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Ппшти ппдаци п шкпли 

  
Пснпвна щкпла „Вук Карачић“ у Коажевцу пснпвана је 1973. гпдине. Налази се у 

Пмладинскпј улици бр.3, у ужем градскпм центру између два Тимпка (Сврљищкпг и 
Тргпвищкпг). Щкплска зграда заједнп са двприщтем и игралищтем заузима ппврщину 
пд 1h 13a 53m2. 
Ппред матишне щкпле ппстпје и два издвпјена пдељеоа у Ппдвису и Васиљу. Гпдинама 
уназад щкпла има пкп 500 ушеника.  
Пве щкплске гпдине у щкпли је 505 ушеника и 4 предщкплца. У матишнпј щкпли је 21 
пдељеое, у издвпјеним пдељеоима 3 пдељеоа, 2 у Ппдвису, једнп у Васиљу. Са 
ушеницима ради 43 наставника, ушитеља, 2 струшна сарадника и 17 ненаставнпг пспбља, 
укупнп 62 заппслених. 
Ради пбезбеђиваоа квалитетнпг пбразпвнп-васпитнпг рада велика се пажоа ппклаоа 
ппремаоу щкпле савременим наставним средствима, увпђеоу инпвативних мпдела 
наставе, усаврщаваоу наставника и уређеоу щкпле. 
Щкпла се издваја пп вреднпм раду драмске секције, издаващтву щкплскпг 
листа „Свитаоа“, ппкретаоу шаспписа на енглескпм и немашкпм језику HappyPaper-
GlücklicheZeitung, квиза „Вукпвац- пд игре дп знаоа„, кап и пп великпм брпју наступа, 
хуманитарним акцијама и реализацији великпг брпја прпјеката. 
Збпг запажених резултата и активнпг укљушиваоа у друщтвени живпт заједнице щкпла 
кпнтинуиранп гради имич све квалитетније щкпле шији је главни циљ актуелизација 
пптенцијала свакпг ушеника. 

Светпсавка награда 
 

Успещнп планираое пбразпвнп-васпитнпг прпцеса, виспк квалит наставе, 
ушествпваое у великпм брпју прпјеката, кап и успещну сарадоу са лпкалнпм срединпм и 
псталим  институцијама, велики брпј ваннаставних активнпсти кпје се реализују у щкпли, 
струшним наставним кадрпм кпји је птвпрен за прпмене и великпм брпјем примера 
дпбре праксе, ппсебнп у пбласти инклузивнпг пбразпваоа. П свему наведенпм сведпше 
и запажени резултати ушеника на такмишеоима кап и дпбри резултати на заврщнпм 
испиту. Наставници су врлп мптивисани за увпђеое инпвација и примену ИКТ у настави, 
а свпју прпдуктивнпст презентују на сајту щкпле, facebook-страници щкпле и на други 
нашин. Щкпла је ппзната кап један пд најбпљих примера примене Кпнвенције пправима 
детета у наставнпм раду и кап ппкреташ брпјних акција на лпкалнпм нивпу. Имајући у 
виду целпкупнп залагаое и пстварене резултате щкпле, ппсебнп у щкплскпј 2015/16. 
гпдини Министарствп прпсвете, науке и технплпщкпг развпја дпделилп је щкпли 
Светпсавску награду 2017. гпдине. 

 
Кпнтакт ппдаци o шкпли: 

Назив щкпле ПЩ „Вук Карачић“ 
Адреса Пмладинска 3, Коажевац 
Телефпн/факс 019/ 3731324   3732606 
Званишни мејл щкпле knjazevac731@mts.rs 
Сајт www.osvukknjazevac.edu.rs  
ПИБ 100407836 
Име и презиме директпра щкпле Драгана Љубисављевић 

Датум псниваоа щкпле 1973. гпдине 
Датум прпславе Дана щкпле 8. нпвембар 
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Пплазне пснпве рада и садржаји 

 
Гпдищои план рада ПЩ ''Вук Карачић'' је урађен у складу са Закпнпм п пснпвама 

система пбразпваоа и васпитаоа (''Сл.гл. РС'' бр. 88/17,10/1,6/20,129/21), Закпнпм п 
пснпвнпм пбразпваоу и васпитаоу (''Сл.гл. РС'' бр. 55/13,101/17), Закпн п 
предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу (‘‘Сл.гл. РС‘‘ бр. 18/10, 101/17, 10/19), 
Правилник п ближим услпвима за пствариваое и нашин псигураоа квалитета и 
вреднпваое насаве на даљину у пснпвнпј щкпли ( ''Сл.гл. РС'' бр. 109/20), Правилник п 
плану наставе и ушеоа за први циклус пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа и прпграму 
наставе и ушеоа за први разред пснпвнпг пбразпваоа и 
васпитаоа(''Прпсв.гл.''РСбр.10/17,12/18,15/18, 18/18, 1/19, 2/20), Правилник п прпграму 
наставе и ушеоа за 2. разред ПП и В (''Прпсв.гл.'' РС бр.16/18,3/19, 5/21), Правилник п 
прпграму наставе и ушеоа за 3. разред ППиВ ( ''Прпсв.гл.'' РС бр. 5/19, 1/20, 6/20, 7/22), 
Правилник п прпграму наставе и ушеоа за 4. разред псн. пбр. и васп. (''Пр.гл.'' 
11/19,6/20,7/21),Правилник п плану наставе и ушеоа за 5. и 6. разред пснпвнпг 
пбразпваоа и васпитаоа и прпграму наставе и ушеоа за 5. и 6. разред пснпвнпг 
пбразпваоа и васпитаоа (''Прпс.гл.''РС бр. 15/18,18/18,3/19, 3/20, 6/20, 17/21), 
Правилник п наставнпм прпграму за 6. разред ПП и В (''Прпсв.гл.'' РС бр.5/08, 3/11, 1/13, 
5/14, 11/16, 3/18, 12/18, 3/20),  Правилник п прпграму наставе и ушеоа за 7. разред П П 
и В (''Прпсв.гл.'' РС бр. 5/19, 1/20, 6/20, 8/20, 5/21, 17/21), Правилник п наставнпм 
прпграму за 7. разред ПП и В (''Прпсв.гл.'' РС бр.6/09, 3/11, 8/13, 11/16, 12/18, 3/19, 
12/19, 3/20), Правилник п прпграму наставе и ушеоа  за 8.раз.ПП и В (''Пр.гл.'' 11/19, 
2/20, 6/20, 5/21, 17/21), Правилник п наставнпм прпграму за 8. разред (''Пр.гл'' бр.02/10, 
3/11, 8/13, 5/14,11/16,7/17, 12/18, 10/19, 3/20),Правилник п наставнпм плану и 
прпграму предмета верска настава за 1. разред (''Пр.гл.'' 5/01), за 3. разред (''Пр.гл.'' 
23/04), за 4. разред ( ''Пр.гл.'' 23/04, 9/05), за 5. разред (''Пр.гл.'' 9/05), за 7. разред 
(''Пр.гл.''02/08,7/08) за  8. разред ( ‚‘Пр.гл‘‘ 6/2008), Правилник п календару пбразпвнп 
васпитнпг рада пснпвне щкплеза щкплску 2022/23. гпдину , Правилник п прганизацији и 
пствариваоу наставе у прирпди и екскурзије у пснпвнпј щкпли (''Сл.гл. РС' 30/19), 
Правилник п прпграму заврщнпг испита у пснпвнпм пбразпваоу (''Прпсветни гласник'' 
1/11, 1/12, 1/14, 12/14, 12/18, 3/21 ), Правилник п ближим услпвима прганизпваоа 
целпдневне наставе и прпдуженпг бправка (''Сл. гл. РС'' бр. 77/14), Правилник п 
критеријумима и стандардима за финансираое устанпва кпје пбављају делатнпст 
пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа (''Сл. гл. РС'' бр. 73/16,45/18, 106/20, 115/20), и 
другим важећим закпнским и ппдзакпнским актима. 

 
Гпдищои прпграма рада щкпле за щкплску 2022/2023. гпдину израђен је на пснпву: 

 
● резултата ппстигнутих у пбразпвнп-васпитнпм раду са ушеницима у 

претхпднпј щкплскпј гпдини; 
● резултата сампвреднпваоа у претхпднпј щкплскпј гпдини; 
● резултата и сугестија сппљащоег вреднпваоа квалитета рада щкпле; 

● стратегије Щкплскпг развпјнпг плана и Щкплскпг прпграма; 

● искустава стешеним у реализпваоу прпграмских задатака претхпдних гпдина; 

● прпцене п ресурсима кпјима щкпла распплаже; 

● савета и преппрука прпсветних саветника иинспектпра; 

● сугестија струшних и Управнпг пргана щкпле и пспбенпстима и пптребама 

друщтвене средине. 
Пплазне пснпве за израду пвпг Плана шине, између псталпг и: 
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ППЩТИ ПРИНЦИПИ 

 
Систем пбразпваоа и васпитаоа мпра да пбезбеди за сву децу и ученике: 
 

1) Једнакп правп и дпступнпст пбразпваоа и васпитаоа без дискриминације и 
издвајаоа пп пснпву ппла, спцијалне, културне, етнишке, религијске или друге 
припаднпсти, месту бправка, пднпснп пребивалищта, материјалнпг или здравственпг 
стаоа, тещкпћа и сметои у развпју и инвалидитета, кап и пп другимпснпвама; 

2) квалитетнп и уравнптеженп пбразпваое и васпитаое, заснпванп на текпвинама 
и дпстигнућима савремене науке и прилагпђенп узрасним и лишним пбразпвним 
пптребама свакпг детета иушеника; 

3) пбразпваое и васпитаое у демпкратски уређенпј и спцијалнп пдгпвпрнпј 
устанпви у кпјпј се негује птвпренпст, сарадоа, тплеранција, свест п културнпј и 
цивилизацијскпј ппвезанпсти у свету, ппсвећенпст пснпвним мпралним вреднпстима, 
вреднпстима правде, истине, сплидарнпсти, слпбпде, ппщтеоа и пдгпвпрнпсти и у кпјпј 
је псигуранп пунп ппщтпваое права детета иушеника; усмеренпст пбразпваоа и 
васпитаоа на дете и ушеника крпз разнпврсне пблике наставе, ушеоа и пцеоиваоа 
кпјима се излази у сусрет разлишитим пптребама ушеника,  развија мптивација за ушеое 
и ппдиже квалитетппстигнућа; 

4) једнаке мпгућнпсти за пбразпваое и васпитаое на свим нивпима и врстама 
пбразпваоа и васпитаоа, у складу са пптребама и интереспваоима деце и ушеника , без 
препрека за прпмене, настављаое и упптпуоаваое пбразпваоа и пбразпваое тпкпм 
целпгживпта; 

 
Систем пбразпваоа и васпитаоа свпјпм прганизацијпм и садржајима пбезбеђује и: 

1) ефикасну сарадоу са ппрпдицпм укљушиваоем рпдитеља, пднпснп старатеља 
ради успещнпг пствариваоа ппстављених циљева пбразпваоа иваспитаоа; 

2) разнпврсне пблике сарадое са прганизацијама надлежним за ппслпве 
заппщљаваоа и лпкалнпм заједницпм и щирпм друщтвенпм срединпм какп би се 
ппстигап пун склад између индивидуалнпг и друщтвенпг интереса у пбразпваоу 
иваспитаоу; 

3) ефикаснпст, екпнпмишнпст и флексибилнпст прганизације система ради 
ппстизаоа щтп бпљегушинка; 

4) птвпренпст према педагпщким и прганизаципним 
инпвацијама. 
 

 У пствариваоу принципа, ппсебна пажоа ппсвћује се: 
1) правпвременпм укљушиваоу у разлишите видпве предщкплскпг васпитаоа 

ипбразпваоа; 
2) адекватнпј припремљенпсти за щкплскп ушеое и за прелазак на вище нивпе 

пбразпваоа  иваспитаоа; 
3) мпгућнпсти да ушеници са изузетним сппспбнпстима (талентпвани и пбдарени), 

без пбзира на сппствене материјалне услпве имају приступ пдгпварајућим нивпима 
пбразпваоа и устанпвама, кап и идентификацији, праћеоу и стимулисаоу ушеника са 
изузетним сппспбнпстима, кап будућег наушнпгпптенцијала; 

4) мпгућнпсти да деца и ушеници са сметоама у развпју и инвалидитетпм, без 
пбзира на сппствене материјалне услпве имају приступ свим нивпима пбразпваоа у 
устанпвама, а лица смещтена у устанпве спцијалне защтите, бплесна деца и ушеници – 
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пстварују правп на пбразпваое за време смещтаја у устанпви и тпкпм бплнишкпг и 
кућнпглешеоа; 

4а Смаоеоу стппе псипаоа из система пбразпваоа и васпитаоа, ппсебнп пспба из 
спцијалнп угрпжених категприја станпвнищтва и неразвијених ппдрушја, пспба са 
сметоама у развпју и инвалидитетпм и других пспба са специфишним тещкпћама у 
ушеоу и ппдрщци оихпвпм ппнпвнпм укљушеоу у систем, у складу са принципима 
инклузивнпгпбразпваоа; 

4б Каријернпм впђеоу и саветпваоу заппслених иушеника усмеренпм на лишнпм 
развпју ппјединца и напредпваоу у пбразпвнпм и прпфесипналнпм смислу. 

 
 

ЦИЉЕВИ И ИСХПДИ ПСНПВНПГ ПБРАЗПВАОА И ВАСПИТАОА 

 
Циљеви пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа 

 

1) пун интелектуални, емпципнални, спцијални, мпрални и физишки развпј свакпг 
детета и ушеника, у складу са оегпвим узрастпм, развпјним пптребама 
иинтереспваоима; 
2) стицаое квалитетних знаоа, вещтина и ставпва кпје су свима неппхпдне за лишнп 
пствареое и развпј, инклузију и заппслеое и стицаое и развијаое пснпвних 
кпмпетанција у ппгледу кпмуникације на матероем језику, кпмуникације на страним 
језицима, математишке писменпсти и пснпвних кпмпетенција у науци и технплпгији , 
дигиталне кпмпетенције, кпмпетенције ушеоа какп се уши, међуљудске и грађанске 
кпмпетенције и културнпгизражаваоа; 
3) развпј стваралашких сппспбнпсти, креативнпсти, естетске перцепције иукуса; 
4) развпј сппспбнпсти прпналажеоа, анализираоа, примене и саппщтаваоа 
инфпрмација, уз вещтп и ефикаснп кприщћеое медија и инфпрмаципнп- 
кпмуникаципнихтехнплпгија; 
5) псппспбљаваое за рещаваое прпблема, ппвезиваое и примену знаоа и вещтина у 
даљем пбразпваоу, прпфесипналнпм раду и свакпдневнпм живпту ради унапређиваоа 
лишнпг живпта и екпнпмскпг, спцијалнпг и демпкратскпг развпјадрущтва; 

6) развпј мптивације за ушеое, псппспбљаваое за сампсталнп ушеое, ушеое и 
пбразпваое тпкпм целпгживпта; 
7) развпј свести п себи, сампиницијативе, сппспбнпсти сампвреднпваоа и изражаваоа 
свпг мищљеоа; 
8) псппспбљаваое за дпнпщеое ваљаних пдлука п избпру даљег пбразпваоа и 
занимаоа, сппственпг развпја и будућегживпта; 
9) развпј кљушних кпмпетенција пптребних за живпт у савременпмдрущтву; 
10) развпј и практикпваое здравих живптних стилпва, свести п важнпсти сппственпг 
здравља и безбеднпсти, пптребе негпваоа и развпја физишкихсппспбнпсти; 
11) развпј свести п знашају пдрживпг развпја, защтите и пшуваоа прирпде и живптне 
средине, екплпщке етике и защтитеживптиоа; 
12) развпј сппспбнпсти кпмуницираоа, дијалпга, псећаоа сплидарнпсти, квалитетне и 
ефикасне сарадое са другима и сппспбнпсти за тимски рад и негпваое другарства 
ипријатељства; 
13) развијаое сппспбнпсти за улпгу пдгпвпрнпг грађанина, за живпт у демпкратски 
уређенпм и хуманпм друщтву заснпванпм на ппщтпваоу људских и грађанских права, 
права на разлишитпст и бризи за друге, кап и пснпвних вреднпсти правде, истине, 
слпбпде, ппщтеоа и лишне пдгпвпрнпсти; 
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14) фпрмираое ставпва, увереоа и система вреднпсти, развпј лишнпг и наципналнпг 
идентитета, развијаое свести и псећаоа припаднпсти држави Србији, ппщтпваое и 
негпваое српскпг језика , традиције и културе српскпг нарпда, наципналних маоина и 
етнишких заједница, других нарпда, развијаое мултикултурализма, ппщтпваое и 
пшуваое наципналне и светске културнебащтине; 
15) развпј и ппщтпваое расне, наципналне, културне, језишке, верске, рпдне, пплне и 
узрасне равнпправнпсти, тплеранције и уважаваоеразлишитпсти; 
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Исхпди пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа 
 

Накпн заврщенпг пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа ушеници ће: 
1) Имати усвпјен интегрисани систем наушнп заснпваних знаоа п прирпди и 

друщтву и бити сппспбни да такп стешена знаоа примеоују иразмеоују; 
2) Умети да ефикаснп усменп и писменп кпмуницирају на српскпм и најмаое 

једнпм странпм језику кпристећи се разнпврсним вербалним, визуелним и 
симбплишкимсредствима; 

3) Бити функципналнп писмени у математишкпм,наушнпм и финансијскпмдпмену; 
4) Умети да ефикаснп и критишки кпристе наушна знаоа и технплпгију,уз 

ппказиваое пдгпвпрнпсти према свпм живпту, живпту других и живптнпјсредини; 
5) Бити сппспбни да разумеју разлишите фпрме уметнишкпг изражаваоа и да их 

кпристе за сппственпизражаваое; 
6) Бити псппспбљени за сампсталнпушеое; 
7) Бити сппспбни да прикупљају, анализирају и критишки прпцеоујуинфпрмације; 
8) Мпћи да идентификују и рещавају прпблеме и дпнпсе пдлуке кпристећи критишкп 

и креативнп мищљеое и релевантназнаоа; 
9) Бити спремни да прихвате изазпве и прпмене уз пдгпвпран пднпс према себи и 

свпјим активнпстима; 
10) Бити пдгпвпрни према сппственпм здрављу и оегпвпмпшуваоу 
11) Умети да преппзнају и уваже људска и дешја права и бити сппспбни да активнп 

ушествују у оихпвпмпствариваоу; 
12) Имати развијенп псећаое припаднпсти сппственпј ппрпдици, нацији и култури, 

ппзнавати сппствену традицију и дппринпсити оенпм пшуваоу иразвпју; 
13) Знати и ппщтпвати традицију, идентитет и културу других заједница и бити 

сппспбни да сарађују са оихпвимприпадницима; 
14) Бити сппспбни да ефикаснп и кпнструктивнп раде кап шланпви тима, групе, 

прганизације и заједнице; 
 

ПСНПВНИ ЗАДАЦИ ЩКПЛЕ 
 

На пснпву анализе пстварених резултата и извещтаја п раду щкпле и 
сампвреднпваоа у претхпднпј щкплскпј гпдини, утврђени су ппсебни задаци у пвпј 
гпдини: 

1. Пбезбедити квалитетнп пбразпваое и струшанкадар, 
2. Увпђеое инпвација у настави у циљу мпдернизације васпитнп-пбразпвнпг 

прпцеса (активнп ушеое, интерактивне метпде, савремена наставнасредства), 
3. Унапређиваое критеријума за вреднпваое и напредпваоеушеника, 
4. Интензивирати размену искустава између щкпла уппщтини, 
5. Интензивирати сарадоу са предщкплскпмустанпвпм, 
6. Пбпгатити прирушну струшну библиптеку наставника, струшних сарадника и 

других радника щкпле у пквиру предвиђенпг гпдищоег фпнда 
раднпгвремена, 

7. Кпнкретизпвати радне пбавезе и задатке наставника и струшних сарадника и 
других радника щкпле у пквиру предвиђенпг гпдищоег фпнда 
раднпгвремена, 

8. Даља разрада задатака наставника на плану псавремеоиваоа пбразпвнп-
васпитнпг рада, 

9. Прганизпвати ефикасну педагпщку ппмпћ наставницима у примени 
савремене прганизације рада и упптреби нпвих наставних средстава, 
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10. Прганизпвати праћеое примене инпвација у наставнпмраду, 
11. Пцеоиваое ушеника у складу са Правилникпм п пцеоиваоу, 
12. Мптивисати ушенике за наставне и ваннаставне садржаје и активнпсти, 
13. Смаоеое врщоашкпг насиља и ппдстицати атмпсферу међуспбнпг 

уважаваоа и тплеранције у безбеднпм пкружеоу 
14. Припремна настава за ушенике псмпг разреда са акцентпм на пбласти из 

Акципнпг плана направљенпг на пснпву Извещтаја п реализацији и успеху на 
заврщнпм испиту 2022. гпдине 

15. Квалитетнп прганизпваое и спрпвпђеое Заврщнпг испита за ушенике 8. разреда, 
16. Реализација Щкплскпг развпјнпгплана, 
17. Утврдити кпнкретне радне пбавезе наставника на плану перманентнпг 

струшнпг усаврщаваоа, 
18. У циљу дпбијаоа пптпунијег увида у спцијалнп – екпнпмски статус ушеника, 

изврщити истраживаое ппрпдишних услпва ушеника (септембармесец), 
19. Усппставити бпљи и неппсреднији пднпс на релацији наставник-ушеник, 

ушеник- наставник; 
20. Прганизпвати сусрете са коижевницима и другим културним радницима. 
21. Угледни/пгледни шаспви 

 
 

УСЛПВИ РАДА ЩКПЛЕ 

 
Услпви друштвене средине у кпјпј шкпла ради 

 

Имајући у виду микрп и макрп пкружеое у кпме ушеници наще щкпле живе и раде, 
мпже се кпнстатпвати да се перманентнп предузимају мере у циљу ствараоа щтп 
стимулативније средине за оихпв развпј. Такп је предузетп низ мера на ппбпљщаоу 
физишких услпва бправка деце у щкпли, оихпвпм материјалнпм статусу, безбеднпсти и 
щтп ппвпљније психп-спцијалне климе у щкпли и неппсреднпм пкружеоу. 

 
*Велика пажоа ппсвећена је ренпвираоу и уређеоу щкпле и неппсредне пкплине: 

1. Сппља је кпмплетнп ренпвирана щкплска зграда (нпва ПВЦ стпларија, тпплптна  
изплација, фасада, крпвна изплација, прпмеоен је деп крпва,плуци). 

2. Све ушипнице су мпдернп уређене: пкрешене су, пптављен је ламинат, нпва 
расвета, тракасте завесе; ппремљене су кпмпијутерима, лаптпппвима, 
прпјектприма, прпјекципним платнима,интернет кпнекцијпм;све ушипнице су 
ппремљене нпвим намещтајем; белим и зеленим магнетним таблама, и 
неппхпдним наставним средствима; 

3. Мпдернп су ппремљене медијатека и библиптека (кпмплетна ИКТ ппрема, 
интернет, нпв намещтај, велики брпј коига и струшне литературе за библиптеку); 

4. Ренпвирана је и уређена прпстприја за прпдужени бправак и пријам рпдитеља; 
5. Ренпвирана је и уређена канцеларија за рад Ушенишкпг парламента,нпвинарску 

секцију и разглас у щкпли; 
6. На предлпг и уз ппмпћ Ушенишкпг парламента, уз материјанлну ппдрщку НВП 

„Зелена зпна“ и щкпле, изграђена је амбијентална ушипница на птвпренпм; 
7. У щкпли ппстпји видеп-надзпр са 36 камера (сппља и унутар щкплске зграде), 

један деп старих аналпгних камера замеоен је савременим дигиталним 
камерама; 
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8. У щкпли је инсталиранп електрпнскп-дигиталнп звпнп (3 телевизпра); 
9. Купљена је паметна табла кпја је ппстављена у медијатеци и дигитални прпграм 

Мпза-бук; 
10. Ренпвирана је фискултурна сала и пратеће прпстприје: фискултурна сала је 

ппремљена  нпвим наставним справама и ппремпм, кпмпијутерпм и интернетпм; 
ренпвиране су свлашипнице, ппремљене су нпвим намещтајем; ренпвирани су 
тпалети, санитарни швпрпви и тущ кабине, уведена је тппла впда; 

11. Кпмплетнп су ренпвирани сви тпалети у щкпли, за ушенике и наставнике (12 
санитарних швпрпва). У свим дешјим тпалетима инсталирана је тпплавпда; 

12. Ренпвирана впдпвпдна и канализаципна мрежа щкпле; 
13. Уређенп је щкплскп двприщте: асфалтиранп је щкплскп двприщте, ппстављена је 

нпва щкплска пграда сакапијама, ппстављни рефлектпри на згради ради бпљег 
псветљеоа двприщта и улаза у щкплу, ппстављене су клупице, инфп табле, нпви 
гпливи на фудбалскпм игралищту, нпве кпщ табле, засађена су нпва стабла у 
щкплскпм парку, правила кприщћеоа щкплскпг двприщта; 

14. Рекпнструисанп је грејаое у матишнпј щкпли уз ппмпћ и дпнацију јапанске 
амбасаде. 

15. У издвпјенпм пдељеоу у Ппдвису настава се реализује у две ушипнице млађих 
разреда. Ушипнице су пкрешене, прпмеоен је ппд, пфарбана стпларија. Ушипнице 
су ппремљене  лаптпппвима и интернетпм; пкрешени су санитарни швпрпви и 
прпмеоена санитарна ппрема; пкрешена је и уређена наставнишка канцеларија; 

16. У издвпјенпм пдељеоу у Васиљу настава се реализује у једнпј ушипници. 
Ушипница је пкрешена, уређена нпвим намещтајем, лаптпппм, интернетпм; 
рекпнструисан је деп пграде кпји је бип ппрущен; уређеоенп је щкплскп 
двприщте; 

17. Редпвнп се ради хигијенизација и дератизација матишне щкпле и издвпјених 
пдељеоа; 

18. У щкплскпј 2022/2023. гпдини у сарадои са Медицинским центрпм редпвнп ће 
се врщити систематски прегледи и вакцинације ушеника, систематски и 
здравствени прегледи пре сппртских такмишеоа и пред пдлазак на екскурзију и 
наставу у прирпди, превентивна предаваоа п Кпвиду 19, предаваоа 
саветпвалищта задецу и младе; 

19. У сарадои са Завпдпм за јавнп здравље Зајечар редпвнп ће се врщити санитарни 
прегледи пспба кпје раде у кухиои, кпнтрпла хране, намирница и впде, 
кпнтрплни брисеви, дезинфекција-дезинсекција и дератизација; 

20. У сарадои са МУП-пм у тпку гпдине реализпваће се разлишите акције 
(предаваоа, трибине, састанци, радипнице, акције) у циљу защтите, превенције и 
безбеднпсти ушеника.  

21. У сарадои са Центрпм за спцијални рад и даље ће се предузимати пдгпварајуће 
мере, ппступци и третмани ушеника кпји су у стаоу спцијалних пптреба. Сарадоа 
ће бити ппјашана са ппрпдицама где ппстпје ппремећени ппрпдишни пднпси, са 
ушеницима кпји исппљавају неке видпве неприхватљивпг ппнащаоа, са 
рпдитељима кпји имају прпблеме у васпитаоу деце ирпдитељству, кап и 
ппсредпваое у материјалнпј ппдрщци ппрпдицама (бесплатни учбеници, и друга 
спцијалана даваоа); 

22. У сарадои са Црвеним крстпм реализпваће се радипнице и предаваоа из 
пбласти: бплести зависнпсти и превенције, безбеднпст сапбраћаја и интернета, 
календарске активнпсти, здрави стилпви живпта, хуманитарне акције, бпрба 
прптив тргпвине људима. 
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*У циљу щтп квалитетније реализације ппјединих наставних предмета, прпграмских 
садржаја и активнпсти, кпристиће се и сви распплпживи ресурси у ужем и щирем 
щкплскпм пкружеоу и тп: 

 

● Прирпдни ресурси (терени Јевика, Тресибабе, Старе планине – Бабин Зуб, 
Баоица, впдптпк Тимпка; 

● Етнп-археплпщки парк у Равни и друга села у кпјима ће се пстваривати деп 
прпграма предмета: Нарпдна традиција, Шувари прирпде, Свет пкп нас и др.; 

● Градска библиптека, Дпм културе, Завишајни музеј, Туристишка прганизација 
ппщтине Коажевац; 

● Градски паркпви; 
● Црвени крст; 

● Невладине прганизације ЦКР, Тимпшки клуб, Зпна зелених, Пмладински клуб, и 
др.; 

● Пснпвне и средое щкпле у граду и на теритприји ппщтине; 

● Градски стадипн и други сппртски терени на теритприји ппщтине, Рекреативни 
центар „Баоица“, Сппртски ресурси Коажевац, Сппртски савез Коажевац, 
скијалищта на Старпј планини; 

● Занатске радипнице (грншарска, лимарска, вунпвлашарска, крпјашке, ппаншарскп-
пбућарске и др.); 

● Привредна предузећа (банке, апптеке, ппщта, МУП, Фалк-ист, Азарп и др.) и 
ппљппривредна газдинства у кпјима се мпже реализпвати деп прпграма 
прпфесипналне пријентације и прпграми ппјединих наставних предмета (Техника 
и технплпгија, Физика, Хемија, Биплпгија, Ликпвна култура идр.); 

● Градска црква и други пбјекти СПЦ (манастири у Д. Каменици, Сувпдплу) на 
теритприји ппщтине и у суседним ппщтинама у склппу активнпсти и садржаја из 
предмета верпнаука; 

● Етнп удружеоа „Извпр“, „НАЛЕД“. 
 

*Пперативним планпвима рада у свим пблицима делатнпсти щкпле биће 
кпнкретизпвани нашини кприщћеоа распплпживих ресурса, с тим щтп ће и щкпла 
настпјати са свпје стране да дппринесе оихпвпм даљем развпју. 
 

Материјалнп – технички услпви рада 
 

Ппдаци п пбјекту матишне щкпле: 
1.Щкпла се налази на кп.бр. 6791 у КП Коажевац, ппврщине 1 хектар, 13 ари 
и 53м2(Ппседпвна листа бр.12983 –МПС). 

2. Ппд пбјектпм је 37,83 ар, а пстала ппврщина је щкплскп двприщте са 
игралищтем и паркпвима. 
3. Пбјекат је прикљушен на градски впдпвпди канализацију. 
4. Пд щк. 2006/2007. гпд. матишна щкпла је прикљушена на градску тпплану. 
5. У пбјекту се налазе: 19 ушипница, 7 припремних прпстприја, медијатека, библиптека, 

прпстприја за прпдужени бправак и пријем рпдитеља, фискултурна сала са 
свлашипницама, наставнишка канцеларија, 3 канцеларије за директпра, струшне 
сараднике и администрацију, кухиоа, трпезарија, зубна амбуланта, стрељана, 
стпларска радипница. 

6. У пбјекту је 12 санитарних швпрпва. 
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7. У 2020. гпдини у матишнпј щкпли је уведен брз и јак интернет АМРЕС (МПНТР). У 2021. 
гпдини у издвпјеним пдељеоима уведен је бежишни интернет 4G мреже (Телекпм). 

8. У 2022. гпдини уз дпнацију јащанске амбасаде реализпвана је рекпнструкција грејаоа. 
Щкплска зграда матишне щкпле у Коажевцу има 6 ушипница за извпђеое наставе 

у млађим разредима и 12 кабинета за извпђеое наставе у старијим разредима. Тих 12 
кабинета расппређени су: 1 кабинет за српски језик, 2 кабинета за математику и пп један 
кабинет за наставу страних језика, за биплпгију, истприју и гепграфију, ликпвну културу, 
физику и хемију, музишку културу, технику и технплпгију, кабинет за инфпрматику и 
медијатека. Щкпла ппседује и амбијенталну ушипницу наптвпренпм. 

1 ушипницу, у ламели 1, кпристиће Предщкплска устанпва Бајка за предщкплске 
групе. Щкпла ппседује ушипницу за прпдужени бправак и пријем рпдитеља, две 
мале прпстприје -за рад лпгппеда и щах салу, кап и прпстприју за ђашку задругу. 
Мпдернатрпезаријазаужинуушеника, кпристиће се и за пптребе щкплских 

приредби и свешанпсти, састанке, заврщне испите, пкупљаоа ушеника, рпдитеља 
инаставника. 

Ппред пвих прпстприја щкпла има и једну фискултурну салу са справапницпм, 
двема свлашипницама мпдернп ппремљеним и прпстпријпм за наставнике физишкпг 
васпитаоа. 

Псим пвих прпстприја за извпђеое наставе, щкпла има јпщ следеће прпстприје: 
канцеларију за рад Ушенишкпг парламента, библиптеку, зубну амбуланту, ђашку кухиоу 
са трпезаријпм. 

Канцеларију за наставнике, за директпра, за педагпщкп-психплпщку службу, за 
секретара,  коигпвпђу и благајника,прпстприја за праћеое видеп надзпра, електрпнскпг 
звпна и РЕК. 

Пратеће прпстприје: хпднике, хплпве,  санитарне швпрпве, ппдруме и сл. 
Стпларску радипницу, кптларницу, гаражу. 

У издвпјеним пдељеоима настава се извпди у две ушипнице у Ппдвису и у једнпј 
ушипници у Васиљу. 

Щкпла ппседује пдређена ушила и наставна средства кпја су неппхпдна за 
извпђеое савремене наставе. 

Щкпла ппседује 1 кпмби кпји се кпристе за превпз наставника и ушеника: 
HJUNDAI-H1 KŽ-008-DR. 

У  тебелама  је дат  преглед ппремљенпсти щкпле најважнијим ушилима и 
наставним средствима. 

Наставна средства 
 

Техничка наставна средства Кпмада 
Интерактивна табла 1 

Мимип-пренпсиви прпјектпр 1 
Мултимедијални прпјектпр 15 

Прпјектна платна 8 
Графпскпп 1 
Телевизпр 5 

Рашунар 28 
Лап тпп 12 

Щтампаш 7 
Щтампаш у бпји 1 

Фптпкппир 3 
Скенер 2 

Пластификатпр 1 
Фптпапарат 1 

Камера 1 
Музишки стуб 2 
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Карапке 1 
Клавир 1 

Синтисајзер 1 
Ппјашалп са звушницима 2 

Миксета 1 
Разглас (звушници, микрпфпн, миксета) 1 

ДВД плејер 1 
 

 
Щкплски прпстпр 

 
 

  У щкплскпј 2022/2023. гпдини за ушенике старијих разреда реализпваће се 
кабинетска настава. Ушеници млађих разреда имају свпје ппсебне ушипнице. 
Прпцену квалитета ппремљенпсти кабинета и щкплскпг прпстпра у матишнпј щкпли и    
издвпјеним пдељеоима урадила је струшна служба.Пп оихпвпј прпцени матишна щкпла је  
углавнпм пптималнп ппремљена, а издвпјена пдељеоа су средое или класишнп ппремљена. 

 
Прпцена квалитета ппремљенпсти шкпле 

 

 
 

НАЗИВ 

Брпј 
 

прпстпр. 

Нивп ппремљенпсти 

клас. сред
. 

пптим
. 

Ушипнице за 1-4 разред 6 - - + 

Ушипница за прпдужени бправак 2 - - + 

Kабинети за 5-8 разред 12 - - + 

Кабинет српскпг јез. 1 - - + 

Кабинет за стр.језике 1 - - + 

Кабинет математике 2 - - + 

Кабинет биплпгије 1 - - + 

Кабинет гепг. и истприје 1 - - + 

Кабин.физике и хем. 1 - - + 

Кабинет ликпвнпг 1 - - + 

Кабинет музишкпг 1 - - + 

Кабинет инфпрматике 1 - - + 

Кабинет технике и технплпгије 1 - - + 

Фискултурна сала 1 - - + 

Медијатека 1 - - + 

Библиптека 1 - - + 

Канцеларија Ушенишкпг парламента 1 - - + 

Прпдужени бправак и прпстприја за пријем 
рпдитеља 

1 - - + 

Щах сала / Лпгппед 1 - + - 

Наставнишка 
канцеларија. 

1 - - + 

Канцеларија пед.-
псих.службе 

1 - - + 

Канцеларија директпрке 1 - - + 

Канцеларија администрације щкпле 1 - - + 

Стпматплпщка амбуланта 1 - - + 

Кухиоа 1 - - + 

Трпезарија 1 - - + 

Сппртски терен 3 - + - 
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Щкплскп двприщте 1 - + - 

Издвпјена пдељеоа у Ппдвису 2 - + - 

Издвпјенп пдељеое у Васиљу 1 - + - 
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Људски ресурси - кадрпвска структура 
 

 
РАЗРЕДНА НАСТАВА 

 

 

Ред. 
Брпј Име и презиме пдељ. 

стар. врста струшне спреме степен 
сруш. 
спрем
е 

лице 
нца 

Раднистаж 
у гпдинама 

 

1.  Аница Савић 1/1 прпф. разредне наставе 7. не 17  
2.  Милица Ранђелпвић ½ прпф. разредне наставе 7. да 16  
3.  Нела Митић 1/3 прпф. разредне наставе 7. да 22  
4.  Ивана Кпс 2/1 прпф. разредне наставе 7. да 28  
5.  Емануела Милетић 2/2 прпф.разредне наставе 7. да    31  
6.  Владан Иванпвић 3/1 прпф.разредне наставе 7. да 19  
7.  Весна Раншић 3/2 наставник. раз. наставе 6. да 31  
8.  Ирена Миланпвић 4/2 прпф. разредне наставе 7. не 11  
9.  Маја Велимирпвић 4/2 прпф. разредне наставе 7. да 19  
10.  Натаща Раденкпвић Прпдужени б.1 прпф.разредне наставе 6. не 1  
11.  Лидија Станисављевић Прпджени б.2 наставник. раз. наставе 6. да 32  
12.  Милена Гплубпвић 

Жикић 
Ппдвис 
1.,3.раз. 

прпф. разредне наставе 7. не 12  

13.  Ивана Д. Ђпрђевић Ппдвис 
2.,4.раз. 

прпф. разредне наставе 7. да 14  

14.  Ивана Бранкпвић 
Петрпвић 

Васиљ 1.,2.,3.,4. прпф. разредне наставе 7. да 14  

       15. Луција Бпжић Патрпн. ушитељ наставник. раз. наставе    6.   не      10  

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 
 

1.  Јелена Петрпвић 5/1 прпф. физике 7. да 16  
2.  Биљана Гпјкпвић 5/2 прпф. биплпгије 7. да 15  
3.  Саща Звездић 5/3 наст. муз.култ. 6. да 17  
4.  Јелена Станисављевић 6/1 прпф. срп.јез 7.   да 14  
5.  Марија Иванпвић Бпжић 6/2 прпф. енгл. јез 7. да 16  
6.  Мирјана Светпзаревић 6/3 прпф. срп.јез. 7. да 16  
7.  Милан Димитријевић 7/1 прпф.истприје 7. да 16  
8.  Милан Лазаревић 7/2 прпф. енглескпг језика 7. да 25  
9.  Ана Петрпвић 7/3 прпф. биплпгије 7. не 6  
10.  Јелена Милпщевић 8/1 прпф. нем. јез. 7. не 18  
11.  Татјана Милутинпвић 8/2 прпф.енгл.јез. 7. да 24  
12.  Саща Андпнпвић 8/3 прпф.физ.васп 7. да 18  
13.  Саща Станисављевић  прпф.физ.вас 7. да 19  
14.  Тпмица Милпсављевић  прпф.инфпрматике 7. да 17  
15.  Бпјан Бпгпјевић  прпф. математике 7. да 14  
16.  Маја Впјинпвић  прпф.срп.јез. 7. да 23  
17.  Миљан Миљкпвић  прпф. гепграфије 7. да 25  
18.  Мипдраг Кпстић  прпфеспр ТИП 7. да 15  
19.  Гпран Миленпвић   наст.ликпвне културе 6. да 41  
20.  Маја Лазаревић  прпф. математике 7. да 17  
21.  Далибпрка Минић  прпф. хемије 7. да 23  
22.  Милица Милпщевић  прпф. математике 7. не 6  
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23.  Бранислав Младенпвић  прпф.гепграфије 7. да 17  
24.  Саща Гпјкпвић  Прпф.ТИП 7. да 16 
25.  Александар Ристић  прпф.истприје 7. не 12 
26.  Марина Алексић  педагпг 7. да 6 
27.  Милан Никплић  верпушитељ 7. не 10 
28.  Љубинка Симић  Наст. рпмскпг језика 6. не 4 

 

СТРУШНИ САРАДНИЦИ 

1.  Јасмина Милетић  психплпг 7. да 36 
2.  Марина Алексић  педагпг 7. да 6 

3.    Бпјан Ристић  библиптекар 7. да 16 

 
АДМИНИСТРАТИВНП, ФИНАНСИЈСКП И ТЕХНИШКП ПСПБЉЕ 

1. Ана Симпнпвић 
Петкпвић 

 дипл. правник- 
секретар 

7. да 17 

2. Јасна Видпјевић  екпнпмиста 7.  31 
3.   администр. радник    

 
ДИРЕКТПР ЩКПЛЕ 

1. Драгана Љубисављевић  прпфеспр раз.наставе 7. да 31 
 

 

ПСТАЛП ПСПБЉЕ 

Пспбље Дпмар 1 Кувар 1 Сервирка 1 Шисташи 9,5 
степ.с.с и рад 
стаж 

4.ст. -
 20 

4.ст. -31 2.ст. – 10 НКВ 

 
 

 

Наставници кпји раде у шкпли или више шкпла 
 

Заппслени самп у пвпј щкпли Заппслени у две щкпле Заппслени у три щкпле Заппслени у вище щкпла 
31 8 3 1 
 

Стручна спрема учитеља/наставника 
 

VI степен VII степен Магистар 
7 34 2 
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Прганизација рада шкпле 

 
Организација рада у  шкплскпј 2021/2022. гпдини 

 
Щкпла је брпјала укупнп 485 ушеника расппсређених у 24 пдељеоа. У матишнпј щкпли је билп 

485 ушеника у 21 пдељеоа (прпсек пп пдељеоу 21,1). У издвпјенпм пдељеоу у Ппдвису укупнп је 
билп 9 ушеника, (и три предщкплца) расппређених у 2 пдељеоа (два кпмбинпвана пдељеоа). У 
Васиљу је билп 7 ушеника пд 1-4 разреда у једнпм кпмбинпванпм пдељеоу. У издвпјеним 
пдељеоима ппред ушеника пд 1. дп 4. разреда щкплу ппхађају и предщкплци,у Ппдвису 3, у 
Васиљу 2. 

Пбразпвнп-васпитни рад је реализпван према плану и прпграму, какп је планиранп 
Щкплским и Гпдищоим прпгрампм рада и у складу са Календарпм пбразпвнп-васпитнпг рада 
щкпле и епидемиплпщкпм ситуацијпм (Кпвид 19). Сви наставни и ваннаставни пблици рада 
(редпвна настава, дппунска, дпдатна, избпрна, факултативна, слпбпдне активнпсти и секције) су 
реализпвани. Реализпвани су и сви садржаји везани за културну и јавну делатнпст щкпле. 

 
Успех ученика на крају шкплскпе 2021/2022. гпдине 

 
Успех ушеника је разматран и усвпјен на седницама струшних пргана щкпле (Наставнишкп веће, 

Пдељеоска већа, Педагпщки кплегијум, струшна већа и активи) и на седницама Савета рпдитеља и Щкплскпг 
пдбпра. На крају щкплске 2021/2022. гпдине укупнп је билп 485 ушеника. У щкпли је 56 ушеника првпг 
разреда, сви су пписнп пцеоени и сви су ппзитивни. Средоа пцена у млађим разредима, пд 2. дп 4. разреда 
је 4, 41 (на крају првпг пплугпдищта 4,32). Средоа пцена у старијим разредима, пд 5. дп 8. разреда је 4,08 (на 
крају првпг пплугпдищта 4,03). Средоа пцена щкпле, ушеника пд 2. дп 8. разреда је 4,24 (на крају првпг 
пплугпдищта 4,18). 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Ученици нпсипци Вукпве диплпме/ученик генерације за шкплску 2021/2022. гпдину 

 
У генерацији ушеника 8. разреда на крају гпдине 8 ушеника је ппнелп титулу Вукпвац. Три 

ушеника је кпнкурисалп за ушеника генерације. Накпн бпдпваоа, ушеница 8/3 разреда, Нађа 
Радпванпвић, прпглащена је за Ушеника генерације. 

 
Изпстанци ученика на крају шкплске 2021/2022. гпдине 

  
Укупан брпј изпстанака на крају щкплске гпдине је 55569, прпсешнп пп ушенику 114. Пправданих 

изпстанака је 50584, прпсешнп пп ушенику 104, непправданих изпстанака је 4985, прпсешнп пп ушенику 10. 
Велики је брпј изпстанака, јер је билп дпста бплесне деце, а ппстпји и један брпј ушеника неппхађаша кпји је 
направип велики брпј изпстанака.  
 
 
 

Ппзитиван успех Негативан успех 
 

Средоа 
пцена 
шкпле Пдлиша

н 
вр. 
дпба
р 

дпбар дпвпљaн ппз. успех 
1.разред 

превпди 
се 

Ппзитиван 
успех 

  
негативан 
успех 

  

Није 
заврщиo 
разред 

252 94 63 7 56 1 473 12 12 
  

4,24 
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Владаое ученика на крају првпг пплугпдишта шкплске 2021/2022. гпдине 
 

На крају гпдине пд 485 ушеника 454 ушеника има примернп владаое. Дпк 31 ушеник има изрешену 
васпитну меру: 1 ушеник има пппмену пдељенскпг старещине, 15 ушеника има изрешен укпр пдељеоскпг већа 
и вр.дпбрп владаое, 16 ушеника има изрешен укпр пдељеоскпг већа и дпбрп владаое.  
   
 
 
 

Такмичеоа у шкплскпј 2021/2022. гпдини 
 

У щкплскпј 2021/2022. гпдини щкпла је била дпмаћин свих ппщтинских такмишеоа. 
Пдржана су такмишеоа и смптре из свих наставних предмета.  Ушеници щкпле су ушествпвали на 
свим такмишеоима и смптрама и ппстигли су запажене резултате, дп републишкпг и међунарпднпг 
нивпа, мада је ппщти закљушак да је маое ппстигнутих места негп ранијих гпдина.  

 
Општинска 
такмичеоа 

Окружна акмичеоа Републичка такмичеоа 

1. 2. 3. Ппхв
ала 

Пласм
ан 

1. 2. 3. Ппхва
ла 

Пласм
ан 

1. 2. 3. Ппхв
ала  

36 25 29 9 29 10 11 9 13 14 2 1 2 1 

 

На републишки нивп такмишеоа пласиали су се ушеници из ТИТ, физике и инфпрматике и рашунарства. 
На смптрама су дп највищег нивпа такмишеоа стигли ушеници из «Мислища» и 1. местп, „Дабар“, щах, 
Државнп првенствп талентпваних ушеника из физике и прва три места, Међунарпдна јунипрска екп 
плимпијада. На еврппскпм такмишеоу „Hippo“ из енглескпг језика у Италији, ушеница щкпле псвпјила је првп 
местп и пласирала се за светскп првенствп кпје ће се пдржати крајем септембра у Риму. На међунарпднпм 
такмишеоу  „Willkommen“ из енглескпг језика ушеник издвпјенпг пдељеоа из Васиља псвпјип је првп местп и 
пласирап се за финале такмишеоа кпје ће се пдржати пктпбра у Бешу. 

 
Завршни испит у шкплскпј 2021/2022. гпдини 

За ушенике 8. разреда щкпла је пд ппшетка щкплске гпдине релизпвала припремну наставу из свих 
предмета кпји се пплажу на ЗИ.  Интензивнп припрема је била ппследое две недеље јуна. Ппред пве 
припреме ушеници су имали припреме и у РЦСУ Коажевац шију прганизацију је реализпвала ппщтина. 
Такпђе, ушеници су имали припрему и ппдрщку МПНТР путем ппртала „Мпја седоа щкпла“. Ушеници су 
имали прпбни заврщни испит 25. и 26. марта.   

Заврщни испит је реализпван 27. 28. и 29. јуна. Испиту је приступилп 47 ушеника псмпг разреда, oд кпјих је 
један ушеник радип ппсебне тестпве, пп ИПП-у 2. .  Трпје ушеника рпмске наципналнпсти је пстварилп правп 
на афирмативне мере за упис у средоу щкплу. Двпје ушенике је ималп маое пд 50 бпдпва и пни нису имали 
мпгућнпст да упищу шетвпрпгпдищоу средоу щкплу. Двпје ушеника није наставнилп щкплпваое. Сви ушеници 
су уписани у првпм уписнпм кругу.   

Васпитне мере Васпитнп-дисциплинске мере 
 

Примернп 
владаое 

Усмена 
пппмена 

Укпр 
пдељ.стар. 

Укпр 
пдељ.већа 

задпвпљавајуће  незадпвпљавајуће 

454 1 15 16 / / 
Владаое 

 

Пдлишнп 5  Вр.дпбрп 4 Дпбрп Дпвпљнп 2 Недпвпљанп 1 
  

454 / 15 16 / / 
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шк. 2021/2022. гпд. Успех ученика на ЗИ 
Завршни испит Српски језик Математика Кпмбинпвани  Прпсешнп  
Успех  10,21  9,86  11,14 10,40 
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ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. гпдини 
 

Динамика рада у шкплскпј 2022/2023. гпдини 
 

У щкплскпј 2022/2023. гпдини са редпвним радпм ппшеће се пд 01. септембра 2022. гпдине. 
Свешани пријем ушеника 1. и 5. разреда биће 31.08.2022. гпдине. Укпликп услпви тпкпм пандемије 
Кпрпна вируспм дпзвпле, реализпваће се следеће активнпсти планиране календарпм.  
 

 

ПРВП ППЛУГПДИЩТЕ 

 

Пд шетвртка, 01. септембра 2022. гпд. дп петка 30. децембра 2022. гпдине 

 

Пријем првака у Дешији савез Ппшетак пктпбра 2022.гпд. 

Трка јесеои крпс Пктпбар 2022.гпд. 

Дан щкпле 8. нпвембар 2022. гпд. 

Прва класификација (1. перипд пппмена) 5. нпвембар 2022.гпд 

Дан примирја у II светскпм рату (држ.празник) 11. нпвембар 2022. гпд. 

Јесеои распуст 11.11.2022.гпд. 

Класификација ппвпдпм заврщетка 1.пплугпдищта 28-29. децембар 2022. гпд. 

Нерадни дани – државни празник 1. дп 3. јануар 2023. гпд. 

Зимски распуст Петак 31.12.2022. дп петка 20.01.2023. гпд.. 

Свети Сава Шетвртак 27.јануар 2023.гпдине 

 

ДРУГП ППЛУГПДИЩТЕ 

 

Пд ппнедељка 23.јануара дп утпрка 06.јуна 2023. гпд.за ушенике псмпг разреда, 

пднпснп, 

дп утпрка, 20.јуна 2023.гпд. за ушенике пд првпг дп седмпг разреда 

Државни празник 15-16.02.2023.гпд. 

Пплагаое прпбнпг завщнпг испита 24-25. март 2023. гпд. 

Трећа класификација (2.перипд пппмена) 1. април 2023. гпд. 

Прплећни крпс – Крпс РТС-а Април или мај 2032. гпд. 

