџерским годинама, што ову 

групу основношколске деце чини посебно ризичном у смислу одавања криминалним 

радњама, вршњачком насиљу и употреби психоактивних супстанци. 
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Ова иницијатива промовише спорт и повезане едукативне активности као облик 

превенције ризичног понашања. Оснаживање животних вештина младих кроз едукативне 

активности које су део програма је кључно за смањење ризичних фактора и повећање 

заштитних фактора повезаних са ризичним понашањем. Повећањем знања о штетним 

последицама ризичног понашања, као и развојем животних вештина, иницијатива настоји 

да позитивно утиче на понашање и ставове младих у ризику и превенира анти-социјално и 

ризично понашање. 

У циљу постизања ефикасног и одрживог превентивног едукативно - спортског програма 

за ученике основних школа, потписан је Споразум о сарадњи сва три министарства како 

бисмо дефинисали начин сарадње у наведеном програму. 

 4.9.2 Програм „ Основи безбедности деце“ 

Циљ програма је стицање нових и унапређење постојећих знања, вештина и ставова ради 

подизања безбедносне културе ученика. Наставу ће реализовати припадници 

Министарства унутрашњих послова који поседују знања и вештине из области које се 

изучавају, као и пензионисани припадници МУП-а. Области које ће бити реализоване кроз 

наставу су: безбедност деце у саобраћају; полиција у служби грађана; насиље као 

негативна појава; превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола; безбедно 

коришћење интернета и друштвених мрежа; превенција и заштита деце од трговине 

људима; заштита од пожара и заштита од техничко-технолошких опасности и природних 

непогода. 

Програм „Основи безбедности деце“ биће реализован у наредној школској години кроз 

час старешине, један месечно, са ученицима четвртог и шестог разреда основне 

школе.Програм безбедности реализоваће и предавачи који поседују знања и вештине из 

области које се изучавају и који су запослени у Министарству унутрашњих послова. 

Р.б.часа РАДИОНИЦЕ НА ЧАСУ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ Тип часа 

1. Безбедно у саобраћају-Програм „Основи безбедности деце“ Обрада 

2. Утицај друштвених мрежа на развој деце Програм „Основи 

безбедности деце“ 

Обрада 

3. Полиција у служби грађана -Програм „Основи безбедности 

деце“ 

Обрада 

4. Неправда, како разрешити конфликт. Програм „Основи 

безбедности деце“ 

Обрада 

5. Заштита од пожара- шта урадити. Програм „Основи 

безбедности деце“ 

Обрада 

6. Пушење, алкохолизам и дрога-штетност Програм „Основи 

безбедности деце“ 

Обрада 

7. Прва помоћ код крварења, сунчанице и колапса Програм 
„Основи безбедности деце“ 

Обрада 

8. Превенција и заштита деце од трговине људима Програм 
„Основи безбедности деце“ 

Обрада 

 4.9.3 Пројектне активности „ Изабери боју и рециклирају“ 

Основна школа „СветиСава“ из Врчина и ЕкоГроцка заједно су започеле акцију 

спороведену под називом ,,ИЗАБЕРИ БОЈУ И РЕЦИКЛИРАЈ'', а која за циљ има подићи 

свест учесника наставногпроцеса о одрживом развоју кроз школске активност, као и 
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ангажовање свих ресурса школе, како би се покренуо процес еколошке одговорности, како 

код ученика, тако и код наставног особља. 

Основни приступ овог концепта образовно-васпитног рада је систематско деловање у 

школи као целини, повезивањем садржаја у настави са целокупним животом и радом 

школе како би учењем за живот млади формирали еколошки пожељно понашање као 

трајну вредност. 

Канте су у више боја, а свака боја означава шта у њих треба да се убаци. 

Тако да, у плавој канти се убацује пластика и лименке, у жутој папир и картон, у црвеној 

биолошки отпад и храна, док се у зеленој сав остали комунални отпад. 

Динамика 

активности 

Планиране активности Носиоци реализације 

септембар ЧОС-разговори и дискусије о акцији 

Састанакдиректора и ученика свих узраста 

Директор 
,стручнисарадници, 

 

Одељењскестарешине, 

наставници, 

октобар Ученичке презентације о екологији и 

рециклажи 

наставници, ученици 

децембар Новогодишњи еколошкиукраси наставници, ученици 

јануар Сређивањеучионица наставници, ученици, 

остали запослени 

март Израда еколошког бонтона на паноима наставници, ученици 

април Литерални, ликовни конкурси и 

награђивање најбољих 

наставници, ученици 

мај Уређивањешколског дворишта наставници, ученици, 

остали запослени 

јун Анализаоствареностипројкетнихактивности наставници, ученици 

 4.9.4 „ Е-Дневник“ 

ЕЛЕКТРОНСКИ ДНЕВНИК 

Е-дневник је урађен као интернет портал и осим обичног интернет прегледача не захтева 

посебан софтвер, те се може користити на било ком рачунару у школи који је повезан на 

АМРЕС мрежу . 

Највећа предност Е-дневника на којем ради Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја, у односу на слична решења на тржишту је то што се подаци уносе 

само у е-дневник, док остали модели подразумевају дупли унос података, у папирни и е- 

дневник, што доводи до грешака при уносу података. 

Најпре је реч о пројекту Министарства и за школе је бесплатан, као и за родитеље. 

Родитељи могу, ако желе, преко интернета , да приступе подацима, наравно само за своје 

дете. 
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Има највиши ниво заштите података и сви подаци се чувају на серверу у Србији. Такође, 

обезбеђен је двадесетчетворочасовни стални физички надзор система, постоји 

корисничка подршка и систем обука и помоћи корисницима (такође за школе 

бесплатни). 

Додатна предност је сузбијање неовлаштеног уноса, али и случајева крађе и нехотичног 

или намерног уништавања дневника који се понекад јављају у школама, док је 

аутентификација запослених у школама двостепена, што значи да поред имена и 

лозинке постоји још један ниво заштите приступа систему. 

Е-дневник је урађен као интернет портал и има све одељке које има и папирни дневник. 

Употреба ИКТ овде се састоји у томе да све статистике и израчунавања врши систем 

самостално и тиме се олакшава рад. 

Сви подаци су шифровани и доступни само школи. Свака школа може да приступи само 

својим подацима. Остали нивои (школска управа, Министарство) имају само бројчане 

статистичке податке које им и иначе школе шаљу. 

Код наставника постоје измене у односу на штампани дневник, они могу да виде само  

своје оцене, а не и оцене из других предмета. 

Е-дневник има и систем обавештавања родитеља о изостанцима деце, тако да родитељи 

чије је дете изостало претходног дана, добију е-маил с информацијом с којег је часа дете 

изостало те молбу да се јаве разредном старешини у термину за отворена врата. 

Када систем буде у потпуности оперативан једном дневно ће слати СМС поруке 

родитељима у коме ће се налазити оцене, изостанци (оправдани, неоправдани и 

нерегулисани, напомене и похвале). 

Постоји и апликација е-дневник за ученике која омогућава ученицима преглед оцена, 

белешки, изостанака, лектира те распоред писаних задатака, које су уписали наставници 

у е-дневник. 

 

4.9.5 Пројекат „Реновирање школе у Рамницама“ ће се  реализовати и у наредној 

школској години. 

 

 4.9.6 Пројекат „Образовни туризам“ 

Циљ програма је унапређење координације и сарадње релевантних учесника у 

пружању функционалног знања. Задатак Образовног туризма ће бити да одговори на 

потребе, интересовања и жеље ученика узраста од првог до осмог разреда. Специфични 

циљеви пројекта су предузимљивост и оријентација ка предузетништву. Такође, 

Образовни туризам промовише образовне, туристичке, културне, природне и друге 

могућности наше средине. Директни корисници пројекта су ученици наше школе, од 

првог до осмог разреда. Индиректни корисници пројекта су деца вртића и ученици 

градских и приградских школа. Један од очекиваних резултата овог пројекта је 

препознавање и именовање природних ресурса. Такође, предузетништво је важан циљ који 

ће бити остварен кроз пројекат, пласирањем производа, ученичких радова, на базарима. 
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 4.9.7 Пројекат „Заједници заједно“ 

 

Програм „Заједници заједно“ за 2021. годину усмерен је на заштиту животне 

средине и улагања у домену замене котлова, енергетске ефикасности, соларног напајања и 

уређења јавних парковских површина на иновативан еколошки начин. Циљ програма је да 

се да шанса што већем броју установа да кроз учешће на конкурсу обезбеде средства 

којим подижу своје развојне капацитете, а локалним заједницама шансу за унапређење у 

области заштите животне средине. Са циљем оснаживања кључних стубова друштвеног 

развоја и унапређења квалитета живота у локалној заједници (али и шире) пројекат наше 

школе „Образовни туризам“ промовише образовне, туристичке, културне, природне и 

друге потенцијале локалне захеднице, деце и одраслих, као и развој предузимљивости и 

оријентацију ка предузетништву, чиме се додатно доприноси развоју и очувању здравог 

друштва и природног окружења. Да бисмо планиране пројектне активности реализовали 

потребна нам је адаптација постојећег школског објекта, издвојеног одељења у 

Рамницама. Другог јула 2021.године школа је поднела предлог пројекта за финансирање 

од стране НИС а.д. Нови Сад у оквиру програма "Заједници Заједно "2021 за замену 

столарије, замену електричних инсталација, замену осветљења еколошки прихватљивим 

осветљењем, и комплетне унутрашње грађевинске радове. Пројекат ће се реализовати и у 

наредној школској години. 

 

4.9.8 Пројекат „Замена постојећих лампи у централној школи лед лампама“ је 

пројекат који ће се реализовати и у наредној школској години. 

 

4.9.9. Пројекат „Набавка конструкторских елемената за наставу технике и 

технологије“ се такође наставља у наредној школској години. 

 

4.9.10 Пројекат „Изградња ограде око подручне школе“ ће се реализовати и у 

наредној школској години. 

 

4.9.11 Пројекат „Изградња ограде око матичне школе“ ће се реализовати и у 

наредној школској години. 

 

4.9.12 Пројекат „Дигитална учионица“ такође је везан за дигиталне компетенције 

наставника. Овим пројектом унапређују се компетенције наставника и квалитет наставе. 

 

4.9.13 Пројекат „Превенција насиља и злостављања путем 

информационо- комуникационих технологија“ 

Meђународна организација Save the Children (Спасимо децу) је највећа међународна 

невладина организација у Великој Британији која ради за добробит деце у још око 50 

земаља света. Основни правац Save the Children фондације је добробит деце, односно 
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хитне помоћи деци која се тиче здравства, исхране, развоја заједништва у заједници и 

уопште добробити. Пројекат ће се реализовати и у наредној школској години. 

 4.9.14 Ерасмус пројекат „Живи здраво, храни се здраво“ 

 

Циљ пројекта је да се код ученика унапреде навике у исхрaни подизањем свести 

о значају здраве исхране за целокупан живот и да кроз наставни процес стичу 

применљива знања о здравим стиловима живота. Наставници ће бити у могућности да 

нова знања, стечена кроз мобилност и кроз пројекат, имплементирају у своје школске 

планове и програме, а формирањем тима мултидисциплинарног карактера омогућавамо 

ширење стеченог знања хоризонталним учењем, али и вертикалним – кроз 

континуирано планирање (у школским плановима и програмима) и реализацију 

активности које се односе на здраву исхрану и здраве стилове живота и екологију. 

Циљ пројекта је и да ученици стечена знања примене и пренесу својим 

другарима у школи, али и деци и одраслима у свом окружењу. Путем мобилности, 

обуком наставника школа стиче активно здраво језгро. На овај начин се и ученицима 

представља значај концепта целоживотног учења у смислу личног напретка и 

образовања доприносећи одрживом личном развоју и развоју заједнице. Планиране 

активности у оквиру пројекта су: 

- формирање секције „Живи здраво – храни се здраво“, одлазак на мобилност 

- организовање дана здраве ужине 

- одржавање предавања на тему здраве исхране 

-организовање посета ученика органској башти, пчеларском газдинству, фабрици 

еко пелета 

- учешће ученика на такмичењима у природи – оријентиринг, шумарски вишебој 

- развијање еколошке свести код ученика њиховим ангажовањем у еколошким пројектима 

- формирање „еко одељењске баште“ и „једна учионица – једна биљка“ 

- обележавање значајних датума везаних за здраве начине живота и екологију (ликовним и 

литерарним конкурсима, тематским изложбама...) Дан здраве хране, Дан 

планете Земље, светски Дан јабука 

-прикупљање „здравих“ рецепата и прављење школског Кувара здраве хране 

-прављење здравих оброка на часовима домаћинства и организовање 

послужења припремљене хране 

План и све фазе пројекта биће саставни део законом прописаних школских 

докумената чиме се обезбеђује њихова континуирана одрживост. 

 

 4.9.15 Пројекат „Микробит“ 

Онлајн обука за примену микробит уређаја у настави почела је 

22.03.2021. године и била је отворена до 05.04.2021. године, а одржавала 

се путем портала petlja.org. Циљ обуке је постизање виших нивоа 

дигиталних компетенција наставника у 

Домену реализације наставних тема, дигитална писменост и 

конструктивно моделовање применом микробит уређаја кроз креирање 

дигиталних садржаја и рачунарских програма за решавање различитих 
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проблема у друштву које се развојем дигиталних технологија брзо мења. У 

настави ученици ће моћи да се упознају са начином употребе микробит уређаја, 

уз помоћу којег се може програмирати уз игру и забаву. Оно што пројекат чини 

специфичним јесте да се деца обучавају да користе вештине (критичко 

размишљање, решавање проблема) као и да развијају дигиталну писменост. 

Пројекат ће се реализовати и у наредној школској години. 

 4.9.16  Ерасмус пројекат „Употреба ИКТ алата у настави“ 

Пројекат Ерасмус реализоваће се и убудуће на нивоу школе. Компетенције наставника се 

унапређују у настави, а школа континуирано ради на прибављању ИКТ опреме, чиме се 

обезбеђује употреба стеченог знања кроз Ерасмус пројекат „Implementation of ICT tools and 

innovative teaching skills at school“   број  2017 – 1 – RS01 – КА101 – 000098,  а у оквиру програма  

Фондације Темпус 

 

Назив пројекта Област унапређења Носиоци пројекта 

„Implementation of ICT 

tools and innovative 

teaching skills at school“  

број  2017 – 1 – RS01 – 

КА101 – 000098 

Унапређивање наставног процеса 

из области IKT технологија, 

способности знања и вештина 

наставника из области IKT 

технологија, као и вештина 

учења код ученика. Развијање 

међународне сарадње и 

прекограничних пројеката 

Директор школе, чланови 

пројектног тима и колектив ОШ 

„Свети Сава“ у Врчину 

Наша школа је 18.маја.2021. год. предала пријаву за пројекат у оквиру области  КА1 Мобилност 

за школе Form ID  KA 122-SCH-A64D46A9  на тему „Eat healthy- live healthy, одобрење пројекта 

се очекује крајем октобра 2021.године, а аутори пројекта су професор разредне наставе Мирјана 

Јашић и школска библиотекарка Снежана Теофиловић.  Предвиђен период трајања пројкта је 

1.децембар 2021.године  до 1.јун 2023.године. Кроз пројектне активности желимо да ученици 

наше школе, кроз наставни процес, стичу нова знања о значају здраве и избалансиране исхране 

за целокупан живот али и за здравље планете.  

Стеченим знањима путем мобилности наставници ће бити обучени и како да нова знања 

имплементирају у своје школске планове и програме, тако да ће кроз редован наставни и 

ваннаставни рад, секције и додатне активности , ученици стицати знања о здравим стиловима 

живота и здравој исхрани. Кроз континуирано планирање у школским плановима и прогамима и 

реализацијом активности  које се односе на здраву исхрану, здраве стилове живота и екологију, 

омогућићемо ширење стеченог знања хоризонталним, вертикалним и вршњачким учењем. 

Мотивисањем ученика  и за самостално и индивидуално планирање и за учешће у активностима 

допринеће новим сазнањима и подизању свести о значају здраве исхране за целокупан живот. 

Ученици кроз пројекат добијају могућност практичне примене знања и сами дају пример за 

модел понашања. 