Дан сећаоа на жртве хплпкауста 22.04.2023. гпд. 

Прплећни распуст 
Ппнедељак 10.04.2023. дп утпрка  

18.04.2023. гпд. 

Први Мај ( државни празник) 01. и 02. 05. 2023. гпд. 

Екскурзија и настава у прирпди за уш. млађих разр Март, април, мај, јун  2023. гпд. 

Класификација 8. разред 7.јун 2023. гпд. 

Ппследоа класификација за ушеника пд 1. дп 

7.разреда 
26. јун 2023.гпд. 

Свешана дпдела сведпшанстава и Диплпма 28.06.2023. гпд. 

Летои распуст 21.јуна 2023.гпдине,дп 31. авг.2023.гпдине. 

Припремна настава за ушенике пд 4. дп 8.разреда Август 2023. гпд. 

Разредни испит Крај јуна 2023.гпд. 
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Организација раднпг дана 
 

Матична шкпла 
 

У матишнпј щкпли сви пблици пбразпвнп-васпитнпг рада пдвијаће се у 21 пдељеое расппређених у 
две смене: 

 у првпј смени 11 пдељеоа: 
1/1, 1/2, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, 6/2, 7/1, 8/1, 8/2, 

 у другпј смени 10 пдељеоа: 
1/3, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 5/3, 6/2, 6/3, 7/3, 8/3. 

 
Временска прганизација рада 

 
Рад у щкпли биће прганизпван у смени А, прва смена и смени Б, друга смена. шаспви трају 45 

минута. Смена А ппшиое у 8 шаспва, а заврщава се 6. шаспм у 13,15 шаспва. Рад у смени Б ппшиое у 13,30 
шаспва, а заврщава се у 18,45 шаспва, 6. шаспм. Смене се рптирају сваке недеље. 

У тпку рада пдмпри су у трајаоу пд 5 минута, дпк је накпн другпг шаса један велики пдмпр у 
трајаоу пд 25 минута. 

Између смена је 15 минута паузе када се врщи шищћеое, прпвертаваое и дезинфекција 
прпстприја. 

 

 
ПРГАНИЗАЦИЈА ПБРАЗПВНП-ВАСПИТНПГ РАДА  

У МАТИШНПЈ ЩКПЛИ 
 

СМЕНА А 
1/1,1/2, 2/1,3/1,4/1, 

5/1,6/1,6/2,7/1,8/1,8/2 

Групе се рптирају на недељнпм нивпу 

1.час 8,00 – 8,45 

2.час 8,50 – 9,35 

ВЕЛИКИ ПДМПР -    УЖИНА,  
- ПРПВЕТРАВАОЕ, ШИЩЋЕОЕ (25 минута) 

3.час 10,00 – 10,45 

4.час 10,50 – 11,35 

5.час 11,40 - 12,25 

6.час 12,30 - 13,15 

СМЕНА Б 
1/3,2/2,3/2,4/2, 

5/2,5/3,6/2,6/3,7/3,8/3 

1.час 13,30  - 14,15 

2.час 14,20 – 15,05 

ВЕЛИКИ ПДМПР -   УЖИНА,  
- ПРПВЕТРАВАОЕ, ШИЩЋЕОЕ (25минута) 

3.час 15,30 – 16,15 

4.час 16,20 – 17,05 

5.час 17,10 - 17,55 

6.час 18,00 - 18,45 

Групе А и Б се рптирају на недељнпм нивпу 
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Прпдужени бправак 

 
За ушенике првпг и другпг разреда ппсле редпвне наставе, у пбе смене биће прганизпван 

прпдужени бправак. Прпдужени бправак реализпваће се: 
-  у хпмпгеним групама (1. разред-30 ушеника и 2. разред-30 ушеника), 
-  у ппсебним ушипницама (1. разред- ушипница бр.11 и 2. разред-ушипница бр.12), 
-  у терминима пд 12,30 дп 15,00 шаспва пре ппдне и пд 18,00-19,00 ппппдне. 

 
Остали пблици рада 

 
Пстали пблици рада (дппунска, дпдатна настава, слпбпдне активнпсти, шас пдељеоскпг 

старещине, ваннаставне активнпсти, шаспви секција) реализпваће се у щкпли, а када је пптребнп и 
пнлајн, у кпрелацији са другим предметима, путем интегративне наставе. 
 

 
Издвпјена пдељеоа 

 

Пбразпвнп-васпитни рад у издвпјеним пдељеоима у Ппдвису и Васиљу пдвијаће се у једнпј 
смени и тп пре ппдне. Редпвна настава ппшиое у 8,00 шаспва, а 6. шас се заврщава у 13,30 шаспва, 
уз дпдатну ппдрщку ушитеља и пдбпгаћенпг једнпсменскпг рада у целпдневнпј настави. 

 
● У издвпјенпм пдељеоу у Ппдвису радиће два кпмбинпвана пдељеоа у млађим 

разредима: 1. и 3. разред са 3 предщкплца и 2 и 4. разред. 
● У издвпјенпм пдељеоу у Васиљу радиће једнп кпмбинпванп пдељеое састављенп пд: 1., 

3., 4. разреда и 1 предщкплца. 
 

Обпгаћени једнпсменски рад-дпдатна ппдршка у учеоу 
 

У издвпјеним пдељеоима ПЩ „Вук Карачић“ у Ппдвису и Васиљу јавила се пптреба за 

прганизацијпм  дпдатне пбразпвнп-васпитне ппдрщке, за ушенике пд првпг дп шетвртпг разреда, 

пднпснп пбпгаћен једнпсменски рад. Щкпла у пптпунпсти испуоава кадрпвске, прпстпрне и 

материјалнп – технишке услпве за пвакав пблик рада. 

Прганизација: 2 хетерп групе ушеника, пп једна у Ппдвису и Васиљу. 

Пплазници: ушеници пд 1. дп 4. разреда 

Велишина група: у Ппдвису 10 ушеника, у Васиљу 7 ушеника 

Време прганизације рада:  12,25 дп 14,30 шаспва  

Кадрпвске пптребе: 2 наставника пп 10% раднпг времена, укупнп 20% раднпг времена . 

 
Организација превпза ученика путника 

 

Ушеници щкпле превпзе се из пкплних места дп матишне щкпле и назад. У щкплскпј 2022/2023. гпдини 
биће 79 ушеника путника на следећим релацијама: 
 
Правци превпза: 
● Пптркаое, Зунише (Дпое, Гпрое), Бершинпвац, Коажевац и пбрнутп (аутпбуски  превпз), 

● Васиљ, Баланпвац, Вина, Коажевац и пбрнутп (аутпбуски превпз), 

● Ппдвис, Прещац, Коажевац и пбрнутп (аутпбуски превпз), 
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● Црвеое, Коажевац и пбрнутп (кпмби превпз), 

● Насеље Сува, Ргпщте у Ппдвис и пбрнутп (кпмби превпз) 

Превпз ушеника је пранзпван у складу са разредима, 
сменама и групама ушеника. 
Превпз ученика  у преппдневнпј смени: 
● ушеници путници пплазиће са пплазних станица пкп 7,00 шаспва, 

● ппвратак испред щкпле, накпн 6. шаса у 13,20 шаспава 

Превпз ученика у ппппдневнпјсмени: 
● ушеници  из свих праваца пплазиће са пплазних станица у щкплу пкп 12,15 шаспва, 

● ппвратак из щкпле, накпн 6. шаса, у 18,50 шаспва испред щкпле. 

 
 

УШЕНИЦИ ПУТНИЦИ - МАТИШНА ЩКПЛА 

 

Г.
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Ц
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Ж
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п
ва

ц
 

Тр
гп

ви
ш
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1р      1 1 2 2   1   

2р 2 1  1  1 1        

3р 3   1   1 1 1  1   1 

4р 2 1  2 1  1 1    1   

5р 3    3 1 2 1 1 1     

6р 5  1 1 4  3 3   1    

7р 2    2  2 1 1      

8р    2 1  1 1     1  

∑ 17 2 1 7 11 3 12 10 5 1 2 2 1 1 

УШЕНИЦИ ПУТНИЦИ – ППДВИС  

1р               

2р       1        

3р        1       

4р       1 1       

∑       2 2       

Укупнп 
17 2 1 7 11 3 14 12 5 1 2 2 1 1 

Укупнп ученика путника 79 

 

Организација исхране ученика 
 

У щкпли ппстпји щкплска кухиоа у кпјпј се свакпдневнп припрема и сервира ужина за све 
ушенике. И пве гпдине ужину финансира Ппщтина Коажевац за све пснпвце у граду. Јелпвник 
саставља щкплска кпмисија састављена пд заппслених и представника УП и СР. Щкпла има 
закљушен угпвпр са ЗЈЗ „Тимпк“ из Зајешара кпји редпвнп врще кпнтрплу квалитета намирница и 
хигијене. Кухиоа је кпмплетнп ренпвирана, купљена је нпва ппрема за припремаое ужинe. 

 
Здравствена заштита ученика 

 
Щкпла редпвнп сарађује са Здравственим центрпм Коажевац. Щкпла ппсредује када су у 

питаоу редпвни систематски прегледи и пп пптреби заказује прегледе ушеника ради дпбијаоа 
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здравствених листпва за путпваоа. У пквиру превентивне здравствене защтите, представници ЗЦК 
пдржавају предаваоа за ушенике разлишитих узраста (бплести зависнпсти, пубертет, лишна 
хигијена, превенција заразних бплести и др.)  

У щкпли ради стпматплпщка амбуланта кпја ппред редпвнпг ппсла узима ушещће у разлишитим 
активнпстима щкпле а кпје су везане за превентивну здравствену защтиту уста и зуба. 

 
Осигураое ученика 

 
На ппшетку сваке щкплске гпдине Савет рпдитеља щкпле врщи избпр псигуравајуће куће и врсте 

псигураоа за ушенике за текућу щкплску гпдину. СР пдређује висину премије впдећи рашуна п 
спцијалнпм статусу ушеника какп би сви ушеници били псигурани. Ушеници су псигурани на гпдину 
дана 24/7.  

 

Ппшти ппдаци п ученицима 

Брпјнп стаое ученика и пдељеоа на ппчеткушкплске 2022/2023. гпдине 
 

 
МАТИШНА ЩКПЛА 

 

Разред и Пдељеое Брпј ученика 
Пплна структура 

Мушкп Женскп 

1/1 22 13 9 

1/2 19 10 9 

1/3 23 10 13 

Укупнп 1. 64 33 31 

2/1 28 14 14 

2/2 28 13 15 

Укупнп 2. 56 27 29 

3/1 19 10 9 

3/2 25 9 16 

Укупнп 3. 44 19 25 

4/1 26 13 13 

4/2 27 15 12 

Укупнп 4. 53 28 25 

Укупнп 1-4. 
22

7 
107 110 

5/1 23 15 8 

5/2 20 9 11 

5/3 19 11 8 

Укупнп 5. 62 35 27 

6/1 24 14 10 

6/2 23 9 14 

6/3 28 12 16 

Укупнп 6. 75 35 40 

7/1 23 11 12 

7/2 24 14 10 
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7/3 27 13 14 

66 74 38 36 

8/1 19 9 10 

8/2 21 12 9 

8/3 20 10 10 

Укупнп 8. 60 31 29 

Укупнп 5-8. 271 139 132 

 
ИЗДВПЈЕНА ПДЕЉЕОА 

 
ППДВИС 

1/П 3 3 0 

2/П 2 0 2 

3/П 2 2 0 

4/П 3 1 2 

Укупнп Ппдвис 10 6 4 
ВАСИЉ 

1/В 1 1 0 

2/В / / / 

3/В 3 2 1 

4/В 3 3 0 

Укупнп Васиљ 7 6 1 

Укупнп издвпјена 

пдељеоа 
17 12 5 

 

 

УКУПАН БРПЈ УШЕНИКА У ЩКПЛИ 

1. 

разре

д 

2. 

разре

д 

3. 

разре

д 

4. 

разре

д 

5. 

разре

д 

6. 

Разре

д 

7. 

Разре

д 

8. 

Разре

д 

м Ж 
Укупнп 

Ученика 

68 58 49 59 62 75 74 60 25

8 

24

7 

505 

 
 

ПРЕДЩКПЛЦИ У ЩКПЛИ 

Ппдручнп пдељеое Брпј предшкплаца 

Ппдвис 3 

Васиљ 1 

Укупнп предшкплаца 4 
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Спцип – екпнпмски статус ученика 

 
Образпвни нивп рпдитеља / старатеља 

 

Матична шкпла 

 

   5/1 46 2 2 1 1 1 2 4 4 8 10 1 1 1 2 1 5 

5/2 40 1 1 1 1 0 2 6 6 6 4 0 0 2 2 3 5 

5/3 36 0 1 0 0 0 2 13 9 2 4 0 0 0 0 2 3 

 

 
Пдељеое 

 
укупан 

бр. 
рпд
ит. 

непис
- 
 

мени 

 
неппт. 

ПЩ 

пснпвн
а 
 

щкпла 

 
3.степен 

 
4.степен 

 
5.степ

. 

 
6.степ. 

 
7.степ. 

п м п м п м п М П М П м п м п М 

1/1 43 0 0 1 1 0 1 7 4 7 7 1 0 0 2 5 7 

1/2 38 0 0 0 0 1 0 2 3 
1
1 8 0 0 0 2 5 6 

1/3 45 0 0 0 0 1 2 9 4 7 
1
0 0 1 3 0 1 6 

Укупнп 126 0 0     1 1 2 3 
1
8 11 

2
5 

2
5 1 1 3 4 11 19 

 

2/1 
54 0 0 1 0 0 0 8 7 9 

1
4 1 0 1 2 9 6 

2/2 55 0 0 2 2 0 0 
1
3 8 6 

1
1 0 1 3 2 5 2 

Укупнп 98 0 0 3 0 0 0 
1
2 15 

1
5 

2
5 1 1 4 4 14 8 

3/1 38 0 0 0 2 0 0 6 3 9 9 0 0 2 3 2 2 

3/2 49 0 0 0 1 0 1 9 2 
1
0 8 2 2 0 2 4 8 

Укупнп 87 0 0 0 3 0 1 
1
5 5 

1
9 

1
7 2 2 2 5 6 10 

4/1 47 0 0 1 0 0 0 2 2 1 
1
1 1 2 3 2 1 5 

4/2 51 0 1 0 0 1 2 6 4 
1
4 12 1 1 0 3 2 4 

Укупнп 98 0 1 1 2 1 2 8 6 15 
2
3 2 3 3 5 3 9 

Укупнп 
 

1. – 4. 

409 0 1 5 6 3 6 62 
3
7 74 

9
0 6 9 

1
2 

1
8 

3
4 

4
6 
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Укупнп 12
2 

3 4 2 2 1 6 23 19 16 18 1 1 3 4 6 
1
3 

6/1 42 0 0 0 3 1 1 6 1 5 10 0 0 2 1 4 8 

6/2 39 0 0 1 2 1 3 1
0 

4 4 8 0 0 2 1 1 8 

6/3 56 1 1 1 1 0 0 9 6 5 9 0 4 5 1 5 8 

Укупнп 13
7 

1 1 2 6 2 4 25 11 14 27 0 4 9 3 
1
0 

1
8 

7/1 45 0 0 1 2 2 1 5 3 13 12 0 0 0 1 1 3 

7/2 48 0 0 0 1 0 0 7 6 5 6 0 1 3 2 9 8 

7/3 51 0 2 0 1 2 1 12 6 12 9 0 2 0 0 3 2 

Укупнп 14
4 

0 2 1 4 4 2 24 15 30 27 0 3 3 3 
1
3 

1
3 

8/1 37 0 0 0 1 0 2 7 2 8 10 0 0 0 2 3 3 

8/2 43 0 0 1 0 1 0 6 3 7 13 0 0 1 1 6 4 

8/3 38 0 0 1 1 0 2 8 9 8 7 0 0 1 0 0 0 

Укупнп 
11
8 0 0 2 2 1 4 21 14 23 30 0 0 2 3 9 7 

Укупнп 
 

5. – 8. 

52
1 

4 7 7 
1
4 

7 
1
5 

93 59 84 
10
2 

1 8 
1
9 

1
3 

37 
5
1 

Укупнп 
 

1. – 8. 

94
1 0 8 

1
2 

2
0 18 21 155 96 

17
2 192 7 17 

3
1 

3
1 71 

9
7 

 
 

 

Ппдвис 
 
Пдељео
е 

укупан 
бр. 
рпдит. 

непис- 
мени 

неппт. 
ПЩ 

пснпвна 
щкпла 

3.степен 4.степен 5.степ. 6.степ. 7.степ. 

М П м п м п м П М п М п м п м П 

1. и 3. 
2. и 4. 

10 
10 

2
2 

1 1 
2 

1 
1 

/ 
1 

/ 
/ 

2 
1 

4 
3 

/ 
/ 

/ 
/ 

/   / 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

Укупнп 
 

20 4 1 3 2 1 0 3 7 0 0 /
 
/ 

 / / / / 
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Васиљ 

Пдељеое 

 
 

1.3.4. 

укупан бр. 
рпдит. 

 
14 

непис- 
мени 

неппт. ПЩ пснпвна 
щкпла 

3.степен 4.степен 5.степ. 6.степ. 7.степ. 

М 
- 

П 
- 

М 
- 

П 
- 

М  П  М 

1  

П 
4 

М 
6 

П 
3 

М 
- 

П 
- 

М 
- 

П 
- 

М 
0 

П 
- 

 

Укупнп 
шкпла 

укупан 
бр. 

рпдит. 
 

975 

непис- 
мени 

неппт. 
ПЩ 

пснпвна 
шкпла 

3.степен 4.степен 5.степ. 6.степ. 7.степ. 

М 
9 

П  

4 

М 

23 

П 

1
4 

М 

22 

П 

1
8 

М 

100 

П  

16
6 

М 

19
6 

П 

16
9 

М  

17 

П 

7 

М  

31 

П 

3
1 

М 

97 

П 

71 
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Заппсленпст рпдитеља 
 

 

Пдељеое Бр.уч. 

Заппслена 

пба 

рпдитеља 

Заппслен 

самп 

птац 

Заппслена 

Самп мајка 

Незаппсл. 

пба рпд. 

1/1 22 12 4 3 2 

1/2 19 13 5 1 1 

1/3 23 15 2 1 5 

Укупнп 64 40 11 5 8 

2/1 28 18 6 3 1 

2/2 28 17 5 0 6 

Укупнп 56 35 11 3 7 

3/1 19 10 4 0 5 

3/2 25 14 6 2 3 

Укупнп 44 24 10 2 8 

4/1 26 14 1 6 5 

4/2 27 22 1 0 5 

   Укупнп 53 26 2 6 10 

Укупнп пд 1.дп 4. 217 125 33 16 33 

5/1 23 11 3 2 7 

5/2 20 11 1 3 6 

5/3 19 8 7 2 2 

    Укупнп 62 30 11 7 15 

6/1 24 13 5 2 4 

6/2 23 8 6 4 3 

6/3 28 21 1 4 2 

   Укупнп  75 42 12 10 9 

7/1 23 13 5 3 2 

7/2 24 16 2 5 1 

7/3 27 13 4 1 6 

Укупнп 74 42 11 9 9 

8/1 19 14 1 2 2 

8/2 21 14 1 1 5 

8/3 20 10 2 3 4 

Укупнп  60 38 4 6 11 

Укупнп 5-8 271 152 38 32 44 

Укупнп 1.-8. 

Мат.шкпла 488 277 71 48 77 

1.-3. 

2. - 4. Ппдвис 

5 

5 

2 

1 

0 

2 

0 

0 

3 

2 

Укупнп Ппдвис 10 3 2 0 5 

1,. 3. и 4. Васиљ 7 5 0 2 0 

Укупнп Ппд. и Вас. 17 8 2 2 5 

Укупнп за шкплу 505 285 73 51 82 
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Стамбени статус 
 

 

Пдељеое 

Брпј 

Ученика Ппдстанари 

Једнпспбан 

Стан 

Двпспбан 

стан 

Трпспбан, 

већи,кућа 

1/1 22 2 2 6 12 

1/2 19 2 2 4 11 

1/3 23 1 1 2 19 

2/1 28 1 1 3 23 

2/2 28 3 0 2 23 

3/1 19 1 0 2 16 

3/2 25 3 1 4 17 

4/1 26 3 0 10 13 

4/2 27 1 0 1 25 

5/1 23 3 2 10 8 

5/2 20 0 2 6 12 

5/3 19 5 1 3 9 

6/1 24 5 0 9 10 

6/2 23 5 2 4 9 

6/3 28 1 1 3 23 

7/1 23 1 2 1 19 

7/2 24 0 0 12 12 

7/3 27 1 2 9 15 

8/1 19 1 2 7 9 

8/2 21 0 3 3 15 

8/3 20 2 0 9 8 

Укупнп 

у мат. шкпли 488 40 24 110 
31
4 

Ппдвис 

1. и 3. 

2. и 4. 

5 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

5 

Укупнп 10 0 0 0 10 

Васиљ 

1..3. и 4. 7 0 0 0 7 

Укупнп 

издв.пд

. 
17 0 0 0 17 

Укупнп у 

шкпли 505 
4
0 

2
4 

11
0 

33
1 
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Дефицијентне ппрпдице 
 
 

Брпј 
ушени
- ка у 
Щкпл

и 

 
Без пба 
рпдите

ља 

 
Без 

једнпг 
рпдите

ља 

 
Разведе

ни 
рпдите

љи 

 
Рпдитељи 

у 
инпстранств

у 

Смещтени у 
хранитељски

м 
ппрпдицама 

505 4 30 
7
0 

Пб
а 

самп 
птац 

сам
п 

мајк
а 

 
6 

3 4 1 

 
Прганизација пбразпвнп - васпитнпг рада у шкпли 

Припремни предшкплски прпграм 
 

Прпграм припремнпг предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа се реализује у пквиру 

издвпјених кпмбинпваних пдељеоа у Васиљу и Ппдвису. У кпмбинпванпм пдељеоу у Ппдвису 

(1. и 3.) биће укљушенo 3 предщкплца; у кпмбинпванпм пдељеоу у Васиљу (1. дп 4.) биће 1 

предщкплац. Предщкплци ће радити пп пперативнпм плану кпји је кпмпатибилан са планпм за 

1. разред. Деца ће кпристити исте прирушнике кап и деца у предщкплским групама у вртићу и 

пстала дидактишка средства и материјале кпји се налази у щкпли. Зависнп пд расппреда шаспва 

и ангажпваоа других наставника – енглески језик, избпрни предмети – ушитељице ће радити и 

ппсебнп, самп са децпм предщкплскпг узраста. П раду са пвпм децпм, впдиће се и ппсебна 

евиденција. 

 
Пплазне пснпве за израду Припремнпг предщкплскпг прпграма кап и пперативних планпва 

рада су: 

- Закпн п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа, Службени гласник РС,бр.72/2009; 

- Правилник п ппщтим пснпвама предщкплскпг прпграма, Службени гласник РС,бр.14/2006; 

- Закпн п предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу, Службени гласник РС, бр.18/2010; 

- Каменпв Емил: Метпдика – метпдишка упутства за мпдел Б Пснпва прпграма предщкплскпг 

васпитаоа и пбразпваоа деце пд три дп седам гпдина; Пдсек за педагпгију Филпзпфскпг 

факултета у Нпвпм Саду, Нпви Сад, 1997. 

 
ППЩТИ ЦИЉ предщкплскпг васпитаоа садржи три групе циљева, кпји истпвременп пзнашавају 

три глпбалне сфере развпја и васпитаоа детета: уппзнаваое себе и пвладаваое спбпм, 

развијаое пднпса и сазнаоа п другим људима и изграђиваое сазнаоа п пкплини и нашинима 

делпваоа на оу. 
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ВАСПИТНП-ПБРАЗПВНИ ЦИЉЕВИ ВЕЗАНИ ЗА АСПЕКТЕ РАЗВПЈА 
 

ФИЗИШКИ 
РАЗВПЈ 

 

развпј 
мптприке и 
стицаое 
мптпришкпг 
искуства 
захваљујући 
једнпставнији
м пблицима 
кретаоа пп 
разним 
врстама 
тла,скакаоу, 
пеоаоу, 
пузаоу, 
кплутаоу и 
пдржаваоу 
равнптеже,ка
п и 
манипулатив
ним 
активнпстима
: щутираоу, 
гађаоу, 
вушеоу 
игураоу; 
уппзнаваое изгледа свпг 
тела и неких пд 
најважнијих оегпвих 
функција импгућнпсти; 
развпј мищићних група 
крпз ппшетне вежбе; 
развпј сппспбнпсти 
ппстављаоа у 
једнпставнијеппретке; 
развпј дисајнемускулатуре; 
развпј свих 
шула и шулне 
перцепције и 
дискриминац
ије на 
елементарнп
м нивпу, уз 
стицаое 
пдгпварајућег 
шулнпгискуств
а; 
развпј перцептивнп-
мптпришкекппрдинације; 
разумеваое пснпвних 
захтева за шуваоездравља 
развпј навике да се 
свакпдневнп бправи на 
свежем ваздуху без пбзира 
на гпдищоедпба; 
здравп, физишки дпбрп и 
складнп развијенпдете. 

Активнпсти кпјима се стише слика п сппственпј телеснпјсхеми. 
разнпврсни пблици кретаоа (хпдаое,тршаое, скакаое, пеоаое, пузаое, 
прпвлашеое, кптрљаое, кплутаое, пдржаваое равнптеже, бацаое и 
хватаое, гађаоое, дизааоео и нпщеое, гураоеое, вушеое и 
пптискиваое,активнпсти у впди, прганизпванп ппстављаое и кретаое; 
вежбе за развпј ппјединих мищићних група (за развпј мищића аменпг 
ппјаса, за развпј леђних мищића, трбущних мищића, за раааазвпј мищића 
стппала инпгу; 
 
гледаое (бпје,пблици, прпстпрне димензије предмета, прпстпрна 
пријентација, пплпжај у прпстпру), 
слущаое (разликпваое разнпврсних щумпва, гласпва људи и живптиоа, 
тпнпва са музишких инструмената и др., лпкализација звука, игре тищине, 
прпналажеое нашина да се свпјим телпм прпизведе некизвук,...) 
дпдириваое (преппзнаваое ппиппм предмета, разнпврсних врста 
материјала, прпцеоиваое щта је теже а щта лакще, хладније итпплије..) 
мирисаое ( преппзнаваое упбишајених мириса, пријатних и непријатних 
мириса, расппзнаваое мириса без визуелнпгпслпнца,...) 
кущаое (разликпваое разних укуса ппщтијег карактера: слаткп, гпркп, 
киселп, сланп, разликпваое укуса ппјединих јела и намирница без 
визуелнпг пслпнца, преференције укуса...) 
заједнишка упптреба вище шула истпвременп (вежбе за активираое вище 
шула истпвременп, игрплике активнпсти класификпваоа пдређених пбјеката 
према вище критееријума...) 
стицаое елементарних знаоа п здравственпј култури и упражоаваое 
здравственп- хигијенских навика (разумеваое пснпвних захтева за шуваое 
здравља, кап щтп су свакпдневнп вежбаое, пдмпр, правилна исхрана 
ихигијена); 
стицаое најелементарнијих знаоа п бплестима и ппвредама, оихпвпм 
избегаваоу,кап и наједнпставнијим ппступцима прве пппмпћи (щта ушинити 
када се ппешлемп,ппвредимп кпжу, ухвати нас суншаница идр.); 
ппзнаваое прпфесија кпје се старају п људскпм здављу (лекара, зубара, 
медицинске сестре); 
стицаое навике да се свакпдневнп бправи на свежемваздуху; 
правилан пплпжај тела приликпм седоа (ппсебнп, за стплпм приликпм јела 
и других активнпсти), стајаоа, хпдаоа и врщеоа пдређених радои ради 
предупређиваоа ппемећаја мптприке и телесних дефпрмитета (ппсебнп 
кишменпг стуба истппала); 
навикаваое на правилан сан ипдмпр; 
навика на правилну и умерену исхрану кап и регулисаое тежинетела; 
екплпщкеактивнпсти 
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СПЦИП-ЕМПЦИПНАЛНИ И 
ДУХПВНИ РАЗВПЈ 

разумеваое пснпвних 
друщтвених пднпса 
уустанпви; 
активнп укљушиваое у 
живптустанпве ппзнаваое 
неких свпјих права и права 
другихљуди; 
сппспбнпст за 
елементарну интеракцију 
са другпм децпм 
ипдраслима; 
стицаое ппвереоа и 
ппуздаоа у себе идруге; 
ппзнаваое пснпвних 
правила ппнащаоа 
ущкпли; 
ппшетна впљна кпнтрпла 
над свпјимимпулсима; 
елементарни псећај 
заправду; 
пснпвни ппјмпви п себи, 
свпм физишкпм идентитету 
ипсећаоима; 
стицаое ппвереоа у себе 
и псећаоа 
лишнпгдпстпјанства; 
адаптација живпту у щкпли 
кап услпв 
емпципналнестабилнпсти; 
сппспбнпст емпципналнпг 
реагпваоа на ппјаве 
пкпсебе; 
псетљивпст за псећаоа 
другихљуди; 
елементарнп разумеваое 
сппствених емпција; 
изграђиваое ппщтпваоа 
према свему живпм и 
мптива да се щтити ишува; 
схватаое да шпвек битнп 
утиуше на свпју пкплину и 
пна наоега; 
свест да свакп мпже да 
унапређује свпјупкплину; 
шуваран пднпс према 
материјалнимвреднпстима
. 

друщтвене игре и активнпсти кпје укљушују ппсматраое ствари и 
расуђиваое, не самп из сппствене, већ и перспективе других 
људи(децентрираое); 
супшаваое разлишитих мищљеоа, ставпва и искустава узуважаваое 
аргумената кпје изнпседруги; 
активнпсти кпје захтевају сарадоу међу децпм и међуспбнпусаглащаваое; 
анализа међуљудских пднпса представљених у уметнпсти (коижевнпсти, 
сликарству, ппзприщту, филму, музици идр.) 
разгпвпри п дешјимправима; 
дискусија п правилима ппнащаоакпја ппстпје у разлишитим пкружеоима 
(група врщоака, ппрпдица, сапбраћај, разлишите устанпве идр.) 
елементарнп расуђиваое п тпме щта је дпбрп, а щта није,( на примерима из 
литературе, живпта, са слика, филмпва итд.); 
прпцеоиваое свпјих ппступака и ппступака других људи са мпралнпг 
станпвищта, узимајући у пбзир и мптиве оихпвпгппнащаоа; 
примеоиваое мпралних нашела у свакпдневнпмживпту; 
активнпсти кпјима се дппринпси развпју ппјма п себи, свпм идентитету и 
ствараоу ппзитивне слике п себи а кпје се реализују у свакпдневним 
живптним ситуацијама, крпз гпвпрнп, ликпвнп, музишкп стваралащтвп, 
перцептивне, мптпришке и другеактивнпсти; 
разгпвпри и радипнице п изражаваоу емпција на разлишитенашине; 
разгпвпри и радипнице п преппзнаваоу емпција кпддругих; 
разгпвпри и радипнице ппсвећене друщтвенп прихватљивпм нашину 
исппљаваоа емпција и сампкпнтрпли при изражаваоупсећаоа; 



36 

 

КПГНИТИВНИ РАЗВПЈ 
 

разликпваое живпг 
пднеживпг; 
ппзнаваое представника 
биљака и живптиоа и 
елементарнп стараое 
поима; 
ппппзнаваое делпва 
шпвекпвпг тела и 
оихпвихфункција; 
упшаваое једнпставнијих 
физишкихзакпнитпсти; 
разликпваое неких врста 
материје; 
усвајаое неких пснпвних 
метепрплпщкихппјмпва; 
пткриваое ппследица 
мещаоабпја; 
сппспбнпст груписаоа 
предмета 
премазаједнишкпмсвпјству
; 
стицаое 
ппјмпва п 
пснпвним 
велишинама и 
усвајаое 
елементарни
х 
квантитативн
их ппјмпва; 
расппзнаваое 
правацакретаоа; 
ппзнаваое временских 
пријентира из 
свакпдневнпгживпта; 
сппспбнпст рещаваоа 
елементарних 
практишнихпрпблема; 
ппмагаое пдраслима 
ураду; 
ппзнаваое пснпвних 
ппдатака п 
свпмидентитету; 
псампстаљиваое у 
пблашеоу, храоеоу и 
пдржаваоухигијене; 
ппзнаваое најважнијих 
прави безбеднпг кретаоа 
напуту. 

у пквиру пткривашких активнпсти, заступљене су пне кпје се пднпсе на 
пткриваое живпг света, пднпснп света живптиоа, биљака и шпвека кап и на 
пткриваое материјалнпг света крпз ппсматраое,експериментисаое...; 
лпгишке активнпсти (уппщтаваое и класификпваое, пперације скуппвима, 
нумеришке пперације, ппређеое, прпцеоиваое и мереое, серијација, 
прпстпрнп сазнаое – структуираое прпстпра, временскп сазнаое – 
структуираое времена, рещаваоепрпблема) 
практишне активнпсти (сампппслуживаое и рад деце, сапбраћајне 
активнпсти, сналажеое у живптнимпкплнпстима 
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РАЗВПЈ 
КПМУНИКАЦИЈЕ 
И 
СТВАРАЛАЩТВА 

 

развпј сппспбнпсти 
кпмуницираоа вербалним 
иневербалнимсредствима: 
сппспбнпсти да се саслуща 
и схвати ппрука упућена 
ппјединцу игрупи; 
развпј лишнпг укуса у 
пднпсу на дела 
разнихуметнпсти; 
развпј шулне псетљивпсти 
и дискриминације за 
свашула; 
развпј 
дисајних 
пргана и 
дисаоа, 
правилнпг 
изгпвараоа 
гласпва, 
ппзнаваоа 
звушнпг 
састава и 
нашеоареши: 
бпгатствпрешника; 
сппспбнпсти 
ушествпваоа 
у дијалпгу, 
ппвезанпг 
пришаоа и 
препришавао
а кап и 
памћеоа 
дпгађаја; 
развпј смисла захумпр; 
развпј смисла за коижевну 
реш, оенп разумеваое 
идпживљаваое; 
развпј сппспбнпсти 
драмскпгпредстављаоа; 
ппдстицаое 
интереспвао
а за ликпвнп 
изражаваое 
путем линије, 
бпје и 
пблика, 
ппзнаваое, 
упшаваое и 
именпваоебп
ја; 
ппдстицаое интереспваоа 
за музику, оенп слущаое 
идпживљаваое; 
ппдстицаое 
развпја 
гласпвнпг 
апарата уз 
пдгпварајућу 
артикулацију 
идикцију; 
ппдстицаое 
кпмуникације 
путем 
впклнпг 
изражаваоа 
и стицаое 
првих 
искустава у 
музишкпм 
изражаваоу и 
изражаваое 
импрпвизпва
ним 
ппкретпм кап 
увпд у плесне 
активнпсти. 

aктивнпсти кпје се пднпсе на ствараое и разликпваоегласпва; 
активнпсти кпје имају за циљ бпгаћеое дешјег решника и негпваое 
граматишки правилнпг гпвпра; 
активнпсти кпје се пднпсе на негпваое вербалнпг изражаваоа кап средству 
кпмуникације (мпнплпщки гпвпр и пришаое, впђеое дијалпга и групних 
разгпвпра, гпвпрнп стваралащтвп); 
активнпсти кпјима се негује љубав и интереспваое за нарпдну и уметнишку 
коижевнпст (уппзнаваое са разлишитим врстама коижевнпг стваралащтва 
– бајке, брзалице, загпнетке...) 
вежбе за правилнп држаое руке, прстију, рукпваое прибпрпм за писаое ицртаое; 
преппзнаваое слпва и брпјева кприщћеоем разлишитпг игрпвнпг 
материјала (слагалице, кпцке, сликпвнице идр.) 
у склппу драмских активнпсти заступљене су пне кпје се пднпсе на 
невербалнп 
представљаоеиизражаваоегестпм,мимикпм,пантпмимпм,представљаоеи
изражаваое звукпм и гласпм, драмскп играое и ппзприщна презентација, 
уппзнаваое драмске уметнпсти; 
ликпвне активнпсти (сликаое, пластишнп пбликпваое при шему се кпристи 
тестп у бпји, песак, глина, пластелин, глинампл, прирпдни материјали, 
разлишити птпадни материјали, папир; ликпвнппрпцеоиваое); 
музишке активнпсти (слущаое пдгпварајуће музике, певаое, свираое на 
разлишитим ритмишким и музишким инструментима); 
плесне активнпсти (плесне импрпвизације, плесне драматизације, нарпдне 
и прске игре, плеспви дпступнидеци); 
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*** Припритетне међу пвим активнпстима су пне кпје се пднпсе на припрему за ппшетнп 

шитаое и писаое, развпј математишких ппјмпва, интеграцију деце у щкплски кплектив, 

стицаое културнп-хигијенских навика, телеснп-перцептивни развпј. 

 
Настава 

 
Гпдишои фпнд часпва 

 
 

РЕДПВНА НАСТАВА 

Разре

д 

Гпдищои 

фпнд 

Шаспва 

Брпјпдељео

а 
СВЕГА 

1. 684 5 3420 

2. 720 3 2160 

3. 720 4 2880 

4. 720 4 2880 

5. 1008 3 3024 

6. 1044 3 3132 

7. 1116 3 3348 

8. 1054 3 3162 

                             У К У П Н П 

 
24.006 

 
Избпрни прпграм: 1 шас недељнп -34 и 36 шаспва 

 
Дигитални свет: 1. , 2. , 3. разред - 36 шаспва 

 
Прпјектна настава: 4. разред  - 36шаспва 

 
Дппунска настава : 1 шас недељнп дп 36 шаспва 

Дпдатна настава: пд 4. дп 8. разреда: 1 шас недељнп дп 36  

Слпбпдне активнпсти: 1 – 2 шаса недељнп 36 - 72 шаса 

Час пдељеоскпг старешине: 1 шас недељнп дп 36 шаспва 

Факултативни предмет- Рпмски језик са елементима -  2 шаса  

                                                                                 недељнп 72 шаса  

наципналне културе: 2 шаса недељнп дп 72 шаса
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СТРУКТУРА 40-ТП ШАСПВНЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ У ЩКПЛСКПЈ 2022/2023. Гпдини 
 
 

    

                  НЕППСРЕДНИ РАД ПСТАЛИ ПБЛИЦИ 
ВАСПИТНП-ПБРАЗПВНПГ РАДА 

Редни 
брпј 

Име и презиме 

П
д

ељ
ео

е
 

   Р
е

д
п

вн
а н

аста
ва

 

П
п

д
р

ш
ка уч. и

 
р

п
д

и
те

љ
и

м
а 

(п
н

л
ајн

) 

п
и

см
е

н
и

                 

д
п

п
ун

ска 
н

астава
 

д
п

д
атн

а н
астава

 

слпбпд
не 

активнпсти 

р
с .и

 п
з.и

 п
ст. 

акт. 

Д
С

, П
Н

, И
П

 

п
р

и
п

р
е

м
а за ЗИ

 

С
В

ЕГА
 

п
р

и
п

р
е

м
а за 

н
астав

у 

р
ад

 са 
р

п
д

и
те

љ
и

м
а

 

р
ад

 у стр
уч. 

п
р

г.и
 ти

м
п

в. 

д
е

ж
ур

ства
 

стр
учн

п
 

усавр
ш

ав
. 

вп
ђ

е
о

е
 

ш
к.е

в
и

д
е

н
.и

  
п

ст.п
п

сл
 

У
К

У
П

Н
П

 

 

НАСТАВНИЦИ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 

 

1.  Аница Савић 1/1 17  / 1 / 2 2 2 / 24 10 1 1 1 1 2 40 

2.  Милица Ранђелпвић 1/2 17  / 1 / 2 2 2 / 24 10 1 1 1 1 2 40 

3.  Нела Митић 1/2 17  / 1 / 2 2 2 / 24 10 1 1 1 1 2 40 

4.  Ивана Кпс 2/1 18  / 1 / 2 1 2 / 24 10 1 1 1 1 2 40 

5.  Емануела Милетић 2/2 18  / 1 / 2 1 2 / 24 10 1 1 1 1 2 40 

6.  Весна Раншић 3/2 18  / 1 1 1 1 2 / 24 10 1 1 1 1 2 40 

7.  Владан Иванпвић 3/2 18  / 1 1 1 1 2 / 24 10 1 1 1 1 2 40 

8.  Дијана Милпванпвић 4/1 18  / 1 1 1 1 2 / 24 10 1 1 1 1 2 40 

9.  Маја Велимирпвић 4/2 18  / 1 1 1 1 2 / 24 10 1 1 1 1 2 40 

10.  Натаща Раденкпвић ПБ1 20  / / / 4 / / / 24 10 1 1 1 1 2 40 

11.  Лидија Станисављевић ПБ2 20  / / / 4 / / / 24 10 1 1 1 1 2 40 

12.  Милена Гплубoвић Жикић 2-4П 18  / 1 / 2 2 1 / 24 10 1 1 1 1 2 40 

13.  Ивана Д. Ђпрђевић 2-4П 18  / 1 / 2 2 1 / 24 10 1 1 1 1 2 40 

14.   Ивана Бранкпвић Петрпвић 1-4В 18  / 1 1 1 2 1 / 24 10 1 1 1 1 2 40 
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НАСТАВНИЦИ ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ 

15.  Јелена Петрпвић 5/1 18  / 1 1 / 1 / 0,2 22 8 1 1 1 1 1,80 36 

16.  Биљана Гпјкпвић 5/2 20  / 1 1 0,8 / / 0,2 24 10 1 1 1 1 1.80 40 

17.  Саща Звездић 5/3 15  / / / 2 1 / / 18 7 1 1 1 1 1 30 

18.  Јелена Станисављевић 6/1 18+2ПЈР  2 1 / / 1 / / 24 10 1 1 1 1 2 40 

19.  Марија Иванпвић Бпжић 6/2 16+4Б  2 / 1 / 1 / / 24 10 1 1 1 1 2 40 

20.  Мирјана Светпзаревић 6/3 18  2 1 1 / 1 / 1 24 10 1 1 1 1 2 40 

21.  Милан Димитријевић 7/1 20  / 1 1 0,8 1 / 0,2 24 10 1 1 1 1 2 40 

22.  Милан Лазаревић 7/2 6+12  2 1 1 1 1 / / 24 10 1 1 1 1 2 40 

23.  Ана Петрпвић 7/3 4+4ИП  / / 1 / 1 / / 10 4 / / 0,5 0,5 1 16 

24.  Јелена Милпщевић 8/1 18  2 1 1 1 1 / / 24 10 1 1 1 1 2 40 

25.  Татјана Милутинпвић 8/2 10+10  2 / 1 / 1 / / 24 10 1 1 1 1 2 40 

26.  Саща Андпнпвић 8/3 15+1  / / / 2 1 / / 19 7 1 1 1 1 2 32 

27.  Саща Станисављевић  21  / / / 3 / / / 24 10 1 1 1 1 2 40 

28.  Тпмица Милпсављевић  12  / / / 1 1 / / 14 6 1 0,5 1 0,5 1 24 

29.  Бпјан Бпгпјевић  16  2 3 1 1 / / 1 24 10 1 1 1 1 2 40 

30.  Маја Лазаревић   20  2 1 1 / / / 1 25 10 1 1 1 1 1 40 

31.  Милица Милпщевић  12  1 2 1 / / / / 16 6 1 1 1 1 1 27 

32.  Маја Впјинпвић  17+1Б  2 1 1 1 / / 1 24 10 1 1 1 1 2 40 

33.  Миљан Миљкпвић  18+2С  / 2 1 0,8 / / 0,2 22+2
С 

9 1 1 1 1 1+2с 36+4С 

34.  Бранислав Младенпвић  3  / / 1 / / 4 / 8 3 0,5 0,5 1 0,5 0,5 14 

35.  Далибпрка Минић  12  / 1 1 / / / 0,2 14,2 6 0,5 1 1 0,5 0,8 24 

36.  Мипдраг Кпстић  20  / / 1 3 / / / 24 10 1 1 1 1 2 40 

37.  Саща Гпјкпвић  4  / / 1 / / / / 5 2 0,25 0,25 / 0,25 0,25 8 

38.  Александар Ристић  1  / / / / / / / 1 0,25 0,25 0,25 / / 0,25 2 

39.  Гпран Миленпвић  15+5СА  / / / 4 / 5 / 24 10 1 1 1 1 2 40 

40.  Марина Алексић  10ГВ  / / / 2 / 10 / 12 5 1 1 / 0,5 0,5 20 
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41.  Милан Никплић  9ВН  / / / 2 / 9  11 4 1 1 / 0,5 0,5 18 

42.  Луција Бпжић  18 КН  / 2 / 2 / / / 22 9 1  1  / 1 2 36 

43.  Љубинка Симић  6  / / / 1 / / / 7 2 1 0,5 / 0,5 1 12 

 
                                                                   СТРУШНИ  САРАДНИЦИ 
 

44.  Јасмина Милетић   Психплпг 100% 40 

45.  Марина Алексић   Педагпг 50% 20 

46.  Бпјан Ристић  2ПЈР+5Б 

Библиптекар 25% 14 

 
ДС – Дигитални свет 
ПН- Прпјектна настава 
ИП – Избпрни предмет 
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Задужеоа наставника 
 
 

 
РАЗРЕДНА НАСТАВА 

Разредна настава 

1/1   Аница Гајић, наст.раз.наставе 

1/2   Милица Ранђелпвић, наст.раз.наставе 

1/3 Нела Митић, наст.раз.наст 

2/1 Ивана Кпс, наст.раз.наставе 

2/2 Емануела Милетић, наст. раз. наставе 

3/1 Весна Раншић, наст.раз.наставе 

3/2 Владан Иванпвић, наст.раз.наставе 

4/1 Ирена Миланпвић, наст.раз.наставе 

4/2 Маја Велимирпвић, наст.раз.наставе 

Прпдужени бправак 

Прпдужени бправак 

1.раз 
Натаща Раденкпвић, наст.раз.наставе 

Прпдужени бправак 

2.раз 
Лидија Станисављевић, наст. раз. наставе 

Разредна настава у издвпјеним пдељеоима 

Ппдвис 1. и 3. раз Милена Гплубпвић Жикић, наст.раз.наставе 

Ппдвис 2. и 4. раз Ивана Ђпрђевић, наст.раз.наставе 

Васиљ 1.,3. и 4.раз Ивана Бранкпвић,Петрпвић, наст.раз.наставе  

Пбпгаћени једнпсменски рад-дпдатна ппдршка 

Ппдвис 1.,2.,3.,4.раз Јелена Станисављевић 

Васиљ 1.,3.,4.раз Бпјан Ристић 

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 

Пдељеоске старешине 

5/1 Јелена Петрпвић, наст. физике 

5/2 Биљана Гпјкпвић, наст. биплпгије 

5/3 Саща Звездић, наст. музишке културе 

6/1 Јелена Станисављевић, наст. српскпг језика 

6/2 Марија Иванпвић Бпжпћ, наст. енглескпг језика 

6/3 Мирјана Светпзаревић, наст. српскпг језика 

7/1 Милан Димитријевић, наст. истприје 

7/2 Милан Лазаревић, наст.енглескпг језика 

7/3 Ана Петрпвгић, наст.биплпгије 

8/1 Јелена Милпщевић, наст.немашкпг језика 

8/2 Татјана Милутинпвић, наст.енглескпг језика 

8/3 Саща Андпнпвић, наст.физишкпг васпитаоа 
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ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 

 
Српски језик 

Маја Впјинпвић 5/1,6/2,7/1,8/2 

Мирјана 

Светпзаревић 
5/2, 5/3,6/3,8/3 

Jелена Станисављевић 6/1,7/2,7/3,8/1 

Енглески језик 

Татјана Милутинпвић 1/1,1/2,2/1,3/1,4/1,5/1,6/1,7/1,8/1,8/2 

МиланЛазаревић 1/3,2/3,4/2,5/2,5/3,6/3,7/2,7/3,8/3 

Марија Иванпвић 

Бпжић 
3/2,6/2 Ппдвис 1-3 и 2-4, Васиљ 1-4 

Немачки језик 

Јелена Милпщевић 5/1,5/2,5/3,6/3,7/2,7/3,8/1,8/2,8/3 

Марија Иванпвић 

Бпжић 
6/1,6/2,7/1 

Ликпвна култура Гпран Миленпвић 
5/1,5/2,5/3,6/1,6/2,6/3,7/1,7/2,7/3,8/1,8/2,

8/3 

Музичка култура Саща Звездић 
5/1,5/2,5/3,6/1,6/2,6/3,7/1,7/2,7/3,8/1,8/2,

8/3 

Истприја 
Милан Димитријевић 5/1,5/2,6/1,6/2,6/3,7/1,7/2,7/3,8/1,8/2,8/3 

Александар Ристић 5/3 

Гепграфија 
Миљан Миљкпвић 5/2,5/3,6/1,6/2,6/3,7/17/2,7/3,8/1,8/2,8/3 

Бранислав 

Младенпвић 
5/1,7/1 

Физика Јелена Петрпвић 6/1,6/2,6/3,7/1,7/2,7/3,8/1,8/2,8/3 

 
Математика 

Бпјан Бпгпјевић 5/1,7/1,8/1,8/2 

Маја Лазаревић 5/2,6/3,7/2,7/3,8/3 

Милица Милпщевић 5/3,6/1,6/2 

Биплпгија 
Биљана Гпјкпвић 5/1,5/2,5/3,6/1,6/2,6/3,7/1, 8/1,8/2,8/3 

Ана Петрпвић 7/2,2/3 

Хемија Далибпрка Минић 7/1,7/2,7/3,8/1,8/2,8/3 

Техника и 
технплпгија 

МипдрагКпстић 5/1,5/2,5/3,6/1,6/2,7/1,7/2,7/3 8/1,8/2 

Саща Гпјкпвић 6/3,8/3 
Физичкп и 

здравственп 

вас. 

Саща Станисављевић 5/1,5/2,6/1,6/2,7/1,7/3,8/1,8/2 

Саща Андпнпвић 5/3,6/3,7/2,8/3 

Инфпрматика и  
рачунарствп 

Тпмица 

Милпсављевић 

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

8/3 
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Избпрни предмети 
 

Обавезни избпрни предмети 
 

 

 
Грађанскп васпитаое 

 

РАЗРЕД Бр. ученика Бр. група НАСТАВНИК 

1. 52 3 

АницаГајић 
Милица Ранђелпвић 

НелаМитић 

2. 56 2 
Ивана Кпс 

Емануела Милетић 

3. 44 2 
Владан Иванпвић 

Весна Раншић 

4. 53 2 
ИренаМиланпвић 

Маја Велимирпвић 

Свега 1-4 205 9 22,78 

5. 48 3 Марина Алексић 

6. 56 3 Марина Алексић 

7. 56 3 
Марина Алексић 

Ана Петрпвић 

8. 33 2 Марина Алексић 

Свега 5-8 193 12 16,1 

Свега 1-8 398 21 19 
 

 
 

 
Верска настава 

 

РАЗРЕД Бр. ученика Бр. група НАСТАВНИК 

1 11 1 Милан Никплић 

1-3п 5 1 Милан Никплић 

2-4п 5 1 Милан Никплић 

1-4в 7 1 Милан Никплић 

Свега 1-4 28 4 7 

5. 13 1 Милан Никплић 

6. 18 1 Милан Никплић 

7. 19 1 Милан Никплић 

8. 27 2 Милан Никплић 

Свега 5-8 77 5 15 

Свега 1-8 105 9 11,7 
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Страни језик – немачки језик 
 

РАЗРЕД Бр. Ученика Бр. група 

5 62 3 

6 75 3 

7 74 3 

8 60 3 

Свега 5-8 271 12 

 
 

Слпбпдне наставне активнпсти 5-8 
 

Предмет 
5.разред 

Бр. Ушеника Бр. група 

Цртаое, сликаое и вајаое  2 

Хпр и пркестар  2 

Свега 62 4 

Предмет 
6.разред 

Бр. Ушеника Бр. група 

Цртаое, сликаое и вајаое 75 3 

Свега 75 3 

Предмет 
7.разред 

Бр. Ушеника Бр. група 

Шувари прирпде 74 3 

Свега 74 3 

Предмет 
8.разред 

Бр. Ушеника Бр. група 

Щах 27 2 

Шувари прирпде 33 2 

Свега 60 4 
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Избпрни предмет – 
Матерои језик/гпвпр са елементима наципналне културе – Рпмски језик 

 
РПМСKИ ЈЕЗИK СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИПНАЛНЕ KУЛТУРЕ 
 
Циљ и задаци 
 
Циљ наставе рпмскпг језика је да ушеници савладају пснпвне закпнитпсти рпмскпг, кап матероег 
језика, да на оему кпмуницирају, да уппзнају коижевнпст свпг нарпда, других нарпда и 
наципналних маоина у Србији, да уппзнају светску коижевнпст, изграђују свест п друщтвенп-
истпријскпј и културнпј улпзи језика и коижевнпсти у ппвезиваоу нарпда и наципналних маоина и 
оихпвих култура, да (савладају стандардни рпмски језик) и да  се уппзнају са варијантним 
пспбенпстима рпмскпг језика и развијају језишке тплеранције према другим језицима. 
Настава рпмскпг језика, такпђе, има за циљ да псппспби ушенике за: 
слущаое и разумеваое гпвпра усменп изражаваое  
шитаое и разумеваое текста 
писменп изражаваое на пснпву пдређене тематике. 
 
Задаци наставе рпмскпг језика јесу да: 
псппспби ушенике за кпмпетентнп кпмуницираое и изражаваое на рпмскпм језику 
псппспби ушенике  у ппшетнпј фази да усвајају пснпвне карактеристике фпнплпщкпг система језика, 
изгпвпра гласпва,ритам и карактеристишну интпнацију 
псппспби ушенике да усвајају пснпвне закпнитпсти рпмскпг језика на пснпву нпрмализације, 
кпдификације и стандардизације језика 
псппспби ушенике да усвајају графишки систем и пснпвне знакпве из правпписа у пквиру усвпјенпг 
градива а на пснпву усвпјене стандардизације рпмскпг језика 
да се ушеници васпитавају у духу тплеранције према варијантама и карактеристикама рпмскпг језика 
да се ушеници уппзнају са елементима традиције, истприје и културе Рпма 
развијају и негују ппзитиван став према језицима и културнпј бащтини нарпда и наципналним 
маоинама у Србији и јашају свест п пптреби сарадое и заједнишкпг живпта 
да се псппспбе за сампсталнп шитаое и писаое  
да развијају пптребу за коигпм и да сампсталнп развијају сппспбнпст писаоа састава 
да се навикавају да редпвнп и критишки прате щтампу, радип и телевизију, електрпнску ппщту и 
интернет 
 
НАШИН ПСТВАРИВАОА ПРПГРАМА 
 
Пвај Наставни план за негпваое матероег језика припремљен је за пне ушенике пснпвних щкпла, 
шији је матерои јетик рпмски, а ппхађају пдељеоа са српским наставним језикпмн или језикпм 
других наципналних маоина. 
Задаци пбразпваоа из матероег језика су пвде, прирпднп идентишни са задацима пбразпваоа из 
српскпг кап матероег језика у настави, са специфишним карактеристикама рпмскпг језика. 
Званишнп писмп рпмскпг језика је латинишнп.  
Метпдплпщки ппступци негпваоа српскпг језика кап матероег и рпмскпг језика битније се не 
разликују пд метпда кпји се примеоују у редпвнпј настави у И и ИИ разреду. 
Садржај у пвим разредима пстварује се на пснпву Сликпвнице и рпмскпг Буквара кпје ћепмпгућити 
паралелнп ушеое  рпмскпг и српскпг латинишнпг писма. 
 
Циљ прпграма рада је негпваое матероег језика и псппспбљаваое ушеника да пищу, шитају и 
правилнп гпвпре матерои језик. 
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Ппред тпга , циљ је да се ушеници уппзнају са пснпвним правилима (нпрмализација,кпдификација, 
стандардизација) свпг матероег језика, да их науше и усвпје. 
Истпвременп треба да пбпгаћују свпј решник, развијају псећај према леппм и да се уппзнају са 
културпм и истпријпм Рпма. 
Управп збпг тпга, циљ негпваоа матероег језика јесте псппспбљаваоа ушеника, кпјима је матерои 
језик рпмски, а ппхађају щкплу на српскпм језику, да свпја знаоа, мисли и псећаоа изражавају 
(усменп и писменп) на рпмскпм језику. Прпграм рада на негпваоу матероег језика у неким 
сегментима прати Прпграм рада и српскпг језика (граматика, коижевнпст, теприја). Све садржаје 
ушити кпмпаративнп на пба језика. 
 
Припремни перипд 
Припремни перипд  реализује се на исти нашин кап и за ушеое српскпг језика у редпвнпј настави. 
Пбухвата гпвпрне вежбе и прпвере гпвпрних сппспбнпсти. У пвпм перипду са првим разредпм треба 
радити самп са сликпвницама, а када се заппшне  са ушеоем графије латинишнпг писма у предмету 
српски језик ппшети са ушеоем рпмскпг писма. Слпва ушити пп истпј метпдици кап у редпвнпј 
настави. 
Указати на знашај рпмскпг језика (функција развијаоа свести п наципналнпј и мултиетнишкпј 
припаднпсти рпмске заједнице). 
 
Елементи културе Рпма 
Уппзнаваое елемената културе, истприје и традиције  Рпма, у нижим разредима углавнпм се 
пстварује уппзнаваоем и приближаваоем дела традиципналне коижевнпсти. Ушеници уше напамет 
песме, питалице, брпјалице,ппслпвице, играју и певају. 
 
Развијаое сппспбнпсти гпвпрнпг изражаваоа 
Сппспбнпст гпвпра кпд ушеника треба дпследнп развијати пд првпг дп псмпг разреда. У првпм 
разреду ушеници гпвпре п дпживљајима, пришају краће прише, дпгађаје, разгпварају п предметима, 
сликама. Пве вежбе гпвпра премеоивати и у другпм разреду. Већ пд првпг разреда треба ппсветити 
ппсебну пажоу прикладнпм изгпвпру гласпва, интпнацији, (правилнпм писаоу) и пбпгаћиваоу 
фпнда реши. У пквиру тематских јединица наведених у Наставнпм плану пбратити пажоу на 
састављаое решеница и правилан изгпвпр гласпва и правилнп писаое реши. На ппстављена питаоа 
ушеници треба да пдгпварају целим решеницама. Треба са ушеницима увежбавати лепп казиваое и 
драматизацију текстпва. 
 
Гпдишои фпнд шаспва је 72 пп групи. 
Укупнп је пријављенп 45 ушеника за ушеое рпмскпг језика: 
 

Разред  Брпј ушеника Укупнп 

1.разред 2 11 

2.разред 4 

3.разред 2 

4.разред 3 

Ппдвис 2+2+0+1 5 

5.разред 10 25 

6.разред 8 

7.разред 5 

8.разред 2 

УКУПНП:  3 групе 
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Прпдужени бправак 
 

ПРГАНИЗАЦИЈА РАДА У ПРПДУЖЕНПМ БПРАВКУ 

Прпдужени бправак: 2 хпмпгенe групе ушеника 1. и  2. разреда 

Пплазници: ушеници 1. и 2. разреда  

Велишина група: 1. разред 30 ушеника,  2. разред  30 ушеника 

Време прганизације рада: 12,30-15,00 шаспва , 18,00-19,00 шаспва 

Кадрпвске пптребе: 2 ушитеља  - наставник и прпфеспр разредне наставе. 

 

Прпграм прпдуженпг бправка реализује се крпз: 

 

 Пкупљаое и припрема (мптиваципне активнпсти):пбухвата мптпрне и 

едукативне игре у циљу бпље психпфизишке припремљенпсти ушеника за рад у 

прпдуженпм бправку 

 Сампстални рад ученика: У пквиру сампсталнпг рада ушеника у прпдуженпм 

бправку ушеници прганизпванп и плански, уз струшнп-педагпщку ппмпћ и сарадоу са 

наставникпм утврђују, прпдубљују, примеоују и усвајају нпва знаоа, умеоа и навике. У 

пквиру активнпсти сампсталнпг рада реализују активнпсти кпје би инаше ушеник радип 

у виду израде дпмаћих задатака. Кпд сампсталнпг рада ушеника, превасхпдни задатак 

наставника је да их увпди у разлишите метпде и технике ушеоа кпје пдгпварају 

индивидуалним карактеристикама и пптенцијалима свакпг ппјединпг ушеника. Задаци 

урађени на шаспвима сампсталнпг рада се анализирају, исправљају и вреднују, али се 

не пцеоују. 

 Мали пдмпр – ужина: Време кпје ушеници кпристе за пдмпр и дпдатну 

исхрану. 

 Слпбпдне активнпсти: Активнпсти у слпбпднпм времену прганизују се на 

нашин да ушеници на креативан и забаван нашин прпвпде време и задпвпљавају свпја 

интереспваоа, а истпвременп предахну и пдмпре се. Активнпсти у слпбпднпм времену 

мпгу да се прганизују у ушипици или  ван ушипнице. 

 Слпбпднп време: активнпсти у слпбпднпм времену имају рекреативнп – 

забавни и стваралашки карактер. Прганизују се на принципу слпбпде избпра, 

дпбрпвпљнпсти и самппрганизпванпсти ушеника. У оима ушеници ушествују у 

зависнпсти пд интереспваоа за садржаје кпји се прганизпванп и плански нуде. 
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Предлпг плана рада прпдуженпг бправка – група 1. разред 

 

МЕСЕЦ ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ СЛОБОДНО ВРЕМЕ 

СЕПТЕМБАР 

Српски језик 
- (гпвпрна вежба) 
-шитаое и писаое 
-(гпвпрна вежба) 
-Мптпришке 
вежбе,реш,решеница 
 
Математика 
-Предмети у прпстпру  и 
пднпси међу оима 
-Дуж 
-Затвпрене и птвпрене линије 
-Унутращопст и сппљащнпст 

Разгпвпр,пписисиваое, 
бпгаћеое 
решника,усвајаое ппмпва 
слпвп реш,решеница. 
 
 
 
Упшаваое слишнпсти и 
разлике међу 
предметимапп 
велишини;пдређиваое 
пплпжаја предмета у 
пднпсу на себе и друге 
предмете;усвајаое ппјма 
дуж,птвпрена и затвпрена 
линија. 

Уппзнајемп свет пкп нас – 
Прпстпр у кпјем живимп 
(щкпла, кућа) 
Ппнащаое у сапбраћају – 
Кретаое у кплпни 
Екплпщка секција 
Щетоа и игре у парку 
У сусрет јесени – 
прикупљаое јесеоих 
плпдпва 
Бпнтпн за децу – Правила 
ппнащаоа у щкпли  
 

ПКТПБАР 

Српски језик 
-Гласпви и щтампана слпва: 
А,М,И,Т 
-Гласпви и щтампана слпва: 
П,Н,С 
-Гласпви и щтампана слпва: 
Е,Р 
-Гласпви и щтампана слпва: Ј,У 
-Гласпви и щтампана слпва: 
Л,Љ,Щ,Г,П 
 
Математика 
-Предмети пблика 
круга,правпугапника и квадра 
-Уппређиваое предмета пп 
бпји и дужини 
-Елемент скупа,приказиваое 
-Скуп 

Преппзнаваое слпва, 
ушеое технике писаоа, 
вежбаое великих и малих 
слпва, ппвезиваое 
наушених слпва у 
реши,исшитаваое. 
 
 
 
Именпваое и 
расппзнаваое 
гепметријских 
тела,уппређиваое 
предмета пп бпји и 
дужини,упшаваое 
припаднпсти скупу 

Уппзнајмп свет пкп нас – 
Живимп у насељу (селп, 
град 
Екплпщка секција  
16.10. -  Дан здраве хране 
Сппртске активнпсти на 
игралищту 
Бпнтпн за децу – Мпја 
кућица, мпја слпбпдица  
 
 

НПВЕМБАР 

Српски језик 
-Гласпви и щтампана слпва: 
З,В,К,Д 
-Гласпви и щтампана слпва: 
Б,Ш,Ћ,Ж 
-Гласпви и щтампана слпва: 
Ф,Ц,О,Х 
-Гласпви и щтампана слпва: 
Ч,Ђ 
 
Математика 
-Брпјеви дп 5 
-Уппређиваое брпјева пд 1 дп 
5 
-Сабираое,знак + 
-Пдузимаое,знак - 

Преппзнаваое слпва, 
ушеое технике писаоа, 
вежбаое великих и малих 
слпва, ппвезиваое 
наушених слпва у 
реши,исшитаваое. 
 
 
Шитаое,писаое и 
уппређиваое брпјева дп 
5, упптреба знака +, -,=,>,< 

Шитаое ппезије, прпзе, 
стриппва, дешијих 
шаспписа... 
Пбележаваое Дана  
щкпле 
16.11. Светски дан  
тплеранције 
Дан детета 
Бпнтпн за децу – 
Извплите, ппслужите се ! 
Етнп-фестивал 
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ДЕЦЕМБАР 

Српски језик 
-Наушили смп сва щтампана 
слпва-азбука 
-Рад на тексту "Деда и репа" 
-Писана слпва 
-Мпје нпвпгпдищое жеље 
Математика 
-Предхпдник и следбеник 
брпја 
-Цифре.Једнпцифрени брпјеви 
-Брпјеви прве десетице 
-Уппређиваое брпјевапд 0 дп 
10 

Правилнп изгпвараое и 
записиваое наушених 
гласпва,бпгаћеое 
решника, 
илустрација,израда 
нпвпгпдищоих шеститки. 
 
Фпрмираое ппјмпва 
предхпдник и 
следбеник,усвајаое 
брпјева прве 
десетице,уппређиваое 
брпјева пд 0 дп 10. 

Креативна радипница - 
израда шеститки и 
нпвпгпдищоих украса 
Екп-сајам 
Друщтвене игре и игре у 
ушипници 
 
 

ЈАНУАР 

Српски језик 
-Писана слпва 
-Свети Сава и ђаци 
 
Математика 
-Парни и непарни брпјеви 
-Динар.Нпвшанице пд 1,2.5 и 
10 динара 

Увежбаваое технике 
писаоа,шитаоа и 
препришаваоа текста. 
 
 
Разликпваое парних и 
непарних 
брпјева,усвајаое 
вреднпсти нпвшаница пд 
1,2,5 и 10 динара. 

Зимске радпсти - щетоа и 
игре на снегу 
Свети Сава – щкплска 
слава, 27.1. 
Екплпщка секција 
Сппртске активнпсти у 
сали 
Бпнтпн за децу- Лепп 
ппнащаое  
 
 

ФЕБРУАР 

Српски језик 
-Писана слпва 
-Гплуб и пшела 
-Шитам и пищем наушеним 
слпвима 
-Наушили смп сва писана слпва 
 
Математика 
-Здруживаое сабирака 
-Умаоеник,умаоилац,разлика 
-Веза сабираоа и пдузимаоа 
-Сабираое и пдузимаое дп 10 

Увежбаваое технике 
писаоа,шитаоа и 
препришаваоа текста. 
 
 
 
 
Вежбаое задатака са 
упптребпм 
заграде,упшаваое и 
усвајаое везе сабираоа и 
пдузимаоа. 
 

Уппзнајмп свет пкп нас – 
Земљищте 
Екплпщка  секција 
Гледаое дешијих филмпва 
и пбразпвних емисија 
Креативна радипница – 
правимп шеститке за Дан 
љубави 
Сппртске активнпсти у 
сали 
Бпнтпн за децу – Желим 
да ти кажем, пвај...да те 
вплим! 
 

МАРТ 

Српски језик 
-Кад прплеће дпђе све набпље 
ппђе(гпвпрна и писмена 
вежба) 
-Шитаље текстпва из буквара 
-Решеница,реш,слпг,слпвп,глас 
-Стих,стрпфа,песма 
 
Математика 
-Неппзнати сабирак 
-Неппзнат 
умаоеник,умаоилац 
-Јединица и десетица 
-Уппређиваое брпјева пд 0 дп 
20 

Бпгаћеое 
решника,увежбаваое 
технике 
шитаоа,рецитпваое 
песме. 
 
 
 
 
Вежбаое пдређиваоа 
неппзнатпг сабирка, 
умаоеника, 
умаоипца,усвајаое ппјма 
јединица и десетица, 
уппређиваое брпјева дп 
20. 

Данас је мамин дан – 8.3. 
Дан жена - правимп 
шеститке за маме 
У сусрет прплећу – 
шитамп, пищемп,певамп, 
цртамп... 
Сппртке активнпсти на 
игралищту  
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АПРИЛ 

Српски језик 
-Реши са супрптним знашеоем 
-Реши са умаоеним и 
увећаним знашеоем 
-Ушимп великп слпвп 
-Ушимп зарез и две ташке 
 
Математика 
-Пдузимаое двпцифрених 
брпјева друге десетице 
-Десетице прве стптине 
-Писаое и шитаое брпјева дп 
100 
-Десетице и јединице. Кпјпј 
десетици припада брпј 

Вежбаое упптребе 
великпг слпва, зареза и 
две ташке на примерима. 
 
 
 
 
 
Писаое и шитаое брпјева 
прве стптине,пдређиваое 
кпји брпј кпјпј десетици 
припада. 

 
Щетоа и игре у парку 
Екплпщка секција 
Сппртске активнпсти на 
игралищту 
Бпнтпн за децу - Хпћу да 
ми купищ!  
Креативна радипница- 
Ускрщои ващар 
 
 
 
 

МАЈ 

Српски језик 
-Лектира 
-Решеница 
-Пптврдне и пдришне 
решенице 
-Кад ппрастем бићу(гпвпрна и 
писана вежба) 
 
Математика 
-Сабираое двпцифренпг и 
једнпцифренпг брпја 
-Сабираое двпцифрених 
брпјева и вищеструке 
десетице 
-Пдузимаое двпцифрених 
брпјева 
-Сабираое и пдузимаое 
двпцифрених брпјева без 
прелаза прекп десетице 

Бпгаћеое 
решника,увежбаваое 
техније шитаоа, 
прпщириваое знаоа п 
решеници,илустрација. 
 
 
 
Вежбаое задатака 
сабираоа и пдузимаоа 
брпјева дп 100. 

Бпнтпн за децу – Халп, да 
ли ме шујете? 
Сппртске активнпсти – 
пбележаваое Светскпг 
Дана сппрта  
 

ЈУН 

Српски језик 
-На крају разреда 
 
Математика 
-Мереое дужине-метар 
 

Щкпла - кућа знаоа, 
пријатељства и радпсти – 
правимп  
заједнишку коигу 
усппмена на 1. разред 
 
Фпрмираое ппјма метар, 
усвајаое јединица мере 
за дужину. 

Игре на игралищту, у 
парку 
Ближи се, ближи летп - 
шитамп, пищемп, певамп, 
црта 
Бпнтпн за децу - На 
путпваоу. 
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Предлпг плана рада прпдуженпг бправка – група 2. разред 
 

МЕСЕЦ ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ СЛОБОДНО ВРЕМЕ 

СЕПТЕМБАР 

Српски језик 
- Глас и слпг, 
сампгласници и 
сугласници  
-Мптпришке 
вежбе,реш,решеница, 
пбавещтајне решенице 
-Упитне решенице и 
писаое решце ли у 
упитним решеницама 
 
Математика 
-Предмети у прпстпру  и 
пднпси међу оима 
-Сабираое и пдузимаое 
брпјева дп 100 
-Замена места и 
здруживаое сабирака 
 

-Дпживљај са летоег 
распуста (гпвпрна вежба) 
-Правила ппнашаоа у 
прпдуженпмбправку(разгпвп
р и израда панпа) 
-Изгпвараое брзалица (гпвпрна 
вежба) 
-На пијаци (гпвпрна вежба) 
 
Упшаваое слишнпсти и разлике 
међу предметимапп 
велишини;пдређиваое пплпжаја 
предмета у пднпсу на себе и 
друге предмете; 

Уппзнајемп свет пкп нас 
– Прпстпр у кпјем 
живимп (щкпла, кућа) 
Ппнащаое у сапбраћају 
Екплпщка секција 
Щетоа и игре у парку 
У сусрет јесени – 
прикупљаое јесеоих 
плпдпва 
Бпнтпн за децу – 
Правила ппнащаоа у 
щкпли  
 

ПКТПБАР 

Српски језик 
-Узвишне решенице 
-Заппведне решенице 
-Правпписни знаци 
(ташка, упитник, 
узвишник 
-Упптреба великпг 
слпва  
-Скраћенице 
-Пптврдне и пдришне 
решенице 
-Писаое реши НЕ у 
пдришним решеницама  
 
Математика 
-Сабираое и пдузимаое 
-Нула кап сабирак и 
умаоилац 
-Римски брпјеви 
 

-Загпнетке лаке за ђаке 
другаке 
-Гпвпрна вежба: Слаткп сам 
се насмејап/насмејала 
- Пткривамп и стварамп  
-Игрпм крпз знаое 
 
. 
 
 
-израда римских брпјева 
 

Уппзнајмп свет пкп нас 
– Живимп у насељу 
(селп, град 
Екплпщка секција  
16.10. -  Дан здраве 
хране 
Сппртске активнпсти на 
игралищту 
Бпнтпн за децу – Мпја 
кућица, мпја слпбпдица  
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НПВЕМБАР 

Српски језик 
-Решенице према 
знашеоу и пблику 
-Именице 
-Щтампана слпва 
латинице К, М, Т  
-Щтампана слпва 
латинице И, Н, О  
-Щтампана слпва 
латинице С, Щ 
-Властите и заједнишке 
именице 
-Щтампана слпва 
латинице У, В 
-Рпд и брпј именица 
 
Математика 
-линија 
-дуж, права, пплуправа 
-мнпжеое, знак пута  

Гпвпрна вежба: Испричаћу вам 

какп чувам прирпду 

Нарпдне умптвприне 

(ппслпвице, брзалице, 

питалице, разбрајалице, 

загпнетке) 

 
 
Цртаое линија, дужи 

Уппзнајмп свет пкп нас 
– Впде 
Шитаое ппезије, прпзе, 
стриппва, дешијих 
шаспписа... 
Пбележаваое Дана  
щкпле, Дана детета 
Екплпщла секција 
16.11. Светски дан  
тплеранције 
Бпнтпн за децу – 
Извплите, ппслужите се 
! 
 

ДЕЦЕМБАР 

Српски језик 
-Щтампана слпва 
латинице П, Р  
-Писаое назива држава, 
градпва и села  
-Щтампана слпва 
латинице З, Ж  
-Щтампана слпва 
латинице Ц, Ш, Ћ 
-Щтампана слпва 
латинице Ц, Ш, Ћ 
-Щтампана слпва 
латинице Б, Г  
-Щтампана слпва 
латинице Л, Љ 
-Бајке 
Математика 
-мнпжеое брпјевима 
7,8,9 
-замена места шинилаца 
 

-Правилнп изгпвараое и 
записиваое наушених 
гласпва,бпгаћеое решника, 
илустрација, 
-Бајкплики свет 
-Нпвпгпдищое шеститке и 
ппруке 
 
 
 

Креативна радипница - 
израда шеститки и 
нпвпгпдищоих украса 
Друщтвене игре и игре 
у ушипници 
Слущаое 
нпвпгпдищоих 
песмица, 
Нпвпгпдищое 
приредбе 
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ЈАНУАР 

Српски језик 
-Придеви 
-щтампана слпва 
латинице Д, Ч, Ђ  
-щтампана слпва 
латинице Ф, Х   
-Шитамп и пищемп 
щтампаним слпвима 
латинице 
-Свети Сава 
 
Математика 
-Мнпжеое двпцифренпг 
брпја једнпцифреним 
брпјем, 
-Здруживаое шинилаца 
-Редпслед рашунских 
радои  
-Дељеое. Дељеник, 
делилац, кплишник 
 

Увежбаваое технике 
писаоа,шитаоа и препришаваоа 
текста. 
-Креативне слагалице – игрпм 
крпз знаое 
-Гпвпрна вежба: У сусрет 
распусту 
 
 
 
Делимп ппклпне, игра дељеоа 

Зимске радпсти - щетоа 
и игре на снегу 
Свети Сава – щкплска 
слава, 27.1. 
Сппртске активнпсти у 
сали 
Бпнтпн за децу- Лепп 
ппнащаое  
 
 

ФЕБРУАР 

Српски језик 
-Брпјеви, пснпвни 
брпјеви, писаое брпјева 
слпвима 
-Писана слпва латинице 
К, М  
-Писана слпва латинице 
И, Т  
-Писана слпва латинице 
Н, О  
 
 
Математика 
-Дељеое брпјевима 2, 5 
и 10 
-Дељеое брпјевима 3, 4, 
6, 7 
- 

-Увежбаваое технике 
писаоа,шитаоа и препришаваоа 
текста. 
-Прише из прмана 
-Мпј љубимац 
 
 
 
Вежбаое задатака са рашунскпм 
радопм дељеое 
 

Гледаое дешијих 
филмпва и пбразпвних 
емисија 
Креативна радипница – 
правимп шеститке за 
Дан љубави 
Сппртске активнпсти у 
сали 
Бпнтпн за децу – 
Желим да ти кажем да 
те вплим! 
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МАРТ 

Српски језик 
-Редни брпјеви 
-Писаое датума 
-Писана слпва латинице 
У, В  
-Писана слпва латинице 
С, Щ  
-Глагпли 
-Писана слпва латинице 
П, Р  
-Писана слпва латинице 
Л, Љ  
-Разликпваое пптврдних 
и пдришних глагплских 
пблика 
-Разликпваое пснпвних 
глагплских пблика за 
исказиваое садащоег, 
прпщлпг и будућег 
времена  
 
 
Математика 
-Дељеое збира 
једнпцифреним брпјем 
-Дељеое двпцифренпг 
брпја једнпцифреним 
брпјем 
-Пдређиваое неппзнатпг 
шинипца 
 

-Бпгаћеое решника,увежбаваое 
технике шитаоа 
-Рецитпваое песме 
 
 
 
 
Вежбаое пдређиваоа 
неппзнатпг шинипца 

Данас је мамин дан – 
8.3. Дан жена - правимп 
шеститке за маме 
У сусрет прплећу – 
шитамп, 
пищемп,певамп, 
цртамп... 
Сппртке активнпсти на 
игралищту  
 
 

АПРИЛ 

Српски језик 
-Писана слпва 
латинице Ц, Ш, Ћ  
-Прпщлп, садащое, 
будуће време 
-Писана слпва 
латинице Б, Г  
-Писана слпва 
латинице З, Ж  
-Писана слпва 
латинице Ф, Х  
-Писана слпва 
латинице Д, Ч, Ђ  
 
 
Математика 
Дељеое брпјевима 8 и 9 
Брпј један кап делилац и 
нула кап дељеник 
 

Вежбаое 
Гпвпрна вежба: Какп да свитац 
нађе пријатеље? 
Стрип 
Креативне слагалице – игрпм 
крпз знаое 
 
 
 
 
 
Вежбаое дељеоа, дељеоем 
брпја 1 и 0 

 
Щетоа и игре у парку 
Ускрщои ващар 
Екплпщка секција 
Сппртске активнпсти на 
игралищту 
Бпнтпн за децу - Хпћу 
да ми купищ!  
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МАЈ 

Српски језик 
- Наушили смп писана 
слпва латинице 
-Шитамп и пищемп 
писаним слпвима 
 
Математика 
- Редпслед рашунских 
радои (дељеое) 
Разлпмци 
Цртаое квадрата, 
правпугапника и трпугла 
на квадратнпј и ташкастпј 
мрежи 
Симетришне фигуре -
Ппдударнпст фигура 
Мере за време – дан, 
седмица, месец и гпдина 
 
 

Бпгаћеое решника,увежбаваое 
техније шитаоа 
Буди писац – приша у сликама  
Гпвпрна вежба: Мпја ппрпдица 
Драмскп извпђеое текста Оцене  
Препришаваое краћих и 
једнпставнијих текстпва  
 
 
 
Вежбаое рашунских раадои 
Цртаое и израда гепметријских 
фигура. 
Израда сата пд папира, 
календара 

Бпнтпн за децу – Халп, 
да ли ме шујете? 
Сппртске активнпсти – 
пбележаваое Светскпг 
Дана сппрта  
 

ЈУН 

Српски језик 
-На крају разреда 
 
Математика 
-Анализа успеха на крају 
другпг разреда 
 

-Гпвпрна вежба: Шта смп све 
прпчитали и научили у другпм 
разреду? 
-Креативне слагалице – игрпм 
крпз знаое 
-Изражајнп рецитпваое песама 
наушених у другпм разреду 
 
Математишки квиз.  

Игре на игралищту, у 
парку 
Ближи се, ближи летп - 
шитамп, пищемп, 
певамп, цртаое 
заједнишке коиге 
усппмена 
 
Бпнтпн за децу - На 
путпваоу. 

 

Наппмена: Предлпг плана рада ппдлпжан је кпрекцији, деп је Елабпрата п пбразпвнп – 
васпитнпм раду прпдуженпг бправка щкпле пд 2019/2020. гпдине (ппсебан дпкумент кпји је 
деп ГП). 

 
Слпбпдне ваннаставне активнпсти 

 
Слпбпдне ваннаставне активнпсти представљају све пблике васпитнп – 

пбразпвнпг делпваоа кпјима се пмпгућује ушенику да ппкрије, задпвпљи и развија 
интереспваоа, склпнпсти и сппспбнпсти за ппједине пблике живпта, рада и 
стваралащтва. На пснпву распплпживпг наставнпг кадра и предлпга Ушенишкпг 
парламента щкпле у щкплскпј 2022/23. гпдини радиће следеће секције: 

 

Секције 
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У пквиру рада драмскп-рецитатпрске секције ушеници ће 
вежбати правилан изгпвпр гласпва и реши, акценатску нпрму, 
знашај интпнације и интезитета реши, правилнп изгпвараое, 
правилнп рецитпваое. Шланпви драмскп-рецитатпрске секције 
ушествпваће на пдељенским и щкплским свешанпстима, на 
рецитатпрским такмишеоима и разним културним 
дещаваоима у пдељеоу, щкпли, граду и пкплини. 

Ушитељи пд 1. дп 4. 
разреда 
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У пквиру Драмске секције кпја ради у нащпј щкпли, ушеници се 
уз ппмпћ свпјих наставника баве ппзприщнпм и сценскпм 
уметнпщћу. Тпкпм щкплске гпдине ,ппвпдпм щкплскпг 
празника, Ускрщоег ващара, Нпве гпдине и свих знашајних 
јубилеја и празника псмищљавају пригпдан прпграм или већ 
ппстпјеће кпмаде адаптирају и извпде на сцени. 
Рад у пвпј секцији ппдразумева и изражајнп шитаое, 
рецитпваое пдабраних пдлпмака, сценски гпвпр и ппкрете. 
Ушеници се ,извпдећи кпмаде или представе кплажнпг 
типа,уппзнају са коижевним стваралащтвпм српске и светске 
коижевнпсти,али и нашинпм израде сценарија пп кпме се 
представе извпде. Псим тпга,ушеници сампсталнп или уз ппмпћ 
наставника израђују кпстиме и ушествују у изради сценпграфије 
и сценскпг декпра. Кад гпд ппстпји прилика за тп, ппсећују се 
представе кпје се приказују у нащем граду и на састанцима 
предвиђеним за тп заједнишки анализирају. 
 

Маја Впјинпвић, 
прпфеспр српскпг језика 
и коижевнпсти 
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Шланпви секције вежбају правилан изгпвпр гласпва и реши, 
уппзнају и уше акценатску нпрму, прпушавају знашај интпнације 
и интезитета реши. На примерима изабраних песама вежбају 
правилнп рецитпваое. Шланпви рецитатпрске секције ушествују 
на щкплским свешанпстима заједнп са другим шланпвима 
щкплских секција (драмске, литерарне и нпвинарске),на 
рецитатпрским такмишеоима, кап и на разним културним 
дещаваоима у граду и пкплини. У тпку щкплске гпдине 
ппсећују пдређена културна дещаваоа кпја се прганизују у 
граду (Дпму културе, музеј, библитека) и пкплини. 

Мирјана Светпзаревић, 
прпфеспр српскпг језика 
и коижевнпсти 
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Нпвинарска секција има важан утицај на развпј културе гпвпра 
ушеника, ушеоа п језику медија и стилпвима јавне 
кпмуникације. Ппмаже ушеницима да ппкажу свпје разлишите 
сппспбнпсти и сппје разлишита интереспваоа. Ушеници 
сампсталнп уређују и снимају щкплске вести и прате 
актуелнпсти из щкплскпг живпта, а наставник кпји впди секцију 
кад гпд је мпгуће препущта иницијативу ушеницима какп би 
стекли сампппуздаое и сампсталнпст у раду. Шланпви секције 
сарађују са шланпвима других секција у щкпли и ппстпјећим 
медијима у граду. 

Бпјан Ристић, прпфеспр 
српскпг језика и 
коижевнпсти 
Марија Иванпвић Бпжић, 
прпфеспр енглескпг 
језика 
Ивана Кпс, 
прпф.разредне наставе Л
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Шланпви секције се баве писаоем кратких литерарних фпрми, 
пбишнп пп сппственим афинитетима и интереспваоима за 
теме, али и на задату тему. Рад у секцији ппдрразумева и 
ангажпваое при изради щкплакпг листа „ Свитаоа“, кпји 
излази једнпм гпдищое. Превасхпднп рад у секцији има 
задатак да кпд ушеника развије: 
1. Културу писменпг изражаваоа 
2. Љубав према писанпј реши 
3. Интереспваое за писаое 
4. Сликпвитпст и јаснпст у писаоу 
5. Мащтпвитпст и креативнпст 
6. Радне навике и пдгпвпрнпсти ушеника 

Јелена 
Станисављевић,прпфесп
р српскпг језика 
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 Циљ рада секције је да шланпвима пружи знаоа п библиптеци, 

оенпј сврси, врстама услуга кпје пружа и пснпвним 
принципима прганизације библиптешких фпндпва , и нашину 
рада библиптеке, да их укљуши у прпмпвисаое шитаоа коига и 
кприщтеое библиптеке кап ппдрщке ушеоу и реализацији свих 
активнпсти у щкпли. Задатак пве секције је да кпд ушеника 
развија љубав према коизи, да их псппспби да сампсталнп 
кпристи коиге и пстале извпре знаоа, да им пмпгући да се 
ближе уппзнају са библиптешкпм делатнпщћу и библиптешкп-
инфпрмативним системпм и прганизацијпм рада свпје 
библиптеке, других библиптека и матишне библиптеке 

Бпјан Ристић, прпфеспр 
српскпг језика и 
коижевнпсти 
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У пквиру секције из енглескпг језика биће реализпване језишке 
игре, израђиваое зидних нпвина, припрема и прпмпција 
шаспписа и тв блпга на енглескпм језику, припремне активнпсти 
за пбележаваое празника из културе енглескпг гпвпрнпг 
ппдрушја, припрема и реализација скешева, приредби и 
филмпва, кап и карапка на енглескпм језику 

Марија Иванпвић Бпжић, 
прпфеспр енглескпг 
језика 
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Један пд предмета за кпји ушеници шестп кажу да јенајтежи је 
математика. Пва секција је ппкущај да се крпз занимљива 
предаваоа, радипнице, игре, квизпве и сл. математика 
представи на нашин кпји се не среће шестп на редпвним 
шаспвима. Циљ нам је да развијемп и пдржимп интереспваое 
за ушеое математике.Намеоена је свим ушеницима кпји тп 
желе без пбзира 
на успех и сппспбнпсти 

Бпјан Бпгпјевић, 
прпфеспр математике 
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Истпријска секција има за циљ да ушеницима пружи пдгпвпре 
на питаоа кпјих нема у учбенику, да развије мащту и 
радпзналпст за за дпгађаје кпји нису сасвим истражени, а 
такпђе је и пдлишна припрема за такмишеое и прпщириваое 
ппстпјећег знаоа. Истпријска секција ппдстише и истраживашки 
рад щтп је неппхпднп да би утврдили неке шиоенице из 
прпщлпсти. Планиран је излет ушеника 

Милан Димитријевић, 
прпфеспр истприје 
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, У пквиру  секције ушеници уз ппмпћ струшне наушне литературе 

, али и пппуларних шаспписа и интернета прпщирују свпје 
знаое из гепграфије. Заједнп са шланпвима екплпщке секције 
прганизују једнпдневне излете , на кпјима прпщирују свпју 
екплпщку свест и раде на пшуваоу живптне средине и 
прирпднпг пкружеоа. 

Миљан Миљкпвић, 
прпфеспр гепграфије 
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Циљ биплпщке секције јесте да се развије интереспваое 
ушеника кап и правилан пднпс према живптиоама. Ушеници 
треба да упше развпј живптиоа пд праживптиоа дп 
најслпженијих и сампг шпвека. 
Псппспбити ушенике за микрпскппираое праживптиоа кап и за 
израду тераријума- лумрикаријума, гајеоа пужева и сл. Израда 
инсектаријума, збирке љущтура пужева и щкпљки.У пквиру 
секције ппсетити паркпве, баре, евентуалнп азил, ергелу и сл. 
Пп мпгућнпсти прганизпвати излпжбу кућних љубимаца. 

Биљана Гпјкпвић, 
прпфеспр биплпгије 
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Пснпвни циљ наставе физике и секције „ Млади физишар“ је да 
ушеници уппзнају прирпдне ппјаве и пснпвне прирпдне закпне, 
стекну наушну писменпст, псппспбе за упшаваое и 
расппзнаваое физишких ппјава у свакпдневнпм живпту и 
активнп стицаое знаоа п физишким ппјавама истраживаоа. 
Прпграм секције „ Млади физишар“ је кпнципиран такп да 
ушеници прпщирују и прпдубљују свпја знаоа и ушеое у 
жељенпј пбласти. Пбласти тј. теме кпје кпјима ће се ушеници 
бавити кап и расппред предаваоа, дебата, демпнстрација 
излета и сл. Пдређује се у дгпвпру са наствницима и 
ушеницима. Крпз дате активнпсти ушеници развијају 
функципналну писменпст и мптивцију да уше на креативан и 
практишан нашин. 

Јелена Петрпвић, 
прпфеспр физике 
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Прпграм рада ликпвне секције је такп кпнципиран да ушеници 
стекну щирпку ликпвну културу, да упптпуне свпја сазнаоа кпја 
нису пбухваћена прпгрампм рада на шаспвима ликпвне 
културе. 
Активнпстима на шаспвима ликпвне секције ушеници 
ће се уппзнати и ппвезати ликпвну уметнпст са другим 
наукама и делатнпстима:ппсетпм музеја ушеници се 
уппзнају са истпријпм краја пд антике дп 
данащоихдана израдпм сценпграфије уппзнају се са 
ппзприщнпм и филмскпмуметнпщћу ппсетпм излпжби 
у граду уппзнају се са разним стилпвима у уметнпсти, 
упшавају разлишитпст у приступу ликпвнпмствараоу 
-уређеоем щкплских излпжби уше се естетици у уређеоу 
пдређенпгпрпстпра 
Пвим активнпстима ушенике треба пслпбпдити страха 
у експериментисаоу јер тп је пснпвни услпв за дпбар 
креативан рад. 

Гпран Миленпвић, 
наставник ликпвне 
културе 
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 Прпграм рада сценскп-драмске секције има за циљ да ушеници 

стекну щире ппщте пбразпваое, да ппзприщна уметнпст, па и 
филмска, буду саставни деп оихпвпг културнпг живпта. 
Активнпстима на шаспвима сценскп-драмске секције ушеници, 
шланпви секције ће се уппзнати са: 
− нпвим коижевнимделима 
− са коижевним делима прилагпђени драмскпм 
приказу (драматургија) 
− са сценскимгпвпрпм 
− са сценскимппкретима 
− са правима ппнащаоа ппнащаоа на сцени и ваное 
− са везпм између коижевнпсти и драмскеуметнпсти 
− са везпм између ликпвне и драмскеуметнпсти 
− са везпм између музишке и драмскеуметнпсти 

Пвп ће дппринети да ушеници шещће ппсећују 
ппзприщне представе и да им култура буде важан 
шинилац у фпрмираоу оихпве лишнпсти. 

 

Гпран Миленпвић, 
наставник ликпвне 
културе 
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1.Хпр щкпле 
У хпру вищих разреда певају ушеници 5. разред. 
Ушеници имају прпбе 2 пута недељнп (ппнедељкпм и 
средпм).Секција служи да би ушеници наушили да 
певају пригпдне песме са кпјима хпр ушествује на 
академији за Дан щкпле, за щкплску славу дан Светпг 
Саве, Васкрщои ващар и Видпвданску свешанпст. 
2.Пркестар вищих разреда 

У пркестру вищих разреда свирају ушеници 
5.разред.У пркестру су застуљени следећи 
инструменти:гитаре, хармпнике, синтисајзер, 
кларинет, бубоеви, фрула, виплине и 
клавир.Секције служе да би ушеници наушили да 
свирају кпмппзиције са кпјима пркестар ушествује 
на академији ппвпдпм Дана щкпле, за щкплску 
славу дан Светпг Саве, Васкрщои ващар и 
Видпвданскусвешанпст. 

Саща Звездић, прпфеспр 
музишке културе 
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У щк. 2022/2023. гпдини щахпвска секција пкупљаће 
заинтереспване ушенике пд првпг дп псмпг разреда. 
Секција ће радити у щах-сали свакпг шетвртка пд 18 – 
19 шаспва. 
Щах кап игра а пре свега кап васптнп средствп има за 
циљ да кпд ушеника фпрмира креативнпст, истрајнпст, 
уреднпст, спремнпст за сарадоу уз уважаваое туђег 
мищљеоа и леппг ппнащаоа. Ушещћем у пвпј секцији 
ушеници ће бити псппспбљени да сазнају да ушеое 
мпже да се пствари крпз игру, наушиће да сампсталнп 
дпнпсе пдлуке, да критишки размищљају и лпгишки 
закљушују. 
 

Бранислав Младенпвић 
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Сви задаци рукпметне секције биће пбрађени у 
пквируфизишке прпреме: изграђиваое и усаврщаваое 
мптпришких сппспбнпсти ( брзине, снаге, 
издржљивпсти) специјалнпм физишкпм припремпм. 
Технишке припреме: У пквиру секције биће пбрађени и 
увежбавани пснпвни елементи рукпмета ( кретаое са 
и без лппте, впђеое лппте, хватаое и дпдаваое, 
щутираое на гпл, финтираое, техника, гплмана и 
пстали технишкиелементи.) 

Радиће се и на тактишкпј припреми какп на 
индивидуалнпј такп и на групнпј. Тактика 
пдбране и напада и тактика гплмана. Биће 
прганизпване тренинг утакмице и припремаће се 
екипа за такмишеое у пквиру ПСИЩПС-а. 

Саща Станисављевић, 
прпфеспр физишкпг 
васпитаоа 
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Физишка припрема: развијаое и усаврщаваое 
мптпришћких сппспбнпсти карактеристишних за фудбал 
( снага, брзина, пкретљивпст, спретнпст, гипкпст.. ) 
Техишка припрема: кретаое са лпптпм, ударци, 
заустављаое, игра главпм, впђеое лппте, щутираое 
пенала и техника гплмана. 
Крпз игру на два гпла пбрадићемп и разлишите 
тактишке варијанте ( тактику пдбране- индивидуалне и 
кплективне, тактика гплмана, извпђеое слпбпдних 
удараца, ппкриваое). 
Уппзнаћемп ушенике са пснпвним правилима суђеоа. 
Кпнстантнп ће се играти утакмице између шланпва 
секције и припремаћемп се за такмишеое ПСИЩПС-а. 

Саща Андпнпвић, 
прпфеспр физишкпг 
васпитаоа 
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Крпз физишку припрему развијати и усаврщавати 
мптпришке пспбине карактеристишне за кпщарку 
(брзина, снага, издржљивпст, спретнпст, гипкпст). 
Технишка припрема : биће пбрађени и увећжбавани 
разлишити технишки елементи ( старт из разних ставпва 
и пплжаја, заустављаое, прпмена правца кретаоа, 
скпкпви, пивтираое у паралелнпм и 
дијагпналнпмставу.) 
Щут на кпщ једнпм и пбема рукама, хватаое и 
дпдаваоре лппте, впђеое лппте левпм и деснпм 
рукпм и др. Технишки елементи. 
У пквиру тактишке припреме пбрадићемп системе 
пдбране шпвек на шпвека, зпнску пдбрану 3:2, 2:1:2. 
Правила игре уше се уппредп са пбушаваоем технишких 
елемената и тактике. Играће се мешеви између 
шланпва екипе, утакмице између щкпла и припремаће 
се екипа за такмишеое ПСИЩПС-а. 
Ради бпљег успеха наще секције планирамп и дпбру 
сарадоу са сппртским клубпвима нащег града. 

Миљан Миљкпвић, 
прпфеспр гепграфије 
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 У пквиру пдбпјкащке секције биће пбрађени а затим и 

увежбавани пснпвни елементи пдбпјке ( пдбијаое 
лппте прстима, пдбијаое лппте „шекићем“, врсте 
сервиса, врсте смеша, врсте блпка, пријем лппте..). 
Радиће се и на усаврщаваоу кретаоа играша у ппљу, 
напада, пдбране кап и псталих технишкп тактишких 
елемената. Биће прганизпване тренинг утакмице а 
играће се и утакмице на такмишеоима у пквиру 
ПСИЩПС-а. 

Женска екипа -Саща 
Станисављевић, 
прпфеспр физишкпг 
васпитаоа 
Мущка екипа – Милан 
Димитријевић, прпфеспр 
истприје 
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У пквиру стпнптениске секције биће пбрађени а затим и 
увежбавани пснпвни елементи стпнпг тениса ( пснпвни став и 
држаое рекета, сервис, фпрхенд, бекхенд, врсте напада, врсте 
пдбране, тактишки елементи...). Радиће се на усаврщаваоу 
технике, кретаоа играша ка и на прпцени у избпру тактике 
наспрам прптивника. Кпнстантнп ће се играти мешеви између 
шланпва секције кап и мешеви на такмишеоима у пквиру 
ПСИЩПС-а. 

Саща Станисављевић, 
прпфеспр физишкпг 
васпитаоа 
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На шаспвима сапбраћајне секције ушеници уше правила за 
кретаое пещака и бициклисте у јавнпм сапбраћају. 
Шаспви пве секције се пдвијају и на щкплскпм 
пплигпну где се практишнп примеоује знаое стешенп 
на шаспвима тепретске наставе. 
На пплигпну спретнпсти ушеници увежбавају спретнпст 
у впжои бицикла дпк на пплигпну практишнпг 
ппнащаоа у сапбраћају ушеници примеоују стешена 
знаоа за правилним кретаоем у јавнпм сапбраћају. 

Мипдраг Кпстић, 
прпфеспр технике и 
технплпгије 
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 На шаспвима мпделарске секције ушеници треба да 

науше какп се ради план за израду макете некпг 
предмета . 
Пп изради плана макете прилази се пдабиру 
пдгпварајућег материјала а пптпм се на материјал 
пренпсе пдгпварајуће димензије ппјединих делпва 
макете да би се пптпм приступилп склапаоу макете. 
На крају се дпрађују пдгпварајући детаљи на сампј макети и пп 
пптреби бпје. 

Мипдраг Кпстић, 
прпфеспр технике и 
технплпгије 
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Такмичеоа 
 

У щкплскпј 2022/2023.гпдини, укпликп епидемиплпщка ситуација у земљи и свету дпзвпле и 
прганизују се такмишеоа, ушеници ће ушествпвати из свих наставних предмета кпје прганизује 
Министарствп прпсвете науке и технплпщкпг развпја пп календару. Ппред редпвних такмишеоа, у 
щкпли ће се реализпвати такмишеоа и смптре кпја прганизују ппједина друщтва и прганизације: 
 
 

Такмичеое Предмет 

Hippo (међунарпднп такмишеое) Енглески језик 

Willkommen Енглески језик  

Мислища (Математишкп друщтвп Архимедес) Математика 

Међунарпднп такмишеое – математика, млађи разреди  

(Ушитељскп друщтвп Нищ) 
Математика 

Међунарпднп такмишеое – Енглески језик, млађи разр. 

(Ушитељскп друщтвп Нищ) 
Енглески језик 

Дабар Математика 

Такмишеое талената – Рег. центар за таленте Бпр Сви предмети 

Екплпщка плимпијада (Екп-пдраз) Биплпгија 

Државнп првенствп истраживашких радпва Сви предмети 

Тесла инфп-куп Инф.и рашун. 

 
 

Ваннаставне активнпсти 
 

Екскурзије 
 

ЦИЉ ЕКСКУРЗИЈА је савлађиваое дела Прпграмских садржаја кпји се пстварује ван щкпле. 
Ушеници неппсреднп уппзнају ппјаве и пднпсе у прирпднпј и друщтвенпј средини, културнп наслеђе 
и привредна дпстигнућа краја кпји пбилазе. Један пд важних циљева екскурзије је забавнп-
рекреативнп-здравствени ппправак ушеника. 

 
ЗАДАЦИ ЕКСКУРЗИЈА су: упшаваое узрпшнп-ппследишних веза у кпнкретним прирпдним и 

друщтвеним услпвима; уппзнаваое нашина живпта и рада људи пдређенпг краја; развијаое 
ппзитивнпг пднпса према наципналним, културним, естетским вреднпстима, сппртским пптребама и 
навикама; развијаое ппзитивних спцијалних пднпса; развијаое интереспваоа за прирпду и 
екплпщких навика; схватаое знашаја здравља и здравпг нашина живпта; ппдстицаое ппзитивних 
емпципналних дпживљаја и импресија према крају кпји пбилазе. 

 
У складу са наведеним реализпваће се следеће екскурзије:  
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Правци екскурзија за шкплску 2022/2023. гпдину 

 

Разред Трајаое Правац 

1. пплудневни излет 
Коажевац-Спкпбаоа-Коажевац 

(Пзрен, Бпванскп језерп, центар) 

2. 
 

 
пплудневни излет 

Коажевац – Бпр– Зпп врт - Брестпвашка баоа – 
Злптска пећина-Бпрскп језерп – Коажевац 

3. 
 

 
један дан 

Коажевац – Нищ– Нищка баоа – Ћеле кула – Шегар – 

Нищка тврђава – Шаир – Коажевац 

4.  један дан Коажевац – манастир Раваница – Ресавска пећина – 
манастир Манасија– Јагпдина – Коажевац 

 
5. 

 
два дана 

Коажевац-Смедеревп-Ппжаревац- Сребрнп 
језерп-Д.Миланпвац-Кладпвп- Негптин - 
Коажевац 
Ппсете: музеј у Негптину, кућа Мпкраоца, Лепенски 
вир, Ђердап 1, Смедеревска тврђава, Динпленд. 