.Назив пројекта Област унапређења Носиоци пројекта 

KA 122-SCH-A64D46A9  на 

тему „Eat healthy- live 

healthy 

Унапређивање наставног процеса 

из области здраве исхране и 

здравих начина живота и из 

екологије, као и развијање 

Директор школе, чланови 

пројектног тима и колектив ОШ 

„Свети Сава“ у Врчину  
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вештина учења код ученика. 

Развијање међународне сарадње 

и прекограничних пројеката 

 4.9.17 Пројекат „Славимо филантропију“ 

Пројекат за унапређење оквира за давање финансира USAID, а реализује 

Коалиција за доброчинство, коју предводи Фондација Ана и Владе Дивац, а све у циљу 

унапређења и оснаживања филантропског екосистема у Србији и подизања нивоа 

солидарности и давања у Србији. 

Циљеви пројекта за унапређење оквира за давање су: 

- Јачање филантропске инфраструктуре која може да допринесе одрживом расту 

филантропских давања и развоју међусекторских партнерстава 

- Унапређивање правног оквира за развој подстицајног и транспарентног давања 

од стране појединаца и компанија 

- Промоција доброчинства, културе давања и транспарентности међу грађанима и 

грађанкама Републике Србије, компанијама, дијаспором и непрофитним 

организацијама. Наша школа ће у наредној школској години бити део и овог пројекта. 

 4.9.18 SELFIE 

Пројекат SELFIE – учење у дигиталном добу, за циљ има да се тестира 

инструмент који школи треба да помогне да унапреди коришћење дигиталне 

технологије. SELFIE је онлајн инструмент који школи омогућава увид у своје 

дигиталне капацитете и помоћ у развијању акционог плана за ојачање тих капацитета. 

Пројекат још увек траје у организацији Завода за вредновање квалитета образовања и 

васпитања. 

4.9.19 Пројекат „ Унапређење рада школских спортских секција и школска 

спортска такмичења ученика ОШ „Свети Сава“ на школским, општинским 

градским и републичким такмичењима“ 

Пројекат се реализује и у наредној школској години. Циљ је превасходно 

унапређење рада постојећих и оснивање нових спортских секција, набавка и стављање у 

функцију недостајуће спортске опреме и реквизита. 

У школи функционишу секције за следеће спортске 

дисциплине: Кошарка;Мали фудбал; Одбојка; Рукомет; 

Спортске секције су организоване у сарадњи са спортским клубовима који 

егзистирају на територији наше школе и уз несебичну помоћ афирмисаних спортских 

стручњака који су ангажовани у тим клубовима. 

Посебан акценат стављен је на оснивање секције „Мала школа спорта“ чијим 

радом смо хтели да анимирамо и у спортске активности укључимо и ученике млађих 

разреда у школи. Круна рада секције је била организовање „СПОРТСКОГ ДАНА“- 

ревијалног спортског такмичења за ученике од првог до четвртог разреда. 

 

 4.9.20 Пројекат „Квалитетно образовање за све“ 

Пројекат „Квалитетно образовање за све“ (Quality Education for All – Quality ED 

Serbia) је пројекат који заједнички финансирају Европска унија и Савет Европе, а у 

оквиру Програма Европске уније и Савета европе под називом „Horizontal Facility for 

Western Balkans and Turkey – 2. фаза“. 
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Програм реализује Одељење за образовање Савета Европе у сарадњи са 

Канцеларијом Савета Европе у Београду и Министарством просвете, науке и 

технолошког развоја РС. 

Пројекат има за циљ да промовише квалитетно образовање пружањем подршке 

школама, њиховој локалној заједници и њиховим напорима у погледу борбе за уклањање 

предрасуда и дискриминаторних приступа ка осетљивим групама, као и превенцији 

насиља у школама. Пројекат ће користити Оквир компетенција за демократску културу 

Савета европе за систематску подршку на два нивоа – школском, укључујући локалне 

заједнице, као и на нивоу образовних полотика. 

Пројекат се реализује се у сарадњи са Министарством просвете, науке и 

технолошког развоја кроз активности које обухватају ширу групу релевантних учесника, 

укључујући и Завод за 

унапређивање образовања и васпитања, Завод за вредновање квалитета образовања и 

васпитања, Универзитет у Београду, истраживачке институте, изабране школе, локалне 

заједнице, медије, невладине организације, стручњаке, академске као и међународне 

организације/донаторе у Србији. 

Школе које учествују у пројекту треба да промовишу концепт демократске 

културе у школи кроз наставне и ваннаставне садржаје, обуку запослених, успостављање 

праксе и активности којима се кроз пружање нових знања, вештина и разумевања, 

развијају ставови и понашања ученика како би могли да бране своја демократска права и 

преузму одговорност. Пројекат се реализује и у наредној школској години. 

 

4.10 ТИМ ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ 

ЦИЉ: Сарадња и успостављање нових веза; стицање и продубљивање знања; упознавање 

нових култура. 

 

Чланови тима: 

- Добрица Синђелић, директор школе 

- Данијела Апостоловић, професор историје, координатор 

- Љиљана Кнежевић, професор разредне наставе, члан 

- Ана Матејић, педагог, члан 

- Снежана Теофиловић, библиотекар, члан 

 

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ 

 

 Време 

реализације 

Садржај рада Носиоци 

реализације 

Август 

 

 

 

- Усвајање плана и програма Тима за међународну 

сарадњу 

- Анализа, до сада, реализованих активности 

- Учешће на 51. Међународном сусрету деце Европе – 

Радост Европе 

Чланови 

тима 
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- Наставак сарадње са ОШ „Тоне Чуфар“ из Марибора 

- Наставак сарадње са ОШ „Свети Сава“ из Зворника, 

Република Српска 

- Реализација плана успостављања међународне 

сарадње са институцијама основног образовања 

Републике Грчке 

- Реализација плана за наставак сарадње са српском 

дијаспором из Деске 

Септембар - Припреме за учешће на Међународном сусрету деце   

Европе – Радост Европе 

- Текућа питања 

Чланови 

тима 

Октобар  -Реализација манифестације Радост Европе 

 

Чланови 

тима 

Новембар - Анализа учешћа Међународном сусрету деце Европе 

– Радост Европе 

- Припреме за студијско путовање у Републику 

Српску 

- Текућа питања 

Чланови 

тима 

Децембар - Реализација студијског путовања у Републику 

Српску 

- Текућа питања 

Чланови 

тима 

Јануар - Анализа посете Републици Српској 

- Текућа питања 

Чланови 

тима 

Април - Организација доласка ученика ОШ „Тоне Чуфар“ из 

Маробора  

- Организација доласка ученика ОШ „Свети Сава“ из 

Зворника 

- Текућа питања 

Чланови 

тима 

Мај -Анализа посете ученика ОШ „Тоне Чуфар“ из 

Марибора и ОШ „Свети Сава“ из Зворника  

Чланови 

тима 

Јун -Анализа рада Тима у протеклој школској години 

-Планирање активности за наредну школску годину 

Чланови 

тима 

 

4. .11Тим за естетско уређење школе 

       Чланови тима за естетско уређење школе 

1. Златана Ђорђевић, координатор 

2.  Мирјана Јашић,заменик координатора                        

3.  Добрица Синђелић, директор школе                                 

4.  Ана Матејић, педагог 

5.  Радица Костадиновић 

6.  Драгана Митрић 

7. Јелена Вукчевић 



  Основнa школa „Свети Сава“, Врчин, Београд             Годишњи план рада за 2021/2022. годину 
 

209 

 

Циљеви и задаци: 

 Сарадња са ликовном и еколошком секцијом 

 Спровођење превентивних мера за спречавање ширења епидемијске заразне болести 

– Covid-19 и других заразних болести 

 Организовање активности везаних за заштиту животне средине 

 Обезбеђивање простора за излагање ученичких радова 

 Организовање изложбе на одређену тему 

План рада Тима за естетско уређење школе за школску 2021/2022. годину 

Активности: Формирање тима, доношење годишњег плана рада и договор о раду 

Носиоци активности: Тим за естетско уређење 

Време реализације: Септембар – август 

 

Послови естетског уређења унутрашњег простора 

 

Активности Носиоци активности Време реализације 

Хигијенско – естетско уређење и 

одржавање учионица 

Активности одењењске 

заједнице и старешине 

Током целе школске  

године 

Активности у оквиру друштвено 

корисног рада 

Одењењске заједнице  

и одељењске старешине 

 

Током целе школске  

године 

 

Континуирано обнављање 

намештаја и опреме 

Помоћно особље Септембар, октобар, јун, јул, 

август 

Функционално опремање хола за 

презентације 

Ликовна секција млађих  Септембар, октобар 

Уређење паноа Ликовна секција, 

учитељи, предметни 

наставници, еко 

Током целе школске  

године 

 

Украшавање школе поводом 

Нове године, школске славе, 

дана школе, Дана жена 

Ликовна секција, 

учитељи, предметни 

наставници 

Децембар, јануар, мај 

Естетско уређење ентеријера 

школе и набавка нових и 

уређење постојећих схема, 

графикона, фотографија и 

репродукција уметничких дела у 

школској згради  

 

Тим за естетско 

уређење 

Новембар 

Естетско уређење (осликавање )  

стаклених површина (мурал, 

витраж ) 

Уређење и одржавање витрина и 

спортских трофеја стечених на 

такмичењима 

 

Чланови и 

руководиоци секција 

Током целе школске  

године 

 

Опремање хола цвећем и 

одржавање ходника 

Помоћно особље Током целе школске  

године 

 

Бирамо најбоље уређену Тим за естетско Мај, јун 
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учионицу - кабинет уређење 

 

Послови естетског уређења спољашњег простора 

 

Активности Носиоци активности Време реализације 

Хигијенско – естетско 

уређење и одржавање 

дворишта ( кошење траве, 

садња дрвећа и цвећа, 

чишћење и сакупљање 

отпада и папира, чишћење 

снега) 

 Одењењске заједнице,  

Одељењске старешине, 

помоћно особље, 

вероучитељи, наставници 

биологије 

 

Током целе школске  

године 

 

                                                                                                                                                      

Еколошке акције и обележавања 

Активности: Сакупљање хартије и чепова 

Носиоци активности: Еколошка секција, учитељи,предметни наставници 

Време реализације: Током целе школске године 

Предлози новина за следећу школску годину : 

o Простор за одмор и разоноду ученика ( издвојена целина у простору за одмор и 

забаву је део у коме би требало да се налазе lazy bag фотеље, лаптопови...) 

o Опремити ходнике клупама за које постоји метална конструкција 

o Акција „Уређење школског дворишта- уређење школске средине“, дан када 

садимо цвеће, Дан планете Земље 

o Сајам цвећа 

o Свесни тога колико је природно светло значајно за рад и учење, нарочито када 

ученици већи део дана проводе у школи предлог је да се угради лед осветљење 

јер је светлосни спектар ових сијалица најприближнији природном, сунчевом 

светлу, због чега и највише прија људском оку.  

o Бирамо најбоље уређену учионицу – кабинет (акција на нивоу школе) 

o Уређење простора за пријем родитеља 

o Билборд у дворишту школе – слободно стојећи рекламни пано одговарајућих 

димензија и материјала, намењен за постављање рекламних порука (вуковаци, 

ђак генерације...) 

o Све предложено треба реализовати до краја школске године. 

Предлог новог координатора/руководиоца и чланова:  

На последњем састанку  предлажено је да остане досадашњи састав руководиоца и чланова.  

Координатор тима: 

Златана Ђорђевић 

4.12  Тим за културно-забавни живот школе 

Школа врши одређену културну и јавну делатност остваривањем своје редовне   делатности у 

васпитно-образовном раду и остваривању социјалне функције. Поред тога, а у проширеним 

активностима културног садржаја и јавне делатности школе остварује и следеће задатке: 

- самостално остварује своју улогу у културном и јавном животу друштвене средине и ширем 

кругу (смотре, приредбе, такмичења, изложбе, манифестације, активности и резултатима 

школе). 

- заједничким активностима и остваривањем сарадње са родитељима, нарочито у: 

Спровођењу  превентивних мера за спречавање ширења епидемијске заразне болести – Covid-

19 и других заразних болести 

-Управљању школом (Савет родитеља), остваривању здравствене и социјалне заштите  

ученика,  остваривању  одређених  васпитних  задатака  (секције, друштвено- 
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користан рад,  помоћ ученичким организацијама и др.), школа испуњава и овај свој вид рада. 

- сарађује са надлежним општинским и градским просветним органима у остваривању 

задатака школе и ширих задатака из области основног образовања. 

- сарађује са привредним организацијама и другим институцијама, у циљу побољшања 

васпитно-образовног рада (донаторство, спонзорство појединих манифестација и наступа) 

- сарађује са културним установама у циљу побољшања васпитно- образовног рада 

(позоришта, музеји, библиотеке...) 

У школској 2021/2022. години организоваће се: 

- прослава школских празника – Дан Светог Саве  27.јануара и 19. маја Дан школе, смотре 

стваралаштва и друге предвиђене манифестације; 

- У школској 2021/2022. годиниорганизоваће се манифестације и активности према школском 

Календару значајних активности. 

 

5. ИНДИВИДУАЛНИ, ГЛОБАЛНИ ПЛАНОВИ НАСТАВНИКА  

5.1  Планови редовне наставе,  ваннаставних и осталих облика васпитно-образовног 

рада 

Глобални и оперативни планови рада наставника и учитеља за реализацију обавезних и 

изборних предмета, као и за друге облике непосредног образовно-васпитног рада са ученицима 

(допунски, додатни, индивидуализовани, припремни рад)  налазе се у архиви Педагошко-

психолошке службе наше школе и саставни су део Годишњег плана рада школе. Школски 

програм, Годишњи план рада, Школски развојни план   представљају  основу на којој сваки 

наставник и стручни сарадник планира и реализује свој рад.  

5.2  Додатна настава  

Ове активности се организују за ученике од IV до VIII разреда са посебним 

способностима, склоностима и интересовања за поједине предмете у трајању од 1 часа 

седмично, односно са по 36 часова од IV до VII разреда и са по 34 часова за ученике VIII 

разреда. Планирање садржаја и реализације овог вида васпитно-образовног рада урадиће, 

према задужењима, предметни наставници.  

5.3  Допунска настава 

Допунска настава се организује од I до VIII разреда којима је потребна помоћ у савладавању 

програма и учењу са једним часом седмично. Планирање садржаја допунске наставе ће 

извршити предметни наставници за све ученике који остваре недовољан успех. 

5.4  Припремна настава 

Припремну наставу за ученике упућене на разредни, односно поправни испит од IV до VIII 

разреда школа ће организовати пре почетка испитног рока, најмање пет дана са по два часа 

наставе у току дана по предмету. 

Припремна настава за полагање завршног испита у школи се организује током 

другог полугодишта а нарочито после завршетка наставе за ученике 8.разреда. Тада школа 

организује најмање два часа дневно припремне наставе из српског језика, математике и групе 

предмета који чине комбиновани тест (историја, биологија, географија, хемија и физика). 

 

5.5  ПРЕДЛОГ ПЛАНА ЗА ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 

ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ- ПРВИ РАЗРЕД 

Напомена: План часа одељењског старешина, свих разреда,  обухвата континуирано праћење и 

разговор са ученицима о спровођењу превентивних епидемиолошких мера  

НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

1. Кућни ред школе 

2. Израда одељењских правила (активности у вези пројекта „Школа без насиља“) 
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3. ПРИМЕНА ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ 

ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ -- COVID-19 И ДРУГИХ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ 

4. Толеранција  

5. Буквар дечјих права 

6. Бирамо име наше одељењске заједнице 

7. Песма и беџ нашег одељења 

8. Кад зазвони телефон (превенција виртуелног насиља) 

9. Бринемо о цвећу, дрвећу, дворишту... 

10. Упознавање Вука Стефановића Караџића ( посета сеоској библиотеци ) 

11. Шта је све насиље (активности у вези пројекта“Школа без насиља“) 

12. Како реагујемо на насиље (активности у вези пројекта „Школа без насиља“) 

13. Другарство је… ( читамо пословице и изреке о другарству – Народна књижевност ) 

14. Та тешка реч – извини - 

15. Лепе речи   

16. Писана и неписана правила (активности у вези пројекта „Школа без насиља“) 

17. Чега се бојим, а шта ме радује 

18. Превенција дигиталног насиља : Интернет – саѕнање и неѕнање; Игра и игрице  

19. Свети Сава – живот и дело ( Читање народних прича и приповедака из књига ) 

20. Прослава школске славе 

21. Уааа, неправда – Баскет и графити (активности у вези пројекта „Школа без насиља“) 

22. Чистоћа је пола здравља ( користимо енциклопедије позајмљене из библиотеке ) 

23. Уааа, неправда – Ко глуми, а ко не глуми, питање је сад (активности у вези пројекта  

„Школа без насиља“) 

24. Превенција дигиталног насиља – Вредности, правила, реституција (Радионица по избору) 

25. Обрадоваћу маму, баку ... 

26. Међуодељењско такмичење у рецитовању ( песмице научене из књига позајмљених из 

библиотеке) 

27. Бринемо о нашој учионици 

28. У сусрет Васкрсу  

29. Уааа, неправда – Како су настале мердевине (активности у вези пројекта „Школа без  

насиља“) 

30. Уааа, неправда – Где је добра воља да журка буде боља (активности у вези пројекта  

„Школа без насеља“ 

31. Возић правила (активности у вези пројекта „Школа без насиља“) 

32. Дан школе  

33. Бонтон ( читамо делове из књиге и говоримо из искуства ) 

34. Међуодељењска спортска такмичења 

35. Час у природи - Позвао је мај све бубе на чај 

36. Анализа успеха на крају школске године и предлози за следећу школску годину 

 

ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ- ДРУГИ РАЗРЕД 

Бр.ч Наставна јединица  Тип часа 

1.  Поново у школи– повратак у школу Обрада 

2.  Наш знак одељења– стварамо знак одељења Обрада 

3.  

ПРИМЕНА ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ШИРЕЊА 

ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ -- COVID-19 И ДРУГИХ 

ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ 

 

радионица 

4.  Мој страх– причамо о страху и како да превазиђемо страх Обрада  

5.  Моји снови–o чему често сањамо Обрада 
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6.  Моје жеље–које су нам жеље Обрада 

7.  Лица и осећања– наша осећања Утврђивање 

8.  Кад сам срећан Обрада 

9.  Д као другрство.........– како да будемо добри другари  Утврђивање 

10.  Семафор лепих речи Обрада 

11.  Како да будемо добри...– покажимо како да будемо добри једни према 

другима 

Утврђивање 

12.  Помози старијима– укојим све ситуацијама можемо да помогнемо 

старијима 

Обрада 

13.  Помоћ или нешто друго–шапутање на часу –да ли је помоћ или нешто 

друго 

Утврђивање 

14.  Мој портфолио–упознавање са портфолиом ученика Обрада 

15.  Дужности редара–које су дужности редара Обрада 

16.  Уредимо  учионицу–како да уредимо и чувамо и како да се понашамо у 

учионици и школи.Уређивање паноа 

Утврђивање 

17.  Дочекајмо Нову годину– припремили смо  одељењску приредбу и 

приказујемо родитељима 

Утврђивање 

18.  Дочекајмо Нову годину– припремили смо  одељењску приредбу и 

приказујемо родитељима 

Утврђивање 

19.  Како смо прославили празнике – представом приказујемо одлике Божића и 

Божићних празника 

Утврђивање 

20.  Празници некада и сада – представљамо представом како се некад празник 

славило, а како сада 

Утврђивање 

21.  Кад порастем бићу... – шта ће бити кад порасту, шта деца воле Обрада 

22.  Кад старији говоре – поштујемо старије када говоре Утврђивање 

23.  Реч је....... – које су нам ружне навике Утврђивање 

24.  Честитка за маму, баку –правимо честитку за маму или баку поводом осмог 

марта 

Обрада 

25.  Изабран је....... –бирамо хигијеничара у одељењу, благајника... Обрада 

26.  Чувајмо здравље – како да сачувамо своје здравље Обрада 

27.  Бавимо се спортом – зашто је добро да се бавимо спортом Утврђивање 

28.  У сусрет пролећу – чувајмо природу Обрада 

29.  Форе и фазони – први април – Дан шале Утврђивање 

30.  Мобилни телефон – како и када  користимо мобилни телефон Обрада 

31.  Хало ко је тамо? – како користимо телефон Утврђивање 

32.  Како да користим компјутер – када и како користимо компјутер Обрада 

33.  Пратим црвени кружић – које емисије треба да гледамо на телевизији Обрада 

34.  Шта треба да читам – развијамо љубав према читању Утврђивање 

35.  Научили смо – шта нам се највише допало на часовима одељенске 
заједнице током ове школске године 

Утврђивање 

36.  Желим да се представим – припремамо приредбу за крај школске године систематизација 

ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ –ТРЕЋИ РАЗРЕД 

Бр.ч Наставне јединице Тип часа 

1.  Ево нас у 3. разреду Обрада 

2.  Упознавање са распоредом часова, школским календаром,уџбеницима и 

прибором 

Обрада 

3.  
ПРИМЕНА ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ШИРЕЊА 

ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ -- COVID-19 И ДРУГИХ ЗАРАЗНИХ 

БОЛЕСТИ 

 

радионица 

4.  Ово су наша одељењска правила– радионица „Школа без насиља“ Утврђивање 

5.  Обележавање Дечје недеље Обрада 
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6.  Хуманитарна акција Друг - другу Обрада 

7.  Коме се дивим, ко су моји узори Утврђивање 

8.  Уређујемо своју учионицу Обрада 

9.  Шта нас радује, занима... Утврђивање 

10.  Вук С. Караџић - великан без премца Обрада 

11.  Та тешка реч,,извини“ – радионица „Школа без насиља“ Утврђивање 

12.  Заштита деце од дигиталног насиља;  Узнемиравање, вређање, 

омаловажавање, претње 

Обрада 

13.  ТВ и моје одрастање Утврђивање 

14.  Здрави стилови живота Утврђивање 

15.  Понашање на јавним местима Обрада 

16.  Дигитално  насиље – вредности правила реституција, радионица по избору Утврђивање 

17.  Полугодиште - какав смо успех постигли до сада Утврђивање 

18.  Свети Сава - школска слава Обрада 

19.  Заштита деце од дигиталног насиља;  Објављивање видео снимака 

физичког малтретирања 

Обрада 

20.  Толеранција - сви смо исти, а различити – радионица „Школа без насиља“ Утврђивање 

21.  Припреме за школска такмичења (у рецитовању, „Мислиша“...) Обрада 

22.  Хигијенске навике ученика Утврђивање 

23.  Ево стиже пролеће - лепо време и обавезе Утврђивање 

24.  СОС - помоћ ученицима који имају проблеме у учењу Обрада 

25.  Самостално читање и анализа дела по избору ученика Обрада 

26.  Заштита деце од дигиталног насиља;  Трачарење Обрада 

27.  Умем да... покажи шта знаш Утврђивање 

28.  У здравом телу –здрав дух - значај спорта и рекреације Обрада 

29.  Како разрешити конфликт– радионица „Школа без насиља“ Утврђивање 

30.  Моји кораци на путу до успеха Утврђивање 

31.  Поезија по избору ученика Обрада 

32.  Дан школе 19.мај Обрада 

33.  Ја имам свој став - своје мишљење - сам доносим одлуке о... Обрада 

34.  Возић правила– радионица „Школа без насиља“ Утврђивање 

35.  Какав смо успех постигли на крају 3. разреда. Утврђивање 

36.  Ближи се,ближи лето - на крају 3. разреда - ЖУРКА Утврђивање 

 

ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ- ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

 Рб.часа Наставна јединица  Тип часа 

1.  Упознавање са кућним редом школе Обрада 

2.  Одељенска правила Обрада 

3.  
ПРИМЕНА ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ШИРЕЊА 

ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ -- COVID-19 И ДРУГИХ 

ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ 

 

радионица 

4.  Спорт, рекреација и исхрана, хидратација и надзор. Деформитети 

кичменог стуба, спуштена стопала 

Обрада 

5.  Читамо и причамо Утврђивање 

6.  Прехлада, грип и бронхитис. Орална хигијена (стоматолог-предавање) Утврђивање 

7.  Утицај друштвених мрежа на развој деце Програм „Основи безбедности Обрада 
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деце“ 

8.  Анализа успеха и дисциплине ученика Утврђивање 

9.  Погледај у себе – сагледавање личних особина Обрада 

10.  Препоручујемо ТВ емисију Утврђивање 

11.  Хуманитарна акција Утврђивање 

12.  Полиција у служби грађана -Програм „Основи безбедности деце“ Обрада 

13.  Ово си ти – колико се познајемо Утврђивање 

14.  Дигитално насиље-вредности, правила, реституција.  Утврђивање 

15.  Весели час – читамо, рецитујемо, глумимо Утврђивање 

16.  Неправда, како разрешити конфликт. Програм „Основи безбедности 

деце“ 

 

17.  Та тешка реч „Извини“ Утврђивање 

18.  Прослава Нове године Утврђивање 

19.  Школска слава Свети Сава Утврђивање 

20.  Мала анкета „ Моја и твоја осећања “ Утврђивање 

 

21.  
Заштита од пожара- шта урадити. Програм „Основи безбедности деце“ Обрада 

22.  Доживљаји са зимског распуста Утврђивање 

23.  Стрес- последице и превенција Обрада 

24.  Читамо бонтон Утврђивање 

25.  Анатомске и физиолошке промене у пубертету, акне у пубертету Обрада 

26.  Односи међу половима, продужетак врсте Обрада 

27.  Пушење, алкохолизам и дрога-штетност Програм „Основи безбедности 

деце“ 

Обрада 

28.  Препоручујем другу да прочита Утврђивање 

29.  Моји кораци на путу до успеха Утврђивање 

30.  Дечије заразне болести Обрада 

31.  Прва помоћ код крварења,  сунчанице и колапса Програм „Основи 

безбедности деце“ 

Обрада 

32.  Манифестације везане за Дан школе  Утврђивање 

33.  Лепа реч и гвоздена врата отвара Утврђивање 

34.  Шта сам планирао, шта сам остварио Утврђивање 

35.  Превенција и заштита деце од трговине људима Програм „Основи 

безбедности деце“ 

Обрада 

36.  Весели час  Утврђивање 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ- ПЕТИ РАЗРЕД 
 

1. Упознавање са ученицима  

2. Кућни ред школе  

3. ПРИМЕНА ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ШИРЕЊА 

ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ -- COVID-19 И ДРУГИХ ЗАРАЗНИХ 

БОЛЕСТИ 

4. Шта су то правила и шта би се догодило да их нема  

5. Како да учимо 

6. Активности у оквиру пројекта Школа без насиља Играјмо се „Лабаду“ 

7. Шта су вредности и зашто оне траба да усмеравају понашање  

8. Исхрана, улога исхране и правилна исхрана  

9. Значај хигијене у нашем животу 
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10. Дигитално насиље – Мере заштите на друштвеним мрежама, радионица по избору 

11. Међународни дан толеранције 

12. Шта највише волим да читам 

13. Како треба да нас други прихвате  

14. Активности у оквиру пројекта Школа без насиља - Како реагујемо на насиље 

15. Анализа резултата ученика на крају првог полугодишта  

16. Активности у оквиру пројекта Школа без насиља - Писана и неписана правила 

17. Прослава школске славе  Свети Сава 

18. Шта је то пубертет – промене у пубертету 

19. Какав је мој друг/другарица – дружимо се ... 

20. Како твоји другови, родитељи и друге важне особе утичу на твоје понашање  

21. Препоручио/ла бих другу да прочита 

22. Шта бих волео да будем а шта не, зашто? 

23. Чувајмо нашу околину 

24. Предности физичке активности  

25. Активности у оквиру пројекта Школа без насиља Уа! Неправда! 

26. Дигитално насиље – Мере заштите на друштвеним мрежама, радионица по избору 

27. Прављење албума занимања 

28. Шта су то осећања и како да их правилно препознајеш 

29. Другарство и пријатељство 

30. Активности у оквиру пројекта Школа без насиља - Радионица по избору 

31. Шта то значи разумети друге  

32. Дан школе 19. мај 

33. Како процењујеш сарадњу у твом разреду 

34. Анализа целогодишњег рада и владања  

35. Игре по слободном избору 

36. План и програм рада одељенскe заједнице 

 

План и програм рада одељењског старешине 6. РАЗРЕД 

1. Кућни ред школе  

2. Како да организујем свој радни дан 

3. ПРИМЕНА ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ 

ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ -- COVID-19 И ДРУГИХ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ 

4. Јављање и мењање професионалних жеља  

5. Активности у оквиру пројекта Школа без насиља - Играјмо се „Лабаду“ 

6. Како да препознаш сопствене и туђе потребе 

7. Дигитално насиље – Трагови које остављамо на интернету -  радионица по избору 

8. Утицај друштвених мрежа на развој деце Програм „Основи безбедности деце“ 

9. Разлике и сличности између дечака и девојчица  

10. Шта је то одговорно понашање  

11. Међународни дан толеранције 

12. Превенција и заштита деце од трговине људима Програм „Основи безбедности деце“ 

13. Како да јасно изразиш сопствене потребе  

14. Активности у оквиру пројекта Школа без насиља − Како реагујемо на насиље 

15. Пушење, алкохолизам и дрога-штетност Програм „Основи безбедности деце“ 

16. Анализа постигнутог успеха на крају првог  полугодишта  

17. Како субкултура утиче на понашање  

18. Прослава школске славе  Свети Сава  

19. Како да препознаш и прихватиш сопствене вредности и ограничења  

20. Активности у оквиру пројекта Школа без насиља − Писана и неписана правила 
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21. Полиција у служби грађана -Програм „Основи безбедности деце“ 

22. Мој циљ у будућности  

23. Дигитално насиље – Трагови које остављамо на интернету -  радионица по избору 

24. Помажемо слабијима  

25. Како разрешити конфликт. Програм „Основи безбедности деце“ 

26. Мој будући позив – жеље и могућности 

27. Активности у оквиру пројекта Школа без насиља −Уа, неправда 

28. Како да поштујемо достојанство личности другог пола  

29. Заштита од пожара- шта урадити. Програм „Основи безбедности деце“ 

30. Разликујемо се у ставовима, особинама, навикама , мишљењима, потребама  

31. Дан школе 19. мај 

32. Прва помоћ код крварења,  сунчанице и колапса Програм „Основи безбедности деце“ 

33. Професионална интересовања ученика  

34. Активности у оквиру пројекта Школа без насиља −Радионица по избору 

35. Успех ученика на крају наставне године  

36. Игре по слободном избору  

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ-СЕДМИ РАЗРЕД 

1. Кућни ред школе 

2. Шта су то правила и шта би се догодило да их нема − демократија или анархија 

3. ПРИМЕНА ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ 

ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID-19 И ДРУГИХ ЗАРАЗНИХ 

БОЛЕСТИ 

4. Представљање програма  ПО за ученике и ученице (радионица за ПО) 

5. Приказивање презентације о здравој храни (пројекат: „Живи здраво – храни се  

      здраво“) 

6. Лична одговорност за сопствена осећања и поступке 

7. У свету интересовања (радионица за ПО) 

8. Активности у оквиру пројекта Школа без насиља - Играјмо се «Лабаду» 

9. Шунд литература – шта и како читаш 

10. Самоспознаја – аутопортрет (радионица за ПО) 

11. Припрема презентације о здравој храни за ученике млађих разреда  

      (пројекат:„Живи здраво – храни се  здраво“) 

12. Односи међу половима  

13. Болести зависности – опасност 

14. Какав/каква сам у тиму (радионица за ПО) 

15. Активности у оквиру пројекта Школа без насиља 

16. Исхрана, улога исхране и правилна исхрана  

17. Анализа резултата на крају првог полугодишта  

18. Ја за десет година (радионица за ПО) 

19. Активности у оквиру пројекта Школа без насиља - Писана и неписана правила 

20. Проблеми одрастања и породица  

21. Слика савременог света рада (радионица за ПО) 

22. Прикупљање и начин обраде информација о школама и занимањима             

(радионица за ПО) 

23. Како твоји родитељи, другови и друге важне особе утичу на твоје понашање  

24. Припрема за интервју (радионица за ПО) 

25. Дигитално насиље – Реаговање у случају дигиталног насиља, радионица по иѕбору 

26. Спровођење интервјуа (радионица за ПО) 

27. Активности у оквиру пројекта Школа без насиља - Уа, неправда 

28. Експерти у нашој школи (радионица за ПО) 

29. Осврт на резултате информисања (радионица за ПО) 
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30. Неспоразуми са другима и наставницима и како и решити  

31. Евалуација програма професионалне оријентације за 7. разред (радионица за ПО) 

32. Дан школе 19. мај 

33. Пријатељство и љубав  

34. Разликујемо се у ставовима, особинама, навикама, мишљењу, потребама  

(Активности у оквиру пројекта Школа без насиља) 

35. Анализа резултата – предлози за оцене на крају наставне године  

36. Шта значи сарађивати са другима 

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ/ОСМИ РАЗРЕД 

1. Упознавање ученика са школским  календаром, распоредом часова и обавезама које 

им предстоје током школске године 

2. Избор представника одељенске заједнице, Ђачког парламента, њихове  дужности 

3. Тестирање за професионалне способности – подршка ученицима при упису у средњу 

школу 

4. Представљање програма ПО (радионица за ПО) 

5. Графикон интересовања (радионица за ПО) 

6. Тестирање за професионалне способности – подршка ученицима при упису у средњу 

школу 

7. Активности у оквиру пројекта „Школа без насиља“− Играјмо се „Лабаду“ 

8. Превенција дигиталног насиља: Друштвене мреже могућности и ризици 

9. Тестирање за професионалне способности – подршка ученицима при упису у средњу 

школу 

10. Какав сам на први поглед (радионица за ПО) 

11. Моја очекивања (радионица за ПО) 

12. Крај првог класификационог периода – анализа успеха 

13. Активности у оквиру пројекта „Школа без насиља“- Како реагујемо на насиље 

14. Мрежа средњих школа (радионица за ПО) 

15. Превенција дигиталног насиља: Мере заштите на друштвеним мрежама 

16. Крај првог полугодишта– анализа успеха 

17. Активности у оквиру пројекта „Школа без насиља“- Писана и неписана правила 

18. Тестирање за професионалне способности – подршка ученицима при упису у средњу 

школу 

19. Сазнајем са интернета куда после ОШ (радионица за ПО) 

20. Путеви образовања и каријере (радионица за ПО) 

21. Тестирање за професионалне способности – подршка ученицима при упису у средњу 

школу 

22. Опис занимања помоћу мапе ума (радионица за ПО) 

23. Испитивање ставова (радионица за ПО) 

24. Активности у оквиру пројекта „Школа без насиља“- Уа, неправда! 