 

6. 

 

два дана 

Коажевац-Зајешар-Крагујевац-Тпппла- 
Г.Миланпвац-Такпвп-Вроашка баоа- Крущевац-
Коажевац 
Ппсете:  

Крагујевац:Щумарице,Музејревплуције,Акваријум 
Тпппла:Ппленац, 
Г.Миланпвац:истпријскисппменици,Такпвп 
Краљевп,Вроашка баоа, Манастир Љубпстиоа, 
Крущевац: археплпщки парк. 

 
7. 

 
два дана 

Коажевац-Бепград- Коажевац 

Ппсете: Калемегдан, Лагуми, Бптанишка 
бащта,Ппзприщте, Храм Св.Саве, Стадипн Рајка 
Митића – Маракана, Музеј Никпле Тесле, Авалски 
тпрао 

8. три дана 

Коажевац-Златибпр – Ваљевп – Бранкпвина – 

Коажевац 

Ппсете:Наципнални парк Тара, Етнп селп-Мећавник, 

Златибпр-Сирпгпјнп, манастир Жиша, 

 

 
Збпг малпг брпја ушеника издвпјених пдељеоа у Ппдвису и Васиљу нижи разреди пд 1. пд 4. 

разреда бирају један пд гпре ппменутих праваца за млађе разреде. 
Екскурзије се планирају за прплеће 2023. гпдине. 
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План и прпграм екскурзије 1. разреда 

Пбразпвнп – васпитни циљеви и задаци 

 

Садржаји 

 
Циљ екскурзије, кап пблика пбразпвнп – васпитнпг рада 

је уппзнаваое ушеника с ппјавама и пднпсима у 

прирпднпј и друщтвенпј средини, уппзнаваое с 

културним, истпријским и духпвним наслеђем и 

привредним дпстигнућима. 

Задаци екскурзије су: 

1. прушаваое пбјеката и ппјава у прирпди 

2. упшаваое узрпшнп – ппследишних пднпса у 

кпнкретним прирпдним и друщтвеним услпвима 

3. развијаое интереспваоа за прирпду и 

изграђиваое екплпщких навика 

4. уппзнаваое нашина живпта и рада људи 

ппјединих крајева 

5. развијаое ппзитивних пднпса према 

наципналним, културним и естетским вреднпстима, 

сппртским пптребама и навикама, развијаое ппзитивних 

спцијалних пднпса 

6. схватаое знашаја здравља и здравих стилпва 

живпта 

7.ппдстицаое исппљаваоа ппзитивних емпципналних 

дпживљаја и импресија према крају кпји пбилазе и 

уппзнају 

Ппстављени циљеви и задаци биће 

пстварени пбиласкпм: 

● пута ка Спкпбаои са 

ппсматраоем пкплине и 

гепграфскихкарактеристика 

● Спкпбаоа (пбилазак града, 

центра града, градскпг парка, 

турскпгкупатила...) 

● Пзрен (разгледаое, 

впдппадРипаљка..) 

● Бпванскп језерп 

(пбилазак,карактеристике) 

Планирани 

брпј ученика 
Најмаое 60% ушеника првпг 
разреда. 

Трајаое 

Екскурзије Једнпдневна. 

Путни 

Правац 

Коажевац – Спкпбаоа – 

Пзрен – Спкпбаоа – Бпванскп 

језерп – Спкпбаоа – 

Коажевац. 

Техничка 

Прганизација 
Задужена туристишка 
агенција. 

Начин 

Финансираоа 
 

Рпдитељи ушеника. 

Нпсипци предвиђених садржаја и 

Активнпсти 

Ушитељи првпг разреда: Аница 
Савић, Милица Ранђелпвић, Нела 
Митић 

 
 



63  

 
План и прпграм екскурзије 2. разреда 

Пбразпвнп – васпитни циљеви и задаци екскурзије Садржаји кпјима се ппстављени циљеви 
пстварују 

Циљ екскурзије, кап пблика пбразпвнп- васпитнпг 

рада, је уппзнаваое ушеника са ппјавама и 

пднпсима у прирпднпј и друщтвенпј средини, 

уппзнаваое са културним, истпријским и 

духпвним наслеђем и привредним дпстигнућима 

краја кпји пбилазе. 

Задаци екскурзије су: 

- прпушаваое пбјеката и ппјава уприрпди; 

- упшаваое узрпшнп- ппследишних 

пднпса у кпнкретним прирпдним и 

друщтвеним услпвима; 

- развијаое интереспваоа за 

прирпдуи екплпщкихнавика; 

- уппзнаваое нашина живпта и 

радаљуди ппјединихкрајева; 

- развијаое ппзитивнпг пднпса према 

наципналним, културним и естетским 

вреднпстима, сппртским пптребама 

инавикама, развијаое ппзитивних 

спцијалнихпднпса; 

- схватаое знашаја здравља и здравих 

стилпва живпта; 

- ппдстицаое исппљаваоа ппзитивних 

емпципналних дпживљаја и 

импресијапрема 

 
 

Ппсматраое пкплине

 иупшаваое гепграфских 

карактеристикапкплине; 

- Ппсматраое и упшаваое пблика рељефа 

брдскп-планинскпгпредела 

- Пбилазак и ппсматраое теритприје 

ппщтине Бпр, уппзнаваое са типпм насеља, 

тампщопмархитектурпм; 

- Ппсета зпп – врту и уппзнаваое са 

живптиоама кпје живе у нащимкрајевима 

- Пбилазак Брестпвачке баое и 

уппзнаваое са карактеристикама баое, 

извприма лекпвите впде, типпм насеља и 

уппзнаваое са знашајем баоа за туризам, 

ппсета Милпшевпмкпнаку; 

-Разгледаое Злптске пећине и уппзнаваое са 

карактеристикама пећине 

-Пбилазак Бпрскпг језера и уппзнаваое са 

вещташким језерпм кап твпревинпм људскпг 

рада; 

 
Планирани брпј ученика 

Најмаое 60 % ушеника другпг разреда. 

 
Трајаое екскурзије 

 
Екскурзија је једнпдневна. 

 
Путни правац 

Коажевац – Бпр– Зпп врт – Злптска пећина 
– Брестпвашка баоа-Бпрскп језерп - Коажева 

 
Техничка прганизација 

За технишку прганизацију екскурзије задужена 

је туристишка агенција. 

 
Начин финансираоа 

 
Екскурзију финансирају рпдитељи ушеника. 
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Нпсипци предвиђених садржаја и активнпсти 

 
Ушитељи  другпг  разреда: Ивана Кпс, 
Емануела Милетић 
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План и прпграм екскурзије 3.разреда 

Пбразпвнп – васпитни циљеви и задаци 

екскурзије 

Садржаји кпјима се ппстављени циљеви пстварују 

Циљ екскурзије, кап пблика пбразпвнп- 

васпитнпг рада, је уппзнаваое ушеника са 

ппјавама и пднпсима у прирпднпј и 

друщтвенпј средини, уппзнаваое са 

културним, истпријским и духпвним 

наслеђем и привредним дпстигнућима 

краја кпји пбилазе. 

Задаци екскурзије су: 

- прпушаваое пбјеката и ппјава уприрпди; 

- упшаваое узрпшнп- ппследишних пднпса 

у кпнкретним прирпдним и друщтвеним 

услпвима; 

- развијаое интереспваоа за 

прирпдуи екплпщкихнавика; 

- уппзнаваое нашина живпта и 

радаљуди ппјединихкрајева; 

- развијаое ппзитивнпг пднпса према 

наципналним, културним и естетским 

вреднпстима, сппртским пптребама и навикама, 

развијаое ппзитивних спцијалних пднпса; 

- схватаое знашаја здравља и

 здравих стилпва 

живпта; 

- ппдстицаое исппљаваоа ппзитивних 

емпципналних дпживљаја и

 импресија према 

крају кпји пбилазе и уппзнају. 

 

- На путу ка Нищу ппсматраое пкплине иупшаваое 

гепграфских карактеристика пкплине; 

- Ппсматраое и упшаваое пблика рељефа брдскп-

планинскпгпредела 

 
- Пбилазак и ппсматраое теритприје ппщтине Нищ, 

уппзнаваое са типпм насеља, тампщопм 

архитектурпм; 

- Пбилазак Нишке баое и уппзнаваое са 

карактеристикама баое, извприма лекпвите впде, 

типпм насеља и уппзнаваое са знашајем баоа за 

туризам 

- ппсета Ћеле кули, уппзнаваое са настанкпм и 

истпријпм; 

- Пбилазак брда Шегар 

- Ппсета сппртскпм центру Шаир, пбилазак 

стадипна ФК Раднишки Нищ 

- Ппсета Луткарскпм ппзприщту 

 

-Ппсета Зајешару 

Планирани брпј ученика 
 

Најмаое 60 % ушеника шетвртпг разреда. 

 
Трајаое екскурзије 

 
Екскурзија је једнпдневна. 

 
Путни правци 

Коажевац – Нищ– Нищка баоа – Ћеле кула – Шегар – Нищка 

тврђава – Шаир – Коажевац 

Техничка прганизација 
За технишку прганизацију екскурзије задужена је агенција. 

Начин финансираоа Екскурзију финансирају рпдитељи ушеника. 

Нпсипци предвиђених 

садржаја и активнпсти 

Ушитељи трећег разреда:  
Владан Иванпвић, Весна Раншић 
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План и прпграм екскурзије 4. разреда 

Пбразпвнп – васпитни циљеви и задаци 

екскурзије 

Садржаји кпјима се ппстављени циљеви 

пстварују 

Циљ екскурзије, кап пблика пбразпвнп- 
васпитнпг рада, је уппзнаваое ушеника са 
ппјавама и пднпсима у прирпднпј и друщтвенпј 
средини, уппзнаваое са културним, 
истпријским и духпвним наслеђем и 
привредним дпстигнућима краја кпји пбилазе. 
Задаци екскурзије су: 
- прпушаваое пбјеката и ппјава уприрпди; 
- упшаваое узрпшнп- ппследишних пднпса у 

кпнкретним прирпдним и друщтвеним 
услпвима; 

- развијаое интереспваоа за прирпдуи 
екплпщкихнавика; 

- уппзнаваое нашина живпта и радаљуди 
ппјединихкрајева; 

- развијаое ппзитивнпг пднпса према 
наципналним, културним и естетским 
вреднпстима, сппртским пптребама
 и навикама, 

развијаое ппзитивних спцијалних пднпса; 
- схватаое знашаја здравља и здравих стилпва 

живпта; 
- ппдстицаое исппљаваоа ппзитивних 

емпципналних дпживљаја и импресијапрема 
крају кпји пбилазе иуппзнају. 

- Ппсматраое и уппзнаваое теритприје 
централнпгПпмправља; 
- Ппсматраое и уппзнаваое са пблицима 
рељефа брдскп – планинскпг предела 
Шестпбрпдице; 
- Ппсматраое и уппзнаваое са равничарским 

пределпм пкп рекеМправе; 
- Пбилазак манастира Манасија (задужбине 

десппта Стефана Лазаревића) и Раванице 
(задужбина кнеза Лазара Хребељанпвића)и 
уппзнаваое са средопвокпвнпм српскпм 
архитектурпм, фрескп – сликарствпм и 
духпвним наслеђем нащегнарпда; 

- Пбилазак Ресавске пећине, упбласти 
Ресавских рудника, и уппзнаваое са 
карактеристикамапећина; 

- Пбилазак Јагпдине и уппзнаваое са типпм 
насеља, тампщопм архитектурпм икултурпм 
станпвнищтва; 

- Ппсета Музеја наивне уметнпсти у Јагпдини и 
уппзнаваое са делима наивних уметника; 

- Ппсета зпплпшкпг врта у Јагпдини и 
уппзнаваое живптиоа кпје не живе унащим 
крајевима; 

Планирани брпј 

ученика 
Најмаое 60 % ушеника шетвртпг разреда. 

Трајаое екскурзије Екскурзија је једнпдневна. 

Путни правац 
Коажевац – манастир Раваница – Ресавска пећина – манстир Манасија 

– Јагпдина – Коажевац 

Техничка 

прганизација 

 
За технишку прганизацију екскурзије задужена је агенција. 

 
Начин финансираоа 

 
Екскурзију финансирају рпдитељи ушеника. 

Нпсипци предвиђених 

садржаја и 

активнпсти 

Ушитељи шетвртпг : Дијана Милпванпвић, Маја Велимирпвић 
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План и прпграм екскурзије  5. разреда 

Пбразпвнп – васпитни циљеви и задаци 

екскурзије 

Садржаји кпјима се ппстављени циљеви 

пстварују 

Циљ екскурзије, кап пблика пбразпвнп- 
васпитнпг рада, је уппзнаваое ушеника са 
ппјавама и пднпсима у прирпднпј и друщтвенпј 
средини, уппзнаваое са културним, 
истпријским и духпвним наслеђем и 
привредним дпстигнућима краја кпји пбилазе. 
Задаци екскурзије су: 

- прпушаваое пбјеката и ппјава уприрпди; 
- упшаваое узрпшнп- ппследишних пднпса у 

кпнкретним прирпдним и друщтвеним 
услпвима; 

- развијаое интереспваоа за 
прирпдуи екплпщкихнавика; 

- уппзнаваое нашина живпта и радаљуди 
ппјединихкрајева; 

- развијаое ппзитивнпг пднпса према 
наципналним, културним и естетским 
вреднпстима, сппртским пптребама и навикама, 

развијаое ппзитивних спцијалних пднпса; 
- схватаое знашаја здравља и здравих стилпва 

живпта; 
- ппдстицаое исппљаваоа ппзитивних 

емпципналних дпживљаја и импресијапрема 

крају кпји пбилазе иуппзнају. 

Садржај екскурзије пстварају се на пснпву 
наставнпг плана и прпграма пбразпвнп-
васпитнпг рада и щкплскпг прпграма и 
саставни су деп гпдищоег прпграма рада 
щкпле.Ушеници 5. разреда бе се на пвпј 
екскурзији уппзнали са теритпријпм истпшне 
Србије и Тимпшкпг регипна. Ушеници би се на 
пвпм путпваоу уппзнали са рељефним 
пблицима истпшне Србије кпје ће им у 5. 
разреду дпста кпристити из предмета 
Гепграфија. Такпђе би се уппзнали и са 
демпграфскпм структурпм станпвнищтва јер 
на пвпј теритприји ппред српскпг 
станпвнищтва живе и власи, Румуни, итд. 
Пбиласкпм тврђаве у Смедереву 

пднпснп пбилажеоем културнп-

истприских знаменитпсти ушеници би се 

уппзнали са бурнпм истприскпм 

прпщлпщћу нарпда пвпг дела Србије. 

Пбилазак археп-етнп парка 

„Динпленда“. 

Пбиласкпм налазищта „Лепенски вир“ и 

Х.Е. Ђердап ушеници би упптпунили већ 

стешенп знаое Истприје и Гепграфије и 

уппзнали би се са рекпм „Дунав“. 

Пбиласкпм музеја и куће С.Ст.Мпкраоца у 
Негптину ушеници ће самп упптпунити свпја 
стешена знаоа из предмета Музишка култура п 
пвпм великану Српске музике. 

Планирани брпј 

ученика 
Најмаое 60 % ушеника петпг разреда. 

Трајаое екскурзије Екскурзија је двпдневна. 

Путни правац 
Коажевац-Смедеревп-Ппжаревац-Сребрнп језерп-Дпои Миланпвац-
Кладпвп-Негптин-Коажевац 

Техничка 

прганизација 

 
За технишку прганизацију екскурзије задужена је агенција. 

 
Начин финансираоа 

 
Екскурзију финансирају рпдитељи ушеника. 

Нпсипци предвиђених 

садржаја и 

Активнпсти 

Пдељеоске стрещине петпг разреда: 

Јелена Петрпвић, Биљана Гпјкпвић, Саща Звездић 
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План и прпграм екскурзије  6. разреда 

Пбразпвнп – васпитни циљеви и задаци 

екскурзије 
Садржаји кпјима се ппстављени циљеви 

пстварују 

Циљ екскурзије, кап пблика пбразпвнп- 
васпитнпг рада, је уппзнаваое ушеника са 
ппјавама и пднпсима у прирпднпј и друщтвенпј 
средини, уппзнаваое са културним, истпријским 
и духпвним наслеђем и привредним 
дпстигнућима краја кпји пбилазе. 
Задаци екскурзије су: 
- прпушаваое пбјеката и ппјава уприрпди; 
- упшаваое узрпшнп- ппследишних пднпса у 

кпнкретним прирпдним и друщтвеним 
услпвима; 

- развијаое интереспваоа за прирпдуи 
екплпщкихнавика; 

- уппзнаваое нашина живпта и радаљуди 
ппјединихкрајева; 

- развијаое ппзитивнпг пднпса према 
наципналним, културним и естетским 
вреднпстима, сппртским пптребама и навикама, 

развијаое ппзитивних спцијалних пднпса; 
- схватаое знашаја здравља и здравих стилпва 

живпта; 
- ппдстицаое исппљаваоа ппзитивних 

емпципналних дпживљаја и импресијапрема 

крају кпји пбилазе иуппзнају. 

Садржај екскурзије пстварају се на пснпву 
наставнпг плана и прпграма пбразпвнп-васпитнпг 
рада и щкплскпг прпграма и саставни су деп 
гпдищоег прпграма рада щкпле.На пвпм 
путпваоу крпз централне делпве Србије ушеници 
ће се уппзнати са бурнпм истпријскпм прпщлпщћу 
нащег нарпда. Пбићи ће гптпвп сва важна места 
на кпјима су дпнпщене знашајне пдлуке за 
будућнпст српскпг нарпда, али видеће и пбележја 
херпјскпг страдаоа, кап и сппменике и задужбине 
важних лишнпсти наципналне истприје. 
У срцу Щумадије, централнпм делу Србије, у 
оенпм главнпм граду Крагујевцу, ушеници ће 
пбићи сппмен-парк Щумарице, усппмену на 
страдале ђаке кпје је немашка пкупатпрска впјска 
стрељала у знак пдмазде збпг птппра нащег 
нарпда псвајашу. 
Следећа дестинација биће Гпрои Миланпвац и 
Тпппла, местп пдакле је ппшеп птппр према 
турскпм зулуму ппд впђствпм Карађпрђа и где се 
налази велелепни маузплеј краљевске династије 
Карађпрђевић. 
Вроашка Баоа је центар баоскпг туризма у 
Србији. Извпри лекпвите, термпминералне впде 
ппсећују мнпгпбрпјни туристи не самп из нащих 
крајева већ и из инпстранства. Пбилазак места 
пријатнпг за ппправак, пдмпр и рехабилитацију 
биће правп уживаое. 
Крущевац, престпница старе Србије, град Светпг 
кнеза Лазара, местп пдакле је храбра српска 
впјска кренула у Бпј на Кпспву, у пдбрану српства 
и правпславља, али и Еврппе пд предстпјеће 
најезде Турака. 

Пвпм екскурзијпм ушеници ће крпз уппзнаваое с 
истпријским дпгађајима, лишнпстима и сппменицима 
лакще савлађивати градивп, градивп истприје и 
гепграфије 6. разреда и самим тим фпрмирати свпје 
патриптске и етнишке вреднпсти. 

Планирани брпј ученика 
Најмаое 60 % ушеника щестпг разреда. 

Трајаое екскурзије Екскурзија је двпдневна 

Путни правац 
Коажевац-Зајешар-Крагујевац-Тпппла-Гпрои Миланпвац-Вроашка Баоа-
Крущевац-Коажевац 

Техничка 

прганизација 

 
За технишку прганизацију екскурзије задужена је агенција. 

 
Начин финансираоа 

 
Екскурзију финансирају рпдитељи ушеника. 

Нпсипци предвиђених 

садржаја и 
Активнпсти 

Пдељеоске стрещине щестпг разреда: 
Јелена Станисављевић, Марија Иванпвић Бпжић, Мирјана Светпзаревић 
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План и прпграм екскурзије 7. разреда 

Пбразпвнп – васпитни циљеви и 

задаци екскурзије 

Садржаји кпјима се ппстављени циљеви 

пстварују 

Циљ екскурзије, кап пблика пбразпвнп- 
васпитнпг рада, је уппзнаваое ушеника са 
ппјавама и пднпсима у прирпднпј и 
друщтвенпј средини, уппзнаваое са 
културним, истпријским и духпвним 
наслеђем и привредним дпстигнућима краја 
кпји пбилазе. 
Задаци екскурзије су: 

- прпушаваое пбјеката и ппјава уприрпди; 
- упшаваое узрпшнп- ппследишних 

пднпса у кпнкретним прирпдним и 
друщтвеним услпвима; 

- развијаое интереспваоа за 
прирпдуи екплпщкихнавика; 

- уппзнаваое нашина живпта и 
радаљуди ппјединихкрајева; 

- развијаое ппзитивнпг пднпса према 
наципналним, културним и естетским 
вреднпстима, сппртским пптребама и навикама, 

развијаое ппзитивних спцијалних пднпса; 
- схватаое знашаја здравља и здравих 

стилпва живпта; 
- ппдстицаое исппљаваоа ппзитивних 

емпципналних дпживљаја и 

импресијапрема крају кпји пбилазе 

иуппзнају. 

Садржај екскурзије пстварају се на пснпву 
наставнпг плана и прпграма пбразпвнп-
васпитнпг рада и щкплскпг прпграма и 
саставни су деп гпдищоег прпграма рада 
щкпле.Ушеници ће се на пвпј екскурзији 
уппзнати са главним градпм Републике 
Србије и једнпм пд метрпппла Еврппе.Ппред 
уппзнаваоа са гепграфским пплпжајем 
главнпг града, ушеници би видели и знашајне 
пбјекте и институције Бепграда кпје га шине и 
вепма важним туристишким центрпм. 
 
На свпм путу ушеници би ппсетили један пд 
највећих стадипна у пвпм делу Еврппе, 
пппуларну „Маракану“, пднпснп стадипн 
Црвене Звезде. Ппсета и пбилазак 
калемегданскпг парка, у пратои впдиша, са 
кпга се пружа видик на ущће двеју великих 
еврппских река, Дунава и Саве, са 
мпгућнпщћу пбищласка лагума у парку. 
Ушеници би такпђе пбищли Бели двпр, 
Нарпдни музеј кап и музеј нащег, великпг 
наушника, Никпле Тесле и уппзнали би се са 
оегпвим радпм кпјим је задужип 
шпвешанствп. 
Псим панпрамскпг разгледаоа псталих 
знаменпсти главнпг града, ушеници би имали 
и ппсету ппзприщнпј представи у једнпм пд 
мнпгпбрпјних ппзприщта. 
Ушеници ће ппсетити Бптанишку бащту, Храм 
Св. Саве, а у другпг дана у ппвратку Авалски 
тпрао. 

Ппред уппзнаваоа са предстпницпм Републике 
Србије кпд ушеника би се ппдстакла 
интереспваое за културнп-истпријске и 
уметнишке вреднпсти и пднпс према прирпдпм 
и спцијалнпм пкружеоу. 

Планирани брпј ученика 
Најмаое 60 % ушеника щестпг разреда. 

Трајаое екскурзије Екскурзија је двпдневна 

Путни правац 
Коажевац-Бепград-Коажевац 

Техничка 

прганизација 

 
За технишку прганизацију екскурзије задужена је агенција. 

 
Начин финансираоа 

 
Екскурзију финансирају рпдитељи ушеника. 
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Нпсипци предвиђених 

садржаја и 

Активнпсти 

Нпсипци предвиђених садржаја и активнпсти су пдељеоске 

стрещине седмпг разреда: Милан Димитријевић, Милан Лазаревић, Ана 

Петрпвић 

 
 

План и прпграм екскурзије 8. разреда 
 

Пбразпвнп – васпитни циљеви и 

задаци екскурзије 

Садржаји кпјима се ппстављени циљеви 

пстварују 

Циљ екскурзије, кап пблика пбразпвнп- 
васпитнпг рада, је уппзнаваое ушеника са 
ппјавама и пднпсима у прирпднпј и 
друщтвенпј средини, уппзнаваое са 
културним, истпријским и духпвним 
наслеђем и привредним дпстигнућима 
краја кпји пбилазе. 
Задаци екскурзије су: 
- прпушаваое пбјеката и ппјава уприрпди; 
- упшаваое узрпшнп- ппследишних 

пднпса у кпнкретним прирпдним и 
друщтвеним услпвима; 

- развијаое интереспваоа за 
прирпдуи екплпщкихнавика; 

- уппзнаваое нашина живпта и 
радаљуди ппјединихкрајева; 

- развијаое ппзитивнпг пднпса према 
наципналним, културним и естетским 
вреднпстима, сппртским пптребама и навикама, 

развијаое ппзитивних спцијалних пднпса; 
- схватаое знашаја здравља и здравих 

стилпва живпта; 
- ппдстицаое исппљаваоа ппзитивних 

емпципналних дпживљаја и 
импресијапрема крају кпји пбилазе 
иуппзнају. 

Садржај екскурзије пстварају се на пснпву 
наставнпг плана и прпграма пбразпвнп-
васпитнпг рада и щкплскпг прпграма и 
саставни су деп гпдищоег прпграма рада 
щкпле.На пвпм путпваоу ушеници би се 
уппзнали са прирпдним лепптама Западнпг 
Ппмправља иПпдгприне. Такпђе, ушеници 
би пбищли мнпга места и сппменике из 
бурне испријске прпщлпсти Србије ( 
Манастир Жиша, сппменик впјвпди 
Мищићу). Бправак у предивнпм прпстпру 
наципналнпг парка Тара представиће прави 
ужитак у нетакнутпј прирпди. Ппсебан 
дпживљај је впжоа „Щарганскпм 
псмицпм“, пругу ускпг кплпсека кпја је 
јединствена у Еврппи. Ппсета етнп – селу 
Мећавник, на Мпкрпј гпри, пруиће 
ушеницима прилику да виде специфишну 
архитектуру села у Западнпј Србији. 
Златибпр је једна пд најлепщих планина у 
Србији и велики туристишки центар. Селп 
Сирпгпјнп је ппзнатп пп радпницама 
пдевних предмета пд вуне. Ваљевп и 
Бранкпвину  прпславили су велики 
коижевници Десанка Максимпвић и Прпта 
Матеја Ненадпвић. 

Циљ ексурзије је да ушеници деп наставнпг 
прпграма савладају неппсредним 
уппзнаваоем садраја предмета, ппјава и 
пднпса у прирпднпј и друщтвенпј средини, да 
уппзнају културнп наслеђе и да се пстваре 
циљеви из пбласти мпралнпг, естетскпг, 
прпфесипналнпг, емпципналнпг и спцијанпг 
васпитаоа. Васпитнп-пбразпвни циљ: 
уппзнаваое са прирпдним пдликама рељефа, 
хидрпграфијпм, екплпщким
 карактеристикама, културнп-
истпријским знаменитпстима,фпрмираое 
екплпщке свести кпд ушеника, каналисаое и 
сузбијаое деструктивнпг пднпса према 
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бипфизишкпм и спциплпщкпм пкружеоу 

Планирани брпј ученика Најмаое 60 % ушеника псмпг разреда. 

Трајаое екскурзије Екскурзија је трпдневна 

Путни правац Коажевац-Златибпр – Ваљевп – Бранкпвина – Коажевац 

Техничка 

прганизација 

 
За технишку прганизацију екскурзије задужена је агенција. 

 
Начин финансираоа 

 
Екскурзију финансирају рпдитељи ушеника. 

Нпсипци предвиђених 

садржаја и 

Активнпсти 

Пдељеоске стрещине псмпг разреда: 

Јелена Милпщевић, Татјана Милутинпвић, Саща Андпнпвић 

 
Излети 

 

 Релација Брпј ученика 
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Истпријска  
Секција 

Релација: Коажевац – Манастир Св. Рпман – 
Крущевац(пауза) – Ман. Љубпстиоа – 
Трстеник(пбилазак музеја и кпмплекса Пппина 
са лпкалним впдишем)- Ман. Каленић – 
Спкпбаоа(пауза) – Коажевац 

Брпј ушеника: 50 

Брпј наставника: 2 

Време реализације: 
прва недеља јуна 
2023.гпдине 

Верпнаука Релација: Коажевац – Манастир Раваница – 
Манастир Лещје – Манастир Св. Петке кпд 
Параћина – Коажевац 

Брпј ушеника: 100 

Брпј наставника: 4 

Време реализације: 
мај 2023.гпдине 

Фестивал 
''Наук није баук'' 

Релација: Коажевац ( пплазак у 10 шаспва) – 
Нищ, пбилазак фестивала ''Наук није баук'' пд 
11 дп 14 шаспва – слпбпднп време у Нищу пд 
14 дп 17 шапсва – ппвратак у Коажевац пкп 18 
шаспва 

Брпј ушеника: 40 

Брпј наставника: 2 

Време реализације: 
април - мај 
2023.гпдине 

Биплпщка и 
гепграфска секција 

Релација: Коажевац – Власина (Пбилазак врха 
Шемерник и Власинскпг језера уз пратоу 
лпкалнпг впдиша) – Коажевац 

Брпј ушеника: 50 

Брпј наставника: 3 

Време реализације: 
мај 2023.гпдине 

 
 

Зимпваое ученика 

Щкпла ће узети ушещће у прганизпваое зимпваоа за ушенике у тпку зимскпг 
распуста, укпликп СРРК-а и Ппщтина Коажевац прганизују зинпваое на Бабинпм зубу 
за ушенике пснпвних щкпла. 

Щкпла ће узети ушещће у прганизацији акције „Снежни шетвртак“ или слишне 
акције укпликп СРРК-а и Ппщтина Коажевац прганизују пву акцију у тпку сезпне 
скијаоа на Бабинпм зубу.
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Планпви пргана устанпве 

 
План рада Шкплскпг пдбпра 

 
 
Време реализације 

 
Садржај активнпсти 
 

Септемба - Разматраое и усвајаое Извещтаја п раду щкпле и успеху ушеника за щкплску 2021/22. 
гпдину 
- Разматраое и усвајаое Извещтаја п раду директпра щкпле за щкплску 2021/22. гпд. 

-Разматраое и усвајаое Извещтаја п пстваренпсти Гпдищоег плана рада щкпле за щкплску 
2021/22. гпдину 
-Разматраое и усвајаое Извещтаја п струшнпм  усаврщаваоа заппслених за щкплску 
2021/2022.гпдину 
-Дпнпщеое Гпдищоег плана рада щкпле за щкплску 2022/2023. гпдину 

-Дпнпщеое Плана струшнпг усаврщаваоа заппслених за щкплску 2022/2023.гпдину 
- Разматраое и усвајаое Извещтаја п припремљенпсти щкпле за щкплску 2022/2023. 

гпдину 
- Даваое сагласнпсти на Правилник  измени и дппуни Правилника п прганизацији и 

систематизацији ппслпва и уппзнаваое са кадрпвским рещеоима 
Дпнпщеое ппщтих аката щкпле и измена и дппуна ппстпјећих (пп пптреби) 

- Разматраое безбеднпсти ушеника 

Пктпбар - Дпнпщеое предлпга финансијскпг плана за наредну гпдину 

- Пбележаваое Дана щкпле 

- Разматраое Извещтаја п успеху и владаоу ушеника на 
крају првпг класификаципнпг перипда 

Нпвембар/децембар - Дпнпщеое Финансијскпг плана за наредну ппслпвну гпдину 

- Разаматраое финансијскп – екпнпмскпг стаоа щкпле на крају 2022. гпд. 
 

- Даваое сагласнпсти на План набавки за 2023. гпд. 

Јануар - Дпнпщеое Пдлуке п усвајаоу извещтаја п пппису за 2022. гпд. 

-  Разматраое и усвајаое Извещтаја п раду щкпле и ппстигнутим резултатима на крају I 
пплугпдищта текуће щкплске гпдине 
- Разматраое и усвајаое Извещтаја п раду директпра щкпле за перипд септембар – 

фебруар 2022/23. гпдине 
Фебруар - Разматраое и усвајаое заврщнпг рашуна за фискалну 2022. гпдину 

- Уппзнавбаое са прпјектима кпји се реализују у щкпли 

- Разматраое Извещтаја п успеха и владаоу ушеника на 
крају другпг класификаципнпг перипда 
- Разматраое  безбеднпсти ушеника 
 

Април - Инфпрмације п прпбнпм ЗИ и тпку припрема за ЗИ 

- Разматраое Извещтаја п успеху и владаоу ушеника щкпле на крају II пплугпдищта 
щкплске 2022/2023. гпдине 

- Разматраое Извещтаја п пствареним резултатима на такмишеоима и ЗИ 

Јун/јул - Предлпг мера ЩП  за ппбпљщаое услпва рада и пставриваое пбразпвнп-васпитнпг рада 
- Разматраое и усвајаое Извещтаја п реализацији ђашких екскурзија, наставе у прирпди  и 

излета 
- Разматраое и усвајаое Извещтаја п сампвреднпваоущкпле защкплску 2022/23. Гпдину 

Разматраое извещтаја п реализацији прпјеката у щкпли 
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- Разматраое и усвајаое щестпмесешнпг пбрашуна 
- Разматраое плана за уређеое щкпле у тпку предстпјећег распуста 
- Дпнпщеое Рещеоа п кприщћеоу гпдищоег пдмпра директпра щкпле 
-  
-  

 

План рада Савета рпдитеља 
 

 
Време реализације 

 
Садржај активнпсти 
 

Септембар - Кпнституисаое Савета рпдитеља Щкпле за щкплску 2022/2023. гпдину 
- Разматраое Извещтаја п раду щкпле у щкплскпј 2021/2022. гпдини 

 
- Разматраое Извещтаја п реализацији гпдищоег плана рада щкпле за 2021/22. гпдину  
- Уппзнаваое са Извещтајем п припремљенпсти щкпле за щкплску 2022/2023. Гпдину 

- Уппзнаваое са ппремљенпщћу ушеника учбеницима и прибпрпм 

- Уппзнаваое са избпрним  предметима и слпбпдним наставним активнпстима за щк. 
2022/23. 

- Предлагаое и избпр представника Савета рпдитеља за ушещће у раду тимпва щкпле за 
щкплску 2022/23. Гпдину 

- Уппзнаваое са Гпдищоим планпм рада щкпле за щкплску 2022/23. гпдину 
 

- Избпр шланпва СР за представнике у ЩП 

- Избпр представника и заменика за ПСР 

- Избпр псигураоа за ушенике 

Пктпбар/нпвембар - Разматраое извещтаја п резултатима успеха и ппнащаоа ушеника на крају првпг 
класификаципнпг перипда 

- Разматраое Предлпга мера за ппбпљщаое успеха и ппнащаоа ушеника 
- Разматраое безбеднпсти ушеника 
- Инфпрмисаое СР п прпјектима щкпле за щкплску 2022/2023. гпдину 
- Уппзнаваое СР са прпблемима у раду щкпле 
- Разматраое сарадое са рпдитељима и даваое предлпга 
- Разматраое Извещтаја п реализацији прпславе Дана щкпле 

-  Инфпрмисаое СР п активнпстима везаним за реализацију  екскурзија, настве у прирпди и 
излета   

Фебруар/Март - Разматраое извещтаја п успеху и владаоу ушеника на крају првпг пплугпдищта текуће 
щкплске гпдине 

- Предлпг Мера за унапређеое пбразпвнп-васпитнпг рада щкпле 
- Пптерећенпст ушеника  
- Разматраое листе учбеника и псталпг прибпра за наредну щкплску гпдину 
- Разматраое извещтаја п реализацији прпјеката у  Щкпли 
- Разматраое Извещтаја п реализпваним активнпстима Тима за защтиту деце пд 

насиља на крају првпг пплугпдищта 
- Уппзнаваое са тпкпм припрема за ЗИ 

Април - Разматраое извещтаја п успеху и владаоу ушеника на крају другпг класификаципнпг 
перипда текуће щкплске гпдине 

- Предлпг Мера за унапређеое пбразпвнп-васпитнпг рада щкпле 
- Разматраое безбеднпсти ушеника 
- Уппзнаваое са реализацијпм  такмишеоа 
- Разматраое и даваое предлпга п утрпщку средстава пд дпнација (пп пптреби) 
- Дпгпвпр и припрема прганизације другарске вешери 
- Уппзнаваое са резулатима прпбнпг ЗИ и тпкпм припрема за ЗИ 

Јун - Разматраое извещтаја п успеху и владаоу  ушеника на крају другпг пплугпдищта текуће 
щкплскегпдине 

- Предлпг мера за унапређеоа пбразпвнп-васпитнпг рада 
- Разматраое Извещтаја п такмишеоима ушеника и заврщнпм испиту 
- Разматраое  извещтаја п реализацији екскурзија,  наставе у 

прирпди и излета 
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- Даваое сагласнпсти на Прпграм прганизације екскурзије,наставе у прирпди и излета за 
наредну щкплску гпдину 

- Предлагаое листе избпрних предмета и слпбпдних активнпсти према мпгућнпстима 
щкпле за наредну щкплску гпдину 

- Разматраое Извещтаја п сампвреднпваоу и вреднпваоу щкпле 
- Разматраое Извещтаја п реализпваним активнпстима Тима за защтиту деце пд 

насиља на крају другпг пплугпдищта 
- Уппзнаваое са извещтајем п релизпваним прпјектима у пкпли 
- Разматраое плана за уређеое Щкпле у тпку предстпјећег распуста 
- Извещтај п раду СР и предлпзи за наредну гпдину  

 

 
План рада директпрке шкпле 

 

Време 

Реализације 

Садржај активнпсти 
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СЕПТЕМБАР 
 

Припремаое и пдржаваое седница 
струшнихпргана 
Израда пптребних извещтаја у вези са 
реализацијпм прпграма рада щкпле и рада 
директпрке у прпщлпј щкплскпј гпдини 
Израда извещтаја п припремљенпсти щкпле за 
наредну щкплску гпдину 
Снимаое брпјнпг стаоа ушеника 
и пдељеоа,брпј ушеника путника 
Израда пптребних табела за праћеое и 
пствариваое прпграма рада 
Утврђиваое свих расппреда рада 
ушеника, наставника, струшних 
сарадника, свих служби у щкпли,   
Израда Гпдищоег плана рада щкпле, 
пбразлагаое, разматраое и усвајаое  на седници 
Наставнишкпг већа, Савета рпдитеља, Ушенишкпг 
парламента и Щкплскпг пдбпра  
Пдржаваое седница Наставнишкпг већа, Савета 
рпдитеља и Щкплскпг пдбпра Присуствпваое 
састанцима струшних већа, актива и тимпва 
Прганизпваое ппщтих рпдитељских састанака за 
8. разред (припремна настава, заврщни 
испит,другарскп веше) 
Ппслпви у вези са нпвинама 
Министарствапрпсвете 
Пбилазак издвпјенихпдељеоа 
Рад на финансијским ппслпвима щкпле 
Струшнпусаврщаваое 

Сагледаваое ппремљенпсти ушеника уxбеницима и    Фпрмираое јединствене евиденције п 
раду у тпку щкплскегпдине 

Рад у активу директпра щкпла 
Пружаое ппмпћи у избпру и прганизацији рада 
Ушенишкпг парламента 
Прганизпваое рада ђашке кухиое 
Прегледаое гпдищоих и пперативних планпва 
рада наставника и струшнихсарадника 
Прганизпваое припремне наставе за ушенике 8. 
разреда 
Пбилазак шаспва редпвненаставе 
Праћеое впђеоа есДневника 
Усмераваое рада службе за ппщте и 
правнеппслпве 
Усмераваое рада службе за финансијскеппслпве 
Текућиппслпви 
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ПКТПБАР 

Инструктивнп-педагпщки рад и ппсета шаспва свих 
видпва педагпщкпг рада: 
редпвне наставе, дппунске, дпдатне и 
пдељеоскезаједнице 
Припремаое седница и ушещће на седницама 
струшних пргана и разнихкпмисија 
Праћеое финансијскпг ппслпваоа щкпле и 
изврщеое бучета 
Праћеое впђеоа пптребне дпкументације пд 
интереса за Министарствппрпсвете 
Анализа радасекција и псталих ваннаставних 
активнпсти 
Саветпдавни рад, разгпвпр са рпдитељима, 
ушеницима инаставницима 
Текући ппслпви впђеоа евиденције, струшне 
кпнсултације санаставницима 
Преглед евиденције п раду наставника, 
разредних коига и ажурираое дпкументације 
Усмераваое и кпнтрпла рада пдељенских 
старещина 
Рад и сарадоа са прганизацијама и институцијама 
у граду  
Извещтаваое п раду щкпле на седницама  
лпкалне сампуправе 
Припрема и усвајаое Прпграма 
прпславещкплскпг празника Дана щкпле 
Усмераваое рада службе за финансијскп 
ппслпваое 
Прганизација реализацијеекскурзије 
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НПВЕМБАР 

Прпслава Дана щкпле 
Анализа пствареоа плана и прпграма у 
свим видпвима и пблицима рада – I 
перипд пппмена 
Анализа успехаи ппстигнутихрезултата 
ушеника –седнице пдељеоскпг и 
наставнишкпгвећа 
Рад на материјалнп финансијскимппслпвима 
Уппзнаваое Савета рпдитеља и Щкплскпг пдбпра 
са успехпм ушеника на крају Iперипдапппмена 
Разгпвпр са ушеницима кпји имају тещкпћа у раду 
и ппнащаоу 
Анализа пптерећенпсти ушеника и текућих 
ппслпва 
Анализа рада разредних старещина и увид у 
педагпщке свеске 
Анализа успеха пп предметима и владаоа 
ушеника 
Утврђиваое Мера за ппбпљщаое успеха и 
владаоа ушеника 
Анализа безбеднпсти у щкпли 
Анализа радних и хигијенских услпва ущкпли 
Праћеое и усмераваое рада педагпга ипсихплпга 
Усмераваое рада правне и финансијскеслужбе 
Пдржаваое састанака са ваннаставнимпспбљем 
Сарадоа са УП 
Пружаое ппмпћи пкп реализације ваннаставних 
активнпсти и ушещће у манифестацијама на нивпу 
ппщтине 

ДЕЦЕМБАР 

Инструктивнп – педагпщки рад 
Ппсета пдељеоима где је успех слаб или има 
прпблема у ппнащаоу 
Спрпвпђеое инвентарисаоа и ппписа у щкпли и 
издвпјенимпдељеоима 
Ушещће на седницама и дпгпвараое у 
вези са пбезбеђиваоем средстава за 
наредну гпдину 
Извещтај радника п налазима и 
пдлукама надлежних пргана и 
прганизација приликпм пбављаоа 
надзпра ущкпли 
Сагледаваое финасијскпг стаоа щкпле у вези са 
заврщеткпм календарскегпдине 
Припремаое финансијскпг плана за наредну 
гпдину 
Рад у активу директпращкпле 
Пратити и усмеравати рад кпмисија на припреми 
извещтаја п изврщенпм пппису 
Текућиппслпви  
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ЈАНУАР 
 

Ушещће у изради финансијскпгплана 
Припремаое извещтаја п пплугпдищоем 
пствариваоу плана пбразпвнп – 
васпитнпг радащкпле 
Прганизпваое прпславе щкплскпг празника Свети 
Сава (матишна щкпла, издвпјена пдељеоа) 
Инструктивнп – педагпщкирад 
Праћеое рада ђашке кухиое 
Праћеое припремаоа Плана јавних набавки за 
наредну гпдину 
Упис ушеника 1.разреда са других репна 
Текући ппслпви 
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ФЕБРУАР 

Припремаое и пдржаваое седница 
Пдељеоских већа и Наставнишкпг већа у 
вези са заврщеткпм  I пплугпдищта 
Анализа реализације планиранпг прпграма и 
фпнд шаспва у свим у свим видпвима пбразпвнп-
васпитнпг рада (редпвна, дппунска, дпдатна, 
факултативна настава, слпбпдне активнпсти...) 
Детаљна анализа успеха, владаоа и изппстајаоа 
ушеника пп разредима 
Утврђиваое Мера за ппбпљщаое успеха и 
владаоа ушеника 
Анализа ппсећених шаспва 
Прганизпваое пдржаваоа рпдитељских 
састанака  
Пдржаваое седница струшних пргана, већа, 
актива, тимпва 
Саветпдавни рад са ушеницима и оихпвим 
рпдитељима 
Уппзнаваое Савета рпдитеља и Щкплскпг пдбпра 
п раду щкпле и ппстигнутим резултатима у 
Iпплугпдищту 
Припреме за ппшетак  II пплугпдищта, израда 
пптребне дпкументације 
Израда извещтаја п раду щкпле и директпрке у I  
пплугпдищту и презентпваое НВ, СР и ЩП 
Прганизпваое струшнпг усаврщваоа наставника 
Текући ппслпви 
Рад на материјалнп – финансијскимппслпвима 
Кпнтрпла и усмераваое рада на изради и 
усвајаоу заврщнпг рашуна 
Педагпщкп – инструктивнирад 
Струшнп усаврщаваое  
Сарадоа са лпкалнпм управпм, месним 
заједницама и другим прганизацијама 
Ппсеташаспвима и анализа пствариваоа ппсебних 
прпграмарада 
Преглед педагпщкедпкументације 
Сагледаваое и усвајаое списка учбеника, 
прирушника и прибпра за наредну щкплску гпдину  
Сарадоа са УП 
Текућиппслпви 
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МАРТ 

Прганизпвати рад са ушеницима кпји су 
ппказали изразитп слаб успех у првпм 
пплугпдищту 
Сагледаваое и израда предлпга мреже 
пдељеоа за следећу гпдину – 
систематизација раднихместа 
Спрпвпђеое такмишеоа ущкпли 
Праћеое финансијскпгппслпваоа щкпле 
Прганизпваое манифестација у щкпли и ваное 
Педагпщкп инструктивнирад 
Ппсета шаспва 
Сагледаваое реализације планиранпг брпја 
шаспва редпвненаставе 
Анализа и рещаваое текућих прпблема у щкпли 
Припрема планираних седница ущкпли 
Предузимаое мера на рещаваоу прпблема 
нередпвнпг ппхађаоа ушеника 
Саветпдавни рад са ушеницима, рпдитељима и 
наставницима 
Припрема и реализација прпбнпг заврщнпг 
испита и анализа урађенпг 
Сагледаваое и припремаое плана уписа ушеника 
у 1.разред 
Прганизација и припремаое екскурзија  
Текући ппслпви 

АПРИЛ 

Прганизација уписа ушеника у 1.разред  
Ппсеташаспвима 
Припремаое и пдржаваое седница 
Пдељеоскпг и Наставнишкпг већа у вези 
са IIкласификаципним перипдпм 
Сагледаваое пствареоа фпнда шаспва у свим 
видпвима рада 
Анализа успеха, владаоа и изпстајаоа ушеника 
Утврђиваоа мера за ппбпљщаое успеха и 
владаоа ушеника 
Праћеое материјалнп – финанскпг ппслпваоа 
щкпле 
Педагпщкп – инструктивнирад 
Праћеое реализације такмишеоа   
Анализа рада и сагледаваое пптреба 
усаврщаваоаструшних пргана и администрације 
щкпле 
Прганизација и реализација екскурзија 
Припрема за пдржаваое планиранихседница 
Усмераваое рада прпфесипналне пријентације 
ушеника 
Текући ппслпви 
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МАЈ 
 

Праћеое припрема за реализацију наставе 
уприрпди 
Ппсета пдељеоима где је успех изразитпслаб 
Припрема и израда нацрта прпграма рада за 
идућу щкплску гпдину 
Педагпщкп –инструктивнирад 
Припрема, прганизација и пдржаваое 
планираних седница 
Струшнпусаврщаваое 
Анализа сарадое щкпле са друщтвенпмсрединпм 
Прганизпваое припреме за заврщетак наставе 
ушеника заврщнпгразреда 
Изврщити преглед щкплске и 
педагпщкедпкументације 
Утврдити план кприщћеоа гпдищоихпдмпра 
Праћеое реализације екскурзија 
Сарадаоа са УП 
Прганизација класификаципнпг испита за 
ушенике8.разреда 
Праћеое припрема прганизације Другарске 
вешери 
Текући ппслпви 
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ЈУН 

Анализа успеха и владаоа ушеника 8. 
разреда  
Припрема, реализација и анализа 
резултата заврщнпг испита 
Припрема за заврщетак щкплске гпдине, 
израда и умнпжаваое ппсебних табела и 
упутстава 
Сагледаваое реализације планпва  и прпграма 
рада щкпле 
Анализа успеха и владаоа ушеника пд 1. 
дп 7. разреда 
Анализа пствареоа сарадое са 
Министарствпмпрпсвете 
Израда извещтаја п радущкпле 
Анализа изведених екскурзија, наставе у прирпди 
и излета 
Сагледаваое и предлпг за расппделу 
предмета на наставнике, ппдела 
пдељеоа, страни језици у петим 
разредима,фпрмираое 
Усвајаое нацрта Прпграма радащкпле 
Сагледаваое матреријалнп – 
финансијске ситуације у вези са 
щестпмесешним пбрашунпм 
Анализа рада ђашке кухиое 
Ппслпви пкп планираоа инвестиципних 
радпвима у тпку летоег распуста на 
сређиваоу щкплских прпстприја за 
ппшетак рада у идућпј щкплскпј гпдини 
Пдржаваое седница Пдељеоских и 
Наставнишкпгвећа 
Утврђиваое Плана пптреба у нареднпј 
щкплскпјгпдини 
Анализа рада струшних већа, актива и тимпва 
Пбезбеђиваое пбјеката прекплета 
Текући ппслпви 

ЈУЛ 

Пдржаваое седнице Наставнишкпг већа 
Ппдела рещеоа за гпдищои пдмпр 
заппслених 
Прганизпваое седница Савета рпдитеља 
и Щкплскпг пдбпра и презентпваое рада 
щкпле  
Дпстављаое материјала и предлпга за 
израду Гпдищоег плана рада за наредну 
щкплску гпдину 
Текући ппслпви 
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АВГУСТ 
 

Рад на прганизаципним ппслпвима за 
ппшетак щкплске гпдине – састанци 
струшних пргана (актива), кпнашна ппдела 
шаспва на предметне наставнике, ппдела 
задужеоа за наредну гпдину, 
фпрмираое пдељеоа и пдређиваое 
пдељеоских старещина, снабдевенпст 
ушеника учбеницима,  ппремпм 
иприбпрпм 
Прганизација припреме наставе и 
ппправнихиспита 
Израда пптребне дпкументације за праћеое 
реализацијепрпграма 
Кпнашнп упблишаваое и израда свих планпва и 
прпграма пд страненаставника 
Припремаое и пдржаваое седница 
струшних пргана  
Пбилазак и преглед свих прпстприја 
щкпле у циљу сагледаваоа и утврђиваоа 
стаоа припремљенпсти за несметан рад,  
Припрема прпграма рада щкпле 
Израда извещтаја п успеху ушеника у прптеклпј 
щкплскпјгпдини 
Рад у активу директпра пснпвних и средоих 
щкпла, интернп расппређиваое технплпщких 
вищкпва, припремаое нпве щкплскегпдине 
Припрема гпдищоег извещтаја п раду щкпле и 
успеху ушеника накпн ппправнпг испитнпг рпка 
Утврђиваое 40-тп шаспвне радне недеље 
наставника и струшнихсарадника 
Израда и усвајаое расппреда шаспва на 
седницама  
Пријем првака и ушеника 5. разреда 

У пквиру струшнпг и педагпщкпг пбразпваоа директпр щкпле ће припремити пдређени брпј 
предаваоа за наставнике, ушенике и рпдитеље, ппсебнп за ушенике и рпдитеље ушеника 1. и 
8. разреда, а према ппсебнпм прпграму 

 
План рада секретра шкпле 

 

 
Време реализације 

 
Активнпсти 
 

Тпкпм гпдине Прати прпписе везане за прпсветну делатнпст, радне пднпсе, и друге 
прпписе кпји су везани за рад щкпле,саставља ппщте акте щкпле и 
усаглащава ппстпјеће са нпвим закпнским и ппдзакпнским прпписима 

Фпрмулище ппјединашне правне акте, пп налпгу директпра щкпле, 
везане за права, пбавезе и пдгпвпрнпсти заппслених и ушеника. 

Пружа струшну ппмпћ директпру и свим псталим прганима щкпле, 
присуствује седницама Савета рпдитеља и Щкплскпг пдбпра, 
спрема пптребни материјал за седнице, впди записнике и извещтава пп 
питаоима из свпг делпкруга рада. 
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Пбављаое кадрпвских ппслпва: ппслпви везани за избпр директпра, пријем 
у радни пднпс других заппслених, впђеое кадрпвске евиденције 
заппслених, пријава и пдјава заппслених, израда аката везаних за 
дисциплинске ппступке заппслених 

У сарадои са директпрпм и финансијскпм службпм саставља План  набавки 
за наредну ппслпвну гпдину и реализује јавне набавке према Плану јавних 
набавки за текућу ппслпвну гпдину.Саставља и ппднпси Управи за јавне 
набавке пптребне извещтаје  

Административни ппслпви:впди скраћени делпвпдник,прима и щаље ппщту 
и пбавља друге административне ппслпве неппхпдне за несметани рад 
щкпле. 
На захтев ушеника, рпдитеља ушеника или радника щкпле издаје пптврде, 
јавне исправе п шиоеницама п кпјима щкпла впди службенуевиденцију 

Пружаое струшне ппмпћи при реализацији прпјеката у кпјима щкпла 
ушествује. 

Струшнп усаврщаваое: 
праћеое струшне литературе и  
ппсета струшних саветпваоа и семинара. 

01.04.2023. дп 
31.05.2023. 

Врщи упис деце у 1. разред за щкплску 2023/2024. гпдину. 

Пд марта 2023. дп 
уписа ушеника 8. 
разреда у седоу 
щкплу 

Кап шлан Щкплске уписне кпмисије, пбавља све ппслпве неппхпдне за 
спрпвпђеое Заврщнпг испита и уписа ушеника у средое щкпле. Тп је, 
првенственп, дпстављаое тражених ппдатака Пкружнпј уписнпј кпмисији, 
кап и фпрмулисаое пптребних рещеоа п расппређиваоу радника щкпле и 
састављаое пптребних записника у вези са реализацијпм заврщнпгиспита. 

  
 

План рада Наставничкпг већа 
 

Време реализације Садржај активнпсти 

Август - Фпрмираое кпмисија за ппправне и разредне испите 
- Прганизација припремне наставе 
- Разматраое извещтаја п успеху на крају гпдине (ппсле пплагаоа  
ппправних и разредних испита) 
-  Фпрмираое пдељеоа 1. и 5.разреда 
-  Прганизација и припремаое наставе 

- Ппдела пдељеоа на наставнике 
- Ппдела пдељеоских старещинстава и других задужеоа у пквру радне недеље 
- Разматраое Извещтаја п сампвреднпваоу 
- Разматраое Извещтаја п реализацији Гпдищоег плана рада 
- Разматраое Извещтаја п раду директпра щкпле 
- Разматраое Извещтаја п струшнпм усаврщаваоу 
- Разматраое Извещтаја п резултаима рада щкпле у щкплскпј 2021/2022.гпдини 
- Усвајаое плана и прпграма екскурзија и наставе у прирпди 
- Увпђеое листе избпрних предмета 
- Усвајаое прелиминарнпг расппреда. 
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сeптeмбaр - Разматраое предлпга Гпдищоег плана рада 
- Разматраое Извещтаја п припремљенпсти щкпле за нпву щкплску гпдину 
- Утврђиваое брпја ушеника и пдељеоа за нпву щкплску гпд. 
- Утврђиваое брпја ушеника пп избпрним предметима 
- Усвајаое  Списка  ушеника са ппсебним статус(бесплатна ужина) 
- Разматраое предлпга ушеника кпјима је пптребна дпдатна ппдрщка у ушеоу и раду 
- Усвајаое Списка ушеника путника (евиденција брпја ушеника) 
- Усвајаое расппреда Дана птвпрених врата 
- Разматраое и усвајаое 40-тп шаспвне радне недеље 
- Усвајаое расппреда писмених задатака и писмених вежби 
- Усвајаое кпнашнпг расппреда шаспва (редпвних и псталих активнпсти) 
- Утврђиваое пблика сарадое са рпдитељима 
- Утврђиваое правила ппнащаоа у щкпли 

пктoбaр -Припреме за прпславу Дана щкпле – усвајаое предлпжених садржаја и активнпсти. 
-Заузимаое јединственпг става према правилима ппнащаоа 

нoвeмбaр - Анализа реализације прпграмских садржаја за прптекли перипд редпвне, 
дппунске, дпдатне наставе и секција 
- Анализа успеха и ппнащаоа ушеника за 1.класификаципни перипд 
- Мере и активнпсти за ппбпљщаое успеха и ппнащаоа 
- Анализа прпславе Дана щкпле 

јануар, фeбруaр - Утврђиваое ппщтег успеха, дисциплине и изпстајаоа ушеника на крају првпг 
пплугпдищта 
- Предлпг мера за ппбпљщаое успеха и владаоа 
- Анализа рада пдељеоских старещина и пдељеоских заједница  
- Уппзнаваое са Извещтајима п раду струшних већа, актива, тимпва, Тима за ИПП, 
безбеднпст, струшнп усаврщаваое за првп пплугпдищте 
- Разматраое Извещтаја п раду щкпле и директпрке за првп пплугпдищте 
- Прганизпваое рпдитељских састанака 
-Разматраое и дпнпщеое пдлуке п кприщћеоу учбеника, прирушника и  
прибпра за наредну гпдину 
- Ефекти уједнашаваоа критеријума пцеоиваоа 
- Анализа ппсећених шаспва 

Април - Анализа успеха и дисциплине ушеника на 2. класификаципнпм перипду 
- Предлпг мера за ппбпљщаое успеха и владаоа 
-Извещтај и анализа резултата са прпбнпг заврщнпг испита за ушенике 8.разред  
- Прганизација рпдитељских састанака 
- Ефикаснпст дппунске и дпдатне наставе 
- Такмишеоа  

Мaj - Утврђиваое ппщтег успеха и владаоа ушеника псмпг разреда 
- Припрема за избпр ушеника генерације 

- Анализа изведених екскурзија 
Јун - Утврђиваое ппщтег успеха и дисциплине ушеника на крају 2. пплугпдищта за  

ушенике пд 1. дп 7. разреда 
- Анализа реализације прпграма рада щкпле 
- Извещтај п пдржанпм Заврщнпм испиту и предлпг Акципнпг плана 
- Извещтај п реализацији прпјекта ППД 
- Извещтаји председника струшних већа, актива и тимпва, анализа и усвајаое  
извещтаја 
- Анализа реализпваних екскурзија и наставе у прирпди 
- Избпр председника струшних већа 
 

Јул - Даваое предлпга плана и прпграма екскурзија, настава у прирпди и излета за    
наредну щкплску гпдину 
- Извещтај п сампвреднпваоу щкпле и предлпг Акципнпг плана 
- Анализа успещнпсти сарадое рпдитеља и щкпле 

- Анализа успещнпсти рада Наставнишкпг већа  

 
 

 
План рада Одељеоскпг већа 
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1-4. разреда 
 

 
Време реализације 

 
Садржај активнпсти 
 

сeптeмбaр -Утврђиваое брпјнпг стаоа ушеника на ппшетку щкплске гпдине (пплна структура) 
-Пријављиваое статуса ушеника: треће дете, материјалнп и спцијалнп угрпжене 
ппрпдице, избегла и расељена лица и деца палих бпраца 
-Евиденција ушеника путника (релација, име и презиме ушеника путника) 
-Снабдевенпст ушеника коигама и прибпрпм 
-Увпђеое дппунске и дпдатне наставе и слпбпдних активнпсти 
-Евидентираое брпја ушеника пп избпрним предметима 
-Предлпг рпдитеља за Савет рпдитеља 

нoвeмбaр -Анализа реализације свих прпграмских садржаја за прптекли перипд (редпвна, 
избпрна, дппунска, дпдатнанастава и слпбпдна активнпсти) 
-Анализа успеха и ппнащаоа ушеника на крају првпг класификаципнпг перипда 
-Предлпзи за изрицаое васпитних и васпитнп – дисциплинских мера 
-Мере и активнпсти за ппбпљщаое успеха и ппнащаоа ушеника 
-Сарадоа са рпдитељима, пдржаваое рпдитељскпг састанка 
-Актуелна питаоа 

Јануар -Анализа реализације свих прпграмских садржаја за првп пплугпдищте( редпвна, избпрна, 
дппунска и дпдатна настава и слпбпдне активнпсти) 
-Утврђиваое ппщтег успеха, ппнащаоа и изпстајаоа ушеника на крају другпг пплугпдищта 
(класификација ушеника пп успеху, владаоу, средоа пцена пдељеоа и изпстанци) 
-Предлпзи за изрицаое васпитних и васпитнп – дисциплинских мера 
-Утврђиваое мера и активнпсти за ппбпљщаое успехаи ппнащаоа ушеника 
-Сарадоа са рпдитељима, пдржаваое рпдитељских састанака и ппдела коижица 
-Актуелна питаоа 

Април -Анализа реализације прпграмских садржаја за прптекли перипд (редпвна, избпрна, 
дппунска настава и секциј) 
-Анализа успеха и ппнащаоа ушеника на крају другпг класификаципнпг перипда 
- Изрицаое васпитних и васпитнп – дисциплинских мера  
- Предлпг мера за ппбпљщаое успеха и ппнащаоа ушеника 
-Актуелна питаоа 

Јун -Реализација плана и прпграма у свим пблицима рада (редпвна, избпрна, дппунска и 
дпдатна настава и секције) 
-Анализа успеха, ппнащаоа и изпстајаоа ушеника на крају другпг пплугпдущта 
(класификација ушеника пп успеху, владаоу, средоа пцена пдељеоа и изпстанци) 
-Пределпзи Наставнишкпм већу за ппхвале и награде 
-Ппдала ђашких коижица, диплпма и ппхвалница 

 
 

5-8. разреда 
 

 
Време реализације 

 
Садржај активнпсти 
 

сeптeмбaр -Утврђиваое брпјнпг стаоа ушеника на ппшетку щкплске гпдине (пплна структура) 
-Пријављиваое статуса ушеника: треће дете, материјалнп и спцијалнп угрпжене 
ппрпдице, избегла и расељена лица и деца палих бпраца 
-Евиденција ушеника путника (релација, име и презиме ушеника путника) 
-Снабдевенпст ушеника коигама и прибпрпм 
-Увпђеое дппунске и дпдатне наставе, секција и слпбпдних активнпсти 
-Евидентираое брпја ушеника пп избпрним предметима 
-Актуелна питаоа 
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нoвeмбaр -Анализа реализације свих прпграмских садржаја за прптекли перипд (редпвна, 
избпрна, дппунска, дпдатна, факултативна настава,слпбпдне активнпсти и секције) 
-Анлиза успеха и ппнащаоа ушеника на крају првпг класификаципнпг перипда 
-Предлпзи за изрицаое васпитних и васпитнп – дисциплинских мера 
-Мере и активнпсти за ппбпљщаое успеха и ппнащаоа ушеника 
-Сарадоа са рпдитељима, пдржаваое рпдитељскпг састанка 
-Актуелна питаоа 

Јануар -Анализа реализације свих прпграмских садржаја за првп пплугпдищте( редпвна, избпрна, 
дппунска, дпдатна и факултативна настава, слпбпдне активнпсти  и секције) 
-Утврђиваое ппщтег успеха и ппнащаоа ушеника на крају другпг пплугпдищта 
(класификација ушеника пп успеху, владаоу, средоа пцена пдељеоа и изпстанци) 
-Предлпзи за изрицаое васпитних и васпитнп – дисциплинских мера 
-Утврђиваое мера и активнпсти за ппбпљщаое успехаи ппнащаоа ушеника 
-Сарадоа са рпдитељима, пдржаваое рпдитељских састанака и ппдела коижица 
-Актуелна питаоа 

Април -Анализа реализације прпграмских садржаја за прптекли перипд (редпвна, избпрна, 
дппунска, дпдатна и факултативна настава, слпбпдне активнпсти  и секције) 
-Анализа успеха и ппнащаоа ушеника на крају другпг класификаципнпг перипда 
-Изрицаое васпитних и васпитнп – дисциплинских мера 
-Предлпг мера за ппбпљщаое успеха и ппнащаоа ушеника 
-Актуелна питаоа 

Мај 
8.разред 

-Реализација плана и прпграма у свим пблицима рада (редпвна, избпрна, дппунска, дпдатна 
и факултативна настава, слпбпдне активнпсти и секције) 
-Анализа успеха и ппнащаоа ушеника на крају другпг пплугпдущта (класификација ушеника 
пп успеху, владаоу, средоа пцена пдељеоа и изпстанци) 
-Пределпзи Наставнишкпм већу за ппсебне и Вукпве диплпме 
-Избпр ушеника генерације 
-Прганизпваое заврщних испита 
-Ппдала ђашких коижица, диплпма, сведпшанства и ппхвалница 
-Актуелна питаоа 

Јун 
5-7 разред 

-Реализација плана и прпграма у свим пблицима рада (редпвна, избпрна, дппунска, 
дпдатна и факултативна настава, слпбпдне активнпсти и секције) 
-Анализа успеха и ппнащаоа ушеника на крају другпг пплугпдущта (класификација  
ушеника пп успеху, владаоу, средоа пцена пдељеоа и изпстанци) 
-Пределпзи Наставнишкпм већу за ппхвале и награде 
-Ппдала ђашких коижица, диплпма и ппхвалница 
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План рада Педагпшкпг кплегијума 

 

Шланпви Педагпщкпг кплегијума у щкплскпј 2022/2023.гпдини: 

 
1. Драгана Љубисављевић,директпрка шкпле 
2. Емануела Милетић, Актив за развпј щкплскпгпрпграма 
3. Маја Впјинпвић, Актив за развпјнп щкплскппланираое 
4. Ивана Кпс, Тим за пбезбеђиваое квалитета и развпј устанпве   
5. Јелена Петрпвић, Тим за међупредметне кпмпетенције и предузетнищтвп 
6. Маја Велимирпвић, Струшнп веће наставника разредненаставе 
7. Јелена Станисављевић, Струшнп веће наставника српскпгјезика 
8. Јелена Милпщевић, Струшнп веће наставника странпгјезика 
9. Маја Лазаревић, Струшнп веће наставникаматематике, 
10. Тпмица Милпсављевић, Струшнп веће наставнка наставник технике и технплпгије 
11. Далибпрка Минић, Струшнп веће наставника физике, хемије ибиплпгије 
12. Милан Димитријевић, Струшнп веће наставника истприје игепграфије 
13. Саща Звездић, Струшнп веће наставникауметнпсти 
14. Саща Андпнпвић, Струшнп веће наставника физишкпгваспитаоа 
15. Јасмина Милетић, Тим за инклузивнпг пбразпваое 
16. Марина Алексић, педагпг щкпле 

 
 
 

 
Време 
реализације 

 
Садржај активнпсти 
 

Сeптeмбaр 
Пктпбар 

- Верификација шланпва ПК 
-           Дпгпвпр п раду струшних већа/актива/тимпва и размараое планпва 
рада 
- Рад струшних пргана у щкпли 
- Сагледаваое припремљенпсти щкпле за ппшетак щкплске 
2022/2023.гпдине 
-           Избпрна настава 
-           Разматраое и даваое сагласнпсти на ИПП-е и дпдатне ппдрщке за 
ушенике у щкплскпј 2022/2023.гпдини 
-           Разматраое Плана струшнпг усаврщаваоа за щкплску 
2022/2023.гпдину 
- Актуелна прпблематика 

Нoвeмбaр/ 
Децембар 

-         Прпблематика везана за глпбалнп сагледаваое функципнисаоа 
васпитнп-пбразпвнпг прпцеса у щкпли (реализација Гпдищоег плана 
рада щкпле,Щкплскпг прпграма, Щкплскпг развпјнпг плана) 

- Анализа Извещтаја п успеху и ппнащаоу ушеника на крају 1.      
класификаципнпг перипда щкплске 2022/2023.гпдине 
-         Анализа безбеднпсти у щкпли  
-      Реализација прпјеката у щкпли (састав тимпва, динамика 
активнпсти, резултати) 

- Јавна, маркетинщка делатнпст щкпле (дпсадащоа реализација и планпви за  
наредни перипд) 

- Актуелна питаоа 
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Јануар /Фебруар - Извещтај п тпку реализације ГП, ЩП и ЩРП  
-            Разматраое успеха и владаоа  ушеника на крају првпг пплугпдищта 
щкплске  2022/2023.гпдине 
-           Анализа реализација ИПП-а  
-           Извещтаји рукпвпдилаца струшних већа, актива, тимпва за првп 
пплугпдищте 
- Безбеднпст ушеника у щкпли (ппщтпваое правилника и других 
дпкумената  
везаних за пву прпблематику, сарадоа са лпкалнпм заједницпм) 
-          Струшнп усаврщаваое наставника ( извещтај п присуству наставника  
семинарима, снабдевенпст струшнпм литературпм и реализација Прпграма  
струшнпг усаврщаваоа наставника) 

- План заврщетка 1. 
пплугпдищта и активнпсти  

- Актуелна 
прпблематика 

Март /Април - Извещтај п успеху и ппнащаоу на крају 2. класификаципнпг перипда 
щкплске  2022/2023.гпдине 
-           Извещтај п прпбнпм ЗИ и припреме за ЗИ 
- Анализа сарадое са рпдитељима и инфпрмација п раду Савета 
рпдитеља 
- Анализа наставних, ваннаставних и слпбпдних активнпсти у щкпли 
- Анализа п ушещћу и резултатима ушеника на такмишеоима 
-           Актуелна прпблематика 

Мај/Јун - Анализа реализације ЩП, ЩРП, ГП 
-           Анализа успеха и ппнащаоа ушеника на крају щкплске 
2022/2023.гпдине у  
свим пблицима пбразпвнп- васпитнпг рада щкпле  
-           Анализа реализације ИПП-а на крају щкплске 2022/2023.гпдине  
-           Анализа Извещтаја са Заврщнпг испита 2023.гпдине и Акципнпг плана 
-           Анализа Извещтаја п сампвреднпваоу рада щкпле за щкплску   

2022/2023.гпдину 
-          Анализа рада струшних већа, актива, тимпва 
- Анализа струшнпг усаврщаваоа 
-           Анализа безбеднпсти у щкпли 

-           Актуелна прпблематика 

 

Планпви стручних сарадника 

План рада психплпга за 2022/2023. гпдину 
 

Закпнска регулатива: 
- Закпн п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа („Службени гласник РС“, бр.88/2017) 
- Правилник п прпграму свих пблика рада струшних сарадника („Прпсветни гласник бр.5 пд 
19.јуна 2012.г.) 
- Закпн п пснпвнпм пбразпваоу и васпитаоу („Сл.гласник РС“ бр.55/13 101/2017) 
- Правилник п сталнпм струшнпм усаврщаваоу и стицаоу зваоа наставника, васпиташа и 
струшних сарадника („Сл.гласник РС“ бр13/2012) 
ЦИЉ 
Психплпг устанпве, применпм тепријских и практишних сазнаоа психплпгије кап науке 
дппринпси пствариваоу и унапређиваоу пбразпвнп-васпитнпг рада у устанпви у складу са 
циљевима и принципима пбразпваоа и васпитаоа и стандардима ппстигнућа ушеника 
дефинисаних Закпнпм п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа, кап и ппсебним закпнима. 
ЗАДАЦИ 
- Ствараое пптималних услпва за развпј деце и пствариваое васпитнп-пбразпвнпг рада 
- Ушествпваое у праћеоу и ппдстицаоу развпја детета, пднпснп ушеника 
- Ппдрщка јашаоу наставнишких кпмпетенција и оихпвпг прпфесипналнпг развпја 
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- Ушествпваое у праћеоу и вреднпваоу пбразпвнп-васпитнпг рада и предлагаое мера кпје 
дппринпсе пбезбеђиваоу ефикаснпсти, екпнпмишнпсти и флексибилнпсти рада устанпве 
- Ушествпваое у праћеоу и вреднпваоу пстваренпсти ппщтих и ппсебних стандарда ппстигнућа 
ушеника и предлагаое мера за унапређиваое 
- Ппдрщка птвпренпсти устанпве према педагпщким инпвацијама 
- Развијаое сарадое устанпве са ппрпдицпм и ппдрщка васпитним кпмпетенцијама рпдитеља, 
пднпснп старатеља 
- Сарадоа са другим институцијама, лпкалнпм заједницпм, струшним и струкпвним 
прганизацијама пд знашаја за устанпву 
- Сталнп струшнп усаврщаваое и праћеое развпја психплпщке науке и праксе 
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I Планираое и прпграмираое пбразпвнп-васпитнпг рада  

А к т и в н п с т и Време реализације  

- Ушещће у изради Гпдищоег плана рада щкпле Август, септембар  

- Израда Прпграма защтите деце пд насиља, злпстављаоа, 
занемариваоа и дискриминације, Плана превенције 
упптребе дрпга кпд ушеника и Прпграма превенције 
тргпвине децпм и младима у пбразпваоу 

Август/септембар  

-       Израда плана дежурстава наставника Август/септембар  

- Ушещће у изради индивидуалних планпва защтите 
ушеника 

Пп пптреби  

- Ушещће у изради акципнпг плана рада тимпва за 
сампвреднп- 

- ваое у  пбласти Ресурси 

Септембар  

- Ушещће у изради ИПП-а 1,2,3 за евидентиране ушенике Септембар, јануар, пп 
пптреби 

 

- Ушещће у изради планпва рада ПС и ПЗ пд 1.дп 8.разреда Август, септембар  

- Израда месешних расппреда рада струшних сарадника  Крај свакпг месеца т.г.  

- Израда планпва пбиласка шаспва у щкпли Крај свакпг месеца т.г.  

II Праћеое и вреднпваое пбразпвнп-васпитнпг рада  

-  Праћеое имплементације и реализације циљева пбразпваоа 
увидпм у планпве и припреме наставника, пбиласкпм шаспва, 
применпм писмених и усмених анкетираоа ушеника, рпдитеља, 
наставника 

 
Тпкпм гпдине 

 

- Квантитативна и квалитативна анализа ппстигнућа ушеника на 
класификаципним перипдима, крају пплугпђа и заврщнпм 
испиту 

Нпвембар, јануар, 
април, јун 

 

- Праћеое и вреднпваое примене мера 
индивидивидуализације и ушещће у евалуацији ИПП-а  

Децембар/јануар, 
мај/јун,пп пптреби 

 

-  Ушещће у евалуацији ИПП-а  Јун, јул  

- Праћеое реализације активнпсти из акципнпг плана за 
2022/23.г. у пбласти Ппстигнућа ушеника  

Тпкпм гпдине  

- Ушествпваое у кпнтинуиранпм праћеоу и ппдстицаоу 
напредпваоа деце у развпју и ушеоу (крпз инфирмативнп-
саветпдавни рад са наставницима, неппсредан увид у 
ппнащаое деце и оихпве прпдукте рада, инфпрмативнп-
саветпдавни рад са рпдитељима, саветпдавни рад са 
ушеницима, примену ТТС...) 

Тпкпм гпдине  

- Праћеое реализације активнпсти из пквира индивидуалних 
планпва защтите и ппјашанпг васпитнпг рада 

Пп пптреби  

- Праћеое реализације прпграма и планпва у 1,2, 5,6. разреду 
(настава пријентисана на исхпде) 

Тпкпм гпдине  

- Праћеое реализације активнпсти из пквира ппсебних 
прпграма  

Тпкпм гпдине  

- Праћеое реализације Прпграма прпдуженпг бправка   Тпкпм гпдине  

- Кпмпаративна анализа успеха и ппнащаоа ушеника на 
класификаципним перипсима и крају 1. и 2. пплугпдищта  

Нпвембар, фебруар, 
април, јун 

 

- Ушещће у изради гпдищоег извещтаја п раду щкпле Јун, јул  
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III Рад са наставницима  

- Саветпдавни рад усмерен ка ствараоу ппдстицајних  
психплпщких  услпва за активнп ушещће ушеника у наставнпм 
прпцесу 

 
тпкпм гпдине 

 

- Пружаое ппдрщке наставницима у планираоу и реализацији 
неппсреднпг пбразпвнп-васпитнпг рада са ушеницима (избпр 
ппступака ппсматраоа и праћеоа напредпваоа деце у развпју 
и учеоу,прилагпђаваое наставних метпда и садржаја кап и 
псталих услпва у кпјима се извпди настава,ппдстицаое 
интереспваоа и мптивације кпд ученика,  вреднпваое 
ученичких ппстигнућа, развијаое кпнструктивне 
кпмуникације у пдељеоу) 

 
тпкпм гпдине, пп 
пптреби 
 

 

- Пружаое ппдрщке јашаоу наставнишких кпмпетенција у 
пбластима  кпмуникација и сарадоа, кпнструктивнп решаваое 
сукпба и прпблема и ппдршка развпју личнпсти 
детета/ученика.  

септембар, пктпбар, 
тпкпм гпдине пп 
пптреби 

 

- Уппзнаваое наставника, пдељенских старещина,са 
психплпщким принципима групне динамике и спцијалне 
интеракције у групи-пдељеоу 

 
тпкпм гпдине 

 

- Саветпдавни рад са  наставницима  у циљу  индивидуализације 
пбразпвнп-васпитнпг рада на пснпву упшених пптреба, 
интереспваоа и сппспбнпсти деце 

 
тпкпм гпдине 

 

- Ппмпћ наставницима пкп структуираоа и впђеоа педагпщке 
свеске 

пп пптреби 
 

- Пружаое ппдрщке наставницима за рад са ушеницима кпјима 
је пптребна дпдатна пбразпвна ппдрщка (учешће у изради 
педагпшких прпфила ученика, учешће у изради индивидуалних 
пбразпвних планпва,кппрдинација сарадое рпдитеља и 
наставника и др.)   

 
тпкпм гпдине 

 

- Пснаживаое наставника за рад са ушеницима изузетних 
сппспбнпсти – талентпванима и надаренима 

тпкпм гпдине 
 

 

- Пснаживаое наставника за рад са децпм из псетљивих 
друщтвених група крпз уппзнаваое са карактеристикама тих 
ушеника, развијаое флексибилнпг става према културним 
разликама и интеркултуралне псетљивпсти 

тпкпм гпдине 
 

 

- Пружаое ппдрщке наставницима у раду са ушеницима кпд 
кпјих је утврђен психплпщки узрпк неуспеха у дпстизаоу захтева 
пбразпвних стандарда кап и ппјава неадаптивних пблика 
ппнащаоа 

тпкпм гпдине 

 

-Пснаживаое наставника да преппзнају сппспбнпсти, 
интереспваоа и склпнпсти ушеника кпје су у функцији развпја 
прпфесипналне каријере ушеника 

тпкпм гпдине 
 

- Пружаое ппдрщке наставницима у раду са рпдитељима 
(прганизација и псмищљаваое рпдитељских састанака, 
индивидуалних разгпвпра, неппсреднп ушещће рпдитеља у 
пбразпвнп-васпитнпм прпцесу у щкпли и др.)  

тпкпм гпдине 

 

- Саветпдавни рад са наставницима и предлагаое мера за 
унапређеое пдређених сегмената рада накпн пбиласка шаспва 

т.г.,према плану 
пбиласка шаспва 

 

- Саветпдавни рад са приправницима у прпцесу увпђеоа у ппсап пп пптреби  
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- Ппмпћ наставницима у имплементацији принципа наставе 
пријентисане на исхпде (1.и 5.разред) 

тпкпм гпдине  

IV Рад са ученицима  

- Прпвера спремнпсти деце за пплазак у щкплу април, мај, јун  

- Структуираое пдељеоа 1.разреда август  

-  Праћеое прпцеса адаптације ушеника 1. и 5.разреда,  ппдрщка  
у превазилажеоу адаптивних тещкпћа  

септембар,пктпбар 
 

- Саветпдавнп-инструктивни рад са ушеницима кпји имају 
тещкпће у ушеоу, развпјне, емпципналне и спцијалне тещкпће и 
друге прпблеме у ппнащаоу 

тпкпм гпдине 
 

- Ушещће у праћеоу реализације индивидуализпванпг приступа 
крпз неппсредни рад са децпм   

септембар,пктпбар, 
тпкпм гпдине пп 
пптреби 

 

- Пружаое ппдрщке ушеницима из псетљивих друщтвених група 
(Рпми, спцијалнп-угрпжени, непптпуне ппрпдице, хранитељске 
ппрпдице  и ппрпдице у кпјима су деца жртве насиља и др.) 

тпкпм гпдине 
 

- Пружаое ппдрщке ушеницима са кпјима се ради пп 
индивидуалнпм пбразпвнпм плану или пп мпделу 
индивидуализације 

тпкпм гпдине 
 

- Идентификпваое ушеника са изузетним сппспбнпстима 
(дарпвити и талентпвани) и пружаое ппдрщке таквим 
ушеницима 

тпкпм гпдине 
 

- Испитиваое групне динамике пдељеоа и статуса ппјединца у 
пдељеоу 

пп пптреби 
 

- Прпфесипналнп инфпрмисаое и саветпваое ушеника зависнп пд планпва ПЗ 
и ПП 

 

- Ушещће у реализацији прпјекта „Прпфесипнална пријентација 
на прелазу у средое щкпле“  

тпкпм гпдине 
 

 

- Прганизпваое и реализација трибина, предаваоа, радипница 
за ушенике (п бплестима зависнпсти, прпблемима пдрастаоа, 
техникама ушеоа и радним навикама, рпднпј равнпправнпсти и 
другим темама предлпженим пд стране ушеника кап и из пквира 
превентивних мера Прпграма за защтиту деце пд насиља) 

пктпбар-мај 

 

- Пружаое ппдрщке врщоашким тимпвима из прпјеката Щкпла 
без насиља, Прпфесипнална пријентација и Ушенишкпм 
парламенту 

тпкпм гпдине 
 

- Ушещће у активнпстима пдређеним индивидуалним планпм 
ппдрщке или планпм ппјашанпг васпитнпг рада  

пп пптреби 
 

-Пружаое психплпщке ппмпћи ппјединим ушеницима, групи или 
пдељеоу у акцидентним кризама 

пп пптреби 
 

- примена психплпщкпг инструментаријума (тестпва,скала 
прпцене, упитника, интервјуа и др) у групи/пдељеоу, щкпли или 
ппјединашнп 

Април-јун, пп пптреби 
 

V Рад са рпдитељима/старатељима  

- Прикупљаое ппдатака пд рпдитеља или старатеља кпји су пд 
знашаја за уппзнаваое детета и праћеое оегпвпг развпја 

април-јун и пп пптреби 
 

- Пружаое психплпщке ппмпћи рпдитељима или старатељима 
шија су деца у акцидентнпј кризи (развпд, смртни слушајеви, 
тещка бплест и др.)  

пп пптреби 
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- Ппдрщка јашаоу рпдитељских васпитних кпмпетенција 
инфпрмисаоем п психплпщким карактеристикама оихпве деце 
у пквиру индивидуалних кпнсултација или групнпг психплпщкпг 
пбразпваоа рпдитеља 

тпкпм гпдине 

 

- Саветпдавни рад са рпдитељима шија деца ушесталп врще 
ппвреду правила ппнащаоа у щкпли или им је пдређен ппјашан 
васпитни рад 

пп пптреби 
 

- Саветпдавни рад са рпдитељима/хранитељима шија су деца 
жртве насиља или исппљавају насилнишкп ппнащаое 

пп пптреби 
 

- Сарадоа са рпдитељима или старатељима у циљу ппдрщке 
деци кпја се щкплују пп индивидуалнпм пбразпвнпм плану 

септембар,јануар,јун,п
п  пптреби 

 

- Инфпрмисаое рпдитеља везанп за оихпву улпгу у 
прпфесипналнпм усмераваоу сппствене деце 

фебруар-јун 
 

- Пснаживаое рпдитеља у пружаоу ппдрщке свпјпј деци кпја 
ппказују изузетне сппспбнпсти у циљу ппдстицаоа и 
усмераваоа оихпвпг ппщтег и прпфесипналнпг развпја 

тпкпм гпдине 
 

- Ушествпваое у реализацији прпграма сарадое са ппрпдицпм 
(ппщти, групни,пдељенски рпдитељски састанци, интересне 
групе рпдитеља и др.) 

према плану сарадое 
са ппрпдицпм и пп 
пптреби 

 

- Саветпдавни рад са рпдитељима деце кпја исппљавају 
адаптивне  
Тещкпће 

тпкпм 1.пплугпђа, пп 
пптреби 

 

- Сарадоа са рпдитељима, шланпвима ппјединих тимпва и 
кпмисија (Тим за инклузивнп пбразпваое, Тим за защтиту 
ушеника пд насиља, Тим за сампвреднпваое, Тим „Щкпла без 
насиља“, Кпмисија за избпр ушеника генерације...) 

 

 

- Сарадоа са Саветпм рпдитеља крпз даваое инфпрмација и 
предлпга кпји се пднпсе на психплпщке аспекте пдређених тема 
кпје се разматрају на Савету 

 
пп пптреби 

 

VI Рад са директпрпм, стручним сарадницима, педагпшким асистентпм и 
пратипцем ученика 

 

- Сарадоа са директпрпм и педагпгпм на припреми дпкумената 
щкпле, извещтаја и анализа (Гпдищои план рада,ЩРП, акципни 
планпви...)  

пп пптреби 
 

- Сарадоа са педагпгпм на припреми и реализацији угледних и 
пгледних шаспва   

тпкпм гпдине 
 

- Сарадоа са директпрпм и педагпгпм на припреми и 
реализацији разних пблика струшнпг усаврщаваоа за наставнике 
на нивпу щкпле (радипнице, тематске дискусије, прикази коига 
и др.) 

 
тпкпм гпдине 

 

- Сарадоа са педагпгпм и директпрпм на реализацији 
активнпсти предвиђених акципним планпвима из ЩРП-а и 
Сампвреднпваоа 

према динамици из 
акципних планпва 

 

- Сарадоа са педагпгпм и директпрпм у активнпстима кпје се 
пднпсе на защтиту деце пд насиља 

пп пптреби 
 

- Ушествпваое у раду кпмисије за прпверу савладанпсти 
прпграма за увпђеое у ппсап наставника 

пп пптреби 
 

- Сарадоа са директпрпм пкп прганизације заврщнпг испита мај, јун  
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- Сарадоа са наставникпм за индивидуални рад са децпм у 
кућним услпвима и пратипцима деце 
 

тпкпм гпдине 
 

- сарадоа са директпрпм и педагпгпм пкп предузимаоа 
адекватних мера  
у склппу ппмпћи или ппдрщке евидентираним ушеницима 
ппдрщке 

 

 

VII Рад у стручним прганима и тимпвима  

 
- Ушещће у раду Наставнишкпг и пдељенских већа 

према плану рада пвих 
већа 

 

- Ушещће у раду Педагпщкпг кплегијума 
према плану рада 
кплег. 

 

- Ушещће у раду тима за ЩРП (реализација активнпсти 
предвиђених Акципним планпм) 

тпкпм гпдине 
 

- Кппрдинација активнпсти и ушещће у раду СТИП и ИПП тимпва тпкпм гпдине  

- Кппрдинација активнпсти и ушещће у раду тима за 
сампвреднпваое (активнпсти из акципнпг плана за 2022/23.г.  
за пбласти Ппстигнућа ушеника и Ппдрщка ушеницима) и 
истраживаое у пбласти Ресурси у т.г. 

тпкпм гпдине 

 

- Кппрдинација активнпсти и ушещће у раду тима „Щкпле без 
насиља“ 

тпкпм гпдине 
 

- Кппрдинација активнпсти и ушещће у раду Тима за 
прпфесипналну пријентацију (Прпјекат ПП на прелазу из 
пснпвне у средоу щкплу) 

 
тпкпм гпдине 

 

- Ушещће у раду Тима за защтиту деце/ушеника пд насиља тпкпм гпдине  

- Ушещће у раду Актива за развпј щкплскпг прпграма и других 
струшних већа у щкпли, пп пптреби 

 
тпкпм гпдине 

 

VIII 
Сарадоа са надлежним устанпвама, прганизацијама, удружеоима и јединицпм 
лпкалне сампуправе 

- Сарадоа са Щкплскпм управпм пп пптреби  

- Сарадоа са струшним сарадницима пснпвних и средоих щкпла  тпкпм гпдине  

- Сарадоа са Центрпм за спцијални рад пп пптреби  

- Ушещће у раду Интерреспрне кпмисије тпкпм гпдине  

- Сарадоа са щкплским пплицајцем и  надлежним 
инспектприма Пплицијске станице 

пп пптреби 
 

- Сарадоа са Здравственим центрпм и псталим здравственим 
устанпвама 

пп пптреби 
 

- Сарадоа са Предщкплскпм устанпвпм „Бајка“ тпкпм гпдине  

- Сарадоа са Дпмпм културе, Градскпм библиптекпм и другим 
устанпвама културе 

пп пптреби 
 

 

- Сарадоа са Црвеним крстпм (ушещће у прганизацији 
разлишитих хуманитарних  активнпсти и свих псталих кпје се 
пднпсе на защтиту физишкпг и менталнпг здравља)  

тпкпм гпдине 
 

IX Впђеое дпкументације, припрема за рад и стручнп усавршаваое 

- Впђеое дневника рада психплпга свакпдневнп  

- Впђеое евиденције,записника са састанака ИП тима тпкпм гпдине  

- Впђеое евиденције п раду са ушеницима, психплпщкпг дпсијеа тпкпм гпдине  

- Впђеое евиденције п ппсети шаспвима тпкпм гпдине  
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- Впђеое евиденције п активнпстима из прпјекта „Щкпла без 
насиља“, „Прпфесипнална пријентација на прелазу из пснпвне у 
средоу щкплу“, акципнпг плана  за кљушну пбласт Ппстигнућа 
ушеника и Ппдрщка ушеницима и акципнпг плана за текућу 
гпдину из ЩРП-а, кап и впђеое евиденције п активнпстима,  
истраживаоима и анализама кпје се буду пдвијале тпкпм 
гпдине, а зависнп пд актуелних пптреба   

 
тпкпм гпдине 

 

- Припрема за све ппслпве и активнпсти предвиђене гпдищоим 
и пперативним планпм психплпга 

свакпдневнп 
 

- струшнп усаврщаваое праћеоем струшне литературе, 
ппхађаоем акредитпваних семинара пд стране МПС кап и 
ппхађаоем других струшних скуппва зависнп пд дпступнпсти; 
размена искустава и сарадоа са другим психплпзима у 
пбразпваоу; струшнп усаврщаваое на нивпу устанпве/щкпле 
зависнп пд плана 
 

 
тпкпм гпдине 
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План рада педагпга за 2022/2023. гпдину 

 
 

 
Време 
реализације 

 
Садржај активнпсти 

 

 
Нпсипци 
активнпсти 

јун, август, 
септембар и 
тпкпм гпдине 

Израда Гпдищоег плана рада щкпле 
- Ушещће у изради и реализацији прпграма рада Педагпщкпг 

кплегијума 
- Ушещће у изради и реализацији тема планираних прпјектпм у 

пквиру Тима за праћеое реализације и развпј щкплскпг прпграма 
-Ушещће у изради Прпграма п защтити деце пд насиља у пквиру 
Щкплскпг тима за безбеднпст и защтиту пд насиља 
-Ушещће у изради плана и  радипница ШПС 

- Ушещће у изради прпграма активнпсти и прганизацији рада у 
пквиру Тима за праћеое ЕС Дневника 

- Ушещће у изради прпграма активнпсти и прганизацији рада тима за 
Сампвреднпваое щкпле 

- Ушещће у изради плана и активнпсти Тима за струшнп усаврщаваое 
- Ушещће у изради и реализацији активнпсти Тима за реализацију 

заврщнпг испита за ушенике8.разреда 
- Ушещће у изради  активнпсти и прганизацији рада у пквиру Тима за 

щкплски маркетинг 
- Ушещће у раду и активнпстима Тима за израду прпјеката 

-Ушещће у изради статистишких извещтаја у вези са успехпм, 
владаоем и изпстанцима ушеника, оихпвим ппстигнућима на 
тестпвима и у вези са другим делатнпстима – квантитативна и 
квалитативна анализа 

директпр 
педагпг  

 

Тим  

Тим  

Тим 

Тим 

Тим 

Тим 

Тим 

Тим 

Педагпг, 
директпр 

тпкпм гпдине -Перипдишна анализа глпбалних и месешних (пперативних) планпва 
рада наставника 

Педагпг 

 
 
 

Праћеое реализације плана и прпграма васпитнп-пбразпвнпг рада 
 

 
Време 
реализације 

 
Садржај активнпсти 
 

 
Нпсипци 
активнпсти 

тпкпм гпдине -Анализа ппстигнућа ушеника и реализација 
ппстављенихпрпграмских циљева пд 1. дп 8. Разреда 

педагпг 

 -Квантитативна и квалитативна анализа реализације циљева и 
задатака пд 1. дп 8.разреда из прпграмских садржаја 
-Анализа ппнащаоа ушеника пд 1 дп 8. разреда и рад са 
ушеницима кпјима су изрешене васпитнп-дисциплинске мере, 
кап и сарадоа са рпдитељима ушеника 
-Евиденција ситуација насиља између ушеника у пднпсу на 
разлишите нивпе 
-Анализа ппстигнућа ушеника кпјима је пптребан прпграм 

ппмпћи и ппдрщке у кпмуникацији, спцијализацији и ушеоу 
-Прилагпђенпст прпграмских задатака, пблика, метпда и 
средстава васпитнп-пбразпвнпг рада према узрасним  и 
интелектуалним пспбенпстима ушеника 
- Праћеое прилагпђаваоа ушеника 1. разреда на щкплски 
живпт и рад 
- Праћеое прилагпђаваоа ушеника 5. разреда на са разредне 
на предметну наставу 

 

психплпг, 
педагпг 
ЩТ 
струшни тим за 
ИП 
педагпг 
раз.старещин
е директпр 
 
 
 
 
 
Педагпг 
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Сарадоа са наставницима 

 
тпкпм гпдине Сарадоа са наставницима приликпм пппуоаваоа Е-дневника 

-Сарадоа са наставницима на усклађиваоу прпграмских захтева за 
укљушиваое деце кпјима је пптребна ппдрщка /индивидуални пбразпвни 
план/ 
-Сарадоа са наставницима у раду са пбдаренпм децпм и децпм кпја 
запстају у психпмптпришкпм, интелектуалнпм и емпципналнпм развпју или 
збпг ппремећаја у ппнащаоу /индивидуални пбразпвни план/ 
-Праћеое прилагпђаваоа ушеника 5.разреда приликпм преласка на 
предметну наставу, ппсервација на редпвним шаспвима, разгпвпри, 
уппзнаваое ушеника са техникама успещнпг ушеоа, пружаое ппдрщке и 
ппмпћи у ушеоу 
- Сарадоа са пдељеоским старещинама у раду са ушеницима 
непримеренпг ппнащаоа 

педагпг 
 
 

 
ЩТ,Тим 

 
Педагпг 
психплпг  
 
Педагпг 
психплпг 
р.стар.р.стар. 

 
тпкпм гпдине -Праћеое примене пблика ппдстицаоа у раду са ушеницима 

-Пписнп пцеоиваое – 1.разред 
ушитељи 
педагпг 

тпкпм гпдине -Испитиваое узрпка ппремећаја интерперспналних и спцијалних пднпса у 
пдељеоима укпликп ппстпји пптреба 

психплпг 
педагпг 
раз.старещ. 

тпкпм гпдине -Ушещће у пткриваоу узрпка неуспеха ушеника или пдељеоа ппсле првпг 
трпмесешја и пплугпдищта и предузимаое пдгпварајућих мера 

психплпг 
педагпг 
раз. старещ. 

тпкпм гпдине -Сарадоа на кпнкретизацији, ппераципнализацији циљева и 
задатака у прпграмским садржајима ппјединих предмета 

педагпг 
предмет. наст. 

тпкпм гпдине -Сарадоа у изради педагпщких стандарда за ушенике са усппреним 
развпјем/индивидуални и индивидуализпвани пбразпвни план/ 

педагпг, 
ушитељи, 
пред.наст. 
Тим 

тпкпм гпдине -Сарадоа са наставницима на пбјективизираоу пцеоиваоа ушеника 
-Сарадоа са наставницима на изради припрема за шас, дидактишкпг и 
другпг материјала 

педагпг, 
ушитељи 
предмет. наст. 

тпкпм гпдине -Сарадоа са ушитељима 4. разреда и разредним старещинама 5. разреда у 
циљу уппзнаваоа са ушеницима, структурпм пдељеоа и псталим 
релевантним инфпрмацијама 
-Сарадоа са ушитељима првпг разреда, презентпваое квалитативне и 
кватитативне анализе генерације ипдељеоа 

психплпг, 
педагпг, 
раз.стар.5р. 
ушитељи, ПП 

тпкпм гпдине Струшна ппдрщка наставницима кпји се припремају за пплагаое испита  за  
лиценцу  –  анализа  и  рещаваое  педагпщкихситуација, 
израда припрема за шас, артикулација сазнајнпг прпцеса у настави, 
уппзнаваое    и    пвладаваое    струшним    терминима    из  пбласти 

педагпг 

 дидактике и метпдика ппјединих наставних предмета и оихпва 
ппераципнализација у циљу функципналне примене у настави 

 

 

Саветпдавни рад са ученицима 

 
тпкпм гпдине -Психплпщкп и педагпщкп испитиваое децеприупису у 1. 

разред, фпрмираое и уједнашаваое пдељеоа 1. Разреда 
психплпг, 
педагпг 

тпкпм гпдине -Праћеое адаптације ушеника 1. разреда на щкплску средину - ппшетни 
статус ушеника и мпгућнпст напредпваоа у пднпсу на прпграмске циљеве и 
сппспбнпсти деце /ппсета шаспвима и активнпстима деце/ 
- Усвајаое техника успещнпг ушеоа – Ушеое ушеоа 

педагпг 

тпкпм гпдине -Инструктивни рад са ушеницима кпји имају прпблеме, сметое или 
ппремећаје у развпју, здравствена и вищеструка хендикепиранпст 
/ИПП/ 

педагпг 
щкплски лекар 
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Сарадоа са рпдитељима 

 
тпкпм гпдине -Психплпщкп-саветпдавна ппмпћ рпдитељима деце кпја имају 

тещкпће у развпју /ИПП/ 
педагпг 
раз. старещине 

тпкпм гпдине -Превентивни менталнп-хигијенски рад на педагпщкпм пбразпваоу 
рпдитеља и индивидуални разгпвпри 

педагпг 
раз. старещине 

тпкпм гпдине -Сарадоа са рпдитељима - инфпрмације знашајне за уппзнаваое, 
праћеое, напредпваое и развпј ушеника 

педагпг 
раз. старещине 

 

Аналитичкп-истраживачки рад 
 

тпкпм гпдине -Анализа успеха, владаоа и изпстанака ушеника пд 1 дп 8. разреда на крају 
класификаципних перипда – првпг трпмесешја, првпг пплугпдищта, другпг 
трпмесешја, другпг пплугпдищта и на крају щкплске гпдине 
- израда Извещтаја 
-уппзнаваое Наставнишкпг већа п наведеним темама 

педагпг 
директпр 

тпкпм гпдине - Анализа ппстигнућа деце при упису у 1.разред /квалитативна и 
квантитативна анализа пдељеоа, разгпвпр са ушитељима  п структури 
пдељеоа и генерације/ - израда педагпщкпг дпсијеап 
психпфизишкпј припремљенпсти будућих првака за ушитеље 

педагпг 

тпкпм гпдине -Ушещће у ппслпвима сампвреднпваоа и вреднпваоа рада щкпле 
- Тематска и интердисциплинарна настава - пд 1 дп 8. разреда дефинисаое 

задатака за ппједине шаспве из српскпг језика и математике и других 
предмета пппптреби 

- Анализа ппстигнућа ушеника, пткриваое в-п прпблема и тещкпћа и рад са 
наставницима и ушеницима ради оихпвпг птклаоаоа 

педагпг 

јануар, јун -Израда извещтаја рада педагпга Педагпг 
септембар, 
пктпбар 

-Тестираое и анализа ппстигнућа из српскпг језика и математике ушеника 
5.разреда 
-Ппзнаваое слпва и шитаоа у 1.разреду 

педагпг 
 

предмет.наст., 
ушит 

тпкпм гпдине -Прпвера усвпјенпсти техника шитаоа млађим разредима педагпг, 
ушитељи 

тпкпм гпдине -Прпвера усвпјенпсти наставних садржаја из српскпг језика, 
математике, света пкп нас /ПД-а/ пд 1 дп 4.разреда – израда теспва знаоа и 
примена, израда извещтаја 

педагпг, 
ушитељи 

тпкпм гпдине Унпс и статистишка  пбрада  ппдатака за пптребе  тестираоа ушеника 
4,  6 и 8.разреда на тестпвима знаоа из  математике и српскпгјезика 

педагпг, 
наставници 

 кпје креира Завпд за вреднпваое квалитета пбразпваоа и васпитаоа  
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План рада библиптекара 
 
Щкплски библиптекар, реализпваоем задатака и ппслпва из пбласти пбразпваоа и васпитаоа, кап и 

библиптешкп-инфпрмацијских и прпсветнп-културних активнпсти, дппринпси унапређиваоу свих 

пблика и ппдрушја рада, такп щтп ушествује у ппслпвима планираоа, прпграмираоа, прганизпваоа, 

унапређиваоа и праћеоа рада щкпле, пднпснп целпкупнпг пбразпвнпгпрпцеса. 

 
 

Шкплски библиптекари: 
 
Бпјан Ристић, Марија Иванпвић Бпжић и Маја Впјинпвић 

 
 

УРЕЂЕНПСТ ФПНДА: –    пбезбеђује библиптешку грађу кпјпм се ппдржава целпкупан наставни 
прпцес; 
–    планира набавку наслпва у складу са испитаним и утврђеним 
пптребама и интереспваоима ушеника и наставника; 
–    прати текућу издавашку прпдукцију у складу са пптребама щкпле; 
–    изналази разнпврсне нашине за пбнпву коижнпг и некоижнпг фпнда; 
–    увпди у фпнд нпве нпсаше инфпрмација; 
–    брине п защтити и пшуваоу коижне и некоижне грађе; 
–    ради на аутпматизацији укупнпг библиптешкпг ппслпваоа. 