25. Превенција дигиталног насиља: Трагови које остављамо на интернету 

26. Избор занимања и приходи (радионица за ПО) 

27. Тестирање за професионалне способности – подршка ученицима при упису у 

средењу школу 

28. Остварујемо учење путем реалних сусрета (радионица за ПО) 

29. Превенција дигиталног насиља: Реаговање у случају дигиталног насиља 

30. Трећи класификациони период – анализа 

31. На разговору у предузећу (радионица за ПО) 

32. Моја одлука о школи и занимању (радионица за ПО) 

33. Дан школе 19.мај 

34. Активности у оквиру пројекта „Школа без насиља“- Час осмеха ( музика, 

имитације,..) 
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6.6 КИНЕСКИ ЈЕЗИК – реализоваће се у складу са Планом превентивних 

епидемиолошких мера и одлукама Тима за школе  

Упоредо са продубљивањем размене са Кином у политичкој, економској и културној 

области у Србији се већ годинама учи кинески језик.  Програм је обухватао ученике  

средњих школа, а са све већом заинтересованошћу и растом ентузијазма за учење кинеског 

језика, програм је намењен и ученицима основних школа. 

  Наша школа се труди да својим ученицима увек понуди нове, актуелне садржаје, 

те смо и овога пута, великим ангажовањем и  успостављајући сарадњу са Амбасадом НР 

Кине успели да организујемо учење кинеског језика као факултативног предмета  за 

ученике наше школе. 

 Када организација образовно-васпитног рада омогући  реализацију наставе кинеског језика  

часове ће водити  професорка кинеског језика, студент на размени. 

 

Unit 

单元 

Topic 

话题 

Lesson 

课程 

1. Hello 

你好 

Daily Greetings 

日常问候 

1. Introduction 

2. Hello，Goodbye ! 

3. Initials of Chinese Pinyin  

4. Finals of Chinese Pinyin 

5. Tones and Chinese Syllables 

6. Sorry,  Nevermind. 

2. Thank you 

谢谢你 

Expression of Thanks 

表达感谢 

7. Thankyou， You’re welcome 

8. New words, phrases 

9. Conversations 

10. Strokes of Chinese characters 

11. Singel-Component Characters 

12. Dialogue practice 

3. What’s your name 

你叫什么名字 

Self Introduction 

自我介绍 

13. Name，What’syour name? 

14. New words, phrases 

15. Conversations 

16. Stroke order 

4. She is my Chinese 

teacher 

她是我的汉语老师 

Asking for Identity 

询问身份 

17. She/ He; Mine 

18. New words, phrases 

19. Conversations 

20. Singel-Component Characters 

21. Paper folding (折纸) 

5. Her daughter is 20 

years old this year 

她女儿今年二十岁 

Numbers and Age 

数字和年龄 

22. Numbers, How old are you? 

23. New words, phrases 

24. Conversations 

25. Singel-Component Characters 

6. I can speak Chinese 

我会说汉语 

The Modal Verb “会” 

能愿动词“会” 

26. I can…… 

27. New words, phrases 

28. Conversations 

29. Singel-Component Characters 

7. What’s the date today 

今天几号 

Exoression of a Date 

日期的表达 

30. Date：day, month, year 

31. New words, phrases 

32. Conversations 

33. Singel-Component Characters 



  Основнa школa „Свети Сава“, Врчин, Београд             Годишњи план рада за 2021/2022. годину 
 

220 

 

8. I’d like some tea 

我想喝茶 

The Modal Verb “想” 

能愿动词“想” 

34. I want…… 

35. New words, phrases 

36. Conversations 

37. Singel-Component Characters 

38. Papercutting (剪纸) 

9. Where does your son 

work 

你儿子在哪儿工作 

The Verb “在” 

动词“在” 

39. Direction: Up, down, left, right 

40. New words, phrases 

41. Conversations 

42. Singel-Component Characters 

10. Can I sit here 

我能坐这儿吗 

The Moral Verb “能” 

能愿动词“能” 

43. The “有”Sentence : indicating 

existence 

44. New words, phrases 

45. Conversations 

46. Singel-Component Characters 

11. What’s the time now 

现在几点 

Expression of Time 

时间的表达 

47. Time: hour, minut 

48. New words, phrases 

49. Conversations 

50. Singel-Component Characters 

12. What will the 

weather be like 

tomorrow 

明天天气怎么样 

Expression of Feeling 

表达感受 

51. The Interrogative Pronoun “怎么样” 

52. New words, phrases 

53. Conversations 

54. Singel-Component Characters 

55. Kicking Jianzi (踢键子) 

13. He is learning to 

cook Chinese food 

他在学做中国菜呢 

“在……呢” Used to 

Indicate an Action in 

Progress 

“在……呢”表示动作正在进行 

56. I am v+ing 

57. New words, phrases 

58. Conversations 

59. Singel-Component Characters 

14. She has bought quite 

a few clothes 

她买了不少衣服 

“了”Indicating Occurrence 

or Completion. 

“了”表示发生或完成 

60. I have done sth 

61. New words, phrases 

62. Conversations 

63. Singel-Component Characters 

15. I came here by air 

我是坐飞机来的 

The structure 

“是……的”：used to 

emphasize time, place or 

manner 

64. We met in September, 2019. 

65.New words, phrases 

66.Conversations 

67.Singel-Component Characters 

68. Weaving Chinese Knots(编织中国结) 

16. General revision 

总复习 

Review 69. Listening 

70. Speaking 

71. Reading 

72. Writing 

 

6. НАСТАВА У ПРИРОДИ, ЕКСКУРЗИЈЕ, 

ПОСЕТЕ,  ИЗЛЕТИ  И КАМПОВИ  

 

 Припрема и реализација: 

-  Апостоловић Данијела, професор историје 

-  Љиљана Кнежевић, професор разредне наставе 

-  Драгана Митрић, професор географије 

-  Tатјана Ковачевић, секретар  
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-  Станојевић Вера, рачунополагач 

-  Костадиновић Душица, благајник 

-  Представник Савета родитеља 

-  Представник ђачког парламента 

-  Представник извођача екскурзије 

 

 Екскурзија, излет, настава у природи, кампови, обилазак културно историјских 

установа, споменика у месту и околини, шетња Врчином ради упознавања околине, одлазак у 

позоришта и посета биоскопа, гостовања позоришних група, посета месној библиотеци или 

галерији, одлазак до Авале, организовање разних свечаности у школи, организовање 

такмичења и кампови су облици образовно-васпитног рада који се остварују ван наставе. Циљ 

је савладавање и усвајање дела наставног плана непосредним упознавањем појава и односа у 

природној и друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа 

која су у вези са делатношћу школе, као и рекреативно-здравствени опоравак ученика. 

 

НАСТАВА У ПРИРОДИ И ЕКСКУРЗИЈЕ 

Екскурзије ће бити организоване у складу са Правилником o организацији и остваривању 

наставе у природи и екскурзије у основнојшколи (Службени гласник РС, бр. 30/2019 од 

25.04.2019. године) 

Стручно веће за разредну наставу, одељењска и стручна већа школе предложила су програм 

екскурзиј анаставничком већу, ради разматрања и усвајања. Савет родитеља дао је сагласност 

на програме следећих екскурзија: 

ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 1. и 2. РАЗРЕДА 

Заједничка једнодневна екскурзија.  

Путни правац: Врчин - Крушедол – Сремски Карловци – Петроварадин – Фрушка гора – Врчин 

 Садржај:  Обилазак манастира Крушедол, задужбине династије рода Бранковића 

  Обилазак Сремских Карловаца 

  Одлазак до Петроварадинске тврђаве, разгледање панораме Новог Сада 

 Посета  Природњачком музеју, кратак предах на Иришком венцу 

 

ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 3. и 4. РАЗРЕДА 

Заједничка једнодневна екскурзија.  

Путни правац: Врчин -манастир Ћелије или Лелић – Бранковина – Ваљево – Врчин 

Садржаји: 

- Упознавање са прошлошћу и културном баштином отаџбине 

- Посета имању манастира Ћелије или Лелић 

- Уочавање облика рељефа краја 

- Обилазак спомен кућа знаменитих људи краја: породица Ненадовић, Десанке 

Максимовић 

- Обилазак гроба Десанке Максимовић и упознавање са изгледом старе школе и 

начином рада у њој 

 

ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА 5. РАЗРЕДА 

Једнодневна екскурзија. 

Путни правац: Врчин – Деспотовац – манастир Манасија – Ресавска пећина – водопад 

Лисине – Врчин 

Садржаји: 
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- Деспотовац: посерта Парку Макета 

- Манастир Манасија: посета задужбини деспота Стефана Лазаревића и упознавање 

са радом Ресавске школе 

- Ресавска пећина: обилазак прве уређене пећине у Србији 

- Водопад Лисине (Велики бук): обилазак извора у подножју планине Бељанице   

ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА 6. РАЗРЕДА 

Дводнодневна екскурзија. 

Путни правац: Врчин – манастир Ковиљ – Зобнатица – Суботица – Палићко језеро - Нови 

Бечеј – Стари Бечеј - дворац Дунђерски – Врчин 

Садржаји: 

- посета манастиру Ковиљ когајепопредањуосноваоСветиСава у 13. Веку 

- посета Зобнатици и упознавање ученика са ергелом и хиподромом централним 

деловима туристичко-рекреативног комплекса 

- обилазак Суботице, најсевернијег града у Републици Србији 

- обилазак Палићког језера значајног туристичког центра Војводине 

- обилазак Новог и Старог Бечеја и упознавање са њиховом историјом 

- упознавање ученика са дворцем Дунђерски (Фантаст) који је подигао Богдан 

Дунђерски у периоду од 1919. до 1923. године 

 

ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА 7. РАЗРЕДА 

Дводневна екскурзија. 

Путни правац: Врчин – Смедерево – Сребрно језеро – Голубац – Лепенски Вир – Кладово 

– ХЕ Ђердап – Неготин – Зајечар – Гамзиград – Гамзиградска бања - Параћин – Врчин 

Садржаји: 

- Смедерево: посета Смедереву и обилазак чувене тврђаве, друге српске 

средњовековне престонице на обали Дунава, коју је деспот Ђурађ Бранковић 

подигао на почетку своје владавине 

- Сребрно језеро: обилазак Сребрног језера, бисера великоградишке регије, некада 

рукавца Дунава а данас једног од најлепших језера у Србији 

- Голубац:посета Голупцу и обилазак средњовековне тврђаве, споменика културе од 

изузетног значаја, која се налази на десној обали Дунава код уласка у Ђердапску 

клисуру 

- Лепенски Вир: обилазак Лепенског Вира, једног од највећих и најзначајнијих 

мезолитских и неолитских археолошких налазишта, које датира из старијег каменог 

доба 

- Кладово: обилазак града 

- ХЕ Ђердап: посета ХЕ Ђердап I и Ђердап II и упознавање ученика са Националним 

парком Ђердап 

- Неготин: обилазак Неготина и његових културно-историјских знаменитости, родне 

куће Стевана Мокрањца и куће хајдук Вељка Петровића 

- Зајечар 

- Гамзиград: посета археолошком локалитету „Гамзиград“, и обилазак царске палате 

из римског доба Феликс Ромулијане 

- Гамзиградска бања: обилазак Гамзиградске бање 

- Параћин: обилазак града 

 

ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА 8. РАЗРЕДА 

Дводневна екскурзија. 

Путни правац: Врчин – Чачак - Овчарско-кабларска клисура – Златибор – Мокра Гора – 

Тара – Врчин 
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Садржаји: 

- Овчарско-кабларска клисура: упознавање „Српске Свете Горе“ и посета 

манастирима Благовештење и Ваведење 

- Златибор: обилазак Стопића пећине, посете музеју Старо село Сирогојно и 

тематском парку „El Paso city“ на Водицама 

- Мокра гора: обилазак Мећавника 

- Шарган: упознавање са туристичко-музејском железницом и вожња возићем 

„Ћиром“ 

- Тара: упознавање са природним лепотама Таре и посета манастиру Рача, 

задужбини краља Драгутина 

- Кремна: посета кући пророка Тарабића 

- ХЕ Перућац: упознавање ученика са Бајином Баштом и акумулационим језером 

Перућац 

- Врело 365 (река Година): посета најкраћој реци у Србији 

 

Време извођења екскурзија: од септембра 2021. до маја 2022. године  

Екскурзију финансирају родитељи. 

 

НАПОМЕНА: Могућа су мања одступања од предвиђеног плана али не и од путног правца. 

Одступања се односе на евентуалне препоруке од стране Савета родитеља или Школског 

одбора. 

 

НАСТАВА У ПРИРОДИ 

Стручно веће за разредну наставу предложило је програм наставе у природи наставничком 

већу, ради разматрања и усвајања. Савет родитеља дао је сагласност да се настава у природи за 

ученике од 1. до 4. разреда реализује на Златибору.  

Трајање: 7 дана  

Време реализације: од септембра 2021. до маја 2022. године 

 

7. ПЛАНОВИ РАДА УЧЕНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

7.1 Ученички парламент 

Ученички парламент је законом загарантована формална институција, која ученицима 

омогућава активност ради заступања интереса свих ученика у школи, као и учешће ученика у 

доношењу одлука које се њих непосредно тичу. 

 Због чега је значајно постојање Ученички парламента у нашој школи: 

Гарантује основне слободе и права ученика; омогућава лични развој ученика; пружа 

могућност колективног одлучивања; доприноси побољшању атмосфере и живота у школи; 

доприноси развоју партнерства са наставницима, сарадницима, директором, органима школе; 

прилика за сарадњу и уважавање различитих аргументација и ставова; учење и усвајање 

демократских знања и вредности; прихватање различитости; омогућава развој демократске 

културе; омогућава бољу и квалитетнију комуникацију; подстиче доношење заједничких 

одлука прихватљивих за све стране. 