РАД СА УШЕНИЦИМА: 

–    прати индивидуална интереспваоа ушеника у циљу ппдстицаоа 
оихпвпг развпја; 
–    псппспбљава ушенике за сампсталнп кприщћеое извпра знаоа; 
–    ппдстише иницијативу и слпбпду исказиваоа мисли, ставпва и 
увереоа кпд ушениа; 
–    уважава и ппщтује интереспваоа ушеника приликпм избпра наслпва; 
–    кпнтинуиранп ради на навикаваоу ушеника на пажљивп рукпваое 
коижнпм и некоижнпм грађпм; 
–    укљушује ппсебнп заинтереспване ушенике у рад библиптеке; 
–    ппмаже ушеницима у налажеоу и избпру литературе за израду 
ппсебних задатака; 
–    гради атмпсферу међуспбнпг ппвереоа; 
–    уважава дешју приватнпст; 
–    заступа најбпљи интерес детета у пбразпвнп-васпитнпм раду; 
–    псппспбљава ушенике за сталнп пбразпваое накпн заврщенпг 
щкплпваоа; 
–    ппмаже ушенику да развије критишки пднпс према извприма знаоа 

САРАДОА СА 
НАСТАВНИЦИМА: 

–    истражује ппсебне пптребе пбразпвнп-васпитнпг рада у щкпли у циљу 
набавке уже и щире литературе; 
–     уважава пптребе и интереспваоа наставника; 
–    укљушује се у израду развпјнпг плана щкпле; 
–    преппрушује наставницима разлишите нпве нпсаше инфпрмација; 
–    ппмаже наставницима у избпру и примени разлишите литературе за 
наставу; 
–    пстварује разлишите видпве струшнпг усаврщаваоа за наставнике; 
–    прганизује шаспве у сарадои са наставницима. 
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ИНФПРМАЦИПНП-
ДПКУМЕНТАЦИПНИ 
РАД: 

–    систематски инфпрмище кприснике п нпвим издаоима; 
–    припрема тематске излпжбе библиптешкп инфпрмацијске грађе; 
–    прпмпвище кприщћеое разлишитих извпра знаоа у наставнпм 
прпцесу; 
–    пбушава кприснике у кприщћеоу каталпга и претраживаоу базе 
ппдатака пп разлишитим параметрима; 
–    израђује и ажурира каталпге у складу са изменама библиптешке 
класификације. 

КУЛТУРНИ И ЈАВНИ 
РАД: 

–    прганизује сарадоу са ппзприщтима, музејима, галеријама и другим 
устанпвама и прганизацијама из пбласти културе; 
–     укљушује се у библиптешкп инфпрмаципни систем; 
–    прганизује коижевне сусрете и трибине; 
–    сарађује у прганизпваоу смптри и такмишеоа у литерарнпм 
стваралащтву; 
–    активнп ушествује у прганизацији приредби кпје се припремају у 
щкпли или друщтвенпј заједници; 
–    сарађује са рпдитељима у вези изналажеоа заједнишких интереса и 
мпгућнпстима за ппбпљщаое рада библиптеке 

 

Стручни активи и тимпви 

Стручна већа 
 

Схпднп Закпну п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа и Статуту щкпле у 

щкпли ће радити следећа струшна већа и струшни активи: 

- Актив за развпј щкплскпг прпграма, председик Емануела Милетић наст. раз.наставе 

- Актив за щкплскп развпјнп планираое, председник Маја Впјинпвић, наст.српскпг јез. 
- Струшнп веће наставника разредне наставе, Маја Велимирпвић, наст. раз.наставе 
- Струшнп веће наставника српскпг језика, Јелена Станисављевић, наст. српскпгјезика 
- Струшнп веће наставника странпг језика, Јелена Милпщевић, наст. немашкпг језика 
- Струшнп веће наставника математике, Маја Лазаревић, наст. математике 
- Струшнп веће наставника ТИИ, Тпмица Милпсављевић, наст. инфпрматике 
- Струшнп веће наставника физике, хемије и биплпгије, Далибпрка Минић, наст.хемије 
- Струшнп веће наставника истприје и гепграфије, Милан Димитријевић, наст.истприје 
- Струшнп веће наставника уметнпсти, Саща Звездић,наст. музишке културе 
- Струшнп веће наставника физишкпг и здравст.васпитаоа,Саща Андпнпвић 

наст.физ.васпитаоа 
Сви председници већа шине Педагпщки кплегијум кпјим рукпвпди директпр щкпле. 

Свакп струшнп веће или актив има кпнкретан гпдищои план рада кпји је саставни деп 

Гпдищоег плана рада щкпле. 

Већа раде на седницама кпје заказује и истим рукпвпди председник већа или 

струшнпг актива. Пдржаће се најмаое пп 5 седница у тпку щкплске гпдине. Пперативни 

планпви рада свих струшних већа и актива налазе се кпд педагпщкп - психплпщке 

службе. 

Ппред псталпг, струшна већа у свпјим прпграмима предвиђају следеће ппслпве и задатке: 

1. усваја прпграме рада и врщи избпрпредседника 
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2. предлажу ппделу предмета на наставнике и врще међуспбну сарадоу и ппделу 
задужеоа у старим видпвимарада 

3. врщи заједнишкп планираое и расппред наставнихсадржаја 
4. у пквиру српдних наставних пбласти врще кпрелацију наставнихсадржаја 
5. разматрају и утврђују критеријуме пцеоиваоа 
6. врще узајамне ппсете и размеоују искуства у циљу успещнијеграда 
7. пдржавају тепретска и практишнапредаваоа 
8. старају се п изврщеоу плана и прпграма, а ппсебнп пд V дп VIII разреда 
9. прганизују струшне замене, пправданп пдсутних наставника 
10. у складу са важећим нпрмативима предлажу набавку нпвих средстава, такпђе 

предлажу набавку разне струшнелитературе 
11. предлажу Наставнишкпм већу списак учбеника, прирушника и прибпра заушеое 
12. дају предлпг наставника или групе наставника кпји ће пбрадити ппједине теме 

из пбласти струшнпг пбразпваоа иваспитаоа 
13. предлажу угледне/пгледне шаспве 
14. прганизација пружаоа ппмпћи младим и неискуснимнаставницима 
15. предлажу кпји ће се наставници упућивати на разнесеминаре 
16. сагледавају успех ушеника из ппједниних васпитнп – пбразпвних пбласти и 

предлажу мере за усаврщаваое и ппбпљщаоерада 
17. предлажу пдређиваоементпра 
18. предлажу пдгпварајуће мере пргана управљаоа у циљу пствариваоа бпљих услпва за 

рад, а самим тим и ппбпљщаое целпкупнпг рада ущкпли 
 
 
 

Стручни актив за развпј шкплскпг прпграма 
 

Циљеви рада: 

- усклађиваое техника планираоа са закпнскпмрегулативпм 

- имплементација инклузивнпг пбразпваоа у васпитнп-пбразпвнипрпцес 

- пружаое ппдрщке наставницима у реализацији циљева и принципапбразпваоа 

- щиреое идеје културе сампвреднпваоа сппственпг рада 

- праћеое ефеката, резултата примене щкплскпгпрпграма 

 

 
Чланпви актива за развпј шкплскпг прпграма: 
 

1. Емануела Милетић, наставник разредне наставе – председник актива 
2. Маја Лазаревић, наставник математике 
3. Јелена Милпщевић, наставник немашкпг језика 
4. Далибпрка Минић, наставник хемије 
5. Саща Звездић, наставник музишке културе 
6. Драгана Љубисављевић,директпрка 
7. Марина Алексић,педагпг 
8. Љубица Никпдијевић, представник Щкплскпг пдбпра 
9. Натаща Аранђелпвић,шлан Савета рпдитеља 
10.  Представник Ушенишкпг парламента 
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МЕСЕЦ Активнпс

ти 

 
СЕПТЕМБАР 

- кпнституисаое Актива за развпј Щкплскпг прпграма 

- усвајаое плана рада Актива за развпј щкплскпг 
прпграмаза щкплску 2022/2023. 
гпдину 

- дпгпвпр п нашину праћеоа реализације 
щкплскпгпрпграма 

- разнп 

 
 
 

ПКТПБАР 
 
 
 

- уппзнаваое шланпва Актива са брпјем пдељеоа, брпјем 
ушеника и гпдищоим фпндпм шаспва редпвне, 
дппунске, дпдатне наставе,слпбпдних акивнпсти и 
пдељенске заједнице; 

- Уппзнаваое шланпва Актива са спискпм ушеника кпји раде 
пп ИПП- у 1, и ИПП-у 2 ииндивидуализацији; 

- примена пбразпвних стандарда унастави 
- дпгпвпр п нашину праћеоа пствареоаЩП 
- функципнисаое избпрне наставе ущкпли 

 

 
НПВЕМБАР/ДЕЦЕМБАР 

- свепбухватна анализа услпва у кпјима се реализује щкплски 
прпграм кап и услпва рада и живпта деце у щкпли 
(прпстпрни услпви, ппремљенпст дидактишким средствима, 
безбеднпсна ситуација, 

емпципналнп-спцијална клима у щкпли и др.) 
- щкплски маркетинг (интерни, екстерни, слабе и јаке 
стране) 

- функципнисаое инклузивнпг пбразпваоа у щкпли 
(слабе и јаке стране) 

 
 
 

 
ЈАНУАР/ФЕБРУАР 

- реализација щкплскпг прпграма у првпм пплугпдищту 
(редпвна настава, избпрна наства, дппунска и дпдатна 
настава ислпбпдне 

активнпс
ти) 

-струшнп усаврщаваое наставника (сагледаваое мпгућнпсти и 
мптивације за разлишите видпве струшнпг усаврщаваоа кап и 
ефеката и примене у пракси) 

- реализација дпдатне наставе и планпва рада секција 
(евиденција, тещкпће у пракси, материјални и педагпщкп-
психплпщки услпви) 
- впђеое евиденције у дневницима васпитнп-пбразпвнпг 

рада и у дневницима псталих активнпсти 

МАРТ / АПРИЛ реализација щкплскпг прпграма на другпм класификаципнпм 

перипду 
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МАЈ / ЈУН 

- Мптивација ушеника и наставника у прпцесу реализације 
делпва ЩП (активнпсти ушеника и наставника, 
праћеоенапредпваоа 

ушеника) 
− реализација ЩП у псмпмразреду 

− реализација щкплскпг прпграма на крају 

другпгпплугпдищта 

- впђеое евиденције у дневницима васпитнп-пбразпвнпг 
рада и у дневницима псталих активнпсти 

- евалуација рада Актива за развпј щкплскпг прпграма у тпку 
щкплске гпдине. 

 

 
Стручни актив за шкплскп развпјнп планираое 

 

 

Струшни Актив за щкплскп развпјнп планираое шине директпр, струшни сарадници и 
представници наставника, Савета рпдитеља, Ушенишкпг парламента и лпкалне заједнице. 
Акципни план рада за щкплску 2022/23. гпдину је урађен на пснпву ЩРП-а, кпји је урађен за перипд 
щкплске 2021/22.- 2023/24. гпдине и усвпјен пд стране Щкплскпг пдбпра 14.09.2021. гпдине. 

 
Чланпви стручнпг актива за Шкплскп развпјнп планираое су: 
 
Маја Впјинпвић, наставник српскпг језика-председник актива 
Весна Раншић, наставник разредне наставе 
Мирјана Светпзаревић, наставник српскпг језика 
Маја Велимирпвић, наставник разредне наставе 
Бпјан Ристић, наставник у библиптеци 
Саща Станисављевић, наставник физишкпг васпитаоа 
Драгана Љубисављевић, директпр 
Таоица Кппривица,шлан Савета рпдитеља 
Милпрад Герић, Представник Щкплскпг пдбпра 
Представник ушенишкпг парламента 

 
Планиранп је најмаое 4 састанка тима на кпјима ће се врщити анализа пстваренпсти активнпсти 
планираних акципним планпм за щкплску 2022/23. гпдину, и тп у пбласти: Настава и ушеое, 
Ппстигнућа ушеника, Етпс и Ресурси.  
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Време реализације 

 
Садржај активнпсти 
 

Септембар  На нивпу струшних већа израдити глпбалне и пперативне 
планпве кпји мпрају да садрже елементе пдређене Закпнпм п 
пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа. Пп пвпм закпну, 
меоа се и терминплпгија, тј. наставни планпви и прпграми се у 
1.,2. и 3,, 5.,6. и 7. разреду називају „планпвима и прпграмима 
наставе и ушеоа. Пбавезни елементи пперативнпг плана су: 
исхпди, наставне јединице, међупредметнпппвезиваое и 
евалуација квалитета испланиранпг. 
Глпбални планпви су заснпвани на: међупредметним 
кпмпетенцијама, стандардима ппстигнућа и исхпдима.  
Пперативни планпви ће бити израђени на пснпву преппрука 
министарства прпсвете, а у складу са тренутнпм 
епидемиплпщкпм ситуацијпм. Пдељеоа са вище пд 15 ушеника 
биће ппдељена у две групе. Пне ће бити прганизпване такп да 
када је једна група у щкпли, друга прати наставу прекп канала 
РТСа. Ушеници млађих разреда ппхађаће наставу пре ппдне, а 
старијих ппппдне.  
Избпр и примена пблика, метпда рада, ИКТ-а и средстава кпја 
дппринпсе ппвећаоу ангажпваоа свакпг ушеника у прпцесу 
стицаоа знаоа 
Израда Плана укљушиваоа щкпле у наципналне и међунарпдне 
развпјне прпјекте и ушещћеу датим прпјектним активнпстима, 
кпје ће бити реализпване у складу са актуелнпм 
епидемиплпщкпм ситуацијпм.  
Набавка наставнихсредставаса листе припритета 
Псппспбљаваое ушеника за кприщћеоедигиталнихучбеника и 
пбразпвнихплатфпрми за извпђеоепнлајннаставе.  
Сајтщкпле 

Пктпбар Заједнишкппланираое и припремаоешаспва прпјектне наставе. 
Заједнишкп планираое  примене дигиталних учбеника. 
Примена мернпг инструмента п пптребама заппслених ради 
ппбпљщаоа пднпса у кплективу и анализа пптреба заппслених. 
Пбука врщоашкпг тима при парламенту за спрпвпђеое 
радипница за прпмпцију хуманих, интеркултуралних и 
демпкратских вреднпсти и асертивнпсти кпд ушеника (техникама 
медијације, психпдрама, фпрум театар, итд.) 
Анализа ппстпјећих правила п ппнащаоу ушеника, рпдитеља и 
наставника и оихпва дппуна или измена на свима нивпима и 
укљушиваое рпдитеља у Прпграм  защтите деце/ушеника пд 
насиља и плана васпитнпг рада са ушеницима. 
шещће у активнпстима и манифестацијама у прганизацији 
лпкалне заједнице („Мплитва ппд Мичпрпм“, „Етнп фестивал“, 
„Щипуријада“.....) 
Заједнишкппланираое и припремаоешаспва прпјектне наставе. 
Заједнишкп планираое  примене дигиталних учбеника. 
Све планиране активнпсти ће бити реализпване у складу са 
тренутнпм епидемиплпщкпм ситуацијпм.  
Сајтщкпле 
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Нпвембар Извпђеое наставних активнпсти везаних за прпјекте ППД и ЕКП 
щкпла.  
Размена искустава и већа сарадоа у пбласти и примени 
инклузивнпг пбразпваоа. 
Извпђеое или презентацијашаспвапрпјектненаставе. 
Ушещће ушеника у задацимапрпјектненаставе  исмптрама 
наушнп-истраживашкихрадпва 
Заједнишкппланираое и припремаоешаспва прпјектне наставе. 
Заједнишкп планираое  примене дигиталних учбеника. 
Размена знаоа и искустава и сарадоа наставника и 
рпдитељапри  изради  ИПП-а  за ушенике сасметоама у ушеоу и 
развпју. 
 
Реализација пгледних или  угледних шаспва у инклузивним 
пдељеоима. 
Прганизпваое сппртских такмишеоа ушеника и наставника уз 
прпглащеое фер плеј ппјединаца и екипа. 
Израда щкплскпг шаспписа “ Свитаое“ 
Сајт щкпле 
Све планиране активнпсти ће бити реализпване у складу са 
тренутнпм епидемиплпщкпм ситуацијпм.  
 

Децембар Анализа и евалуацијашаспвапрпјектненаставепдржанихтимским 
радпм. 
Реализпваое радипница врщоашкпг тима са ушеницима, 
наставницима и рпдитељима ради щиреоа демпкратских и 
интеркултуралних вреднпсти у щкпли. 
Сарадоа са Нарпднпм библиптекпм „Оегпщ“. 
. Сарадоа са Завишајним музејем. 
Укљушиваое рпдитеља у хуманитарне  акције ппмпћи деци и 
ппрпдицама кпјима је та ппмпћ пптребна. 
Припрема и реализација предаваоа и трибина за рпдитеље. 
Заједнишкппланираое и припремаоешаспва прпјектне наставе. 
Заједнишкп планираое  примене дигиталних учбеника. 
Све планиране активнпсти ће бити реализпване у складу са 
тренутнпм епидемиплпщкпм ситуацијпм.  

Јануар Фпрмираое базе примера дпбре праксе на пснпву знаоа 
стешених на струшним усаврщаваоима. 
Размена знаоа и искустава и сарадоа наставника за израду 
ИПП-а за надарене и талентпване ушенике. 
Планираое активнпсти на пснпву  утврђених пптреба 
заппслених ради ппбпљщаоа пднпса у кплективу. 
Прганизпваое хуманитарних и других вплпнтерских акција. 
Заједнишкппланираое и припремаоешаспва прпјектне наставе. 
Заједнишкп планираое  примене дигиталних учбеника. 
Све планиране активнпсти ће бити реализпване у складу са 
тренутнпм епидемиплпщкпм ситуацијпм.  
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Фебруар  У настави се кпристе метпде активнпг, кппперативнпг и 
искуственпг ушеоа и критишкпг мищљеоа , кпји пружају 
мпгућнпст разлишитих интерпретација и мултиперспективни 
пднпс према садржајима. 
Заједнишкппланираое и припремаоешаспва прпјектне наставе. 
Заједнишкп планираое  примене дигиталних учбеника. 
 
Реализација пгледних или  угледних шаспва. 
 
Рад на реализацијипрпјектних активнпсти. 
Негпваое праксе Птвпрена врата.  
Све планиране активнпсти ће бити реализпване у складу са 
тренутнпм епидемиплпщкпм ситуацијпм.  
 

Март  Анализа и евалуацијапгледних или 
угледнихшаспвапдржанихтимским радпм. 
Инфпрмисаое и укљушиваое ушеника у дпнпщеое пдлука прекп 
рада Инфп-канцеларије Ђашкпг парламента. 
Реализација активнпсти у пквиру прпјекта ППД. 
Припремне радипнице за ушенике 7.разреда у прганизацији 
ЦКРа и наставника наще щкпле. 
Заједнишкппланираое и припремаоешаспва прпјектне наставе. 
Заједнишкп планираое  примене дигиталних учбеника. 
Све планиране активнпсти ће бити реализпване у складу са 
тренутнпм епидемиплпщкпм ситуацијпм.  
 
 

Април Прганизација и ушещће на семинарима из пбласти рада 
саушеницимасасметоама у развпју и из 
друщтвенпмаргинализпванихгрупа. 
Ушещће ушеника у задацимапрпјектненаставе  исмптрама 
наушнп-истраживашкихрадпва, кап и такмишеоима из свих 
наставних предмета.  
Заједнишкппланираое и припремаоешаспва прпјектне наставе. 
Заједнишкп планираое  примене дигиталних учбеника. 
Све планиране активнпсти ће бити реализпване у складу са 
тренутнпм епидемиплпщкпм ситуацијпм.  
 
 

 
Мај 

Набавка нпвихиздаоа, коига, струшне литературе и шаспписа. 
Прпмпција щкпле будућимрпдитељима и првацима. 
Анализа присуства насиља и ризика пп безбеднпст деце у 
щкпли.  
Заједнишкппланираое и припремаоешаспва прпјектне наставе. 
Заједнишкп планираое  примене дигиталних учбеника. 
Све планиране активнпсти ће бити реализпване у складу са 
тренутнпм епидемиплпщкпм ситуацијпм.  
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Јун Анализа и евалуацијашаспвапрпјектненаставепдржанихтимским 
радпм. 
Сајт щкпле 
Прпценаефикаснпстиупптребедигиталнихучбеника. 
 
Све планиране активнпсти ће бити реализпване у складу са 
тренутнпм епидемиплпщкпм ситуацијпм.  
 

Јул - август Утврђиваое, ппвезиваое  и увремеоаваое садржаја из 
разлишитих предмета. 
Размена искустава и већа сарадоа у пбласти и примени 
инклузивнпг пбразпваоа. 
Анализа и евалуацијашаспвапрпјектненаставепдржанихтимским 
радпм. 
Заједнишкп планираое  примене дигиталних учбеника. 
Израда и усаглащаваое факултативних прпграма и плана 
ваннаставних активнпсти са интереспваоима ушеника и 
ппстпјећим ресурсима щкпле и лпкалне средине 
Приказ дпбијенихрезултата и прпдукатапрпјеката. 
Све планиране активнпсти ће бити реализпване у складу са 
тренутнпм епидемиплпщкпм ситуацијпм.  
 

 
 
АКЦИПНИ ПЛАН ЗА ЩКПЛСКУ 2022/23.  ГПДИНУПбласт развпја: Прпграмираое, планираое и извештаваое 

НАЗИВ АКТИВНПСТИ ПДГПВПРНА ПСПБА 
ВРЕМЕ И ТРАЈАОЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ – У МЕСЕЦИМА 

(назначени су календарски месеци) 
IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII 

1. Праћеое и прпушаваое Закпна п 

пснпвама система пбразпваоа и 

васпитаоа, Закпна п пснпвнпм 

пбразпваоу и васпитаоу, „ Прпсветнпг 

гласника“ и псталих ппдзакпнских аката и 

преппрука  Министарсва прпсвете, науке 

и технплпщкпг развпја и Завпда за 

унапређиваое пбразпваоа и васпитаоа. 

Шланпви Тима за 
развпј ЩП, 
Директпр, 
предметни 
наставници, струшна 
већа, 
Струшни сарадници, 
Секретар; 

х x x x x x x x x х х x 

2. Благпвременп усаглащаваое 

планираних активнпсти и  оихпве 

реализације уз ушещће свих страна 

ангажпваних у изради   Развпјнпг плана. 

Педагищки 
кплегијум, 
Шланпви Савета 
рпдитеља, 
Представник Ђашкпг 
парламента и 
лпкалне заједнице, 
Тим за ЩРП; 

x            

3. Праћеое и истицаое активнпсти  

кпје шине щкплу преппзнатљиву у 

пкружеоу. 

Педагищки 
кплегијум, 
Шланпви Савета 
рпдитеља, 
Представник Ђашкпг 
парламента и 
лпкалне заједнице, 
Тим за ЩРП; 
Тим за развпј ЩП; 
Директпр; 

х x x x x x x x x х х x 

4. Усаглащаваое Гпдищоег плана 
Шланпви Тимпва  за 
развпј ЩП и ЩРП-а. 

х x x x x x x x x х х x 
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рада 

5. щкпле са Щкплским прпгрампм, 

Развпјним планпм и гпдищоим 

календарпм 

Директпр, 
Струшни сарадници, 

6. Израда акципних и пперативних 

планпва  у складу са  циљевима  датих у 

развпјнпм плану и щкплскпм прпграму, а 

на пснпву актуелних пптреба щкпле. 

Тим за ЩРП; х            

7. Разрађиваое  механизама  за 

праћеое реализације  рада  тимпва и 

извещтаваое. 

Шланпви Тимпва; 
Струшни сарадници; 
Директпр; 

x x x x x x x x x x   

8. Приликпм глпбалнпг и 

пперативнпг планираоа, наставници 

кпристе међупредметне и предметне 

кпмпетенције и стандарде, кап и исхпде 

ппстигнућа 

наставници, струшна 
већа, 
Струшни сарадници, 
 

х x x x x x x x x х х x 

9. Планираое метпда и техника 

кпјима је пмпгућенп активнп ушещће 

ушеника у прпцесу стицаоа знаоа. 
наставници; x x x x x x x x x x   

10. Наставници планирају и реализују 

дппунску наставу и дпдатни рад у складу 

са ппстигнућем ушеника 

Наставници, 
Пдељеоске 
старещине; 

x x x x x x x x x x x x 

11. Анкетираое ушеника ради 

прикупљаоа ппдатака п интереспваоима 

за укљушиваое у рад слпбпдних 

активнпсти 

Наставници, 
Пдељеоске 
старещине; 

x x           

12. Наставници креирају припреме  

кпје садрже наппмене п реализацији 

планираних активнпсти  ( 

сампевалуација) 

Наставници; х  
х 

х х х х х х х х х х 

 
АКЦИПНИ ПЛАН ЗА ЩКПЛСКУ 2022/23.  ГПДИНУ Пбласт развпја:  Настава и учеое 
 

НАЗИВ АКТИВНПСТИ ПДГПВПРНА 
ПСПБА 

ВРЕМЕ И ТРАЈАОЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ – У 
МЕСЕЦИМА 

(назначени су календарски месеци) 

IX X XI XII I II III IV V V
I VII VIII 

1. Дпгпвприти се на нивпу струшних већа  п нашину 

пперативнпг планираоа у услпвима ванреднпг стаоа, а у 

складу са преппрукама министарства прпсвете 
Струшна већа x         x x x 

2. Избпр заједнишке пбразпвне платфпрме на нивпу 

щкпле, за слушај преласка на пнлајн наставу Струшна већа x            

3. Прецизнп утврђиваое педагпщке дпкументације у 

циљу праћеоа развпја ушеника и прилагпђаваоа садржаја 

сппспбнпстима и интереспваоима ушеника, у складу са 

педагпг    х х           



113 

 

преппрукама Министарства прпсвете, а са акцентпм на 

сумативнпм  пцеоиваоу 

4. У настави се кпристе метпде активнпг, кппперативнпг 

и искуственпг ушеоа и критишкпг мищљеоа , кпји пружају 

мпгућнпст разлишитих интерпретација и мулти 

перспективни пднпс према садржајима. 

Драгана 
Љубисављевић 
Педагпг 

х х х х Х х х х х х х х 

5. Избпр и примена пблика, метпда рада, ИКТ-а и 

средстава кпја дппринпсе ппвећаоу ангажпваоа свакпг 

ушеника у прпцесу стицаоа знаоа 

Драгана 
Љубисављевић 
педагпг 

x x x x X x x x x x   

6. Фпрмираое базе примера дпбре праксе на пснпву 

знаоа стешених на струшним усаврщаваоима 
библиптекар 
медијатекар х x x x X x x x x х х x 

7. Реализација пгледних или  угледних 

шаспва,саизузеткпм рада у услпвимаванреднпгстаоа 
педагпг 
Драгана 
Љубисављевић 

x x x x X x x x x x   

8. Заједнишкппланираоеиприпремаоепгледнихиугледн

ихшаспва, саизузеткпм рада у услпвимаванреднпгстаоа 
педагпг 
 

x x x x X x x x x x x x 

9. Извпђеоеилипрезентацијапгледнихиугледнихшаспва, 

саизузеткпм рада у услпвимаванреднпгстаоа 
педагпг 
 

x x x x X x x x x x   

10.  

11. Извпђеое наставних активнпсти везаних за прпјекте 

ППД, и ЕКП щкпла , сем у услпвима ванреднпг стаоа 

наставници,пед
агпг и психплпг, 
кппрдинатпри 
прпјекта, 
ревизпри и 
екстерни 
евалуатпри 

х  
х х х Х х х х х х х х 

12. Анализа и евалуацијапгледних или 

угледнихшаспвапдржанихтимским радпм, сем у 

услпвимаванреднпгстаоа 

педагпг  
Драгана 
Љубисављевић 

х х х x Х х х x х x х х 

13. Ушещће ушеника у задацимапрпјектненаставе  и 

смптрама наушнп-истраживашкихрадпва 

наставници. 
струшнавећа, 
педагпг и 
психплпг 

х х х х Х х х х х х х х 

14. Размена искустава и већа сарадоа у пбласти и 

примени инклузивнпг пбразпваоа 

наставници. 
струшнавећа, 
педагпг и 
психплпг 

х х х х Х х х х х х х х 

15. Заједнишкп планираое и припремаое 

16. шаспва прпјектне наставе 

Наставници, 
струшнавећа, 
педагпг и 
психплпг 

х 
 

х х х Х х х х х х х х 

17. Заједнишкп планираое  примене дигиталних 

учбеника 

Наставници кпји 
кпристе 
дигиталне 
учбенике 
педагпг и 
психплпг 

х х х х Х х х х х х х х 

18. Извпђеое или презентацијашаспвапрпјектненаставе Наставници, 
педагпг и 
психплпг 

х х х х Х х х х х х х х 

19. Анализа и евалуација шаспва прпјектне наставе 

пдржаних тимским радпм 

Наставници, 
педагпг и 
психплпг, 
струшна већа 

х х х х Х х х х х х х х 

20. Размена знаоа и искустава и сарадоа наставника и 

рпдитеља при  изради  ИПП-а  за ушенике сасметоама у 

ушеоу и развпју 
Јасмина 
Милетић x x x x X x x x x x x x 
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21. Размена знаоа и искустава и сарадоа наставника за 

израду ИПП-а за надарене и талентпване ушенике 
Јасмина 
Милетић x x x x X x x x x x x x 

22. Израда и усаглащаваое факултативних прпграма и 

плана ваннаставних активнпсти са интереспваоима ушеника 

и ппстпјећим ресурсима щкпле и лпкалне средине, са 

изузеткпм рада щкпле у услпвима ванреднпг стаоа 

Јасмина 
Милетић 
педагпг 

х           х 

23. Реализација пгледних или  угледних шаспва у 

инклузивним пдељеоима, са изузеткпм рада щкпле у 

услпвима ванреднпг стаоа 
Јасмина 
Милетић x x x x X x x x x x x x 

 
АКЦИПНИ ПЛАН ЗА ЩКПЛСКУ 2022/2023. ГПДИНУПбласт развпја:  Пбразпвна ппстигнућа ученика 
 

НАЗИВ АКТИВНПСТИ ПДГПВПРНА ПСПБА 
ВРЕМЕ И ТРАЈАОЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ – У МЕСЕЦИМА 

(назначени су календарски месеци) 
IX  X XI XII I II III IV V VI VII VIII 

1. Примена иницијалних 

тестпва знаоа и анализа 

ппстигнућа ушеника у 

пднпсу на стандарде и 

нивпе ппстигнућа 

Наставници, Струшна 
већа 

x    х        

2. Презентација 

резултата са иницијалних 

тестпва ушеницима на нивпу 

пдељеоских заједница и 

прекп дпгпвпрених 

платфпрми за ушеое израда 

заједнишке стратегије за 

ппбпљщаое успеха 

Наставници, 
Пдељеоске 
старещине 

x    x        

3. Презентација 

резултата са иницијалних 

тестпва  рпдитељима 

ушеника 

Пдељеоске 
старещине 

x    x 

       

4. Израда планпва 

ппдрщке за ппједине 

ушенике, групе ушеника или 

целп пдељеое 

Наставници, струшни 
сарадници х        х    

5. Планираое и 

реализација наставних 

садржаја предмета кпји се 

пплажу на ЗИ кап и псталих 

предмета на принципима 

кпрелације, тј. 

међупредметнпг 

ппвезиваоа 

Наставници, струшна 
већа 

х        х    

6. Редпвнп и 

правпвременп 

инфпрмисаое ушеника п 

ппстигнутим резултатима на 

ушитељи и 
наставници 

x x x x x x x x x х   
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свим врстама прпвере 

знаоа уз ппстављаое 

примерених и краткпрпшних 

циљева 

7. Израда акципнпг 

плана за припрему ЗИ за 

ушенике кпјима је пптребан 

неки вид дпдатне ппдрщке 

ушитељи и 
наставници 

x x x x x x x x x х   

8. Израда прилагпђених 

збирки задатака пп 

предметима за припрему 

ЗИ  

ушеници, ушитељи и 
наставници x x x x x x x x x х  х 

9. Анализа успеха пп 

предметима на нивпу 

пдељеоа 
Наставници x x x x x x x x x х x x 

10. Уппзнаваое ушеника 

8.р. са нашинпм пплагаоа и 

знашају ЗИ за наставак 

щкплпваоа 

Наставници, 
пдељеоске 
старещине 

x x x x x x x x x х   

11. Израда акципнпг 

плана  припреме  за 

пплагаое ЗИ 

Наставници, струшна 

већа, пдељеоске 

старещине 
x x х x x х x x х x   

12. Уппзнаваое рпдитеља 

са знашајем пплагаоа ЗИ и 

оихпвпм улпгпм у 

припреми деце за ЗИ 

Наставници, 

пдељеоске 

старещине x x х x x х x x х x   

13. Впђеое евиденције п 

ппхађаоу припремне 

наставе у щкпли и ван 

щкпле (у РЦСУ и приватни 

шаспви) и пбавещтаваое 

рпдитеља п изпстајаоима 

ушеника 

Наставници, 

пдељеоске 

старещине 

x x х x x х x x х x   

14. Квантитативна и 

квалитативна анализа 

резултата на прпбнпм и 

кпнашнпм  ЗИ пп 

предметима заснпвана на 

пстваренпсти 

стандарда/исхпда  пп 

нивпима 

Предметни 
наставници, струшна 
већа 

       x x х   

 
АКЦИПНИ ПЛАН ЗА ЩКПЛСКУ 2022/2023. ГПДИНУ Пбластразвпја: Ппдршка ученицима 
 

НАЗИВ АКТИВНПСТИ ПДГПВПРНА ПСПБА 
ВРЕМЕ И ТРАЈАОЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ – У МЕСЕЦИМА 
(назначенисукалендарскимесеци) 
IX  X XI XII I II III IV V VI VII VIII 

1. Примена иницијалних Наставници, струшна већа х            
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тестпва знаоа и анализа 

ппстигнућа ушеника у пднпсу на 

стандарде и нивпе ппстигнућа 

2. Избпр задатака и захтева 

приликпм усмене и писмене 

прпвере знаоа прилагпдити 

индивидуалним сппспбнпстима и 

интереспваоима ушеника 

Наставници, струшна већа  х х х х х х х Х х х х х 

3. Изврщити кпрекцију плана 

рада УП за 2.пплугпдищте т.г. а за 

наредну щкплску гпдинеу планирати 

активнпсти везане за ппказатеље у 

пбласти Ппдрщка  ушеника 

Педагпщкп-психплпщка 
служба,УП, Тим ЩРП     х        

4. Кпнтинуиранп праћеое 

напретка ушеника и уппређиваое 

резултата на иницијалним и 

тестпвима тпкпм гпдине ради 

утврђиваоа даљих мера ппдрщке 

Наставници, струшна већа х х х х х х х Х х х х х 

5. Редпвнп инфпрмисаое 

рпдитеља или закпнских заступника 

п ппстигнућима и ппнащаоу ушеника 

Наставници, пдељеоске 
старещине х х х х х х х Х х х х х 

6. Пбавещтаваое рпдитеља на 

1. рпдитељскпм састанку п нашину и 

критеријумима пцеоиваоа 

Наставници, струшна већа х х           

7. Праћеое, израда и редпвнп 

ажурираое ппртфплија ушеника и 

даваое на увид рпдитељима 
Наставници, пдељеоске 
старещине 

х х х х х х х Х х х х х 

8. Укљушиваое рпдитеља 

схпднп афинитетима у планираое, 

прганизацију и спрпвпђеое 

разлишитих активнпсти у пквиру 

ваннаставних активнпсти, прпјектне 

наставе, прпјекте щкпле, лпкалне 

заједнице и щире, итд. 

Наставници, пдељеоске 
старещине 

х х х х х х х Х х х х х 

9. Усппстављаое механизма 

извещтаваоа на НВ п иницираоу 

или прикљушиваоу разнпврсним 

активнпстима (радипнице, 

предаваоа, излпжбе, секције, 

сппртске или музишке 

манифестације, итд.)  у прганизацији 

институција лпкалне сампуправе 

(Нарпдна библиптека „Оегпщ“, 

Завишајни музеј, МУП, ЗЦ, Центар за 

спцијални рад, Герпнтплпщки 

центар, Сппртски савез, невладине 

прганизације и удружеоа, итд.) и 

Задужени наставници и пп 
служба 

 х х х х х х Х х х х х 
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щире кпје прпмпвищу јашаое 

међупредметних кпмпетенција 

ушеника, пднпснп вещтина за 21. век 

према Гпдищоем плану рада щкпле 

или уз оегпву дппуну. 

10. Израда ппщтих и 

ппјединашних планпва транзиције 

кап пбавазни деп ИПП плана при 

преласку у наредни циклус 

пбразпваоа (разредне у предметну 

наставу, или из ПЩ у СЩ) кап и при 

пребациваоу ушеника из једне у 

другу щкплу). 

Педагпщкп-психплпщка 
служба и струшни активи 

х х х х х х х Х х х х х 

11. Укљушиваое деце схпднп 

узрасту и мпгућнпстима у 

планираое, прганизацију и 

спрпвпђеое разлишитих активнпсти 

у пквиру ваннаставних активнпсти, 

прпјектне наставе, прпјекте щкпле, 

лпкалне заједнице и щире, кпје 

имају едукативни карактер, итд. 

Наставници, пдељеоске 
старещине 

х х х х х х х Х х х   

12. Редпвнп ппстављаое вести п 

редпвним наставним и 

ваннаставним, кап и прпјектним 

активнпстима (ПС, УП, ПП, прпјекти) 

кпје ппдстишу прпфесипнални развпј 

ушеника, пднпснп каријернп впђеое 

и саветпваое 

Наставници, пдељеоске 
старещине и струшни активи 

х х х х х х х Х х х   

13. Пбезбеђиваое мера 

прилагпђаваоа пптребама ушеника 

из псетљивих група (настава на 

даљину, настава у кућним услпвима, 

прганизпваое превпза, настава у 

издвпјеним пдељеоима, 

ангажпваое лишних пратипца)  у 

сарадои са струшним сарадницима 

из матишне щкпле 

предметни наставници, 

струши сарадници 

 х х х х х х Х х х х х 

14. Пбезбеђиваое мера за 

редпвнп ппхађаое наставе ушеника 

из псетљивих група крпз активнпсти 

ПС, струшних сарадника, свих 

предметних наставника и прпјектних 

тимпва щкпле и сарадоу са 

релевантним институцијама и 

ппјединцима 

предметни наставници, 

струшни сарадници 

х х х х х х х Х х х х  

15. Утврђиваое прптпкпла за 

аутпматскп пбезбеђиваое мера 

дпдатне ппдрщке ушеницима са 

пптещкпћама у пбразпвнпм 

предметни наставници, 

струшни сарадници 

х х х х х х х Х х х х х 
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напредпваоу сразмернп слабијем 

успеху крпз прилагпђаваое услпва 

(ИПП1) или измену захтева и услпва 

(ИПП2) 

16. Спрпвпђеое прптпкпла п 

изради индивидуализпваних и 

индивидуалних планпва (ИПП1, 

ИПП2, ИПП3) 

предметни наставници, 

ИПП тимпви, ИП тимпви, 

интереспрна кпмисија 

(ИРК), лпкална сампуправа 

и надлежне институције 

х х х х х х х х х х х х 

17. Утврђиваое прптпкпла за 

планираое и спрпвпђеое 

кпмпезатпрних прпграма и 

активнпсти кап вид дпдатне 

ппдрщке у ушеоу, кап деп ИПП 

дпкументације ушеницима из 

псетљивих група са пптещкпћама у 

пбразпвнпм напредпваоу у пквиру 

рада ПС, ИПП и прпјектних тимпва и 

усклађиваое оихпвих активнпсти 

предметни наставници, 

струшни сарадници 

х х х х х х х Х х х х х 

18. Адекватнп инфпрмисаое 

ушеника, рпдитеља и закпнских 

заступника путем званишне 

електрпнске странице щкпле, 

друщтвених мрежа., лпкалних 

медија и директних акција 

инфпрмисаоа у предщкплским 

устанпвама у сарадои са 

релевантним институцијама 

пдељеоски старещина, 

маркетинг тим щкпле 

х х х х х х х Х х х х х 

19. Утврђиваое прптпкпла за 

аутпматскп пбезбеђиваое мера 

дпдатне ппдрщке ушеницима са 

виспким ппстигнућима  сразмернп 

оихпвим успесима на 

класификаципнима перипдима и 

такмишеоима и кпнкурсима из 

пдређенпг предмета (ппшев пд 

пкружних) крпз пбпгаћене 

индивидуалне планпве (ИПП3) 

предметни наставници, 

струшни сарадници 

х х х х х х х Х х х х х 

20. Утврђиваое прптпкпла за 

аутпматскп пбезбеђиваое мера 

дпдатне ппдрщке ушеницима са 

виспким ппстигнућима  сразмернп 

оихпвим успесима на 

класификаципнима перипдима и 

такмишеоима и кпнкурсима из 

пдређенпг предмета (ппшев пд 

пкружних) крпз акцелерацију 

пбразпваоа ушеника (заврщетак два 

разреда пдједнпм). 

предметни наставници, 

струшни сарадници 

х х х х х х х Х х х х х 
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21. Израда прптпкпла сарадое 

или гпдищоих акципних планпва са 

релевантним институцијама раде 

кпнтинуиране ппдрщке ушеницима 

из оихпвпх дпмена 

предметни наставници, 

струшни сарадници 

х х х х х х х Х х х х х 

22. Сензибилизација ушеника 

унутар пдељеоа за прихватаое 

ушеника пбухваћени системпм 

дпдатне ппдрщке  

предметни наставници, 

струшни сарадници 

х х х х х х х х х х х х 

23. Саветпдавни 

разгпвпри,реализпваое радипница 

врщоашкпг тима са ушеницима, 

наставницима и рпдитељима 

предметни наставници, 

струшни 

сарадници,пдељеоске 

старещине и педагпщки 

кплегијум 

х х х х х х х х х х х х 

24. Фпрмираое Тима дпдатне 

ппдрщке ушеницима кпји раде пп 

ИПП-у 

предметни наставници, 

струшни 

сарадници,пдељеоске 

старещине 

х х х х х х х х х х х х 

25. Прилагпђаваое нашина рада 

метпда и наставних средстава тпкпм 

васпитнп – пбразпвнпг прпцеса 

предметни наставници, 

струшни 

сарадници,пдељеоске 

старещине и педагпщки 

кплегијум 

х х х х х х х х х х х х 

26. Укљушиваое ушеника кпји 

раде пп ИПП-у у групни и рад у пару 

предметни наставници, 

струшни 

сарадници,пдељеоске 

старещине 

х х х х х х х х х х х х 

27. Псигураваое безбеднпсти 

ушеника кпји раде пп ИПП-у 

предметни наставници, 

струшни 

сарадници,пдељеоске 

старещине 

х х х х х х х х х х х х 

 

 
АКЦИПНИ ПЛАН ЗА ЩКПЛСКУ 2022/2023. ГПДИНУ Пбласт развпја:  Етпс 
 

НАЗИВ АКТИВНПСТИ 
ПДГПВПРНА 
ПСПБА 

ВРЕМЕ И ТРАЈАОЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ – У МЕСЕЦИМА 
(назначенисукалендарскимесеци) 
IX  X XI XII I II III IV V VI VII VIII 

1. Примена мернпг инструмента п пптребама 

заппслених ради ппбпљщаоа пднпса у 

кплективу и анализа пптреба заппслених 

Педагпщкп-
психплпщка 
служба и 
струшни 
активи 

 х           

2. Утврђиваое кпнкретних пптреба заппслених 

ради ппбпљщаоа пднпса у кплективу 

Педагпщкп-
психплпщка 
служба и 
струшни 
активи 

  х х         

3. Планираое активнпсти на пснпву  утврђених 

пптреба заппслених ради ппбпљщаоа пднпса у 

кплективу 

Педагпщкп-
психплпщка 
служба и 
струшни 
активи 

    х        

4. Пдређиваое термина и прганизатпра за 

сппртскп- рекреативне активнпсти заппслених, 

Педагпщкп-
психплпщка 
служба и 

х х х х х х х Х х х х х 
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сем у услпвима ванреднпг стаоа струшни 
активи 

5. Сппртскп рекреативне активнпсти, сем у 

услпвима ванреднпг стаоа 

Педагпщкп-
психплпщка 
служба и 
струшни 
активи 

х х х х х х х Х х х х х 

6. Сппртскп такмишеоа са заппсленима других 

щкпла, сем у услпвима ванреднпг стаоа 

Педагпщкп-
психплпщка 
служба и 
струшни 
активи 

х х х х х х х Х х х х х 

7. Фпрмираое врщоашкпг тима при парламенту за 

спрпвпђеое радипница за прпмпцију хуманих. 

Интеркултуралних и демпкратских вреднпсти и 

асертивнпсти кпд ушеника, сем у услпвима 

ванреднпг стаоа 

Кппрдинатпр 
ђашкпг 
парламента и 
педагпщкп-
психплпщка 
служба 

х х х х х х х Х     

8. Пбука врщоашкпг тима при парламенту за 

спрпвпђеое радипница за прпмпцију хуманих, 

интеркултуралних и демпкратских вреднпсти и 

асертивнпсти кпд ушеника (техникама 

медијације, психпдрама, фпрум театар, итд.),  

сем у услпвима ванреднпг стаоа 

Педагпщкп-
психплпщка 
служба и 
струшни 
активи 

 х х          

9. Реализпваое радипница врщоашкпг тима са 

ушеницима, наставницима и рпдитељима ради 

щиреоа демпкратских и интеркултуралних 

вреднпсти у щкпли,  сем у услпвима ванреднпг 

стаоа 

Педагпщкп-
психплпщка 
служба и 
струшни 
активи 

   х х х х Х х х х х 

10. Инфпрмисаое и укљушиваое ушеника у 

дпнпщеое пдлука прекп рада Инфп-

канцеларије Ђашкпг парламента 

Задужени 
наставници и 
пп служба 

 х х х х х х Х х х х х 

11. Прганизпваое хуманитарних и других 

вплпнтерских акција 

Педагпщкп-
психплпщка 
служба и 
струшни 
активи 

    х   Х х    

12. Прганизпваое сппртских такмишеоа 

ушеника и наставника уз прпглащеое фер плеј 

ппјединаца и екипа,  сем у услпвима ванреднпг 

стаоа 

Наставниции 
физишкпг 
васпитаоа 

  х  х   Х х    

13. Прганизпваое разнпврсних едукативних, 

забавнп-рекреативних ваннаставних активнпсти 

у пквиру секција разлишитих предмета,  сем у 

услпвима ванреднпг стаоа 

Педагпщкп-
психплпщка 
служба и 
струшни 
активи 

 х х х х х х Х х    

14. Благпвременп инфпрмисаое ушеника, 

наставника и рпдитеља 

Педагпщкп-
психплпщка 
служба и 
струшни 
активи 

 х х х х х х Х х х х х 

15. Псмищљаваое прпграма мера 

дпбрпдпщлице и адаптације за нпве ушенике и 

Педагпщкп-
психплпщка 
служба и 

   х х        
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раднике струшни 
активи 

16. Анкетираое щкплских актера и 

међуспбнпм уважаваоу и раду 

Педагпщкп-
психплпщка 
служба и 
струшни 
активи 

         х 
 

  

17. Утврђиваое пптреба рпдитеља за 

едукацију п развпју деце и избпр тема 

Педагпщкп-
психплпщка 
служба и 
струшни 
активи 

х          х  

18. Израда плана укљушиваоа рпдитељa  

(старатеља) у рад щкпле 

Педагпщкп-
психплпщка 
служба и 
струшни 
активи 

х          х х 

19. Расправа и усвајаое плана укљушиваоа 

рпдитеља (старатеља) у рад щкпле 

Педагпщкп-
психплпщка 
служба и 
струшни 
активи 

х х           

20. Анализа ппстпјећих правила п ппнащаоу 

ушеника, рпдитеља и наставника и оихпва 

дппуна или измена на свима нивпима и 

укљушиваое рпдитеља у Прпграм  защтите 

деце/ушеника пд насиља и плана васпитнпг 

рада са ушеницима 

Педагпщкп-
психплпщка 
служба и 
струшни 
активи 

х х           

21. Примена правилника п ппнащаоу ушеника, 

рпдитеља и наставника 

Педагпщкп-
психплпщка 
служба и 
струшни 
активи 

х х х х х х х Х х х х х 

22. Ангажпваое рпдитеља у ппјединим  

сегментима васпитнп пбразпванпг прпцеса и 

рада щкпле 

Педагпщкп-
психплпщка 
служба и 
струшни 
активи 

х х х х х х х Х х х х х 

23. Припрема и реализација предаваоа и 

трибина за рпдитеље,  сем у услпвима 

ванреднпг стаоа 

Педагпщкп-
психплпщка 
служба и 
струшни 
активи 

х х х х х х х Х х х х х 

24. Заједнишке сппртске активнпсти ушеника – 

рпдитеља – наставника,  сем у услпвима 

ванреднпг стаоа 

Педагпщкп-
психплпщка 
служба и 
струшни 
активи 

  х  х   Х х    

25. Укљушиваое рпдитеља у хуманитарне  

акције ппмпћи деци и ппрпдицама кпјима је та 

ппмпћ пптребна 

Педагпщкп-
психплпщка 
служба и 
струшни 
активи 

  х  х   х х    

26. Негпваое праксе Птвпрена врата 

Педагпщкп-
психплпщка 
служба и 
струшни 
активи 

х х х х х х х Х х х х х 

27. Ушещће и план сарадое са другим 

щкплама и културним устанпвама,  сем у 

Педагпщкп-
психплпщка 

х х х х х х х Х х х х х 
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услпвима ванреднпг стаоа служба и 
струшни 
активи, 
директпрка 
щкпле 

28. Израда Плана укљушиваоа щкпле у 

наципналне и међунарпдне развпјне прпјекте и 

ушещћеу датим прпјектним активнпстима  ,  сем 

у услпвима ванреднпг стаоа 

Педагпщкп-
психплпщка 
служба и 
струшни 
активи, 
директпрка 
щкпле 

х х х х         

29. Ушещће у активнпстима и 

манифестацијама у прганизацији лпкалне 

заједнице („Мплитва ппд Мичпрпм“, „ Сабпр на 

Кадибпгазу“, „Етнп фестивал“, „Щипуријада“.....) 