План рада 

Септембар: 

1. Избор представника 7 и 8 разреда; конституисање Ученичког парламента  

2. -Спровођење превентивних мера за спречавање ширења епидемијске заразне болести – 

Covid-19 и других заразних болести 

3. Упознавање са Статутом и Пословником о раду Ученичког парламента 
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4. Разматрање Предлога Плана Ученичког парламента  

5. Договор о начину функционисања Ученичког парламента, избор представника за рад у 

Органу управљања, Наставничком већу, Савету родитеља и Дечијем савезу 

6. Програм Школа без насиља  

7. Правила понашања ученика  

8. Безбедност у школи 

9. Однос ученик - наставник 

10. Активности у оквиру пројекта „Школа без насиља“ 

Октобар: 

1. Давања мишљења и предлога стручним органима, Органу управљања, Савету 

родитеља и директору о правилима понашања у школи, годишњем програму рада, 

школском развојном плану, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на 

спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у 

школи и ван њ 

2. Истраживање о квалитету односа између ученика и наставника у школи 

3. Организација културно забавног живота у школи 

4. Сарадња са Ученичким парламентима других школа  

5. Сарадња са управом школе 

6. Упознавање са правила по којима се одвија живот и рад у школи 

7. Активности у оквиру пројекта „Школа без насиља“ 

Новембар: 

1. Успех и дисциплина ученика у протеклом периоду  

2. Активније учешће ученика у доношењу важних одлука за рад школе 

3. Закључци о изведеним екскурзијама  

4. Посета биоскопу 

5. Развијање умећа комуникације 

6. Активности у оквиру пројекта „Школа без насиља“ 

Децембар: 

1. Успех и дисциплина ученика на крају првог полугодишта 

2. Болести зависности и контактне болести, предавање на тему Hiv/Aids 

3. Професионална оријентација- тест професионалних интересовања 

4. Новогодишње и божићне свечаности 

5. Припреме за квалификациони испит 

6. Припреме за школску славу Свети Сава 

Фебруар: 

1. Разматрање односа међу ученицима у наставном процесу и ванаставним активностима 

2. Предлози за превенцију насиља у школи 

3. Предлог стручним органима школе о могућим изменама и допунама организације рада 

у школи 

4. Остала питања  

Март: 

1. Болести зависности 

2. Контактне болести 

3. Унапређење комуникације и атмосфере унутар школе 

4. Разговор са председником Општине 

Април: 

1. Успех и дисциплина ученика у протеклом периоду 

2. Улепшавање амбијента школе 

3. Активности у оквиру Сајма образовања 

4. Реализација програма Школа без насиља  

5. Договор око прославе другарске вечери осмог разреда 
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6. Припреме за квалификациони испит   

Мај: 

1. Давања мишљења и предлога стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља 

и директору о правилима понашања у школи, годишњем програму рада, школском 

развојном плану, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и 

другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње 

2. Квалификациони испит - припремна настава 

3. Остварени резултати на такмичењима 

4. Мишљење о ђаку генерације, наградама и похвалама 

5. Другарско вече 

Координатор Ученичког парламента: Душан Петровић 

 

7.2 Клуб ученика „Истраживачи“ 

Ученички парламент је размотрио и усвојио предлог оснивања „Клуба ученика“ основне 

школе „Свети Сава“ у Врчину. 

Циљ овог пројекта је јачање поверења између ученика и наставника, јачање свести о 

нераскидивој вези између тела и духа, јачање самопоуздања и одговорности према средини и 

здрављу, одговорно учешће у демократском друштву, унапређивање вештина сарадње, 

комуникације и решавања проблема, подстицање предузимљивости и орјентације ка 

предузетништву,  као и активно учешће у унапређивању школе као животног простора у коме 

треба да уживају и ученици и професори.  

 

У клубу ће бити реализовано 8 радионица и 10 других активности: 

1. Састанак ради формирања скупштине и организације рада клуба; Спровођење 

превентивних мера за спречавање ширења епидемијске заразне болести – Covid-19 и 

других заразних болести 

2. Иницијална анкета  

3. Новинари и фоторепортери - радионица 

4. Рачунарска радионица за ученике са предзнањем  

5. Презентација ученика у Power Point програму 

6. Design for Change – пројекат  

7. Баш је лепо бити различит – радионица 

8. Креација и живот – радионица  

9. Дебата - радионица 

10. Језик и савремена култура –радионица 

11. Састанак скупштине клуба 

12. Кад порастем бићу.... - радионица 

13. Сусрети са професијама 

14. Здравље и забава – радионица 

15. Дан у природи 

16. Завршна анкета 

 

Радионице укључују до 20 ученика.   

Активности у Клубу ученика ''Истраживачи'' заснивају се на интересовања и потребама 

ученика, а према предлозима и одлукама чланова клуба, као и на врсти и специфичности 

овогодишњег друштвеног ангажмана за који се одлучи скупштина клуба.  

Клуб ученика '' Истраживачи''  ће у оквиру пројекта користи сву савремену техничку 

опрему и остала средства и помагала, којима располаже. 



  Основнa школa „Свети Сава“, Врчин, Београд             Годишњи план рада за 2021/2022. годину 
 

226 

 

У реализацији плана рада Клуба учествоваће Милена Петровић, професорка енглеског језика 

и Александра Гајачи, професорка немачког језика , а значајну улогу ће имати и ангажман 

родитеља-сарадника.  

Поред ученика , наставника и стручних сарадника, реализатори активности ће бити и 

родитељи. 

Циљ овог пројекта је јачање поверења између ученика и наставника, јачање свести о 

нераскидивој вези између тела и духа, јачање самопоуздања и одговорности, као и активно 

учешће у унапређивању школе као животног простора.  

Координатор рада Клуба ученика ''Истраживачи'' je наставник немачког језика, Александра 

Гајачки, професорка немачког језика и књижевности.  

7.3.Вршњачки тим –План рада 

„Моја школа-школа без насиља“ 
Р.б. Активности носиоци Време 

1. 1.  Формирање Вршњачког тима 

2.  Школског тима 

3.  Моја шкoла и моје жеље 

Кординатори за 

Вршњачког тима и  

Кординатори за УП 

IX 

2.  Обука Школског тима: 

1.  Радионице: Врсте насиља, 

2.  Ненасилно решавање сукоба, 
3.  Етикетирање, 

4.  Медијација,  

5.  Правила и реституција,  

6.  Жеље и потребе,  
7.  Права и одговорности 

 Кординатори  

 и ППС 

 

3. 1.  Анимирани филм за ученике 1. разреда  

2.  Превентивне радионице за ученике 5. разреда 
(Интернет) 

Наставници разредне 

наставе Одељењске 
старешине 5. разреда 

X, XI  

 

4. 1.  Упознавање са Планом заштите ученика од 

насиља 

Спровођење превентивних мера за спречавање 

ширења епидемијске заразне болести – Covid-

19 и других заразних болести 

2.  Деловање Тима за заштиту деце од насиља-

презентација 
     на сајту школе 

3.  Процедуре поступања при појави насиља 

4.  Интервентне мере и нивои поступања 

5.  Улога Вршљачког тима у решавању појава 
насиља-медијатори 

Одељењске старешине 

Новинарска секција 

Вршњачки тим 
Кординатори 

XI, XII 

5. 1.  Нова заједничка одељењска и школска 

правила-у учионицама и школи  
2.  Школска правила за текућу школску годину 

Вршљачки тим,  

Школски тим 
Ученички Парламент, 

Одељењске старешине 

X 

8. 1.  Конкурс за текст у одељењу или групи 

ученика 
2.  Представа на победнички текст 

Наставници, Вршњачки 

тим и драмска секција 

V-VI 

9. 1. Игре без граница-за сва одељења, Васкршњи 

маскенбал 

ВТ, Шкоски тим, 

Кординатори, ОС 

IV-V 

10. 1.  Отворити кутију поверења 
2.  Шта ми смета у школи 

3.  Кутак који ми даје заштиту 

Вршњачки тим 
Одељењске заједнице 

Месечно 

11. 1.  Зближавање ученика и колектива 

2.  Развоју другарства и пријатељства 

Наставници појединих 

области, 

У току 

године 
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3.  Развој става емпатије  

4.  Позитиван став према успеху других ученика 

 

Школски тим,  

Ученички парламент 

13. 1.  Дани толеранције 
2. Сајт школе-промоција позитивних вредности 

код ученика 

4. Анкета – избор фер-плеј става, догађаја 

Школски тим,  
Вршњачки тим 

Парламент , 

 

III, IV 
 

XI-VI 

14. Реализација Радионица за Вршњачки тим Вршњачки тим и 
координатор 

II-VI 
 

15. Анализа и  резултати рада у протеклој школској 

години 

Школски тим VI 

16. Програм „Школа без насиља“ Анкета за ученике Сви ученици од првог до 

осмог разреда 

VI 

   

 

 

8. ПЛАНОВИ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ИЗ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА  

8.1  

План Тима за професионалну оријентацију 

Време АКТИВНОСТ НОСИЛАЦ ПОСЛА 

IX 

 
- Избор модела имплементације ПО, креирање акционог 
плана његове имплементације и информисање родитеља, 

ученика и свих органа управљања школе (Наст. веће, 

Педагошки колегијум, Савет родитеља, Школски одбор, 

Ученички парламент) 
- Добијање сагласности родитеља за учешће деце у 

пројекту ПО 
-Подучавање наставника о садржају и начину реализације 
радионица 
- Презентација и  мотивисање ученика 7. и 8. разреда за 

учешће у пројекту путем презентација, пано, излагања, 
дискусије 
- Реализација радионица за ПО: 
* Представљање програма ПО за ученике и ученице 

Тим за ПО 
 

 

 

 
Тим за ПО 

 

Тим за ПО 
 Тим за ПО 

Одељ. стар. 7. разр. и тим за 

ПО 
ЧОС 7. разред 

- Реализација радионица за ПО: 
* Графикон интересовања 

- Формирање Вршњачког тима ПО за 2019/2020. Годину 
- Израда програма рада Вршњачког тима ПО за 2019/2020. 

Год. 
 

 Одељ. стар. 8. разр. и тим за 
 ПО 

ЧОС 8. разред 

X - Уређивање и опремање кутка за професионалну  
оријентацију 
- Реализација радионица за ПО: 
 *У свету интересовања  

Тим за ПО и уч. 7. и 8. 

разреда 
Координатор тима за ПО и 

вршњачки тим за ПО 

Координатор тима за ПО и 
вршњачки тим за ПО 

Одељ. стар. 7. разр. и тим за       

ПО 

ЧОС 7. разред 
 

 - Реализација радионица за ПО: 
 
 * Самоспознаја – то сам ја 
 

Одељ. стар. 8. разр. и тим за 

ПО 

ЧОС 8. разред 
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- Организација и реализација Менторског састанка за 
школе на општини Гроцка 

Тим за ПО наше школе као 
МОШ и тимови БОШ школа 

- Реализација плана рада Вршњачког тима за ПО Координатор тима за ПО и 

Вршњачки тим за ПО 

XI 
 

 - Реализација радионица за ПО: 
  

  * Самоспознаја – аутопортрет 

Одељ. стар.7. разр.  и тим за 
ПО 

ЧОС 7. разред 

 - Реализација радионица за ПО: 
  * Моја очекивања 
 * Мрежа средњих школа 
 

Одељ. стар. 8. разр. и тим за 
ПО 

ЧОС 8. разред 

ЧОС 8. разред 

- Рад на ПО услузи Тим за ПО 

XII 

 

- Реализација радионица за ПО: 
 * Какав/каква сам у тиму 

Одељ. стар. 7. разр. и тим за 

ПО 

ЧОС 7. разред 

- Реализација радионица за ПО: 
* Слика савременог света рада и кључне компетенције за 

занимање  
*Образовни профили у средњим школама 
* Сазнајем са интернета куда после основне школе 
- Психолошко испитивање способности и особина 

личности ученика 8. разреда 

Одељ. стар. 8. разр. и тим за 

ПО 

ЧОС 8. разред 
ЧОС 8. разред 

ЧОС 8. разред 

Одељ. стар. 8. разр. и тим за 

ПО 
Психолог школе 

- Реализација програма рада Вршњачког тима за ПО Координатор тима за ПО и 

вршњачки тим за ПО 

- Реализација радионица за ПО: 
 
*Моја очекивања – родитељски састанак 7-их разр. 

Одељ. стар. 7. разр. и тим за 
ПО 

  Одељ. стар. и тим за ПО  

- Рад на ПО услузи 
Тим за ПО 

I - Реализација радионица за ПО: 
* Ја за десет година 
* Слика савременог света рада 
 

Одељ. стар. 7. разр. и тим за 

ПО 

ЧОС 7. разред 
ЧОС 7. разред 

- Рад на ПО услузи Тим за ПО 

- Реализација плана рада Вршњачког тима за ПО Координатор тима за ПО и 

Вршњачки тим за ПО 

- Реализација радионица за ПО: 
* Захтеви занимања – способности и контраиндикације 
* Опис занимања помоћу мапе ума 
- Психолошко испитивање способности и особина 
личности ученика 8. разреда 

Одељ. стар. и тим за ПО 
ЧОС 8. разред 

ЧОС 8. разред 

Психолог школе 

II - Реализација радионица за ПО: 
 
* Прикупљање и начин обраде информација о школама и 

занимањима 
 

Одељ. стар7. разр. и тим за 

ПО 

ЧОС 7. разред 
 

 

 - Реализација радионица за ПО: 
 * Критеријум за избор школе 

Одељ. стар. 8.  и тим за ПО 
ЧОС 8. разред 

 

- Психолошко испитивање способности и особина 

личности ученика 8. разреда и проф. саветовање 
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- Организација и реализација Менторског састанка за 
школе на општини Гроцка 

Тим за ПО наше школе као 
МОШ и тимови БОШ школа 

- Реализација програма рада Вршњачког тима за ПО Координатор тима за ПО и 

Вршњачки тим за ПО 

III - Реализација радионица за ПО: 
* Припрема за интервју  
* Спровођење интервјуа 

 

Одељ. стар. 7. разр. и тим за 
ПО 

ЧОС 7. разред 

ЧОС 7. разред 

- Реализација радионица за ПО: 
* Избор занимања и приходи 
* Припрема за реалне сусрете  

Одељ. стар. 8.  и тим за ПО 

ЧОС 8. разред 

ЧОС 8. разред 

- Психолошко испитивање способности и особина 

личности ученика 8. разреда и проф. саветовање 
Психолог школе 

- Експерти у нашој школи 
- Представници средњих школа код нас у гостима 

Стручњаци из разних 

области 
Представници средњих 

школа 

- Реализација заједничке ПО акције са другим школама на 

локалу 
Тим за ПО наше школе као 

МОШ и тимови БОШ школа 

- Реализација програма рада Вршњачког тима Координатор тима за ПО и 
Вршњачки тим за ПО 

IV 

 

- Реализација радионица за ПО: 
 
* Експерти у нашој школи 
* Осврт на резултате информисања 

Одељ. стар. 7. разр. и тим за 

ПО 

ЧОС 7. разред 
ЧОС 7. разред 

 

- Реализација радионица за ПО: 
* Остварујемо учење путем реалних сусрета 
* Документација за реалне сусрете 
* Рефлексија учења у оквиру реалних сусрета  

 

Одељ. стар. 8.  и тим за ПО 

ЧОС 8. разред 
ЧОС 8. разред 

ЧОС 8. разред 

 

- Активности и посете поводом Дана девојчица 
- Активности и посете поводом Дана дечака 

Тим за ПО, уч. 7. и 8. 

разреда и њихове одељ, 

старешине 
Тим за ПО, уч. 7. и 8. 

разреда и њихове одељ, 

старешине 

-Остваривање контаката са:средњом школом, привредом, 
Националном службом за запошљавање... 
- Реализација реалних сусрета – интервјуи, распитивање у 

предузећима, школама, испробавање праксе, посета Сајму 
образовања, Дану отворених врата  у средњим шк. 

Тим за ПО, уч. 7. и 8. 
разреда и њихове одељ, 

старешине 

Тим за ПО, уч. 7. и 8. 
разреда и њихове одељ, 

старешине 

- Реализација програма рада Вршњачког тима Координатор тима за ПО и 

Вршњачки тим за ПО 

- Психолошко испитивање способности и особина 
личности ученика 8. разреда и проф саветовање 

Психолог школе 

V 

 

 

- Реализација радионица за ПО: 

* Евалуација програма професионалне орјентације  

за 7.р 

Одељ. стар. 7. разр. и тим за 

ПО 

ЧОС 7. разред 

- Реализација радионица за ПО: 

* Обука за конкурисање 
* Моја одлука о школи и занимању 

Одељ. стар. 8.  и тим за ПО 

ЧОС 8. разред 

ЧОС 8. разред 
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Програм професионалне оријентације се у нашој школи реализује почевши од првог разреда 

јер је веома битно да се од самог почетка школовања ученици упознају са светом рада и да 

постану свесни својих интересовања, жеља и способности. 