,  сем у услпвима ванреднпг стаоа 

Педагпщкп-
психплпщка 
служба и 
струшни 
активи, 

х х х х х х х Х х х х х 

30. Сарадоа са предузећима и институцијама 

у циљу реализације прпграма прпфесипналне 

пријентације 

Педагпщкп-
психплпщка 
служба и 
струшни 
активи, 

х х х х х х х Х х х х Х 

31. Сарадоа са Здравственим центрпм   

Педагпщкп-
психплпщка 
служба и 
струшни 
активи 

х х х х х х х Х х х х Х 

32. .Сарадоа са Центрпм за спцијални рад   

Педагпщкп-
психплпщка 
служба и 
струшни 
активи 

х х х х х х х Х х х х Х 

33. Сарадоа са МУП –пм 

Педагпщкп-
психплпщка 
служба и 
струшни 
активи 

 х х х х х       

34. Сарадоа са Црвеним крстпм 

Педагпщкп-
психплпщка 
служба и 
струшни 
активи 

х х х х х х х Х х х х Х 

35. Сарадоа са Нарпднпм библиптекпм 

„Оегпщ“ 

Педагпщкп-
психплпщка 
служба и 
струшни 
активи 

х х х х х х х Х х х х Х 

36. Сарадоа са Завишајним музејем 

Педагпщкп-
психплпщка 
служба и 
струшни 
активи 

х х х х х х х Х х х х Х 

37. Сарадоа са владиним и невладиним 

државним и међунарпдним прганизацијама 

Педагпщкп-
психплпщка 
служба и 
струшни 
активи 

х х х х х х х х х х х х 

38. Анализа присуства насиља и ризика пп 

безбеднпст деце у щкпли 
Педагпщкп-
психплпщка 
служба и 

х х х х х х х Х х х х Х 
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струшни 
активи 

 

39. Псмищљаваое превентивних мера 

превенције насиља и ппвећаое сарадое међу 

ушеницима, рпдитељима и наставницима и 

оихпва имплементација у пперативне  планпве 

и припреме наставника 

Педагпщкп-
психплпщка 
служба и 
струшни 
активи 

х х х х х х х Х х х х Х 

40. Реализација садржаја прпјекта Щкпле без 

насиља 

(радипнице за ушенике и рпдитеље) 
 

Педагпщкп-
психплпщка 
служба и 
струшни 
активи 

х х х х х х х Х х х х Х 

41. Ангажавпваое Ушенишкпг парламента у 

псмищљаваоу превентивних  мера 

Педагпщкп-
психплпщка 
служба и 
струшни 
активи 

х х х х х х х Х х х х х 

42. Спрпвпђеое радипница врщоашкпг тима 

УП у циљу превентивних  и безбедпнпсних мера 

и защтите ушеника пд ппнащаоа усмеренпг ка 

насиљу,  сем у услпвима ванреднпг стаоа 

Педагпщкп-
психплпщка 
служба и 
струшни актив, 

х х х х х х х Х х х х х 

43. Псмищљаваое и прилагпђаваое 

разлишитих прпграма ппдрщке ушеницима са 

неприлагпђеним ппнащаоем (ИПЗ, прпграм 

здравствене превенције, едукативни прпграми 

за развпј, мир и тплеранцију... ) 

Педагпщкп-
психплпщка 
служба и 
струшни 
активи 

х х х х х х х Х х х х х 

 
АКЦИПНИ ПЛАН ЗА ЩКПЛСКУ 2022/2023. ГПДИНУ Пбласт развпја: Прганизација рада шкпле, управљаое људским и 
материјалним  ресурсима 
 

НАЗИВ АКТИВНПСТИ 
ПДГПВПРНА 
ПСПБА 

ВРЕМЕ И ТРАЈАОЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ – У МЕСЕЦИМА 
(назначени су календарски месеци) 
IX  X XI XII I II III IV V VI VII VIII 

1. Утврђиваоетренутнпгстаоаппремљенпсти 

щкпле наставнимсредствима,  Струшна већа х            

2. Утврђиваое пптреба за 

наставнимсредствима Струшна већа х            

3. Утврђиваоелистеприпритета 
Струшна већа 
Драгана 
Љубисављеви
ћ 

х            

4. Набавка наставних средстава са листе 

припритета 
Драгана 
Љубисављеви
ћ 

х х х х х х х Х х х х х 

5. Набавка нпвих издаоа, коига, струшне 

литературе и шаспписа 
Драгана 
Љубисављеви
ћ 

х х х х х х х Х х х х х 

6. Инструтивни увид и надзпр у пбразпвнп –

васпитни рад 
Струшна 
служба, 
директпр 

            

Стручнп усавршаваое наставника 
7. Извпђеое пнлајн пбука из пбласти Драгана   x          
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инпвативних метпда наставеиинфпрмаципнп-

кпмуникаципнихтехнплпгија 
Љубисављеви
ћ 

8. Прганизација и ушещће на семинарима из 

пбласти рада са ушеницима са сметоама у развпју 

и из друщтвенпмаргинализпванихгрупа 

Драгана 
Љубисављеви
ћ 

 x x x  x x X x x   

9. Ушещће заппслених у прпјекту за 

инклузивнп пбразпваое ,,Ушимп сви заједнп“ 

Наставници, 
ушитељи, 
струшна 
служба, 
директпр 

х х х х х х х Х х х х х 

10. Пбука наставника са циљем јашао 

акпмпетенција у пбласти сарадое сарпдитељима, 

ушеницима и ушенишким парламентпм 

Драгана 
Љубисављеви
ћ 

       X x x   

11. Кприщћеое струшне елитературе Библиптекар x x x x x x x X x x x x 

Медијскапрпмпцијашкпле и успеха ученика 

12. Сајт щкпле 
Марија 
Иванпвић 
Бпжић 

x x x x x x x X x x x x 

13. Летппис 
Марија 
Иванпвић 
Бпжић 

  х          

14. Шаспписи ( Свитаое и Happypaper) 
Марија 
Иванпвић 
Бпжић 
библиптекар 

  х       х   

15. Прпмпција щкпле будућим рпдитељима и 

првацима 
Драгана 
Љубисављеви
ћ 

        х х   

16. Ђашкепредставе и приредбе 
Драгана 
Љубисављеви
ћ 

x x x x x  x  x x   

17. Ушещће у културним и јавним 

активнпстима лпкалне заједнице и щире 

 

Драгана 
Љубисављеви
ћ 

x x x x x x x X x x x x 

18. Такмишеоа ушеника 

 

Драгана 
Љубисављеви
ћ 

  x    x X x x   

19. Инфпрмисаое п ушещћу и пствареним 

резултатима на смптрама, такмишеоима, 

кпнкурсима путем Коиге пбавещтеоа. 

Наставници; 
Директпр; 

x x x x x x x X x x x x 

 
 
 

Тима за пбезбеђиваое квалитета и развпј устанпве 

У Закпну п пснпвама система пбразпваоа и васитаоа, Шлан 130, став 14, ташка 4 (Службени 
гласник РС) прпписује се фпрмираое Тима за пбезбеђиваое квалитета и развпј щкпле. 

Тим запбезбеђиваое и унапређиваоеквалитетапбразпвнп – васпитнпг рада: 
● старасе п пбезбеђиваоу и унапређиваоуквалитетапбразпвнпваспитнпградаустанпве; 
● пратипствариваоещкплскпгпрпграма; 
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● старасе п пствариваоуциљева и стандардаппстигућа, развпјакпмпетенција; 
● вреднујерезултатераданаставника и струшнихсарадника; 
● прати и утврђујерезултатерадаушеника. 

Према дппису МПНТР (брпј 119-01-00342/2018-07, пд 22.8.2018.) навпди се да је улпга пвпг 
тима у функципнисаоу интернпг система квалитета ппсебна знашајна у : 

● развпју метпдплпгије сампбжвреднпваоа у пднпсу на стандарде квалитета рада 
устанпве (шиме се бави Тим за сампвреднпваое рада щкпле); 

● кприщћеое аналитишкп- истраживашких пдатака за даљи развпј устанпве (кпје треба да 
прикуи струшна служба и шланпви Тима ппсећујући наставу и анкажетираоем 
заппслених, рпдитеља и ушеника); 

● даваоу струшних мищљеоа у ппступцима за стицаое зваоа наставника и струшних 
сарадника; 

● раћеоу развпју кпметенција наставника и струшних сарадника у пднпсу на захтеве 
квалитетнпг пбразпвнп васпитнпг рада, резултате сампвреднпваоа и сппљащоег 
вреднпваоа (шиме се бави Тим за струшнп усаврщаваое); 

● праћеоу наредпваоа ушеника у пднпсу на пшекиване резултате(шиме се баве сви 
наставници нарпшитп у пквиру струшних већа,актива и Педагпщкпг кплегијума). 

(Имајући у виду гпре наведенп, интерни систем прпвере квалитета у устанпви, назиран на 
кппрдинисанпм раду Педагпщкпг кплегијума, струшних већа, псталих тимпва, Ђашкпг парламента и 
Савета рпдитеља.) 

Тимзапбезбеђиваоеквалитета и развпјустанпвешинепредставницизаппслених, Савета 
рпдитеља, Ђашкпг парламента, Щкплскпг пдбпра.  

 
Шланпви тима за пбезбеђиваое квалитета и развпј устанпве: 

 

● Ивана Кпс, наставник разредене наставе- кппрдинатпр тима 

● Владан Иванпвић, наставник разредне наставе 

● Милица Ранђелпвић, наставник разредне наставе 

● Ана Петрпвић, наставник биплпгије 

● Милан Лазаревић, наставник енглескпг језика 

● Марина Алексић, педагпг щкпле; 

● Драгана Љубисављевић, директпр щкпле; 

● Натаща Аранђелпвић, представник Савета рпдитеља 

● Љубица Никпдијевић, представник Щкплскпг пдбпра 

● Представник Ушенишкпг парламента 
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Активнпсти Начин 

реализације 

Нпсипц

и 

реализ
ације 

Време  

реализ

ације 
 

- УсвајаоеПланарадаТима – дп15.септембра 

- Разматраое Извещтаја п реализацији 
Гпдищоег плана рада щкпле за щкплску 
2021/22. гпдину; 

- Разматраое пстариваоа Щкплскпг 
прпграма щкпле за щкплску 2021/22; 

- Анализа реализације ЩРП-а за наредну 
щкплску гпдину и разматраое измена и 
дппуна на пснпву резултата и закљушака 
дпбијених сампвреднпваоем; 

- Разматраое Гпдищоег плана рада 
щкпле за щкплску 2022/23. гпд. 
(Даваое сугестија); 

- Анализа усклађенпсти рада 
Струшних већа, Тимпва и Актива 
щкпле; 

- Праћеое реализације активнпсти 
на пснпвуАкципнпг плана 
птклаоаоа недпстатака, 
утврђених пд стране Кпмисије за 
Екстерну евалуацију рада шкпле. 

 
Анализа, 
дискусија, 
сугестија 

 
 

Ш
л
а
н
п
в
и 

 
Т
и
м
а 

Септемб
ар 

- Анализа реализациje наставе у 
тпку првпг пплугпдищта 
2022/2023.г; 

- Анализа рада Струшних већа ,Тимпва и 
Актива Щкпле у тпку првпг 
пплугпдищта; 

- Праћеое реализације активнпсти 
на пснпву Акципнпг плана 
птклаоаоа недпстатака,  
утврђених пд стране Кпмисије за 
Екстерну евалуацију рада шкпле; 

- Анализа Извещтаја п пбављенпм 
редпвнпм гпдищоем 
инспекцијскпм прегледу; 

- Праћеое примене прпписа у 
пбезбеђиваоу квалитета и развпја 
щкпле; 

- Анализа Извещтаја п реализацији 
активнпсти ЩРП-а, ЩП-а, СУ и 
оихпва усаглащенпст са закљушцима 
на пснпву сампвреднпваоа; 

- Анализа Извещтаја п раду директпра у 

првпм пплугпдищту; 

- Израда пплугпдищоег извещтаја п 

радуТима за щкплску  2022/23.г. 

 

Анализадиск
усијаизвещтај 

 
 

Шл
а
н
п
в
и 

Ти
м
а 

Јануар 
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- Анализа ппстигнућаушеника у тпку 
щкплске 2022/23.г. (такмишеоа, 
заврщни испит, ппщти успех,итд.); 

- Анализареализациjeнаставе у складу са 
закљушцима сампвреднпваоа и екстерне 
евалуације, и редпвних инсекцијских 
надзпра, и ЩП-а и ЩРП-а.   

- Разматраоеструшнпгусаврщаваоанаста
вника у тпкущкплскегпдине и 
мпгућнпстстицаоазваоаи напредпваоа 
наставника и струшнпгсарадника; 

- Даваоесугестијазадаљаструшнаусаврща
ваоанаставниканапснпву анализе 
ппсете шаспва и пстварених резултата у 
раду; 

- Извещтаја п 
сталнпмструшнпмусаврщаваоу 

- Анализaпстваренихактивнпстивезаних
заСампвреднпваоещкпле у 
тпкущкплске 2022/ 23.гпдине 

- Праћеое реализације активнпсти 
на пснпву Акципнпг плана 
птклаоаоа недпстатака, 
утврђених пд стране Кпмисије за 
Екстерну евалуацију рада шкпле 

 
 
 
 
 
 

Анализадискусија
сугестија 

 
 
 
 
 
 

Шл
а
н
п
в
и 

Ти
м
а 

 
 
 
 
 
 
 
Јун 

- Даваое смерница и сугестија за 
Гпдищои плана рада щкпле за щкплску 
2022/2023.г. 

- Даваое смерница у планираоу 
спрпвпђеоа ппступка 
Сампвреднпваоа за щкплску 2022/ 
23.г. 

- Разматраое Извещтаја п реализацији 
Щкплскпг развпјнпг плана за щкплску 
2022/23.) и предлпг Анекса ЩРП-а за 
наредну щкплску гпдину укпликп се 
укаже пптреба 

- Анализа Записника, Извещтаја и 
Планпва струшних већа и актива 

- Даваое сугестија з астицаое зваоа 
наставника и струшнпг сарадника. 

- Разматраое припремљенпсти щкпле за 
наредну щкплску гпдину, 2023/24.г. 

- Израда извещтаја п радуТима за 
щкплску  2022/23.г. 

 
Анализа, 
дискусија, 
сугестијаизвещ
тај 

Шл
а
н
п
в
и 

Ти
м
а 

Август 

 
Тим за развпј међупредметних кпмпетенција и предузетништва 

 
Међупредметне  кпмпетенције су  кпмбинација интегрисаних знаоа,  вещтина и 

ставпва кпји су пптребни свакпј пспби за лишнп испуоеое и развпј , друщтвенп 
укљушиваое и  заппщљаваое - ПРИПРЕМА ЗА ЖИВПТ. 
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(Шлан 11.из Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа Сл.Гл. РС 88/2017 и 
27/2018.) 

 
Кљушне кпмпетенције за целпживптнп ушеое су: 
 
1) кпмуникација на матероем језику; 
2) кпмуникација на странпм језику; 
3) математишке, наушне и технплпщке кпмпетенције; 
4) дигитална кпмпетенција; 
5) ушеое ушеоа; 
6) друщтвене и грађанске кпмпетенције; 
7) псећај за иницијативу и предузетнищтвп; 
8) културплпщка псвещћенпст и изражаваое; 
 
Чланпви тима: 

● Јелена Петрпвић,наставник физике, рукпвпдилац тима 
● Биљана Гпјкпвић, наставник биплпгије 
● Мипдраг Кпстић, наставник ТИТ 
● Јелена Станисављевић, наставник српскпг језика 
● Јасмина Милетић, психплпг 
● Драгана Љубисављевић, директпрка 
● Данијела Арсић, представник Савета рпдитеља 
● Милпрад Герић, Представник Щкплскпг пдбпра 
● Представник Ушенишкпг парламента 

 

МЕЂУПРЕДМЕТНА 
КПМПЕТЕНЦИЈА 

АКТИВНПСТ ВРЕМЕНСКА 
ДИНАМИКА 

НПСИПЦИ 
АКТИВНПСТИ 
 

 *Израда прпграма 
рада Тима; 
*Ппдела задужеоа; 

септембар 2022.гпд. директпр щкпле; 
шланпви Тима; 

 *Развијаое 
метпдплпгије 
за планираое и 
праћеое тематске и 
прпјектне наставе 

септембар 2022.гпд. педагпг щкпле; 
шланпви Тима; 

 
1.КПМПЕТЕНЦИЈА ЗА 
УШЕОЕ 

*радипнице на тему- 
Метпде и технике 
ефикаснпг ушеоа 

септембар 2022. гпд. – 
јун 2023.гпд. 

наставници; 
психплпг щкпле; 
педагпг щкпле; 
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2. ПДГПВПРНП УШЕЩЋЕ 
У ДЕМПКРАТСКПМ 
ДРУЩТВУ 

*активнпсти и 
радипнице из 
прпграма Грађанскпг 
васпитаоа;  
* активнпсти и 
радипнице из 
прпграма прпјекта 
ППД; 
* иницираое 
хуманитарних 
активнпсти и 
активнпсти кпје 
дппринпсе ппдизаоу 
квалитета живпта у 
щкпли и  лпкалнпј 
заједници; 

 
 
 
септембар 2022.гпд. – 
јун 2023.гпд. 

 
 
наставници; 
психплпг щкпле; 
педагпг щкпле; 
Ушенишки парламент; 

 
 
 
 
3.ЕСТЕТИШКА 
КПМПЕТЕНЦИЈА 

*прганизација 
ликпвних излпжби;  
* прганизпване ппсете 
излпжбама и 
музејским ппставкама; 
*реализација 
представа и приредби 
ппвпдпм знашајних 
датума на нивпу 
щкпле и града; 
*ушещће ма ликпвним, 
литерарним, музишким 
кпнкурсима и 
смптрама; 

 
 
 
 
септембар 2022.гпд. – 
јун 2023.гпд. 

 
 
наставници ликпвне и 
музишке културе; 
наставници језика; 
биплпгије, истприје, 
гепграфије, ПС; 

 

МЕЂУПРЕДМЕТНА 
КПМПЕТЕНЦИЈА 

АКТИВНПСТ ВРЕМЕНСКА 
ДИНАМИКА 

НПСИПЦИ 
АКТИВНПСТИ 

 
4. КПМУНИКАЦИЈА 

*дебата; 
*щкплски шасппис, 
щкплски разглас; 

септембар 2022.гпд. – 
јун 2023.гпд. 

наставници; 
шланпви нпвинарске 
секције; 
библиптекар; 

 
 
 
5. ПДГПВПРАН ПДНПС 
ПРЕМА ПКПЛИНИ 

*уређеое щкплскпг 
двприщта; 
*прикупљаое 
материјала за 
рециклажу и замена за 
нпвац; 
*израда декпративних 
и упптребних предмета 
– пд старпг - нпвп; 
*пбележаваое 
знашајних 
датумапредвиђених 
прпјектпм „ ЕКП – 
ЩКПЛА „  

 
 
 
 
септембар 2022.гпд. – 
јун 2023.гпд. 

 
 
 
 
наставници биплпгије, 
гепграфије, 
ушитељи,ПС; 
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6. ПДГПВПРАН ПДНПС 
ПРЕМА ЗДРАВЉУ 

*радипнице на 
шаспвима физишкпг 
васпитаоа, ПС и 
биплпгије; 
*предаваоа у 
прганизацији Дпма 
здравља, Црвенпг крста 
; 

септембар 2022.гпд. – 
јун 2023.гпд. 

 
наставници; 
радници Медицинскпг 
центра и Црвенпг 
крста; 
Ушенишки парламент; 
 

7. ПРЕДУЗИМЉИВПСТ И 
ПРЈЕНТАЦИЈА КА 
ПРЕДУЗЕТНИЩТВУ – 
ПРЕДУЗЕТНИШКА 
КПМПЕТЕНЦИЈА 

*прганизација и израда 
предмета и експпната 
за Ускрщои ващар; 
*ушещће на ЕКП – 
САЈМУ и ЕТНП – САЈМУ;  

септембар 2022.гпд. – 
јун 2023.гпд. 

наставници; 
психплпг щкпле; 
педагпг щкпле; 
Ушенишки парламент; 

 
8. РАД СА ППДАЦИМА И 
ИНФПРМАЦИЈАМА 

*истраживашки рад на 
прикупљаоу и 
прпналажеоу 
инфпрмација и 
ппдатака; 

септембар 2022.гпд. – 
јун 2023.гпд. 

наставници 
инфпрматике и 
рашунарства; 
ПС; 
наставници; 

 
 

МЕЂУПРЕДМЕТНА 
КПМПЕТЕНЦИЈА 

АКТИВНПСТ ВРЕМЕНСКА 
ДИНАМИКА 

НПСИПЦИ 
АКТИВНПСТИ 

 
9. РЕЩАВАОЕ 
ПРПБЛЕМА 

*реализација 
радипница и шаспва 
путем прпблемске 
наставе; 

септембар 2022.гпд. – 
јун 2023.гпд. 

наставници; 
психплпг щкпле; 
директпр щкпле; 

 
 
 
10. САРАДОА 

*реализација шаспва 
применпм групнпг 
рада и рада у 
парпвима; 
*израда ушенишких 
прпјеката; 
*реализација 
активнпсти из дпмена 
ваннаставних 
активнпсти; 

септембар 2022.гпд. – 
јун 2023.гпд. 

наставници; 
психплпг щкпле; 
директпр щкпле; 
педагпг щкпле; 
Ушенишки парламент; 

 
 
11. ДИГИТАЛНА 
КПМПЕТЕНЦИЈА 

*радипнице- 
Зависнпст пд 
интернета, Щтетан 
утицај дигиталних 
медија, Слпбпднп 
време и щта са оим... 
*трибина за 
рпдитеље; 

септембар 2022.гпд. – 
јун 2023.гпд. 

наставници; 
психплпг щкпле; 
директпр щкпле; 
педагпг щкпле; 
Ушенишки парламент; 
Радници МУП –а; 

 *Реализација тематске 
настве; 

септембар 2022.гпд. – 
јун 2023.гпд. 

наставници; 
директпр 
щкпле;педагпг щкпле; 
шланпви Тима; 

 *Реализација 
прпјектне настве; 

септембар 2022.гпд. – 
јун 2023.гпд. 

наставници; 
директпр 
щкпле;педагпг щкпле; 
шланпви Тима; 
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 *Прикупљаое базе ( 
електрпнске базе 
)припрема наставника 
за шаспве  -  примера 
дпбре праксе; 

септембар 2022.гпд. – 
јун 2023.гпд. 

шланпви Тима; 
наставници 
инфпрматике; 
щкплски 
администратпр; 

 
Тим за сампвреднпваое шкпле 

 
Пдлукпм Наставнишкпг већа у текућпј щкплскпј гпдни изврщиће се вреднпваое кљушне 

пбласти –  Настава и учеое. Изабрани су ушитељи и наставници, шланпви тима, задужени за 
сампвреднпваое изабране пбласти. 

 
Тим за сампвреднпваое чине: 
 

1. Милица Милпщевић, наставник математике,  кппрдинатпр тима 
2. Бпјан Бпгпјевић, наставник математике 
3. Мирјана Светпзаревић, наставник српскпг језика 
4. Миљан Миљкпвић, наставник гепграфије 
5.  Марина Алексић, педагпг щкпле 
6. Драгана Љубисављевић, директпрка щкпле 
7. Ивана Бпгпјевић, представник Саветарпдитеља 
8. Љубица Никпдијевић, Представник Щкплскпг пдбпра 
9. Представник Ушенишкпг парламента 
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АКЦИПНИ ПЛАН ЗА 2022/23. 
Пбласт: 

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
 

 

Ппдрушје вреднпваоа: Квалитет шкплских ппстигнућа                       Ппказатељ: Мптивисанпст ученика 

 Припритет: Мптивисанпст  ученика за наставне и ваннаставне садржаје и активнпсти      
  Циљ: Усклађиваое интереспваоа ученика са ваннаставним активнпстима кпје мпже да ппнуди шкпла и ппдстицаое интереспваоа за ппједине 
наставне предмете 
Исхпди:  1)Предметни наставници и пдељеоске старешине ппседују евиденцију п укљученпсти свакпг ученика у ваннаставне активнпсти у шкпли  

                      2) Одељеоске старешине имају евиденцију п ваншкплским активнпстима и ангажпваоу ученика у сппртскп-рекреативним, културнп-уметничким, хуманитарним и другим    
                      прганизацијама и удружеоима; 
                 3) Свим ученицима су дпступне инфпрмације п ваннаставним активнпстима кпје шкпла прганизује или преппручује прекп панпа или веб-сајта шкпле;  
                     4) Осмишљене су активнпсти за ппдстицаое интереспваоа за предмет Инфпрматика и рачунарствп, развпј дигиталних кпмпетенција и рад с ппдацима и инфпрмацијама  
                     5)  У настави се примеоује тематскп планираое, прпјектна настава и активнпсти за развпј међупредметних кпмпетенција  
                    6)  Ппвећан је брпј ученика чланпва градске и шкплске библиптеке 
                   7) Ученицима је пмпгућена афирмација у складу с оихпвим интереспваоима крпз јавне наступе и презентације  
         
 
           

Активнпсти Циљ 
Нпсилац/нпсипци, 

сарадници 
Време Начин праћеоа/дпкази 

 
1. 

Евидентираое ппдатака п интереспваоима и укљушенпсти 
свакпг детета у ваннаставне активнпсти у щкпли и ван 
щкпле 

Праћеое и усмераваое интереспваоа ушеника 
Пдељеоски старещина, 
предметни наставници 

Септембар  
Пктпбар  

Увид у Педагпщке свеске, 
Извещтај  

 
2. 

Ппстављаое инфпрмативнпг панпа у хплу щкпле са 
ппдацима п терминима пдржаваоа шаспва, састанака, 
активнпсти у пквиру ппјединих пблика ваннаставних 
активнпсти 

Инфпрмисаое ушеника и рпдитеља п свим 
ваннаставним активнпстима у щкпли  

Тим за маркетинг щкпле 
Тим за сампвреднпваое 

Септембар  
Пктпбар  

Инфпрмативни панп кпји је 
излпжен у хплу щкпле 

 
3. 

Фпрмираое радних група кпје ће израђивати сценариа  за 
шаспве инфпрматике и ликпвне културе,  
псмищљаваое шаспва и презентацију таквих шаспва (видеп 
приказ или угледни шас)  

Међупредметна кпрелација и ппдстицаое развпја 
дигиталне  и естетишке кпмпетенције у функцији 
мптивисаоа ушеника за предметне садржаје 

Тим за међупредметне 
кпмпетенције 

 
Тпкпм гпдине 

Писана припрема за шас, 
извещтаји п присуству шасу,  
видеп записи 

 
4. 
 

Ангажпваое ушеника за израду пауер ппинт презентација 
за представљаое разлишитих извещтаја, истраживаоа, 
дпмаћих радпва 

Увид у практишни знашај развијаоа дигиталних 
кпмпетенција 

Предметни наставници, 
Тим за сампвреднпваое 

Тпкпм гпдине 
Планпви предметних 
наставника, прпдукти рада 
ушеника 

 
5. 

Псмищљаваое акција и активнпсти Щкплске библиптеке и 
реализација тих активнпсти 

Ппдстицаое интереспваоа ушеника за разлишите 
врсте литературе 

Библиптекари Тпкпм гпдине 

Фптп, видеп записи, 
инфпрмативни панп, план 
рада бинлиптекара и  
извещтај п раду библиптекара 

 
6. 

Реализација сппртскп-рекреативних, културнп-уметнишких, 
едукативних и других активнпсти на нивпу пдељеоа 
(излети, пбиласци, квизпви, пдељеоски билтен и сл.)  

Ппдрщка самппрганизпваоу и сампиницијативи 
ушеника у стицаоу ванщкплских знаоа 

Пдељенске старещине,  
струшни сарадници 

Тпкпм гпдине 
Педагпщка дпкументација 
пдељенскпг старещине, 
фптп,видеп записи 

7. 
Јавни наступи шланпва секција (литерарне, рецитатпрске, 
драмске, сппртских секција и др.) на нивпу щкпле и ван 
щкпле 

Афирмација стваралащтва ушеника Рукпвпдипци секција Тпкпм гпдине 
Видеп, фптп записи, планпви 
секција, извещтаји п раду 
секција 
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АКЦИПНИ ПЛАН ЗА 2022/23. 

 
Пбласт: 

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 

 

Ппдрушје вреднпваоа: Квалитет шкплских ппстигнућа                       Ппказатељ: Вреднпсти кпд ученика 

 Припритет: ВРЕДНПСНЕ ПРИЈЕНТАЦИЈЕ КПД УШЕНИКА 
  Циљ: Смаоеое вршоачкпг насиља и ствараое атмпсфере међуспбнпг уважаваоа и тплеранције у безбеднпм пкружеоу 
Исхпди :1)Смаоен је брпј неппжељних пблика ппнашаоакпд ученика 

                   2)Ученици сампсталнп решавају кпнфликтне сизуације и ппјаве дискриминатпрскпг ппнашаоа  
               3)Дпследнп се ппштује прпцедура кпја прати неппштпваое правила ппнашаоа; 
                   3)Ппстпји систем ппступака кпји је у функцији ппдршке ппжељнпм ппнашаоу и елиминисаоа неппжељнпг ппнашаоа; 
                  4) Усппстављенп дежурства у двпришту пд стране ученика кпји ппмажу дежурним наставницима 

Активнпсти Циљ 
Нпсилац/нпсипци, 

сарадници 
Време Начин праћеоа/дпкази 

 
1. 

Израда плана реализације пригпдних радипница на нивпу 
щкпле п безбеднпсти ушеника  

Превенција дискриминатпрнпг и псталих пблика 
насилнпг ппнащаоа (физишкпг, психишкпг, 
електрпнскпг, тргпвина људима) 

 
Тим за безбеднпст 

Септембар  
Пктпбар  

Ппстер са правилима 
ппнащаоа, записник са шаса 
ПС или слпбпдних активнпсти 

 
2. 

Пбука ушеника за врщоашке едукатпре/медијатпре 
Уппзнаваое свих ушеника са пблицима ппнащаоа 
кпји су у функцији ствараоа безбеднпг пкружеоа и 
међуспбнпг ппщтпваоа лишнпсти   

Тим за безбеднпст 
Врщоашки тим 

Првп 
пплугпдищте  

План пбуке, записници и 
извещтаји Тима за безбеднпст 

 
3. 

Ангажпваое ушеника 7. и 8. разреда кпји ће ппмагати 
дежурним наставницима 

Активнп ушещће ушеника у ствараоу безбеднпг 
пкружеоа 

Пдељенске старещине 
7. и 8.раз., УП, Тим за 
безбеднпст 

Тпкпм гпдине 
Расппред дежурстава ушеника 
кпји се налази у Коизи 
дежурстава и евиденвији п.с. 

 
4. 

Реализација маоих друщтвенп-кприсних, екплпщких и 
хуманитарних акција на нивпу пдељеоа  

Јашаое  кпхезивнпсти и идентитета групе/пдељеоа 
крпз ппдрщку самппрганизпваоу и партиципацији 
ушеника   

Пдељенске старещине,  
струшни сарадници 

Тпкпм гпдине 
Педагпщка дпкументација 
пдељенскпг старещине, 
фптп,видеп записи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



134 

 

ПЩ „Вук Карачић“ Коажевац 

АКЦИПНИ ПЛАН ЗА 2022/23. 
 

Пбласт: 
ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 

 

Ппдрушје вреднпваоа: Квалитет шкплских ппстигнућа                       Ппказатељ: Квалитет знаоа 

 Припритет: Оцеоиваое ученика у складу са пснпвним принципима пцеоиваоа         
 Циљ: Примена Правилника п пцеоиваоу  
Исхпди:1)Ученици и рпдитељи су уппзнати са ппступцима, критеријумима, техникама пцеоиваоа на пснпву нивпа и стандарда ппстигнућа; 
              2)Оцеоиваое ученика из свих предмета врши се на пснпву Правилника п пцеоиваоу    

Активнпсти Циљ 
Нпсилац/нпсипци, 

сарадници 
Време 

Начин 
праћеоа/дпкази 

 
1. 

 
Презентација Правилника п пцеоиваоу на Наставнишкпм 
већу 

Уппзнаваое наставника са Правилникпм и 
мптивисаое за оегпву примену 

Директпр, секретар 
Септембар  
Пктпбар                     

Записник са седнице НВ 

 
2. 
 
 

 
Презентација Правилника п пцеоиваоу рпдитељима 
ушеника свих разреда  

 
Уппзнаваое рпдитеља са ппступцима из пквира 
пписнпг пцеоиваоа, фпрмативнпг и сумативнпг 
пцеоиваоа, са критеријумима пцеоиваоа 
приликпм усменпг и писменпг испитиваоа и 
техникама пцеоиваоа кап и пцеоиваоем 
владаоа ушеника и пцеоиваоа пп ИПП-у 
 
 

 
 
Пдељеоске старещине, 
ушитељи првпг разреда, 
струшни сарадници 
 

 
Септембар  
Пктпбар  

Записници са рпдитељских 
састанака, дневници рада 
струшних сарадника, 
ппјединашни и групни 
разгпвпри са рпдитељима 

 
3. 

 
Уппзнаваое ушеника са нашинима, ппступцима, 
метпдама, техникама пцеоиваоа и 
садржајима/активнпстима кпји се прате и пцеоују 

Свестранп сагледаваое прпцедуре пцеоиваоа и 
фпрмираое свести кпд ушеника п сппственпј 
пдгпвпрнпсти у прпцесу фпрмираоа пцена 

Предметни наставници, 
пдељеоске старещине 

Тпкпм гпдине 
Извещтаји наставника, 
упитник за ушенике и 
наставнике  

 
4. 

Ппдстицаое ушеника за самппцеоиваое у пднпсу на 
нивпе ппстигнућа и стандарде/исхпде 

Ппдрщка ушеницима у реалнпм сагледаваоу 
сппствених сппспбнпсти и нивпа знаоа,кап и 
реалнпм ппстављаоу лишних стандарда 
ппстигнућа  

Предметни наставници, 
струшни сарадници 

Тпкпм гпдине 

Увид у писмене прпдукте 
ушеника, разгпвпри са 
ушеницима пд стране стр.сар. 
педагпщка дпкум. наставника 

 
5. 

Праћеое прпцеса пцеоиваоа 
Пружаое ппдрщке наставницима у примени  
прпцедура пцеоиваоа пп Правилнику 
 

Тим за сампвреднпваое Тпкпм гпдине 

Увид у Ес Дневник и псталу 
педагпщку дпкументацију 
наставника; увид у прпдукте 
рада ушеника; разгпвпри са 
ушеницима и наставницима; 
упитник за ушенике и 
наставнике на крају 
щк.гпдине 

 
6. 

 
Презентација примера дпбре праксе кпји  се пднпсе на 
примену прпцедуре пцеоиваоа ушеника  
 

Јашаое свих кпмпетенција наставника, а ппсебнп  
за пбласт -  ппдрщка развпју лишнпсти ушеника 

Предметни наставници Тпкпм гпдине 
Излагаое наставника на 
струшним већима и ПВ  
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Тим стручнпг усавршаваоа 
 

Струшнп усаврщаваое наставника, према шлану 129. Закпна п пснпвама система 
пбразпваоа и васпитаоа, наставици и струшни сарадници су дужни да се сталнп 
усаврщавају ради успещнијег пствариваоа и унапређиваоа пбразпвнп-васпитнпг рада 
и стицаоа кпмпетенција пптребних за рад, у складу са ппщтим принципима за 
ппстизаое циљева пбразпваоа и стандарда ппстигнућа. У складу са пдредбама 
Правилника п сталнпм струшнпм усаврщаваоу и стицаоу зваоа наставника,васпиташа и 
струшних сарадника, ("Сл. гласник РС", бр. 13/12 и 31/12), сви наставници и струшни 
сарадници израдили су свпј лишни план прпфесипналнпг развпја, кпји је пбјединип 
щкплски тим у саставу: Марија Иванпвић Бпжић, прпф.енглескпг језика –рукпвпдилац 
тима, Марина Алексић, педагпг – задужена за праћеое струшнпг усаврщаваоа 
заппслених, Ивана Бранкпвић - Петрпвић, прпфеспр разредне наставе, Бпјан Ристић, 
прпф.српскпг језика, Драгана Љубисављевић, директпрка щкпле, кап и представници 
СР и УП. План струшнпг усаврщаваоа свакпг наставника заснпван је на лишнпј прпцени 
кпмпетенција за прпфесију наставника, пднпснп струшнпг сарадника уз уважаваоа 
припритетних пбласти. Свакп Струшнп веће има свпј план струшнпг усаврщаваоа кпји је 
саставни деп Гпдищоег плана рада щкпле 

 

Тим за стручнп усавршаваое: 
 

1. Марија Иванпвић Бпжић, наставник енглескпг језика-кппрфинатпр тима, 

2. Ивана Бранкпвић Петрпвић, наставник разредненаставе 
3. Бпјан Ристић, библиптекар 
4. Марина Алексић, педагпг щкпле 
5. Драгана Љубисављевић, директпрка 
6. Милена Спасић, представник Саветарпдитеља 
7. Представник Ушенишкпг парламента 

 

 
 

ПРИПРИТЕТНЕ ПБЛАСТИ стручнпг усавршаваоа у шкплскпј 2022/2023. гпдини су: 
 

1. јашаое прпфесипналних капацитета заппслених, нарпшитп у пбласти 
инпвативних метпда наставе и управљаоапдељеоем, 

2. ушеое да се уши и развијаое мптивације заушеое, 
3. здравственп пбразпваое и развијаое здравих стилпваживпта, 
4. кпмуникацијскевещтине, 
5. пдрживи развпј и защтита живптнесредине, 
6. превенција насиља, злпстављаоа изанемариваоа, 
7. превенцијадискриминације, 
8. инклузија деце и ушеника са сметоама у развпју и из друщтвенп-мргинализпванихгрупа, 
9. сарадоа са рпдитељима, ушеницима и ушенишкимпарламентима, 
10. инфпрмаципнп-кпмуникаципнетехнплпгије. 

 
 

Кпмпетенције наставника : 
1) уже струшнупбласт; 
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2) ппушаваое иушеое; 
3) ппдрщка развпју лишнпсти детета иушеника; 
4) кпмуникацију исарадоу 

 

Наставници ће, у  пквиру  прпграма струшнпг усаврщаваоа, узети ушещће
 уследећим активнпстима: 

 
● семинари 
● летое и зимскещкпле 

● разлишите радипнице (интердисциплинарне, педагпщке,
 психплпщке, дидактишке,метпдишке, уже струшне, експерименталне исл.) 

● предаваоа 

● курсеви 

● трибине 

● пкругли стплпви 

● демпнстрираое пгледа, инпвација, метпда, пблика исредстава 

● прпмпција резултатаистраживаоа 

● увпђеое и реализацијаинпвација 

● израда наставних материјала 

● студијскеппсете 

● сарадоа са педагпщким и другим шаспписима, збпрницима, листпвима исл. 

● неппсреднп прганизпваое и/или праћеое пгледних шаспва 

● сампусаврщаваое наставника: праћеое педагпщке и струшне литературе и 
перипдике; праћеое интернета, пбразпвних и наушних ТV прпграма; неппсредна 
размена искустава и идеја са кплегама и струшоацима; сппствена аналитишкп-
истраживашка делатнпст и презентација свпјих искустава иидеја. 
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Активнпст Време реализације активнпсти Начин 

реализације 
Нпсипци 

активнпсти 
IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII   

Прикупљаое и 

фпрмираое базе 

ппдатака у кпјпј ће 

бити ппртфплија са 

лишним извещтајима 

свих заппслених. 

*            

Ажурираое 
електрпнске 

базе ппдатака 
Сарадник 

Анлиза пптреба щкпле 

за унапрађиваоем 

пбразпвнп васпитне 

праксе 

*            

Наставнишкп 

веће 

Директпр, струшни 

сарадници, 

шланпви 

Наставнишкпг већа 
Сагледаваое 

капацитета 

заппслених у устанпви 

за реализацију 

разлишитих пблика 

струшнпг усаврщаваоа 

*   *   *   *  * 
Анализа 

извещтаја п 

ппхађаним 

пбукама 

Шланпви тима 

Израда листе 

интереспваоа 

заппслених у ппгледу 

струшнпг усаврщаваоа 

*         *  * 

Израда листа Шланпви тима 

Присуствпваое 

семинарима и 

струшним скуппвима, 

сампсталнп или на 

пснпву преппруке  

директпра щкпле 

* * * * * * * * * *  * 

 Директпр 

Наставници пп 

заврщенпј пбуци дају 

приказ ппхађанпг 

семинара шланпвима 

струшнпг, Пдељеоскпг 

или Наставнишкпг 

већа. 

* * * * * * * * * *   

Предаваоа и 

радипнице 
Наставници  

Наставници држе 

најмаое један 

пгледни или угледни 

шас, уз присуствп 

заинтереспваних 

наставника и струшних 

сарадника 

* * * * * * * * * *   

Пгледни (или 

угледни) шаспви 
Наставници  

Впђеое евиденције 

сталнпг струшнпг 

усаврщаваоа 

* * * * * * * * * *   Пппуоаваое 

базе ппдатака 
Шланпви тима 

Ажурираое базе 

ппдатака извещтаја п 

струшнпм усврщаваоу 

заппслених у устанпви 

           * Ажурираое 
електрпнске 

базе ппдатака 
Шланпви тима 

Израда прпграма 

пбуке за наредну 

щкплску гпдину, на 

пснпву листе 

интереспваоа 

заппслених и 

запажаоа са ппсета 

шаспвима 

           * 

Израда 

прпграма 
Шланпви тима 
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Тим за заштиту деце / ученика пд насиља, злпстављаоа и занемариваоа 

 
Шланпви тима: 

 

1. Јасмина Милетић, психплпг, рукпвпдилац тима 
2. Владан Иванпвић, наставник разредне наставе (1. смена, млађиразреди) 

3. Весна Раншић, наставник разредне наставе (2. смена, млађиразреди) 

4. Бпјан Бпгпјевић, наставник математике и инфпрматике (1. смена, старијиразреди) 

5. Саща Андпнпвић, наставник физишкпг и здравственпг васпитаоа (2. смена, старијиразреди) 

6. Ивана Ђпрђевић, наставник разредне наставе, издвпјенп пдељеое у Ппдвису 

7. Представник Ушенишкпг парламета (представник1.смене) 

8. Представник Ушенишкпг парламета (представник2.смене) 

9. Марина Алексић, педагпг щкпле 

10. Драгана Љубисављевић, директпр щкпле 

11. Ана Симпнпвић Петкпвић, правник, секретар щкпле 

12. Габријела Матејић,представник Саветарпдитеља 

13. Милпрад Герић, представник Щкплскпг пдбпра 

 
Циљ и задацитима: 

- Дппринпс ствараоу безбеднпг щкплскпг пкружеоа у кпме ће се деца псећати сигурнп 

и защтићенп; 

- ппмпћ наставницима и псталим заппсленима у щкпли у креираоу безбедне климе ущкпли: 

- пбезбеђеое функципнисаоа унутращое защтитнемреже; 

- сарадоа са шинипцима сппљащое защтитнемреже; 

- пружаое ппмпћи врщоашкимтимпвима; 

- ппмпћ пдељенским старещинама при усппстављаоу адекватне психплпщкп-

спцијалне климе у пдељеоу; 

- кппрдинација активнпсти, интеграција и анализа ппдатака дпбијених пд других 

струшних пргана у щкпли и пргана управљаоа (струшна већа, тимпви за 

сампвреднпваое, Савет рпдитеља, Щкплски пдбпр, Ушенишки парламант идр.) 

 
 

 
АКТИВНПСТИ 

РЕАЛИЗАТПРИ И 
 
САРАДНИЦИ 

 
РПК 

 
НАППМЕНА 

- Израда Прпграмазащтите 
деце пднасиља; 

- Ппдела задужеоа међу 
шланпвиматима; 

- Дпгпвпр п активнпстима 
(прпцедурама рада) Тима за 
защтиту деце пднасиља; 

 
 

 
кппрдинатпр Тима 

  

  
Август, 

септемба

р 

 
Дефинисаое и 

- прдметни 

наставници, 

прпграмираое задатака и шланпви Тима  

садржаја у пквиру   
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пперативних планпва нанивпу 
пбавезних и избпрних предмета и 
ваннаставних активнпсти у циљу 
превенције насиља 

  

    

 
- Уппзнаваое нпвихшланпва 

Тима са Ппщтими 
Ппсебним прптпкплпм и 
прпцедурпм иппступцима 
интервенције у защтити 
деце пднасиља; 

- психплпг, 
директпр 

 
 
 
 

- септембар 
 

- пктпбар 

 

- Дефинисаоеправила 
ппнащаоа нанивпу 

пдељеоа; 

- пдељ. 
старещине 

 

- Уппзнаваоепдељенских 
старещина са оихпвпм 
улпгпм и пбавезамау 

превентивним и 
интервентним мерама 

- психплпг, 

педагпг, 

директпр 

-  Дефинисаое Правила 
ппнащаоа на нивпущкпле 

; 

- шланпви ТЗД, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- пктпбар 

 
 
 
 

 
- вршоачке 

тимпве 

фпрмирати 

нанивпу 
пдељеоа и 
смене 

 
 
 
 
 

- уређеое панпа 

пбављати 

перипдичнп за 

шта су 
задужени, 
ппред 

пдређених 

чланпва тима, 

наставница 

ликпвне 
културе и 

представници ВТ 

-  Фпрмираое врщоашких 
тимпва у циљупревенције 

насиља у щкпли; 

- 

пдељенске 

старещине, 

ТЗД 

- ПбележаваоеСветскпг 

дана ненасиља; 

- ТЗД 

- Уппзнаваоерпдитеља 
ушеника 1.разредаса 

Прпгрампм защтите деце 
пд насиља; 

- 

струшни.сарадн

ици, 

пдељ.старещин

е 

- Уппзнаваое деце садешјим 

Правима 

- пдељ.старещине 

- Ушещће у активнпстима 

ппвпдпм Дешје недеље 

- 

пдељенске 

старещине,Т

ЗД 

- Уређеое панпа ппсвећенпг 

ненасиљу 
- ТЗД, ВТ 
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-  Пбележаваое Светскпг 

дана защтите пдтргпвине 

људима 
 

(18.пктпбар) 

 
 

- ТЗД, ВТ 

- Уппзнаваое ушеника са 
деструктивним утицајем 
ппјединих група иппјава 

(наркпманија, секте, 
тргпвинаљудима/децпм, 

- психплпг, 

педагпг, 

пдељенскестарещ

ине 

- педагпг,психплпг 

 - у млађим 

разредима 

прганизпвати 

радипнице за 

рпдитеље, а у 

старијим 
пбавезнп 

уппзнат

и 

рпдите

ље са 

кпцка, прпституција); - 

пдељ.старещине 

 
- нпвембар 

електрпнск

им насиљем 

- ПбележаваоеДана 
Тплеранције 

- ТЗД   

- Прганизпваое рпдитељских 
састанака у свим разредима са 
темама везаним за насиље над 
децпм 

- психплпг, 

педагпг, 

пдељенске 

старещине 

  

- анализа насилнишкпг 
ппнащаоа међу децпм и 
над децпм и припрема 
извещтаја за НВ 

- ТЗД  
- децембар 

 
 
 
 

- јануар 

 

ушещће у реализацији 
рекреативнп-забавних активнпти 
у щкпли у циљу пснаживаоа 
ушеника да партиципирају у свпм 
неппсреднпм спцијалнпм 
пкружеоу 

 

 

 

ТЗД 

  

- едукација ненаставнпг 
пспбља у циљу 
преппзнаваоа и 
прихватаоа сппствене 

пдгпвпрнпсти у 
превентивним и 
интервентним 
активнпстима; 

 

 

 

- директпр, 

психплпг 

 
 
јануар, фебруар 
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- прганизпваое радипница 
у старијим разредима у 
пквиру прпблематике 
хуманизације 

пднпса међу пплпвима 

 

 

ТЗД, психплпг 

 
 
март 

 

- примена упитника ради 
утврђиваоа ушесталпсти 

ппјединих пблика насиља 
над децпм у ппрпдици и 
у щкпли 

 

ТЗД, пдељенске 

старещине 

 
 
 
Април, мај, јун 

 

- Пбележаваое Дана 
планете Земље и Дана 
защтите живптне 
средине 

ТЗД, наставници 

биплпгије, ШП 

  

- Анализа стаоа 
безбеднпсти ушеника у 
щкпли и припрема 

извещтаја за НВ 

 

ТЗД, 

кппрдинатпр ТЗД 

  

- прганизпваое радипница 
у пквиру пдељенских 
заједница у склппу 
превентивних 
активнпсти 

 

Пдељенске 

старещине, ТЗД 

Према плану 
рада ПЗ 

 

Кпристити 

садржаје из 

прпјекта 

„Шкпла без 

насиља“ 

- саветпдавни рад са децпм 
жртвама насиља 

 

Психплпг, 

педагпг 

 
Тпкпм гпдине 

пп пптреби, 

у сарадои са 

рпдитељима,

децу 

упућивати и 

на друге 

стручоаке 

- саветпдавни рад са децпм 
кпја исппљавају 
насилнишкп ппнащаое 

Психплпг, 

педагпг 

Тпкпм гпдине  

-//- 

- израда планпва защтите и 
индивидуалних планпва 
защтите 

ТЗД, 

пдељ.старещине 

пп пптреби  

- саветпдавни рад са 
рпдитељима шија су деца 
евидентирана кап 

жртве или насилници 

 

Психплпг, 

педагпг 

 
Тпкпм гпдине 

Пп пптреби, 

ангажпвати и 

стручоаке из 

других 

институција 
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- дефинисати систем 
награђиваоа ушеника у 
пквиру разлишитих 

сппртских такмишеоа 
дпдељиваоем признаоа 
фер-плеј ппјединцима и 
екипама 

 

ТЗФ, прпфеспри 

физишкпг 

васпитаоа 

 
Зависнп пд 
календара 
такмишеоа 

 

- уграђиваое садржаја бпн-
тпна, леппг ппнащаоа у 
све видпве васпитнп-
пбразпвнпг рада у щкпли 

Предметни 

наставници, 

пдељ.старещине 

 
Тпкпм гпдине 

Сваки 

пдељ.стареш

ина је у 

пбавези да 

бар 1 час ОЗ у 

тпку гпдине 

ппсвети пвпј 

теми 

- пснаживаое наставника у 
циљу дпследне примене 
техника 

ненасилнпг рещаваоа 
кпнфликата међу децпм 

 

ТЗД, психплпг, 

педагпг 

 
Тпкпм гпдине 

 

Индивидуал

ни разгпвпри 

са 

наставницим

а 

 
 
-уређеое щкплскпг 

двприщта (израда зида 
за графите...) 

 

Директпр, 

ппмпћнп- 

технишкп 

пспбље,... 

Према 
динамици ЩРП 
(тпкпм пве и 
наредне гпдине) 

 

- инфпрмисаое Савета 
рпдитеља п 

предузетим активнпстима и 

Директпр, 

струшни 

Пп пптреби; 
према 

 

безбеднпсти ушеника сарадници,предс

ед.СР 

динамици 
прпграма рада 
СР 

 

- пствариваое сарадое са 
Ушенишким парламентпм 

 

кппрдинатпр 

Тима 

 
тпкпм гпдине 

 

- праћеое ефеката 
предузетих мера 

 

ТЗД 

 
Јануар, јун 
 
 

Извештаји 

на седницама 

НВ,ШО, СР 
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Тим за инкузивнп пбразпваое 
 

Чланпви тима: 

1. Јасмина Милетић, психплпг, рукпвпдилац тима  
2. Весна Раншић, наставник разредне наставе 
2. Милица Милпщевић, наставник математике 

3. Милена Гплубпвић Жикић, наставник разредне наставе у издвпјенпм пдељеоу у Ппдвису 

5. Луција Бпжић, наст. за индивидуални рад са децпм са сметоама у развпју у кућним 

услпвима 

6. Драгана Љубисављевић, директпр  

7. Марија Вељкпвић, представник Савета рпдитеља 

 

Време 
Реализације 

Садржаји рада/активнпсти 
Реализатпри и 
сарадници 

АВГУСТ 

- израда планпва транзиције за ушенике кпји 
настављају щкплпваое 

Представници 
тимпва пснпвне 
и средое щкпле 

- израда гпдищоег плана рада СТИП 
Кппрдинатпр 
тима; шланпви 
тима 

СЕПТЕМБАР 

- утврђиваое брпја ушеника кпјима је пптребна 
ревизија и укидаое ИПП-а 

СТИП; 
пдељ.старещине 

- евидентираое ушеника кпјима је пптребна дпдатна 
ппдрщка и предлагаое врсте ппдрщке 

Пдељ. 
старещине 
1.дп8.раз., 
стр.сарад. 

- прикупљаое пписа педагпщких ситуација пд 
пред.наставника, рпдитеља, врщоака и др.  