I-IV разред 

На основу досијеа који се отвара при упису у школу врши се континуирано праћење 

психофизичког развоја ученика од стране психолога, педагога школе и учитеља. 

Професионално информисање и усмеравање ученика врши се кроз све видове васпитно 

образовног рада: кроз редовну наставу, додатни рад, секције, ученичке екскурзије. 

Кроз остваривање програмских садржаја формира се позитиван став према радним обавезама 

у породици и школи. 

Саветодавним радом са родитељима указује се на њихову улогу у праћењу развоја деце, 

неговању позитивног става према учењу и раду и формирању радних навика. 

V РАЗРЕД 

Наставља се континуирано праћење развоја психо-физичког развоја ученика од стране 

психолога, педагога школе и предметних наставника у оквиру предмета који предају.  

Информисање ученика о занимањима која су повезана са наставним садржајима 

одговарајућих предмета, мотивисање за рад и учење 

Тема: „Чиме бих волео да се бавим“ час одељ. старешине/фебруар 

Актуелизирање наставе и повезивање садржаја са животом (приликом припремања за час или 

приликом рада) наставник бира садржаје који указују на одређено занимање у области 

предмета који предаје. 

Оспособљавање ученика за програмирање својих дневних обавеза и радних задатака, 

планирање и коришћење слободног времена (ЧОЗ и ЧОС) 

У раду са родитељима и даље инсистирати на неговању радних навика у породици и навика 

учења. 

VI РАЗРЕД  

Тема: „Шта бих желео да будем кад одрастем“ час одељењнског старешине/април 

Ликовни и литерарни радови на тему професионалне оријентације. 

Утврђивање склоности и интересовања за бављење одређеним пословима кроз додатни рад и 

слободне активности. 

Упознавање ученика са значајним факторима успешног избора занимања (ЧОС) 

 Професионално усмеравање и откривање талентованих ученика од стране предметних 

наставника 

Упознавање родитеља са задацима професионалног васпитања и усмеравања ученика овог 

узраста, о потреби постепеног повећања обима обавеза у породици у односу на раније године 

(на родитељским састанцима). 

 

 

 

 

 

 

- Реализација реалних сусрета – интервјуи, распитивање у 
предузећима, школама, испробавање праксе, посета Сајму 

образовања, Дану отворених врата  у средњим шк. 

Тим за ПО, уч. 7. и 8. 
разреда и њихове одељ, 

старешине 

 

Координатор тима за ПО и Вршњачки тим Координатор тима за ПО и 
Вршњачки тим за ПО 

- Психолошко испитивање способности и особина 

личности ученика 8. разреда и проф. саветовање 

Психолог школе 
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8.2 Планрада-ПријатељидецеопштинеГроцка 

ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА - КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ  2021/2022. 

Септембар 

 

 

 

Ликовни конкурс  у оквиру програма Дечје недеље 

 

 

Октобар 

 

ДЕЧЈА НЕДЕЉА  

-прва недеља октобра 

Новембар ОДЕЉЕЊСКА И ШКОЛСКА ТАКМИЧЕЊА: 

„ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ– ДЕМУС 1„Бирамо 

најраспеванијеодељење”, „Златна сирена”- солопевачи, Мали вокални 

састави – дуети, терцети и квартети. 

ШКОЛСКА ТАКМИЧЕЊА( прва половина месеца) и 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ( друга половина месеца): 

*ПЕСНИЧКИ СУСРЕТИ ДЕЦЕ И МЛАДИХ” – такмичења младих 

песника 

 

Децембар,јануар 1.ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА – ДЕМУС 1: 

„ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ :„Бирамо најраспеваније одељење”, 

„Златна сирена”- соло певачи, Мали вокални састави – дуети, терцети и 

квартети. 

2. ОДЕЉЕЊСКА И ШКОЛСКА ТАКМИЧЕЊА: 

ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ– ДЕМУС 2 :Групе певача;Мали 

инструментални састави; Оркестри, Хорови 

 

Фебруар 1. ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА- ДЕМУС 2: 

„ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ: ДЕМУС 2 :Групе певача;Мали 

инструментални састави; Оркестри, Хорови 

2..ОДЕЉЕЊСКА И ШКОЛСКА ТАКМИЧЕЊА: 

„ПЕСНИЧЕ НАРОДА МОГ”/Рецитатори 

4.ШКОЛСКА ИЗЛОЖБА  

« МАЛИ ПЈЕР» 

Март 1. ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА: 

„ПЕСНИЧЕ НАРОДА МОГ”/Рецитатори 

2.  ГРАДСКА ТАКМИЧЕЊА РЕЦИТАТОРА(март, април): 

Смотра рецитатора «ПЕСНИЧЕ НАРОДА МОГ» 

3.ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ: 

Демус„Златне сирене Београда“ и мали вокални састави 

4. ОПШТИНСКА ИЗЛОЖБА  

« МАЛИ ПЈЕР» 

Април ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА: 

*“ФЕСТИВАЛ КРАТКИХ ДРАМСКИХ ФОРМИ”  дечје и драмске групе 

основних и средњих школа 

*“ПОЗОРИШНЕ ИГРЕ ДЕЦЕ И МЛАДИХ”-драмске секције основних и 

средњих школа 

*“ВАСКРШЊЕ ЧАРОЛИЈЕ – 

У СУСРЕТ УСКРСУ” – ликовни конкурс 

ГРАДСКА ТАКМИЧЕЊА: 

*“ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ”:Групе певача; Мали 

инструментални састави; Оркестри; Хорови; 
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РЕПУБЛИЧКO ТАКМИЧЕЊE: 

* РЕЦИТАТОРА: 

 «ПЕСНИЧЕ НАРОДА МОГ» 

Мај ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА: 
Ликовни конкурс „Упознајмо птице“ и отварање изложбе дечијих радова 

ГРАДСКА ТАКМИЧЕЊА: 

*“ФЕСТИВАЛ КРАТКИХ ДРАМСКИХ ФОРМИ“ 

„ФЕСТИВАЛ МАЛИХ ДЕЧЈИХ СЦЕНА” 

дечје и школскедрамскегрупе 

*“ПОЗОРИШНЕ ИГРЕ ДЕЦЕ И МЛАДИХ” 

драмскесекцијеосновних и средњихшкола 

*ДЕЧИЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ -ДЕМУС. РЕВИЈА ПОБЕДНИКА-

Концерт Музичког Стваралаштва Деце Београда 

*ИЗЛОЖБА ДЕЧИЈИХ РАДОВА насталинарадионицаматокомраспуста 

Јун 1. ГРАДСКА ТАКМИЧЕЊА: 

„ЂАЧКА ПЕСНИЧКА СУСРЕТАЊА”/”ЂАЧКИ ПЕСНИЧКИ СУСРЕТИ  

”2. РЕПУБЛИЧКА ТАКМИЧЕЊА: 

„ПОЗОРИШНЕ ИГРЕ ДЕЦЕ И МЛАДИХ” 

3.РЕВИЈА ПОБЕДНИКА 

ПДГ задржавају право допуне и измене Календара заједничких активности за сваку школску 

годину. Све планиране активности биће реализоване у складу са тренутном епидемиолошком 

ситуацијом и подложне су изменама и  

Општа мисија и циљ Пријатеља деце општине Гроцка је да доприноси промоцији и 

остварењу права детета и стварању услова за безбедно и срећно детињство, за поштовање 

положаја детета у друштву, за слободан и хармоничан развој деце у духу наше традиције и 

Конвенције о правима детета. Организује активности за децу (стваралачке, игровне, техничке, 

рекреативне, хуманитарне...).  

8.3 ПЛАН ЗДРАВСТВЕНЕЗАШТИТЕ УЧЕНИКА   

  Стицање знања, формирање ставова и понашања ученика у вези са здрављем и здравим 

начином живота и развојем хуманизације односа међу људима   

Унапређивање хигијенских и радних услова у школи и елиминисање утицаја који штетно 

делују на здравље.  

Спровођење превентивних мера за спречавање ширења епидемијске заразне болести – Covid-19 

и других заразних болести. 

Остваривање активног односа и узајамне сарадње школе, породице и заједнице на развоју, 

заштити и унапређењу здравља ученика  

 

Об
ла

ст 

Садржај рада 

I-IV разред V-VIII разред 

И
зг

р
ађ

и
в
ањ

е 

са
м

о
п

о
ш

то
в
ањ

а
 

Сазнавање о себи 
Изграђивање селф-концепта 

Правилно вредновање понашања 

Препознавање осећања 

Свест о сличностима и разликама наших 

акција, осећања, изгледа 
Евидентирање промена у развоју, 

формирање културног идентитета 

Проналажење начина за превазилажење 
психолошких проблема 



  Основнa школa „Свети Сава“, Врчин, Београд             Годишњи план рада за 2021/2022. годину 
 

233 

 

Об

ла

ст 

Садржај рада 

I-IV разред V-VIII разред 
З

д
р

ав
а 

х
р

ан
а 

Утврђивање сопствених потреба за храном и 
њихов однос са растом и развојем 

Разноврсна исхрана 

Препознавање различитих физичких 
способности и фаза у развоју организма 

Време за јело, оброци 

Формирање навика у вези са правилном 

исхраном 

Испитивање фактора који утичу на навике о 

правилној исхрани 

Формирање основних ставова у погледу 
исхране 

Балансирање хране са енергетским 

потенцијалом 

Бр

иг

а  
о 

те

лу 

Стицање основних хигијенских навика: 

прање руку, купање, хигијена уста и зуба, 

хигијена одевања и хигијена становања 

Развијање личне одговорности за бригу о 

телу: коси, устима, носу; чистоћа тела, брига 

о одећи, здраве навике, непушење 

Ф
и

зи
ч

к
а 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

зд
р
ав

љ
е
 

Налажење задовољства у физичким 

активностима 
Стицање базичних способности 

покретљивости 

Игра 

Значај одмарања 

Примењивање физичких способности у 
дневним активностима: 

Развијање позитивних ставова за 

прикладност 
Коришћење времена и рекреације 

Избор активности, спортова и клубова за 

вежбу 

Б
и

ти
 з

д
р
ав

 

Утврђивање здравог понашања 

Спровођењепревентивнихмеразаспречава

њеширењаепидемијскезаразнеболести – 

Covid-19 и другихзаразнихболести 

Потреба за одмором 

Спавање и релаксација 
Начини за савладавање лаких здравствених 

проблема 

-

Спровођењепревентивнихмеразаспречава

њеширењаепидемијскезаразнеболести – 

Covid-19 и другихзаразнихболести 

Научити како да се спречи болест: 

Природне одбране организма 

Спречавање инфекција 
Суочавање са развојним страховима и 

анксиозношћу 

Б
ез

б
е
д
н

о
 

п
о
н

аш
ањ

е 

Научити основна правила о безбедности у 

кући, школи и заједници 

Спровођењепревентивнихмеразаспречава

њеширењаепидемијскезаразнеболести – 

Covid-19 и другихзаразнихболести 

Безбедно кретање у саобраћају 

-

Спровођењепревентивнихмеразаспречава

њеширењаепидемијскезаразнеболести – 

Covid-19 и другихзаразнихболести 

Стицање поуздања у опсегу активности: 

безбедност у саобраћају, хитне 

интервенције, безбедно понашање 

О
д
н

о
си

 с
а 

д
р

у
ги

м
а 

Упознати се са односима у породици и 

пријатељима: 

Склапати пријатељства са другом децом. 

Сарађивати у породици и школи 
Савладавати конфликтна и туђа 

нерасположења 

Савладати широк дијапазон интеракција са 
људима различитих узраста, културе и 

традиције 

Оспособити ученике да разумеју потребе и 

осећања других водећи рачуна о њима, 

прихватајући и поштујући различите 

традиције 
Адаптирати се на промене у социјалним 

односима 
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Об

ла

ст 

Садржај рада 

I-IV разред V-VIII разред 

Х
у

м
ан

и
 

о
д

н
о

си
 м

еђ
у

 

п
о

л
о

в
и

м
а 

Оспособити ученике да: 
Перципирају индивидуалне разлике међу 

половима 

Сарађују са супротним полом 
Науче да помажу другима када је то 

потребно 

Оспособити ученике да: 

Правилно препознају своја осећања 
Спознају физичке разлике међу половима 

Стекну позитивне ставове и позитивно 

вреднују супротан пол 

П
р

ав
и

л
н

о
 

к
о

р
и

ш
ћ

ењ

е зд
р

ав
ст

в
е

н
и

х
 

сл
у

ж
б

и
 

Упознавање и први контакти са лекаром, 
стоматологом, медицинском сестром, 

здравственим установама, болницама, 

домовима здравља 

Откривање да одговарајуће службе пружају 
здравствену помоћ појединцу, организацији, 

различити, социјалним групама, заједници у 

целини 

У
л
о

га
 з

а 

зд
р

ав
љ

е 

за
је

д
н

и
ц

е 

Знати сачувати здраву околину 

Допринети здрављу околине 
Чувати животну средину 

Открити начине социјалне интеракције са 

људима из заједнице 

 

Александра Бојанић, наставник физичког васпитања и  

сарадник педијатар Дома здравља 

 

8.4 План социјалне заштите ученика 

ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТИ, ПРОГРАМА  

- сарадња Центра за социјални рад и школе у пружању социјалне заштите ученика 

(дописи, лични контакт) 

- пружање помоћи ученицима с потешкоћама у понашању, те ученицима с евидентираним 

прекршајима и/или казненим делима – обрада, смештај у установу или неки други 

облици третмана  

- пружање помоћи васпитно-запуштеним или угроженим ученицима, ученицима који 

долазе из непотпуних  породица или породица с проблематичним односима (конфликтне 

породице) 

- упознавање и праћење социјалних прилика ученика и помоћи деци тешких породичних 

услова-упућивање у остваривање социјално-заштитних мера 

- утврђивање социоекономског статуса родитеља  

- упућивање родитеља на начине остварења права  

- упућивање родитеља на извршење родитељских обавеза  

- НАМЕНА АКТИВНОСТИ, ПРОГРАМ И ПРОЈЕКТА 

Намена активности је уз сарадњу Центра за социјалну рад пружање помоћи ученицима 

и родитељима у остваривању плана социјалне заштите, као и пружање помоћи и помоћи 

ученицима с поремећајима у понашању и породицама са социопатолошким појавама 

(злостављање, занемаривање, алкохолизам, итд.). 

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ, ПРОГРАМА И ПРОЈЕКТА, ЊИХОВА ОДГОВОРНОСТ 

- стручни сарадници  

- радници Центра за социјалну заштиту 

- ученици са потешкоћама у понашању 

- ученици који долазе изнепотпуних породица 

- родитељи 

- учитељи 

Носиоци активности су стручни сарадници школе који откривају и идентификују 

социјални проблем, те информишу путем дописа или личним контактом радника Центра за 
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социјалну рад који вођен налазом и мишљењем школе, одлази на терен, преиспитују 

породичну ситуацију, те уз помоћ различитих законских мера пружају социјалну заштиту 

ученицима и њиховим породицама.  

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ, ПРОГРАМА И ПРОЈЕКТА 

Начин реализације активности се одвија најпре у школи где стручни сарадници уз 

сарадњу учитеља откривају социјални проблем независно о томе да ли је повезан с 

понашањем ученика и чланова његове породице. Стручни сарадници тада путем дописа 

обавештавају Центар за социјалну рад, који уважавајући налазе и мишљење школе, одлазе 

на терен, преиспитују породичну ситуацију, обављају информативне разговоре с ученицима 

и члановима њихових породица. Када утврде потребне чињенице реализирају одређене 

социјалне и законске мере и пружају социјалну заштиту ученицима и њиховим породицама. 

У циљу ефикасније сарадње школе и Центра за социјални рад, социјални радник одлази у 

кућне посете породици ученика који долазе из ризичних услова живљења. Планира се и 

долазак радника Центра за социјалну рад у школу, где се током индивидуалних разговора с 

родитељима, али и на родитељским састанцима, на којима су присутни и одељењске 

старешине, покушава да реши проблем. 

 

ПРОТОКОЛ АКТИВНОСТИ, ПРОГРАМА И ПРОЈЕКТА 

Опсервација и идентификација ученика с одређеним социјалним проблемима се у 

школи одвија свакодневно. Најпре стручни сарадници проблем покушају да реше уз 

сарадњу родитеља (службеним позивима у школу и информативним разговорима), а 

уколико нема резултата, по потреби током школске године, шаљу дописе Центру за 

социјалну рад, укључују Центар за социјалну рад у решавање одређеног проблема.  

НАЧИН ВРЕДНОВАЊА И НАЧИН КОРИШТЕЊА РЕЗУЛТАТА ВРЕДНОВАЊА 

Начин вредновања се састоји од пружања помоћи социјално угроженим ученицима, 

праћењу њихових промена у понашању и уклањању социјално угрожавајућих и ризичних 

узрока из социјалне околине ученика. Врло је важна повратна информација Центра за 

социјалну рад школи и континуирано праћење случаја као и одржавање конференције 

случаја. 

8.5   План заштите животне средине 
Заштита и унапређење животне средине има за циљ стицање знања о друштвеним, 

природним, привредним и техничким појавама и токовима који преображавају, обогаћују или 

угрожавају животну средину. 

 Васпитни задаци су: 

- развијање позитивног односа према природи и природом и радом створеним 

            вредностима, 

- оплемењивање уже и шире средине, 

- стицање знања о биолошким, физичким, хемијским, историјским, географским, 

производно-техничким обележјима природе и насељене средине, 

- стицање одговарајућих знања и формирање правилног односа према уређивању школе, 

насеља, култивисању расада и неговању паркова, 

- уређење школског дворишта и одржавање спомен – обележја. 

Васпитање за хуманизацију односа међу људима и половима има задатке: 

- васпитање ученика за једнако вредновање способности и резултата рада оба пола, ради 

сузбијања предрасуда о инфериорности једног пола, 

- изграђивање свести о природном односу човека према човеку, 

- развијање другарских осећања, међусобног уважавања и поштовања друге личности, 

- упознавање са улогом љубави и полности у животу човека, 

- свакодневно дружење са вршњацима, међусобно помагање и одређено одрицање ради 

пружања могућности да се и други оствари у раду и игри, 

- учење да се пажљиво и до краја саслуша други, 
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- развијање потребе за учешћем у акцијама солидарности, 

- стицање навика пажљивог односа према млађим друговима, старијим и немоћним 

особама. 

У реализацију овог програма, поред одељенских старешина, предметних наставника, 

руководилаца секција, стручних сарадника и сарадника Вршњачког тима, укључени су и 

спољни сарадници из општинске организације Црвеног крста 

8.6 План школског спорта и спортских активности  

Програм се одвија током целе школске године кроз многобројна спортска и 

рекреативна дешавања – крос, турнири, такмичења, итд. Програм се реализује 

кроз стандардне програме секција – спортска, рукометна, одбојкашка, мали 

фудбал, атлетика, оријентиринг, итд. Посебна пажња ове године се поклања 

реализацији програма школског спорта кроз пројектне активности „ Превенција 

ризичних понашања кроз спорт и едукацију, До успеха заједно“. Све планиране 

активности су у оквиру Календара значајних активности школе. 

 

8.7   План културних активности школе 

Школа врши одређену културну и јавну делатност остваривањем своје редовне   делатности у 

васпитно-образовном раду и остваривању социјалне функције. Поред тога, а у проширеним 

активностима културног садржаја и јавне делатности школе остварује и следеће задатке: 

- самостално остварује своју улогу у културном и јавном животу друштвене средине и 

ширем кругу (смотре, приредбе, такмичења, изложбе, манифестације, активности и 

резултатима школе). 

- заједничким активностима и остваривањем сарадње са родитељима, нарочито у: 

Управљању школом (Савет родитеља), остваривању здравствене и социјалне заштите  

ученика,  остваривању  одређених  васпитних  задатака  (секције, друштвено-користан рад, 

помоћ ученичким организацијама и др.), школа испуњава и овај свој вид рада. 

- сарађује са надлежним општинским и градским просветним органима у остваривању 

задатака школе и ширих задатака из области основног образовања.  

- сарађује са привредним организацијама и другим институцијама, у циљу побољшања 

васпитно-образовног рада (донаторство, спонзорство појединих манифестација и наступа) 

- сарађује са културним установама у циљу побољшања васпитно- 

образовног рада 

(позоришта, музеји, библиотеке...) 

У школској 2021/2022.  години организоваће се манифестације и активности према школском 

Календару значајних активности. 

8.8 ПланактивностиЦрвеногкрста 
Месец Садржај рада 

IX Наставак реализације Пројекта „Основна школа – темељ културе давалаштва крви“ 

Акција солидарности: Друг – другу  

X Учешће у акцији: Солидарност на делу  

Реализације Пројекта „Основна школа – темељ културе давалаштва крви“ 

XI реализације Пројекта „Основна школа – темељ културе давалаштва крви“  

XII Организовање зимовања за социјално најугроженије деце у Одмаралиштима Црвеног 

крста  

Обележавање Светског дана борбе против AIDSa 

реализације Пројекта „Основна школа – темељ културе давалаштва крви“ 

I, II IV разреда на тему: Шта знам о Црвеном крсту  

реализације Пројекта „Основна школа – централно место за промоцију добровољног 

давалаштва крви у локалној заједници“  

здравствено-васпитни рад 

III Организовање обуке за ученике четвртог разреда за општинско такмичење за 4. разреде: 

„Шта знамо о Црвеном крсту“  
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 Предавање на тему: „Превенција болести зависности“  

 реализације Пројекта „Основна школа – темељ културе давалаштва крви“ 

IV,V Здравствено-васпитни рад: Болести зависности и Болести прљавих руку  

 Организовање обука екипа прве помоћи и реалистичког приказа повреда, стања и 

обољења  

 

8.9 План сарадње са породицом 
 

Циљ: 

Организовати облике активности који ће : 

- подићи на виши  ниво партнерство родитељи-школа ;  (дељење обавеза и циљева  за  

 васпитање ученика. 

- пружити помоћ и подршку  родитељу  

Задаци : 

- развој складног деловања породице и школе у  образовању и васпитању ученика 

- развој трајне и квалитете сарадња родитеља и школе 

- остваривање позитивне  интеракцију  наставник-родитељ 

- редовно информисати  родитеље  о променама у васпитању и образовању ученика 

Ове школске године заживео је и КЛУБ РОДИТЕЉА чиме је додатно оснажена сарадња са 

породицом. 

КЛУБ РОДИТЕЉА ШК.2021/2022. 

1/1 Александра Ненеадовић Петровић Марина 

1/2 Милан Маринковић Ива Јовковић 

1/3 Марковић Бојана Срђан Торбица 

2/1 ЈеленаМарковић КатаринаБајић 

2/2 ЈованаЂокић ДраганаКрантић 

2/3 ЈасминаМаринковић ПетарСимоновић 

3/1 БраниславаТријић Драгана Митровић 

3/2 Ивана Крантић Ивана Стекић 

3/3 Сања Станковић Ивана Исидоровић 

4/1 Јелена Ћустић Јелена Апостоловић 

4/2 Јелена Ђорђевић Драган Шкипина 

4/3 Светлана Јеремић Јелена Станковић 

4/4 Зорица Вагић Катарина Вагић 

5/1 Свичевић Мирјана Петровић Габријела 

5/2 Сузана Ољача Гигов Сандра 

5/3 Наумовић Јасна Млађеновић Саша 

6/1 АлександарЦветиновић МирјанаПавловић 

6/2 ИгорМатејић СнежанаВагић 

6/3 МајаМаринковић БраниславаТријић 

7/1 Весна Анђелковић Мирјана Петровић 

7/2 Виолета Тасић Сузана Тасић 

7/3 Наташа Митић Светлана Маринковић 

7/4 Оливера Стекић Новела Рајић 

8/1 Љубомир Гулан СветланаМаринковић 

8/2 Биљана Ђорић Јелена Радић 

8/3 Драгана Митровић Јованка Теофиловић 
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ПЛАН РАДА Клуба 

 

Облик сарадње Садржај Задужени за 

реализацију 

Време 

1. Индивидуални  

разговори, 

информисање 

Информације о условима 

понашању ученика у 

породици, школи, успеху, 

напредовању 

Одељењске 

старешине 

-поједини 

наставници на 

захтев 

одељенског 

старешине или 

родитеља 

-сваке седмице, 

један термин 

- по посебном 

договору 

2.Одељењски 

родитељски састанци 

- упознавање са 

наставним планом и 

програмом, уџбеницима, 

наставницима, облицима 

и методама рада , кућним 

редом  школе (права и 

обавезе  свих учесника),  

процеса у школи 

Одељењске 

старешине 

Септембар , 

новембар, 

децембар,  

април,  

мај-јуни 

3.Разредни  

одељењски састанци  

(1 до 4 разред) 

одељењски састанци  

(5 до 8 разред) 

- упознавање са  Школом 

- организацијом , 

условима,  

кућном реду,..... 

- договор са родитељима 

око  програма и 

реализације екскурзија 

Одељењске 

старешине, сви 

предметни 

наставници,  

директор,  

педагог,  

психолог 

Септембар (1. 

раз) 

- април-мај 

(4. и завршни 8. 

разред) 

4.Саветодавни рад са 

родитељима ученика 

чија деца имају  

тешкоћа у понашању и 

учењу 

Различити облици  

саветодавног рада  у 

зависности од проблема,  

информација 

Педагог, 

психолог 

Према 

потребама  

родитеља 

5.Заједнички  састанак 

мањих група родитеља   

и ученика са 

наставницима 1-4.,  

5.-8 разреда   

са  три  и више слабих 

оцена 

- информације о узроцима 

неуспеха (породица и 

школа), последицама по 

општи успех на крају 

школске године, 

утврђивање мера у 

породици 

-обавеза родитеља, 

школе, наставника 

Директор,  

наставници 

одељењских 

већа,  

педагог,  

психолог  

Фебруар 

6.Портфолио едукација 

и информисање 

родитеља-кутак  за 

родитеље 

Избор садржаја савета 

намењених родитељима 

Педагог,  

психолог са 

ученицима 

Од октобра -

двомесечно 

6.Деловање Савета 

родитеља 

према  дефинисаној 

улози  у Закону  о 

основама система 

Задужени  

наставник 

координатор 

Од окробра  до 

јуна 
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васпитања и образовања 

 

7. Учешће родитеља  у 

Органу управљања,  

Према правилницима и 

програмима ових тела 

Родитељи 

чланови  ових 

тела  и  

координатори 

Од септембра   

до јуна 

8.Учешће родитеља у 

презентацијама 

стваралаштва  и  

активности  ученика  и 

наставника 

Према планираним  

активностима секција, 

организација, наставника 

Заинтересовани 

родитељи  и 

наставници 

координатори 

рада  секција, 

наставници који 

врше 

презентације 

Према 

програму 

секција и 

презентација   

9. Отворени  дан (врата 

) код директора школе 

Директор  Разговор 

директора са  

родитељима  на  

иницијативу 

родитеља 

Други 

понедељак у 

месецу, по 

најави и 

договору 

 

8.10 Сарадња са стручним институцијама, надлежним установама, друштвеном 

средином и локалном самоуправом у 2021/2022.години 

 

Подразумева сарадњу са образовним, здравственим, социјалним, научним, културним и 

другим установама које доприносе остваривању циљева и задатака образовно-васпитног рада 

школе: 

- Сарадња са Школском управом Београд 

- Сарадња са Министарством просвете, науке и технолошког развоја 

- Завод за унапређивање и Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања 

- Сарадња са основним школама градске општине Гроцка 

- Сарадња са ГО Гроцка 

- Месна заједница Врчин 

- Предшколска установа „Лане“ Гроцка, Врчин 

- Основна музичка школа „Невена Поповић“ 

- Сарадња са Домом здравља 

- Сарадња са Центром за социјални рад општине 

- Сарадња са МУП-ом општине, града 

- Сарадња са организацијом „Пријатељи деце“ ,Црвеним крстом, Центром за права 

детета и осталим дечјим организацијама. 

- Народна библиотека „Илија Гарашанин“ Гроцка- Врчин 

- Сарадња са културно-образовним институцијама у циљу реализације културне и јавне 

делатности школе 

- Учешће у организованим облицима размене искуства са наставницима и сарадници 

- Учествовање у истраживањима научних, просветним и другим установама 

- Осмишљавање програмских активности за унапређивање партнерских односа 

породице, школе и локалне самоуправе у циљу подршке развоја ученика 

- Сарадња са канцеларијом за младе и комисијама на нивоу локалне самоуправе које се 

баве унапређивањем положаја деце и ученика 
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8.11 План превенције  малолетничке деликвенције и заштита ученика од 

насиља 

План ће се реализовати кроз редовну наставу, часове одељ. старешине, секције, 

предавања (стручњаци из области медицине - спољни сарадници) , трибине на тему 

„Штетности коришћења ПАС-а“. 

Циљ 
разред 

носиоци 

активности 

Стицање основних хигијенских навика 
I-IV 

Одељењске 

старешине 

Опасности неправилног и нестручног коришћења 

лекова 
I-IV 

Одељењске 

старешине 

Упознати ученике са појавом да неки млади користе 

ПАС 
V-VIII 

Одељењске 

старешине 

Штетност ПАС-а и безнадежна будућност особа 

које их користе 
V-VIII 

Одељењске 

старешине 

Развити ниво знања и навика код ученика који ће 

им омогућити да кажу „НЕ“ када се нађу у 

ситуацији да им се понуди ПАС 

V-VIII 

Одељењске 

старешине 

Задаци 

Развијање одговорног односа према здрављу  

Улога правилне исхране и здравог начина живота 

на правилно функционисање организма 

Наставник биологије, стручни 

сарадници,  наставник физичког и 

здравственог васпитања 

Штетност алкохола и дувана на организам Наставник биологије, стручни 

сарадници,  наставник физичког и 

здравственог васпитања 

Родитељски стилови као модел понашања, улога 

породице у формирању здравих стилова живота. 

Одељењски старешина, стручни 

сарадници, родитељи 

Стресови и пробеле ми тинејџера Одељењски старешина, стручни 

сарадници, родитељи 

Поштовање закона прописа и правила понашања 

Шта су правила и вредности, шта је одговорно 

понашање 

ППС „радионице“ 

/током године 

Јачање самопоуздања  и критичког мишљења/ 

Вештине за адолесценцију  

ППС „радионице“ 

/током године 

Зашто је погрешно користити психоактивне 

сусптанце 

Предавач: лекар из ДЗ Гроцка / 

време - октобар 

Како препознати и одолети притиску да се почне са коришћењем дроге или ПАС-а 

Утицај културе и субкултуре вршњака на понашање  

АктОдељењски старешина, 

Наставник грађанског, 

одељ.старешина, стручни 

сарадници 

Како потреба да нас други прихвате утиче на 

понашање  

Радионица ППС,ЧОС, дискусија 

Наставити сарадњу са радницима у полицији и 

социјалној служби који је задужен за пружање 

помоћи школи 

Цео колектив 

Информисање родитеља о порасту насиља међу 

школском децом и укључивање родитеља у рад на 

сузбијању оваквог понашања 

Разредне старешине, директор 

школе  
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Кроз радионице, уз посебно ангажовање ризичне деце, реализоваће се следећи 

програмски задаци:  

Олакшавање процеса прилагођавања на школу и подстицање социјалне интеграције , 

Подстицање развоја свести о себи,  

Развијање оптималних стратегија за решавање индивидуалних проблема,  

Развијање комуникативне способности , вештина ненасилне комуникације и конструктивног 

решавања сукоба: Учионица добре воље, Умеће одрастања 

Вође радионица: педагог, психолог школе, одељењске старешине.  

 

План остваривања: на часовима одељењског старешинства 

Садржај рада Разред Месец 

Хигијена учионица I IX 

Брига о здрављу треба да постане свакодневна навика I X 

Значај физичке активности, правилно држање тела, правилно 

коришћење лекова 

II XI 

Шта смо прочитали, гледали на ТВ, чули о здрављу и хигијени III IX 

Појам заразних болести, настајање, ширење и мере заштите IV IX 

Чиниоци који угрожавају живот и здравље IV XII 

Штетност ПАС-а и последице по особе које га користе V II 

Развијање свести о штетности конзумирања алкохола, дувана и 

наркотика 

VI V 

Упитник којим се долази до правог пресека стања у школи VII X-XI 

Наркомани међу школском децом, Рећи НЕ када им се понуди 

ПАС 

VII II-III 

Упитник на нивоу општине VIII X-XI 

Болести зависности и учешће и борби против њих VIII II-III 

8.12 План  превенције насиља, злостављања, занемаривања и превенција 

других облика ризичног понашања-Програми за развој, мир и толеранцију 

Циљеви: 

Упознати што већи број деце и одраслих (родитеља и наставника) са Конвенцијом о правима 

детета. 

Протумачити права и одговорности везане за та права. 

Створити услове за усвајање и  уношење дечјих права у свакодневни живот. 

Омогућити и подстицати учешће деце у остваривању Конвенције. 

Мотивисати одрасле и децу на заједничке активности (које ће омогућити остваривање 

нарушених дечјих права) 

Ублажити трауме и пропусте који су настали у време миграција. 

Помоћи социјализацији и интеграцији избеглица. 

Начини реализације: 

Кроз активности у оквиру „ Дечје недеље“ 

Кроз одељењске заједнице 

II-IV разред 

Игре из приручника за примену „Буквара дечјих права“ аутора Љубице Бељански-

Ристић 

(1. Буквар  дечјих... 2. Ко је Мргуд; 3. Хвалим се имам име; 4. Тражим, дајем, примам; 5. Нећу 

да будем сам; 6. Следи крила птице; 7. Растимо.) 

IV разред 

Припрема приредбе за пријем првака (из Буквара) 
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V-VI разред 

Радионице из приручника за примену „Буквара дечјих права“ аутора Љубице 

Бељански-Ристић  

(Како се зове ово право; Који је број ово право; Које врсте ово право; Жеље и потребе; 

Отпори и препреке). 

VII-VIII разред  

Радионица из приручника за примену „Буквара дечјих права“ аутора Љубице 

Бељански-Ристић(Било једном једно место). 

Кроз секције у 1 до 4 разреда 

Ликовна секција - бојење картица дечјих права, израда илустрација за дечја права. 

Литерарна и рецитаторска - учење песама из Буквара и писање радова на тему дечјих права. 

Музичка секција - певање песама из Буквара. 

Кроз секције у 5 до 8 разреду 

Еколошка секција - спровођење акције уређења школског дворишта и рад на оплемењивању 

учионица зеленилом. 

Ликовна секције - израда илустрација дечјих права и организовање изложбе радова. Израда 

плака за најављене акције. 

Литерарна и новинарска секција -  

Кроз рад родитељског клуба 

- Представник Савета родитеља 

Организовање радионица 

            

Списак уџбеника за школску 2021/2022. годину 

 

 

ПРВИ    РАЗРЕД 

Српски језик 

- З. Б. Гаврић, М. Ковачевић, Маша и Раша – игра словима, Буквар,  Klett  

- Р. Жежељ, Маша и Раша – различак, Читанка, Klett 

Математика 

- Б. Поповић, Н. Вуловић, П. Анокић, М. Кандић, Математика (уџбеник – I, II, III и IV део), Klett 

Свез око нас 

- С. Благданић, З. Ковачевић, С. Јовић, Свет око нас (уџбеник и радна свеска – I и II део), БИГЗ 

школство                                                                                    

Музичка култура 

- Г. Стојановић, Музичка култура, Завод за уџбенике 

Ликовна култура 

- Р. Бошковић, П. Вујошевић, Ликовна култура 1, Завод за уџбенике 

Енглески језик 

- S. Lannuzzi, Family and Friends (уџбеник са електронским додатком), Нови Логос 

 

ДРУГИ РАЗРЕД 

Српски језик 

-М. Димитријевић, Читанка, Вулкан издаваштво 

- В. Мишић, В. Вукомановић Растегорац, Уџбеник, Вулкан издаваштво 

- М. Димитријевић, В. Мишић, В. Вукомановић Растегорац, Радна свеска, Вулкан издаваштво 

- В. Вукомановић Растегорац, В. Мићић, Латиница, Вулкан издаваштво 

Математика 

-Н. Малиновић Јовановић, Ј. Малиновић, Математика 2, Уџбеник (I и II део), Вулкан издаваштво 

-Н. Малиновић Јовановић, Ј. Малиновић, Математика 2, Радна свеска (I и II део), Вулкан 

издаваштво  
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Свет око нас 

-Д. Златић, М. Вујовић, Свет око нас 2, Уџбеник, Вулкан издаваштво 

-Д. Златић, М. Вујовић, Свет око нас 2, Радна свеска, Вулкан издаваштво                                                                          

Музичка култура 

- М. Обрадовић, Музичка култура 2, Уџбеник, Вулкан издаваштво 

Ликовна култура 

- С. Младеновић, Ликовница 2, Вулкан издаваштво  

Енглески језик 

  - N. Simmons, „Family and Friends, Starter, second edition, Нови Логос 

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

Српски језик 

- З. Цветановић, Д. Килибарда, Читанка, БИГЗ школство 

- З. Цветановић, Д. Килибарда, Радна свеска, БИГЗ школство 

- М. Стакић, Граматика, БИГЗ школство  

Математика 

- Б. Јовановић, Ј. Русић, Н. Николић Гајић, Математика 3, Уџбеник (I и II део), БИГЗ школство 

- Б. Јовановић, Ј. Русић, Н. Николић Гајић, Математика 3, Радна свеска, БИГЗ школство 

      Музичка култура 

- М. Ђачић, Музичка култура 3, БИГЗ школство 

Ликовна култура 

- К. Селаковић, М. Ђорђевић, Ликовна култура 3, БИГЗ школство 

      Природа и друштво 

- С. Благданић, З.Ковачевић, С. Јовић, А. Петровић, Природа и друштво, Уџбеник и радна свеска (I 

и II део), БИГЗ школство  

Енглески језик 

-  N. Simmons, „Family and Friends 1 – Second edition, Уџбеник и радна свеска, Нови   Логос 

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

Српски језик 

- М. Димитријевић, Читанка, Вулкан издаваштво 

- Д. Милићевић,  С. Р. Николов,                      К. Колаковић, А. Петровић , Граматика, Вулкан издаваштво 

- М. Димитријевић,  Радна свеска уз читанку, Вулкан издаваштво 

- Д. Милићевић, С. Р. Николов,    К. Колаковић, А. Петровић, Радна свеска уз  Граматику, Вулкан 

издаваштво   

Математика 

- Н. Малиновић Јовановић,  Математика, Вулкан издаваштво   

- Н. Малиновић Јовановић, Радна свеска (уџбенички комплет), Вулкан издаваштво   

Музичка култура 

- М. Ђачић,  Музичка култура, БИГЗ школство 

Ликовна култура 

- К. Селаковић, Ликовна култура, БИГЗ школство 

Природа и друштво    

- В. Бојовић, Д. Тривић, В. Богдановић,  В. Ковачевић, Природа и друштво (I и II део), Вулкан 

издаваштво   

Енглески језик 

- N. Simmons, „Family and Friends 2 (уџбеник и радна свеска), Нови   Логос 

 

       ПЕТИ РАЗРЕД 

       Српски језик 

- Н. Станковић-Шошо, Б. Сувајџић, Читанка „Уметност речи“, Нови Логос 
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- Ј. Срдић, Граматика „Дар речи“,  Нови Логос 

Енглески језик 

- B. Wetz, D. Pye, English Plus 1 (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД), Нови Логос 

Ликовна култура 

- М. М. Павловић, Уџбеник, БИГЗ школство     

Музичка култура 

- А. Паладин, Д. М. Бокан, Уџбеник, Нови Логос 

Историја 

- Д. Стефановић, С. Ферјанчић, З. Недељковић, Уџбеник, Фреска 

Географија 

- М. Јоксимовић, Уџбеник, Нови Логос 

Математика 

- Н. Икодиновић, С. Димитријевић, Уџбеник, Klett 

- Б. Поповић, М. Станић, С. Милојевић, Н. Вуловић, Збирка задатака, Klett 

Биологија 

- Г. Милићев, Е. Хорват, Уџбеник, Klett 

Техника и технологија 

- А. Вучићевић, Н. Стаменовић, Техника и технологија, Уџбеник, Klett 

- А. Вучићевић, Н. Стаменовић, Техника и технологија, Материјали за конструкторско 

моделовање, Klett 

Информатика и рачунарство 

- М. Петровић, Ј. Пријовић, З. Прокопић, Иноформатика и рачунарство, Уџбеник, БИГЗ школство     

Немачки језик 

- Ђ. Мота, В. Николовски, MAGNET NEU 1 (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД), Klett 

 

ШЕСТИ РАЗРЕД 

Српски језик 

- А. Јерков, К. Колаковић, А. Петровић, Читанка, Вулкан издаваштво 

- Д. Милићевић, С. Ракоњац Николов, Граматика, Вулкан издаваштво 

Енглески језик 

- B. Wetц, D. Pye, J. Hardy Gould, English Plus 2 (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД), Нови Логос 

Ликовна култура 

- М. М. Павловић, Ликовна култура 6, БИГЗ школство     

Музичка култура 

- Ј. Чолић, М. Савов Стојановић, Музичка култура 6, Вулкан издаваштво 

Историја 

- У. Миливојевић, В. Лучић, Б. Стојковски, Уџбеник, БИГЗ школство 

Географија 

- И. Лешчешен, Н. Басарић, Географија, БИГЗ школство 

Физика 

- Љ. Нешић, М. Најдановић Лукић, Т. Мишић, Уџбеник, Вулкан издаваштво 

- Љ. Нешић, М. Најдановић Лукић, Т. Мишић, Збирка задатака, Вулкан издаваштво 

Математика 

- Н. Икодиновић, С. Димитријевић, Уџбеник, Klett 

- Б. Поповић, М. Станић, С. Милојевић, Н. Вуловић, Збирка задатака, Klet 

Биологија 

- Г. Корићанац, М. Ђуришић, Д. Радивојевић, Д. Јешић, Уџбеник, Klett 

Техника и технологија 

- Д. Шешељ, П. Андрић, Ж. Папић, Техника и технологија (уџбенички комплет), БИГЗ школство 

Информатика и рачунарство 

- М. Папић, Д. Чукљевић, Информатика и рачунарство, Вулкан издаваштво 
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Немачки језик 

- Ђ. Мота, В. Николовски, MAGNET NEU 2 (уџбеник, радна свеска, два ЦД-а), Klett 

 

СЕДМИ РАЗРЕД 

Српски језик 

- А. Јерков, А. Петровић, К.Колаковић, Читанка 7, Вулкан издаваштво 

- Д. Милићевић, С. Ракоњац Николов, Граматика 7, Вулкан издаваштво 

- А. Петровић, К. Колаковић, Д. Милићевић, С. Ракоњац Николов, Радна свеска 7, Вулкан 

издаваштво  

Енглески језик 

- B. Wetz, K. Gormley, English Plus 3 – Secon Edition, Нови Логос 

- K. Mellersh, English Plus 3 Workbook, Нови Логос 

Ликовна култура 

- М. М. Павловић, Уџбеник, БИГЗ школство     

Музичка култура 

- М. Брајковић, Уџбеник, БИГЗ школство     

Историја 

- В. Димитријевић, Уџбеник, Вулкан издаваштво 

Географија 

- И. Лешчешен, С.Зрнић, Б. Колачек, А. Јовичић , Уџбеник, БИГЗ школство    

Физика 

- М. Најдановић Лукић, Т. Мишић, Љ. Нешић, Уџбеник, Вулкан издаваштво 

- М. Најдановић Лукић, Т. Мишић, Љ. Нешић, Збирка задатака, Вулкан издаваштво 

Математика 

- Р. Стојковић, Ј. Радовановић, Уџбеник, БИГЗ школство    

- Р. Стојковић, Ј. Радовановић, Д. Станојевић, Збирка задатака, БИГЗ школство    

Биологија 

- Г. Корићанац, А. Ђорђевић, Д. Јешић, Уџбеник, Klett 

Хемија 

- М. Шумар Ристовић, Уџбеник, Вулкан издаваштво 

- М. Шумар Ристовић, Збирка задатака, Вулкан издаваштво 

Техника и технологија 

- З. Луковић, Р. Марковић, Техника и технологија, Вулкан издаваштво 

- Д. Чукљевић, М. Панић, Комплет материјала, Вулкан издаваштво 

Немачки језик 

- Ђ. Мота, В. Николовски, MAGNET NEU 3 (уџбеник и радна свеска), Klett 

Информатика и рачунарство 

-М. Папић, Д. Чукљевић, Информатика и рачунарство, Вулкан издаваштво 

 

ОСМИ РАЗРЕД 

Српски језик 

- др А. Јерков,  А. Петровић, К. Колаковић, Читанка 8, Вулкан издаваштво 

- Д. Милићевић,  С. Р. Николов, Граматика 8, Вулкан издаваштво 

- А. Петровић, К. Колаковић,  Д. Милићевић,  С. Р. Николов,  Радна свеска 8, Вулкан издаваштво 

Енглески језик 

- B. Wetz, D. Rue, English Plus 4 – Secon Edition, Нови Логос 

- J. Hardy-Gould, English Plus 4 Workbook, Нови Логос 

Ликовна култура 

- Ј. Глигоријевић, Ликовна култура 8, БИГЗ школство   

Музичка култура 

- М. Брајковић, Музичка култура 8, БИГЗ школство   
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Историја 

- В. Димитријевић, Уџбеник, Вулкан издаваштво 

Географија 

- М. В. Милошевић, Уџбеник, БИГЗ школство    

Физика 

- Т. Мишић, Љ. Нешић, М. Н.  Лукић, Уџбеник, Вулкан издаваштво 

- Т. Мишић, Љ. Нешић, М. Н.  Лукић, Збирка задатака, Вулкан издаваштво 

Математика 

- др Р. Стојковић, др Ј. Радовановић, Д. Станојевић, Уџбеник, БИГЗ школство    

- Р. Стојковић, Ј. Радовановић, Д. Станојевић, Збирка задатака, БИГЗ школство    

 

 

Биологија 

- Г. Корићанац,  А. Ђорђевић, В. Албијанић, Уџбеник, Klett 

Хемија 

- М. Шумар Ристовић, Уџбеник, Вулкан издаваштво 

- М. Шумар Ристовић, Збирка задатака, Вулкан издаваштво 

Техника и технологија 

- Д. Петровић, Техника и технологија, Вулкан издаваштво 

- Д. Чукљевић, М. Панић, Комплет материјала, Вулкан издаваштво 

Немачки језик 
- Ђ. Мота, В. Николовски, MAGNET NEU 4 (уџбеник и радна свеска), Klett 

Информатика и рачунарство 

- М. Папић, Д. Чукљевић, Информатика и рачунарство, Вулкан издаваштво 
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10. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 

  

Праћење остваривања садржаја Годишњег плана рада, има за циљ правовремено сагледавање 

нивоа и квалитета реализације свих радних задатака. Имајући у виду специфичност праћења 

остваривања образовно-васпитних  задатака, биће веома важно и значајно да се и наставници 

усмеравају на анализу и самопреиспитивање властитог рада, извођења закључака за даљи 

успешнији рад и самовредновање. Све активности на праћењу остваривања садржаја Годишњег 

плана рада, имају за циљ да се ниво планираног што више приближи очекиваним резултатима.  

 

Време реализације Праћење и вредновање Носиоци реализације праћења 

и вредновања  

Током године Планови рада  Већа, тимова и стручних 

ограна - записници 

Директор, стручни сарадници, 

координатори Тимова, 

руководиоци Већа 

Сваког месеца Глобални и оперативни планови Директор, педагог 

У току године Реализација наставног плана и 

програма 

Наставници,  

полугодишње Стручно усавршавање запослених Директор, стручни сарадници, 

Педагошки колегијум, Тим за 

професионални развој 

полугодишње Професионална оријентација ученика Директор, психолог 

Након реализације Реализација излета, екскурзија, наставе 

у природи 

Директор школе, руководиоци 

Већа 

Током године Инклузивно образовање Директор, Педагошки 

колегијум, Чланови Тима ИО 

полугодишње Реализација плана  самовредновања Чланови Тима, директор 

полугодишње Реализација школског развојног плана Чланови Стручног актива, 

директор, стручни сарадници, 

наставници у сарадњи са 

родитељима, локалном 

заједницом и институцијама 

Током године Реализација школског програма Чланови Актива за развој 

школског програма, стручни 

сарадници, директор 

 

Директор школе 

 

_________________________ 

 

Председник Школског одбора 

 

__________________________ 
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