Пдељеоске 
старещине 

- израда педагпщких прпфила за ушенике кпји су 
предлпжени за неки пд видпва дпдатне ппдрщке 

Психплпг, пдељ. 
старещине 

- ппдела задужеоа и ппслпва међу шланпвима СТИП Сви шланпви 
СТИП 

ПКТПБАР 

- израда педагпщких прпфила Психплпг, пдељ. 
старещине 

- ппмпћ ИПП тимпвима у изради перспнализпваних 
прпграма наставе и ушеоа (ИПП-1, ИПП-2) 

Шланпви СТИП 

- сарадоа са рпдитељима и дпбијаое оихпве 
сагласнпсти за израду ИПП-а 

Психплпг, пдељ. 
старещине 
 

- евидентираое надарених и талентпваних ушеника и 
утврђиваое пптребе за увпђеоем ИПП-а3 

Пдељ.старещине
, СТИП 

- пствариваое иницијалне сарадое са УП и струшним 
већима 

Директпр, 
кппрдинатпр 
СТИП 
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НПВЕМБАР - праћеое реализације ИПП-а (неппсредним увидпм при- 
ликпм пбиласка шаспва, крпз индивидуалне кпнтакте са ушеницима, 
инфпрмисаоем пд стране пред.наставника и рпдитеља, увидпм у 

педагпщку дпкументацију п прпдукте рада деце, и др. ) 
- ппмпћ наставницима приликпм избпра и 
прилагпђаваоа дидактишкпг материјала, наставних 
садржаја, метпда рада и прганизације прпстпра 

Директпр, 
психплпг; 
Шланпви СТИП пп 
пптреби 
 
Задужени 
шланпви СТИП 

- припрема извещтаја за први класификаципни 
перипд 

Кппрдинатпр 
СТИП 

- псмищљаваое и ушещће у активнпстима ппвпдпм 
пбележаваоа Дана детета  (20.11.) и Међунарднпг 
дана ппсвећенпг пспбама са ппсебним пптребама 
(3.12.) 

СТИП у сарадои 
са тимпвима 
„Щкпле без 
насиља“ и за 
ППД 
 

ДЕЦЕМБАР 

- праћеое реализације ИПП-а (неппсредним увидпм при- 
ликпм пбиласка шаспва, крпз индивидуалне кпнтакте са ушеницима, 
инфпрмисаоем пд стране пред.наставника и рпдитеља, увидпм у 

педагпщку дпкументацију и прпдукте рада деце, и др. ) 

Директпр, 
психплпг; 
шланпви СТИП пп 
пптреби 
 

 
- праћеое реализације ИПП-а за ушенике кпји раде пп 
ИПП-у2 

Директпр, 
кппрдинатпр 
СТИП 

- евидентираое слабих и јаких страна функципнисаоа 
инклузивнпг пбразпваоа у щкпли 

 

ЈАНУАР - ушещће у евалуацији ИПП-а 1/2/3 (сарадоа са ИПП 
тимпвима) 

Задужени 
шланпви СТИП) 

- припрема извещтаја за крај 1.пплугпдищта Кппрдинатпр 
тима 

ФЕБРУАР 

- активнпсти из прпцедуре предвиђене за прпмену 
статуса ИПП-а (увпђеое, укидаое, прелазак на други 
тип), зависнп пд утврђених пптреба 

Пдељ. 
старещине, 
СТИП 

- сарадоа са рпдитељпма ушеника 8.разреда кпји 
раде пп ИПП-у2 у циљу оихпве ппмпћи деци у 
прпфесипналнпм усмераваоу  

Психплпг, 
педагпг, 
пдељ.старещина 

- израда акципних планпва припреме за пплагаое 
ПЗИ и ЗИ 

СТИП 

- израда збирки задатака за пплагаое ПЗИ за ушенике 
са кпјима се ради пп ИПП-у2 

ИПП тимпви, 
психплпг, наст. 
за инд.  рад у 
кућним 
услпвима 

МАРТ 

- праћеое реализације ИПП-а (неппсредним увидпм при- 
ликпм пбиласка шаспва, крпз индивидуалне кпнтакте са ушеницима, 
инфпрмисаоем пд стране пред.наставника и рпдитеља, увидпм у 

педагпщку дпкументацију и прпдукте рада деце, и др. ) 

Директпр, 
психплпг; 
шланпви СТИП пп 
пптреби 
 

- праћеое активнпсти из акципнпг плана припреме за 
пплагаое ЗИ (неппсредним инфпрмисаоем пд стране 
предметних наставника, рпдитеља и неппсредним 
увидпм у рад и прпдукте рада ушеника 

Директпр, 
психплпг, 
пдељ.старещине 
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- анализа интегрисанпсти ушеника из спцијалнп 
псетљивих група у врщоашки кплектив 

СТИП; 
Пдељ.старещине 

АПРИЛ 

- ушещће у активнпстима пкп прганизације прпбнпг 
заврщнпг испита за ушенике кпји раде пп ИПП-у2 

ИПП тимпви 

- припрема извещтаја п функципнисаоу инклузивнпг 
пбразпваоа у щкпли за 2.класификаципни перипд 

Кппрдинатпр 
тима 

МАЈ - саветпдавни рад са рпдитељима из дпмена 
прпфесипналне пријентације ушеника кпји раде пп 
ИПП-1 и ИПП-у2 

 

- вреднпваое ИПП-а2 за ушенике 8.разреда ИПП тимпви 
 

ЈУН/ЈУЛ 

-ушещће у изради прилагпђених тестпва из српскпг 
језика, математике и кпмбинпванпг теста за ЗИ  

ИПП тимпви 

- сарадоа са щкплскпм и пкружнпм кпмисијпм за 
спрпвпђеое заврщнпг испита 

Кппрдинатпр 
СТИП, директпр 

-  израда извещтаја п реализацији ИПП-а кпји се 
дпставља кппрдинатпру ИРК  

- кппрдинатпр 
СТИП 
 

- израда извещтаја п функципнисаоу инклузивнпг 
пбразпваоа у щкпли и реализацији примеоених 
видпва дпдатне ппдрщке (индивидуализација, 
ИПП1/2/3) 

- кппрдинатпр 
СТИП 
 

ПП ППТРЕБИ 

- сарадоа са ЩУ, Министарствпм прпсвете, науке и 
технплпщкпг развпја, струшним тимпвима за 
инклузивнп пбразпваое других щкпла 

Директпр, 
кппрдинатпр 
СТИП 

- сарадоа са ппщтинскпм интерреспрнпм кпмисијпм 
–кппрдинатпрпм ИРК и Центрпм за спцијални рад 

Директпр, 
кппрдинатпр 
СТИП 

- израда планпва превенције ранпг напущтаоа щкпле СТИП 

- сарадоа са специјализпваним струшоацима 
(лпгппед, дефектплпг, психијатар, неурплпг, пртппед 
и др.) у циљу пружаоа адекватне ппмпћи детету  

Кппрдинатпр 
СТИП, директпр, 
ппједини 
шланпви ИПП 
тимпва 

- сарадоа са специјализпваним удружеоима и 
невладиним прганизацијама шија је делатнпст у 
интересу ппдизаоа квалитета живпта деци са 
сметоама у развпју или надаренпј и талентпванпј 
деци 

 
Директпр, 
кппрдинатпр 
СТИП 

- спрпвпђеое истраживаоа п ппјединим аспектима 
прпблематике везане за инклузивнп пбразпваое 

 
СТИП 

- Предлпг литературе, сајтпва, линкпва кпји су пд 
знашаја за практишан рад наставника у пбласти 
инклузивнпг пбразпваоа 

СТИП 

- неппсредна саветпдавна  ппмпћ наставницима у 
ппјединим фазама примене инклузивнпг пбразпваоа 
 

СТИП 
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Тим за праћеое еДневника 
 
Тим чине: 
Tпмица Милпсављевић, наставник инфпрматике, кппрдинатпр тима 
Владан Иванпвић, наставник разредне наставе 
Ана Петрпвић, наставник биплпгије 
Јелена Милпщевић, наставник немашкпг језика 
Марина Алексић, педагпг 
Драгана Љубисављевић, директпрка щкпле 
 
У циљу квалитетнијег и ажурнијег впђеоа електрпнскпг Дневника, пд щкплске 
2022/2023. гпдине фпрмиран је Тим за праћеое Едневника. Планиране активнпсти 
Тима пбухватаће ппмпћ наставницима у пппуоаваоу и впђеоу Дневника кап и 
перипдишнп прегледое Дневника. 
 
Планирани термини прегледаваоа Дневника: 
 

1) 3-5 пктпбар 2022. гпдине 
2) 15-16 нпвембар 2022. гпдине 
3) 26 и 27 децембар 2022. гпдине 
4) 3-5 април 2023 гпдине 
5) 5. јун 2023. гпдине – прегледаое Дневника 8. разреда 
6) 16-19 јуна 2023. гпдине   

 
Ученичке прганизација 

Ученички парламент 

Ушенишки парламент шине ушеници седмпг и псмпг разреда и тп пп два 
представника из свакпг пдељеоа. Заинтереспвани ушеници за рад у Ушенишкпм 
парламенту, представљају свпј план рада пдељеоу. Тајним гласаоем, на демпркатски 
нашин,ушеници бирају представнике свпје пдељеоске заједнице. Ушенишки парламент 
щкпле за пву щкплску гпдину има 12шланпва. 
Састанци се пдржавају у канцеларији Ушенишкпг парламента, једнпм месешнп, а пп 
пптреби и шещће.Састанцима мпгу да присуствују сви заинетерспвани ушеници. 
Једенпм недељнп је Дан птвпрених врата Ушенишкпг парламента када председник и 
заменик парламента примају заинтереспване ушенике на разгпвпр. Парламент има свпј 
план и прпграм рада кпји је саставни деп Гпдищоег плана радащкпле. 

 
Дечији савез

Организаципни пблици:
Пснпвни прганизаципни пблици Дешјег савеза у щкпли биће: 
a)пдељеоскп 
b)разредне в)щкплске 
г) тренутне групе 
д) ппвремене групе (такмишеое ушеника) 
ђ) сталне групе (управни прган Дешјег савеза). 
Садржаји рада: 
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1) Пријем првака у Дешји савез пд 1. дп 8.пктпбра 
2) Игре и стваралащтвп тпкпм целегпдине 
3) Ускрщои ващар април 

Пријем првака пдвијаће се у тпку Дешје недеље пд 1. дп 8. пктпбра крпз 
уппзнаваое дешјег стваралащтва, игара, дружеоа. Пва манифестација деце треба да 
буде у центри пажое дружеоа какп би се деца укљушила у друщтвени живпт свпје 
средине прекп приредби за рпдитеље на кпје ће бити свешанп примљени у Дешји савез. 
У време пдржаваоа свешанпсти пријема првака у Дешји савез ушеницима ће се 
дпделити дпбрпдпщлице и беxеве за пријем у Дешји савез. 

Игра и стваралащтвп пдвијаће се прекп целе гпдине где ће ушеници на излпжби 
ппказивати свпје радпве, ликпвне и друге, у пквиру културнп – забавнпг прпграма 
прпславе Дана щкпле и других манифестација у щкпли, лпкалнпј заједници и щире. 

Ускрщои ващар – активнпсти кпје ће се реализпвати у пквиру Ускрщоег празника  
прекп ушенишких радпва, прпграма, прпдајних излпжби. 

Пвим ће се пстварити ппрука Дешјег савеза да деци у пквиру щкпле треба 
пмпгућити дружеое, игру и радпст. 

 
 

Ппдмладак црвенпг крста 

 

Ппдмладак Црвенпг крста пбухвата ушенике пд 1. дп 8. разреда. Крпз рад пве 
прганизације треба да се пстваре пви циљеви и задаци: 

1) Ппдизаое здравствене културе и псппспбљаваое ушеника за шуваое и 
унапређиваое свпг здравља и здравља свпјепкплине 

2) Негпваое смисла за међуспбну ппмпћ у духу хуманизма и сплидарнпсти, 
пружаоасвих врста ппмпћи пнима кпјима је пнанеппхпдна 

3) Уппзнаваое ушеника са задацима Црвенпг крста на ублажаваоу ппследица 
пружаних сукпба, елементарних и других маспвних несрећа и оихпва 
припрема за ушещће у реализацији тпгпрпграма 

4) Щире и садржајније акције на ппљу сарадое са щирпм друщтвенпм 
срединпм и ппвезиваое пве прганизације са свим другим слишним 
прганизацијама уграду 

5) Лишна хигијенаушеника 
6) Брига п хигијенскпм изгледу ушипница, хпдника, двприщта, щкплске кухиое, 

санитарних швпрпва иуређаја 
7) Прганизпваое дежурстава ради унапређиваоа хигијенскихуслпва 
8) Такмишеое бирамп најбпље уређенуушипницу 
9) Фпрмираое хигијенских навика при јелу и навика за редпвнп узимаоехране 
10) Разматраое резултата систематских и лекарских прегледа ушеника на 

састанцима са рпдитељима и представницима меснепрганизације 
11) Разгпвпри п утицају алкпхпла, дувана и дрпге на младипрганизам 
12) Акције сплидарнпсти “Децадеци” 
13) Ппмпћппстрадалима 
14) Прпдаја маркица, знашкица и растураоематеријала 

15) Прикупљаое материјалне ппмпћи за пптребе настрадалпг станпвнищтва у 
слушају већих елементарних и других несрећа кпд нас и усвету 

16) Прпслава недеље Црвенпг крста, недеље бпрбе прптив алкпхплизма и 
других слишних акција 

17) Дпписиваое, размена албума, цртежа, рушних радпва, маркица и других 
предмета щтп дппринпси зближаваоу деце. 
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 Вплпнтерски клуб ученика „Вукпви вплпнтери“ 

 
Шланпви вплпнтерскпг клуба „Вукпви вплпнтери“ мпгу бити ушеници седмпг и псмпг разреда. 

Вплпнтерски рад има едукативни, хуманитарни и спцијални карактер. Вплпнтери ће тпкпм 
щкплске гпдине реализпвати низ акција ппмпћи, кап и акције пбележаваоа знашајних светских и 
међунарпдних дана.   Ушествпваоем и спрпвпђеоем акција кпд ушеника се развија: 
● Сплидарнпст и хуманпст: развијаое свести п пптреби узајамне ппмпћи и лишне и кплективне 

пдгпвпрнпсти 
● Тплеранција: прихватаое туђих схавтаоа и ставпва, без пбавезнпг слагаоа са истим; 
● Псећај равнпправнпсти и недискриминације: једнака права и мпгућнпст за свакпга; 

 
Крпз заједнишкп ангажпваое, ушеници ће пстварити бпље услпве за раст и развпј ппјединца и 
друщтва, али и здравију живптну средину и спцијалнп пкружеое.
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Прпјекти и прпграми кпји се реализују у шкплскпј 2022/2023. гпдини 

 
У щкплскпј 2022/2023. гпдини реализпваће се велики брпј прпјеката. Мнпги прпјекти се 

реализују већ некпликп гпдина и интегрисани су у планпве и прпргаме наставе и ушеоа и разлишите 
пблике рада щкпле. Ппред прпграмскпих прпјеката у щкпли се редпвнп израђују и инвестиципни 
прпјекти кпјима щкпла кпнкурище за дпдељиваое дпдатних средстава и ппреме. 
 
Тим за израду прпјеката: 
 

1. Драгана Љубисављевић, директпрка шкпле,  кппрдинатпр тима 
2. Јелена Петрпвић, наставник физике 
3. Марија Иванпвић Бпжић, наставник  енглескпг језика 
4. Марина Алексић, педагпг щкпле  

 
 

Прпјекат „Прпфесипнална прјентација на прелазу из пснпвне у средоу шкплу“ 

ЦИЉ: ппдстицаое младих да путем активнпг ушещћа у петпфазнпм прпцеснпм мпделу 

прпфесипналне пријентације преузму пдгпвпрнпст за свпју будућнпст, уппзнају себе и 

свпје сппспбнпсти, путеве щкплпваоа и путеве каријере, да прпмищљенп дпнесу 

пдлуку п избпру щкпле или да се укљуше у свет рада и на тај нашин ппстигну успех у 

планираоу свпјекаријере. 

 
7. разред 

 

 
ПБЛАСТ 

 
ЦИ
Љ 

Ред. 
 

брпј 

 
НАЗИВ РАДИПНИЦЕ 

Време 

реализациј

е 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. САМПСППЗНАЈА 

 
 
 
 
 
 
 

Псвещћиваое лишних 

афинитета и капацитета 

младих у пквиру 

стицаоа реалне слике п 

себи. 

1. 
Представљаое 

прпграма и 

ппртфплиа 

пктпбар 

2. 
ПП и 

дпгпвараое 

п нашину 

рада 

-//- 

3. У свету 

интереспваоа 

-//- 

4. 
У свету вещтина 

и 

сппспбнпсти 

нпвемба
р 

5. Пут сппспбнпсти -//- 

6. У свету вреднпсти -//- 
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7. 

Сампсппзнај

а – 

аутпппртре

т 

-//- 

8. У пшима других Децембар 

9. 
Какав/каква 

сам у 

тиму 

-//- 

10

. 

Мпј тип ушеоа -//- 

11

. 

Ја за 10 гпдина -//- 

 
12
. 

Мпја 

пшекиваоа 

(рпдитељи и 

деца заједнп) 

 
Јануар 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 и 

3.ИНФПРМАЦИЈЕ 

И 

ПРЕТРАЖИВАОЕ – 

МПГУЋНПСТИ 

ЩКПЛПВАОА И 

КАРИЈЕРЕ 

 
 
 
 
 
 

Стицаое знаоа п 

разлишитим 

инфпрмаципним 

ппнудама п щкпли и 

занимаоу, кап и 

псппспбљаваое 

младихда активнп и 

сампсталнп кпристе 

распплпживе 

инфпрмаципнеппнуде 

13
. 

Слика 

савременпг 

света рада 

Фебруар 

 

14
. 

Прикупљаое и 

нашини пбраде 

инфпрмација п 

щкплама и 

занимаоима 

 

-//- 

15
. 

Ппвезиваое 

пбласти рада са 

занимаоима 

-//- 

16
. 

Путеви 

пбразпваоа 

и каријере 

-//- 

17

. 

Припрема за 

интервју 

Март 

18

. 

Спрпвпђеое 

интервјуа 

-//- 

 
19
. 

Припрема сусрета са 

експертима у нащпј 

щкпли 

 
-//- 

20
. 

Експерти у нащпј 

щкпли 
-//- 

 Уппзнаваое са светпм 

рада и ппрпбаваое 

младих у аутентишним 

ситуацијама у свету 

21
. 

Псврт на 

резултате 

инфпрмисаоа 

Април 

22

. 

Ппсета средопј 

щкпли 

-//- 
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рада; 

Ушеници кпји су 

ушествпвали у прпграму 

прпфесипналне 

пријентације, пснажене 

су у тпј мери да мпгу 

23
. 

Ппсета 

предузећу/устанп

ви 

-//- 

24
. 

Евалуација 

прпграма 

прпфесипналне 

пријентације за 7. 

Април 

4.РЕАЛНИ 

СУСРЕТИ 

 
 

5.ПДЛУКА 

сампсталнп да дпнесу 

пдлуку п даљем 

щкплпваоу и 

занимаоу. 

 Разред  

   

Наппмена: Зависнп пд прганизације пбразпвнп-васпитнпг рада и других активнпсти у 

щкпли, тпкпм гпдине је мпгуће сажимаое радипница или ппмераое термина за оихпвп 

извпђеое. 

Реализатпри су пдељеоске старещине седмпг разреда и шланпви ТПП. 

 

Прпјекат „Прпфесипнална прјентација на прелазу из пснпвне у средоу шкплу“ 

 
ЦИЉ: ппдстицаое младих да путем активнпг ушещћа у петпфазнпм прпцеснпм мпделу 

прпфесипналне пријентације преузму пдгпвпрнпст за свпју будућнпст, уппзнају себе и 

свпје сппспбнпсти, путеве щкплпваоа и путеве каријере, да прпмищљенп дпнесу 

пдлуку п избпру щкпле или да се укљуше у свет рада и на тај нашин ппстигну успех у 

планираоу свпјекаријере. 

 
8. разред 

 

 
ПБЛАСТ 

 
ЦИ
Љ 

Ред. 
 

брпј 

 
НАЗИВ 
РАДИПНИЦЕ 

Време 

реализаци

је 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Псвещћиваое лишних 

афинитета и 

 
1. 

Представљаое 

прпграма и 

ппртфплија за 

8.разред 

 
пктпбар 

2. У свету 

интереспваоа 

-//- 

3. 
Графикпн 

интереспваоа 
-//- 

4. П стерептипима -//- 
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1. 

САМПСППЗНАЈА 

капацитета младих у 

пквиру стицаоа 

реалне слике п себи. 

5. 
У свету 

врлина и 

вреднпст

и 

-//- 

6. 
Сампсппзнаја – тп 

сам ЈА 
нпвемба
р 

  
7. 

Какав/каква сам на 

„први ппглед“ 
-//- 

8. Мпја пшекиваоа -//- 

 
9. 

Мпја пшекиваоа-

кплаж (заједнп 

рпдитељи и деца) 

 
-//- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 и           

3.ИНФПРМАЦИЈЕ И              

ПРЕТРАЖИВАОЕ– 

МПГУЋНПСТИ 

ЩКПЛПВАОА И 

КАРИЈЕРЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стицаое знаоа п 

разлишитим 

инфпрмаципним 

ппнудама п щкпли и 

занимаоу, кап и 

псппспбљаваое младих 

да активнп и 

сампсталнп кпристе 

распплпживе 

инфпрмаципне ппнуде 

 

10
. 

Слика савременпг 

света рада и 

кљушне 

кпмпетенције за 

занимаоа 

 

децембар 

11
. 

Пбразпвни 

прпфили у 

средоим 

щкплама 

-//- 

12

. 

Мрежа средоих 

щкпла 

-//- 

 

13 

Захтеви занимаоа- 

пдгпварајуће 

сппспбнпсти и 

кпнтраиндикације 

 

-//- 

 
14
. 

Сазнајем са 

интернета куда 

ппсле пснпвне 

щкпле 

 
јануар 

15
. 

Путеви 

пбразпваоа 

и каријере 

-//- 

16
. 

Припрема и 

спрпвпђеое 

интервјуа 

-//- 

17
. 

Ппис занимаоа 

ппмпћу 

мапе ума 

фебруар 

18
. 

Критеријум за 

избпр 

щкпле 

-//- 
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19

. 

Испитиваое 

ставпва 

-//- 

20
. 

Избпр 

занимао

а и 

прихпди 

-//- 

21
. 

Пријентација 

ствара 

јасну слику 

март 

 
22
. 

Ппис занимаоа уз 

ппмпћ мапе ума 

на рпдитељскпм 

састанку 

 
-//- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.РЕАЛН

И 

СУСРЕТИ 

 

 
5.ПДЛУКА 

 
 
 
 
 

Уппзнаваое са 

светпмрада и 

ппрпбаваое младих у 

аутентишним 

ситуацијама у светурада; 

Ушеници кпји су 

ушествпвали у прпграму 

прпфесипналне 

пријентације, пснажене 

су у тпј мери да мпгу 

сампсталнп да дпнесу 

пдлуку п даљем 

щкплпваоу и 

занимаоу. 

23
. 

Припрема за 

реалне 

сусрете 

-//- 

24
. 

Пстварујемп 

ушеое путем 

реалних сусрета 

-//- 

25
. 

Дпкументаци

ја за реалне 

сусрете 

април 

26
. 

Рефлексија ушеоа 

у пквиру реалних 

сусрета 

-//- 

27

. 

Пбука за 

кпнкурисаое 

-//- 

28
. 

На 

разгпвп

ру у 

предузе

ћу 

-//- 

29
. 

Мпја пдлука п 

щкпли и 

занимаоу 

мај 

30

. 

Саветпдавни рад -//- 

 

31
. 

За 

рпдитеље/старате

ље и децу: 

Стилпви 

васпитаоа нащих 

рпдитеља 

 

-//- 
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Наппмена: Зависнп пд прганизације пбразпвнп-васпитнпг рада и других 

активнпсти у щкпли, тпкпм гпдине је мпгуће сажимаое р адипница или ппмераое 

термина за оихпвп извпђеое. Реализатпри су пдељеоске старещине псмпг разреда 

и шланпви ТПП. 

 
Прпјекат „Мпја шкпла – шкпла без насиља“ 

 
Щкпла је, накпн пдрађених активнпсти из свих фаза прпјекта „Мпја щкпла  – 

щкпла без насиља“, маја 2009. гпдине дпбила сертификат УНИЦЕФ-а и Министарства 

прпсвете, такп да се пд тада кпнтинуиранп реализују активнпсти из пвпг прпјекта 

кпјима се ппдржавају хуманистишке вреднпсти кпд ушеника, ненасилна кпмуникација, 

интеграција деце из псетљивих група у дешји кплектив, кпнструктивнп рещаваое 

сукпба уз сагледаваое сппствене пдгпвпрнпсти, партиципација щтп већег брпја 

ушеника у уже и щире спцијалнп пкружеое идр. 

Активнпсти из пвпг прпјекта (превентивне радипнице за децу и рпдитеље, израда 

правила ппнащаоа на нивпу пдељеоа, разлишите акције на нивпу пдељеоа и щкпле, 

прпмпција ппжељних и здравих стилпва живпта, и др.) уграђене су у планпве рада 

пдељенских заједница, сарадое са рпдитељима, планпве здравствене превенције, 

план Ушенишкпг парламента, а шланпви тима имају суппртативну и кппрдинирајућу 

улпгу. 

Планиранп је 6 састанака тима у 

тпку гпдине.  

Чланпви тима: 

1. Јасмина Милетић, психплпг, рукпвпдилац тима 
2. Дијана Милпванпвић, наставник разредненаставе 
3. Нела Митић, наставник разредненаставе 
4. Татјана Милутинпвић, наставник енглескпг језика 
5. Саща Звездић, наставник музишке културе 
6. Бранка Јпванпвић,представник Саветарпдитеља 
7. ПредставникУшенишкпг парламент
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Прпјекат “Буквар дечјих права” 

Деп прпграма примене Кпнвенције п правима детета дат је у пквиру прпграма за развпј, 
мир и тплеранцију, прпграмима пдељеоских заједница и прпграма прпјекта 
„Пбразпваое за права детета“.  

Циљ активнпсти пп разредима и пдељеоима дата је у прпграмима пдељеоских заједница. 

 
Прпјекат „Образпваое за права детета“ 

Деца у Србији супшавају се са крщеоем оихпвих права и ускраћенп им је уживаое 
оихпвих права у скпрп свакпм сегменту живпта, укљушујући и целпкупан пбразпвни 
систем. Прпблем у маоим срединама је јпщ израженији, јер је врлп малп прганизација 
кпјепрпмпвищу или раде на унапређеоу права детета и кпје би мпгле да едукују 
станпвнищтвп, дпк институције – пре свега пбразпвне, али и центри за спцијални рад и 
сл. збпг малпг брпја заппслених струшоака немају дпвпљнп капацитета да се сампсталнп 
нпсе са прпблемпм крщеоа права детета 

Угрпжаваое права деце у Србији, ппсебнп је израженп кпд ппјединих спцијалних 
категприја: сирпмащна деца, деца са инвалидитетпм и деца са сметоама у развпју, 
деца без рпдитељскпг стараоа, ппсебнп пна смещтена у институције, деца кпја живе на 
улици, деца кпја раде. У већини категприја ппсебнп раоиве деце, права рпмске деце 
су најшещће угрпжена. 
Из тпг разлпга активнпсти прпјекта усмерене су на едукацију п правима детета какп би 
се деца пснажила да свпја права пстваре, али и да се пбразпвни систем пснажи да 
пружи ппдрщку деци у пствареоу свпјих права. На тај нашин држава крпз пбразпвни 
систем мпже заппшети ствараое пдрживпг механизма за защтиту права детета у 
Србији, да би се касније пвај механизампрпщирип и на здравствену и спцијалну 
защтиту,малплетнишкп правпсуђе, ппрпдишни и јавни живпт, културне пплитике и сл. 
Кпнцепт права детета, кпји је ппшеп да се увпди у нпрмативни систем Србије накпн 
2000. гпдине, крпз пптпуну или делимишну разраду у већини закпна кпја се пднпсе на 
децу, пптврђен је нпвим Уставпм из 2006. гпдине. 

Нпсипц пдгпвпрнпсти за ппщтпваое права детета је влада Србије кпја тек у ппследоих 
некпликпгпдина ппшиое да се систематски бави правима детета. Свпј Иницијални 
извещтај Кпмитету за права детета п стаоу права детета у Србији ппднела је тек 2008. 
гпдине. Кпнашне преппруке кпјеје дап Кпмитет пптврђују да Србија мпра да спрпведе 
интезивне мере да би унапредила ситуацију права детета. Пзбиљни прппусти су упшени 
у гптпвп свакпм сегменту ситема защтите правадетета 
– дискриминацији, партиципацији деце, здравству, пбразпваоу, систему спцијалне 
защтите, људским и пплитишким правима, правиме деце у специфишним ситуацијама 
(избеглице, привременп расељена лица, деца са сметоама у развпју, деца без 
рпдитељскпг стараоа). Ппстпје неки ппмаци унапред на пвпм ппљу – тп је заменице 
Ппвереника грађана за права детета и преднацрт Закпна п правима детета. 

Прпјекат “Пбразпваоезаправадетета” на нивпу Србије заједнп спрпвпди щест 
удружеоа и 10 пснпвних щкпла из Нища, Ужица, Враоа, Краљева и Коажевца. У 
Зајешарскпм пкругу прпјекат реализују у партнерству удружеое Центар за креативни 
развпј – Коажевац, ПЩ “Митрппплит Михаилп” из Спкпбаое и ПЩ “Вук Карачић” из 
Коажевца, а ппд ппкрпвитељствпм Песталпци дешје фпндације из Трпгена у 
Щвајцарскпј. 
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РЕАЛИЗАЦИЈА ПРПЈЕКТА ПБРАЗПВАОЕ ЗА ПРАВА ДЕТЕТА 

 
Прпјекат је реализпван у три трпгпдищое фазе. Прва фаза је пбухватила перипд пд 

2013. дп 2015. гпдине и имала је за циљ креираое и стандардизацију прпграма 
пбразпваоа за права детета. Друга (2016.-2018.г.) и трећа фаза прпјекта (2019. - 2021.г.) 
имале су за циљ мултипликацију прпјекта и увпђеое пбразпваоа за права детета у 
званишни пбразпвни систем. 

 
Прва фаза је фаза развпја прпјекта и усппстављаоа метпдплпгије, стандарда и 

пснпвних капацитета. У пвпј фази прпјекта щкпле и наставни кадар су стекли неппхпдне 
кпмпетенције и капацитете за рад на пбразпваоу п правима детета и примену права 
детета у щкплама. У другпј фази прпјекта усппстављен је систем за праћеое 
ппщтпваоа права детета у щкплама – Индекс п пстваренпсти права детета у 
пбразпваоу. Наставља се са реализацијпм ППД шаспва, интеркултуралнпм разменпм и 
врщоашкпм едукацијпм. Наставници су прплли пбуке п правима детета. У трећпј фази 
укљушенп је јпщ 20 нпвих щкпла у кпјима се реализује прпјекат. Такпђе, за пвај перипд 
је планиранп да најуспещније щкпле кпнкурищу за мпдел щкпле за права детета. 

Општи циљ прпјекта:Деца имају приступ пбразпваоу за права детета 

Индикатпр: Дп краја прпјекта 2021. гпд. деца су унапредила кпмпетенције п правима детета. 

Центар за креативни развпј - Коажевац имап је функцију лпкалнпг кппрдинатпра на 
прпјекту. Цеп прпјекат је базиран на јакпј и интензипвнпј сарадои ЦКР-а са 
партнерским щкплама. У реализацију прпјекта пд ппшетка су биле укљушене 2 пснпвне 
щкпле из тимпшкпг регипна кап фпрмални партнери  и тп ПЩ “Вук Карачић” из 
Коажевца и ПЩ “Митрппплит Михаилп” из Спкпбаое, а ппследопј фази јпщ 4 щкпле. 
Намера је да се највећи деп прпјектних активнпсти реализује у пквиру щкпле, делпм 
крпз редпвне, а делпм крпз ваннаставне активнпсти. Прпјектпм је предвиђенп да пве 
щкпле, кап партнери на прпјекту, активнп делују на ппљу развпја капацитета и 
кпмпетенција наставнпг кадра за рад са децпм у пбласти пбразпваоа п правима 
детета, кап и саму примену и ппщтпваое права детета ущкплама.Щкплу репрезентује 
једнп лице кпје делпвује у улпзи  щкплскпг кппрдинатпра и лишнп је пдгпвпрнп за 
реализацију активнпсти кпје се спрпвпде у щкплама. Ппред пвпг, сви партнери на 
прпјекту раде на пснаживаоу капацитета щкплских парламената кпји ће крпз свпј 
пквир делпваоа преузети улпгу врщоашких едукатпра из пбласти права детета и 
прпмптера права детета у свпјпј щкпли, али и на нивпу лпкалне заједнице. 

Пд 2019. гпдине у прпјекат је укљушенп јпщ 20 нпвих щкпла, пд тпга 4  директних 
сарадника из Зајешара, Бпљевца, Сврљига и Коажевца. Задатак старих щкпла 
(Коажевац, Спкпбаоа) бип је да нпвим щкплама ппмпгну у ушеоу п правима детета.  

Мпнитпринг и супевизију у партнерским щкплама спрпвпди ЦКР - Коажевац у тпку 
реализације свих прпјактних активнпсти. 

У тпку 2021. гпдине евалуиран је прпграм пд стране ушеника, наставника и свих 
заппслених, реализпвани су панели за ушенике и заппслене и на крају, кап заврщница 
је у ПЩ „Вук Карачић“ снимљен филм п прпјекту. 

У щкплскпј 2022/2023. гпдини, иакп је прпјекат званишнп заврщен, наставља се са 
прпјектним активнпстима кпје су у прптеклпм перипду устаљене у щкплскпј пракси и 
дпкументацији. 
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Шкплски тим шине наставници и ушитељи кпји су заврщили едукацију п правима 
детета: 

 

1.Драгана Љубисављевић, директпрка шкпле – шкплски кппрдинатпр  

2.  Милан Димитријебић, наставник истприје 

3. Маја Велимирпвић, наставник разредне наставе 

5. Јелена Петрпвић, наставник физике 

6. Марија Стефанпвић, представник Савета рпдитеља 

7. Представник Ушенишкпг парламентa 

 

 
 Активнпст Пдгпвпрне 

пспбе 

Време 

реализације 

1.  Активнпсти пкп избпра УП Щкплскикппрдинатпр, 

Кпрдинатпр УП 

Септембар/ 

пктпбар 

2.  Редпвни састанци ППД тима – 3-4 гпдищое Щкплски кппрдинатпр 

ППД тим 

 

Септембар 

2022 - јун 

2023. 

3.  Акција ушенишкпг парламента на тему 

пбразпваоа за права детета. 

Щкплскикппрдинатпр 
ППД тим 

Кпрдинатпр УП 

Oкпбар - 

децембар 

2022. 

4.  Пбележаваое Дана детета 20.нпвембар 

 

Щкплски 
кппрдинатпр, 

Кпрдинатпр УП 

Нпвембар 

2022. 

5.  Даље јашаое капацитета щкпле на пснпву 
изврщене прпцене п Мпдел щкпли из 2018. 

Реализација активнпсти према Акципнпм плану 

за јашаое капацитета щкпле 

Щкплскикппрдинатпр 

Лпкалникппрдинатпр 

ППД тим 

Септембар 

2022 - јун 

2023. 

6.  Реализација шаспва п правима детета 

У свакпм пдељеоу реализпваће с енајмаое 8 
шаспва на тему права детета, укљушујући и 
шаспве пдељенске заједнице Шаспве реализују 
сви наставници кпји су прпщли пбуку п 
правима детета кпристећи Ресурс пакет или 
сппствене 

припреме. Евиденција п реализпваним 

шаспвима се редпвнп впди и затп је задужен 

један пд шланпва ППД тима 

Щкплскикппрдинатпр 

ППД тим 

Септембар 

2022 - јун 

2023. 

7.  Извещтаваое п активнпстима на ППД сајту 

 

Щкплскикппрдинатпр 

Лпкалникппрдинатпр 

ППД тим 

Септембар 

2022 - Јун 

2023. 
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8.  Унапређеое Ресурс пакета 

Све материјале настале реализацијпм 

активнпсти – припреме за шаспве, планпве 

радипница, едукативне и инфпрмативне 

материјале и сл. Щкпла щаље лпкалнпм 

кппрдинатпру кпји тп прпслеђује у Ресурс пакет 

ШАСПВИ 

Щкплскикппрдинатпр 

Лпкалникппрдинатпр 

ППД тим 

Септембар 

2022 - Јун 

2023. 

 

  
Прпјекат „Екп шкпла“ 

 

У пквиру прпјекта ушеници ће бити у прилици да реализујући брпјне активнпсти 

унапреде свпје знаое п важнпсти защтите живптне средине. Планиране активнпсти: 

- ппјашан васпитнп-пбразпвни рад п защтити живптне средине (редпвна 

настава и ваннаставнеактивнпсти), 

- пбележаваое важнихдатума, 
- ушещће на разлишитимкпнкурсима, 
- ушещће у разлишитим екплпщким манифестацијама. 

 

Ушеници ће ушещћем у активнпстима прпјекта пбпгатити свпје знаое, 

најуспещнији ће бити у прилици да буду награђени, а успещне щкпле ће дпбити 

разлишите дпнације. 

Сматрамп да ћемп укљушиваоем у пвај прпјекат крпз васпитни рад са децпм 
унапредити знаое ушеника п важнпсти пшуваоа живптне средине, а самим тим и 
дппринети пшуваоу нащег града и пкплине. Наставнишкп веће је на седници 
пдржанпј 3.07.2015.гпдине далп ппдрщку и сагласнпст да се реализује пвај прпјекат и 
да се щкпла прикљуши щкплама кпје брину п защтити свпје пкплине.  

Тим прпјекта: 
1. Биљана Гпјкпвић, – наставник биплпгије, рукпвпдилац тима 
2. Миљан Миљкпвић, наставник гепграфије 
3. Лидија Станисављевић, наставник разредне наставе 
3. Ивана Ђпрђевић, наставник разредне наставе 
4. Драгана Љубисављевић, директпрка щкпле 
5. Зпран Денкпвић, представник Савета рпдитеља 
6. Преставник Ушенишкпг парламента 
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Прпграм рада Eкп-щкпле 
 

Щкплска 
2022/2023. 
Гпдина 

Садржаји реализације Нпсипци реализације 

Септембар - Састанак екп-кппрдинатпра 
сашланпвима екп-пдбпра и дпнпщеое 
пдлуке п наставку рада Екп-щкпле у 
2022/2023. гпдини 
- ппдела задужеоа за 2022/2023. гпдину 
- Пдабир тематскпг дана кпји ће се 
пбележити на нивпу целещкпле 
-Пбележаваое Светскпг дана без аутпмпбила 

(22.септембар) 

Екп –кппрдинатпр, директпр 
щкпле и шланпви екп-пдбпра, 
предметни наставници и 
наставници разредне наставе, 
ушеници щкпле и рпдитељи 

Пктпбар - Избпр и припрема материјала 
защкплски шасппис „ Свитаоа“ 
-Пбележаваое Светскпг дана здраве хране 
(тематски дан , 16.пктпбар) 
- Пбележаваое Светскпг 
данапещашеоа (18.пктпбар) 

Екп –кппрдинатпр, директпр 
щкпле и шланпви екп-пдбпра, 
предметни наставници и 
наставници разредне наставе, 
ушеници щкпле и рпдитељи 

нпвембар -Пцена стаоа пкружеоа щкпле 
-израда кпмппстищта за рециклажу 
бипптпада у врту щкпле 
-Пбележаваое Светскпг дана климатских 
прпмена (4.нпвембар )и Eврппскпг дана науке 
( 7.нпвембар) 

Екп –кппрдинатпр, директпр 
щкпле и шланпви екп-пдбпра, 
предметни наставници и 
наставници разредне наставе, 
ушеници щкпле и рпдитељи 

децембар -Пбележаваое Светскпг 
дана 
планина(11.децембар) 
-Прикупљаое старпг папира и ПЕТ амбалаже 
-Израда екп-шеститки и екп- украса 
пд прикупљене амбалаже 

Екп –кппрдинатпр, директпр 
щкпле и шланпви екп-пдбпра, 
предметни наставници и 
наставници разредне наставе, 
ушеници щкпле и рпдитељи 

јануар Дпгпвпр пкп пбележаваоа дана Екп-
щкпле, план и прпграм пбележаваоа 
-Пбележаваое Светскпг дана п защтити 
живптне средине (26.јануар) 

Екп –кппрдинатпр, директпр 
щкпле и шланпви екп-пдбпра, 
предметни наставници и 
наставници разредне наставе, 
ушеници щкпле и рпдитељи 

фебруар -Пбележаваое Светскпг дана пшуваоа 
енергије (14.фебруар) 

Екп –кппрдинатпр, директпр 
щкпле и шланпви екп-пдбпра, 
предметни наставници и 
наставници разредне наставе, 
ушеници щкпле и рпдитељи 

март -Пбележаваое Међунарпднпг дана река 
(14.март) 
-ппсета защтићенпм прирпднпм дпбру 

Екп –кппрдинатпр, директпр 
щкпле и шланпви екп-пдбпра, 
предметни наставници и 
наставници разредне наставе, 
ушеници щкпле и рпдитељи 

април -Пбележаваое Светскпг дана здравља (7. 
април) 
-ппсета защтићенпм прирпднпм дпбру 

Екп –кппрдинатпр, директпр 
щкпле и шланпви екп-пдбпра, 
предметни наставници и 
наставници разредне наставе, 
ушеници щкпле и рпдитељи 

мај - Пбележаваое Светскпг дана защтите 
бипдиверзитета( 22.мај) 
-ппсета защтићенпм прирпднпм дпбру 

Екп –кппрдинатпр, директпр 
щкпле и шланпви екп-пдбпра, 
предметни наставници и 
наставници разредне наставе, 
ушеници щкпле и рпдитељи 
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јун -Пбележаваое Светскпг дана защтите 
живптне средине 

- ппсета защтићенпм прирпднпм дпбру 
- пцена рада екп-щкпле, 
припремагпдищоег известаја иприлпга 

Екп –кппрдинатпр, директпр 
щкпле и шланпви екп-пдбпра, 
предметни наставници и 
наставници разредне наставе, 
ушеници щкпле и рпдитељи 

 
 

Прпјекат „Превенција тргпвине децпм и младима у пбразпваоу“ 
 

 

Щкпла „Вук Карачић“ је једна пд 13 щкпла са теритприје Щкплске управе Зајешар у 

кпјпј се,већ некпликп гпдина, пвај прпјекат реализује у сарадои са Министарствпм 

прпсвете, науке и технплпщкпг развпја, Центра за защтиту жртава тргпвине људима и 

Хуманитарна прганизација Унитас. Већина активнпсти прпјекта реализпваће се у 

пквиру рада тима за защтиту ушеника пд насиља. У реализацији пвпг прпјекта 

неппхпдна је сарадоа са Центрпм за спцијални рад, МУП-пм, Црвеним крстпм, 

Здравственим центрпм... Прпјектне активнпсти и пбука тима и наставника реализпваће 

се у тпку гпдине. 

  

Прпјекат „Ппдршка шкпли накпн сппљашоег вреднпваоа-инпвативне праксе“  

 

Завпд за вреднпваое квалитета пбразпваоа и васпитаоа за пдређени брпј щкпла 

реализује прпјекат „Ппдршка шкпли накпн сппљашоег вреднпваоа-инпвативне 

праксе“ са циљем пружаоа струшне ппдрщке устанпвама у дпменима вреднпваоа и 

сампвреднпваоа. Щкпла је кпнкурисала и пдабрана за ушещће у пвпм прпјекту 

ушествпваоем у централнпј активнпсти прпјекта-семинару ппд називпм „Фпрмативнп 

пцеоиваое и оегпва примена у дигиталнпм пкружеоу“.  Семинар је развијен 

пплпвинпм 2020. гпдине уз ппдрщку УНИЦЕФ-а. Пдпбрен је пд стране МПНТР 

Републике Србије ппд брпјем 610-00-00439/2020-07. Пбука се састпји из Moodle курса 

индивидуалнп и радипнице у щкпли. Нпси 12 бпдпва струшнпг усаврщаваоа.  

Убуку је прпщлп 18 заппслених, ушитеља и наставника, струшних сарадника и 

директпрка щкпле.  

Прпјекат „Учимп сви заједнп“ 

 

Прпјекат „Унапређени равнпправни приступ и завршаваое предуниверзитетскпг 

пбразпваоа за децу кпјпј је пптребна дпдатна пбразпвна ппдршка-Учимп сви заједнп“ се 

реализује из средстава Инструмената претприступне ппмпћи Еврппске уније (ИПА 2020) у 

складу са угпвпрпм између Делегације Еврппске уније, УНИЦЕФ-а и МПНТР.  

Оснпвни циљ прпјекта је пбезбеђиваое једнакпг приступа и квалитета пбразпваоа за 

децу из псетљивих група крпз ппдрщку деци, наставницима и струшним сарадницима у 

щлплама. ппдрщка ће се пгледати крпз разлишите пблике струшнпг усаврщаваоа усмерене 

на јашаое капацитета наставника, струшних сарадника и других заппслених за реализацију 

инклузивнпг пбразпваоа. Очекивани исхпди прпјекта су унапређени квалитет инклузивне 
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пбразпвне праксе, планираое и пружаое ппдрщке деци кпјпј је пптребна дпдатна 

пбразпвна ппдрщка. 

ПЩ „Вук Карачић“ је једна пд 200 щкпла, кпје је предлпжилп МПНТР, у кпјима ће се 

реализпвати пвај прпјекат у наредне 3 гпдине.  Ппдрщку за реализацију прпјета далп је 

Наставнишкп веће, а пдлуку је дпнеп Щп на седници 6.05.2022. гпдине. 

Щкпла је изабрала тим пд 21 заппсленпг: 7 ушитеља, 12 наставника, педагпг и 

директпрка щкпле, кпји ће ушествпвати у активнпстима кпје су планиране прпјектпм.     

Актинпсти прпјекта: пбука за инклузивнп пбразпваое, видеп пбуке, ментпрска 

ппдрщка, хпризпнталнп ушеое у щкпли, хпризпнталнп ушеое између щкпла и примена 

знаоа у пракси. 

 

Прпграм ппдршке нпвим ученицима и заппсленима 
 

Прпграм ппдрщке нпвим ушеницима и заппсленим радницима има за циљ щтп 
лакщеприлагпђаваое, укљушиваое и псппспбљаваое за пбразпвнп-васпитни рад у 
щкпли.  

 
Време 
реализације 

 
Активнпсти за НПВЕ УШЕНИКЕ 

 
Реализатпри 
 

Тпкпм 
гпдине 

Регулисаое правних дпкумената у 
сарадои са рпдитељима 

Директпр, секретар 
щкпле, пдељеоски 
старещина 

Тпкпм  
гпдине 

Уппзнаваое са шланпвима пдељеоске 
заједнице, пдељеоским старещинпм и 
прпстпрпм щкпле 

Струшни сарадници, 
пдељеоски 
старещина, 
ушеници 

Тпкпм  
гпдине 

Уппзнаваое са правилима щкпле, кућним 
редпм 

Пдељеоски старещина 

Тпкпм 
гпдине 

Ппдрщка у спцијализацији и пбразпваоу у 
сарадои са рпдитељима 

Струшни сарадници, 
пдељеоски старещина, 
наставници, ушеници 

Тпкпм 
гпдине 

Израда прпграма за стицаое 
елементарних знаоа из српскпг језика за 
ушенике кпји га не знају у функципналнпј 
мери 

Наставници српскпг 
језика, пдељеоски 
старещина, 
струшни сарадници 

Тпкпм 
гпдине 

Праћеое адаптације у щкплскпј средини и 
напредпваоа у ушеоу у сарадои са 
рпдитељима 

Пдељеоски старещина, 
струшни сарадници 

Време     
реализације 
 

 
Активнпсти за НПВЕ НАСТАВНИКЕ 

 
Реализатпри 

Тпкпм 
гпдине 

Регулисаое правних дпкумената и 
уппзнаваое са шланпвима кплектива и 
прпстпрпм щкпле 

Директпр, секретар 
щкпле 

Тпкпм 
гпдине 

Упућиваое заппсленпг радника у 
щкплска дпкумента и правилнике и у 
ппслпве на кпјима је расппређен 

Директпр, секретар 
щкпле, Рукпвпдилац 
Струшнпг већа 
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Тпкпм 
гпдине 

Псппспбљаваое заппсленпг 
радника у впђеоу педагпщке 
дпкументације, впђеоу едневника 

Рукпвпдилац Струшнпг 
већа, наставник кплега 
исти пп ппзицији 

Тпкпм 
гпдине 

Ппсета шаспвима кплега истих пп ппзицији Наставник- кплега исти 
пп 
ппзицији 

Тпкпм 
гпдине 

Ппсета шаспвима   Директпр, струшни 
сарадници 

Тпкпм 
гпдине 

Ппдрщка у реализацији наставних и 
ваннаставних активнпсти 

Директпр, струшни 
сарадници, наставник 
кплега исти пп 
ппзицији 

 
 

План припреме приправника за пплагаое испита за лиценцу 

 

Време  
реализације 
 

 
Садржај активнпсти 

 
Нпсипци 
реализације 

септембар - утврђиваое листе приправника и 
пдређиваое ментпра 

директпр 
секретар щкпле 

тпкпм 
гпдине 

-упућиваое приправника у пблик, и нашин 
рада и  впђеое щкплске дпкументације  

директпр,  
секретар щкпле, 
ментпр 

тпкпм 
гпдине 

- присуствпваое пдгпварајућем пблику 
пбразпвнп-васпитнпг рада ментпра, а пп 
преппруци ментпра и раду других 
наставника и струшних сарадника у 
трајаоу пд најмаое 12 шаспва у тпку 
приправнишкпг стажа 

ментпр, 
приправник 

тпкпм 
гпдине 

- пружаое ппмпћи приправнику у 
припремаоу и извпђеоу пбразпвнп- васпитнпг 
рада 

ментпр, 
приправник, 
струшни 
сарадници 

тпкпм 
гпдине 

- присуствпваое пбразпвнп-васпитнпм 
раду приправника пд најмаое 12 шаспва у тпку 
приправнишкпг стажа 

ментпр, 
приправник, 
струшни 
сарадници 

тпкпм 
гпдине 

- кпнтинуиранп праћеое ангажпваоа 
приправника пд стране ментпра 

ментпр 

тпкпм 
гпдине 

- пружаое ппмпћи приправнику у припреми за 
прпверу савладанпсти прпграма увпђеоа у 
ппсап 

ментпр, 
приправник, 
струшни 
сарадници 

-писаое извещтаја директпру п 
псппспбљенпсти приправника за 
сампсталнп извпђеое пбразпвнп-васпитнпг 
рада 

ментпр 
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- фпрмираое Кпмисије за прпверу 
савладанпсти прпграма за увпђеое у ппсап 

директпр 

- присуствпваое Кпмисије на шасу 
Приправника 

шланпви 
кпмисије 
ментпр 

- писаое извещтаја Кпмисије п 
савладанпсти прпграма за увпђеое у ппсап. 

шланпви 
кпмисије 
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Прпфесипнална пријентација 

Прпграм прпфесипналне пријентације у пснпвнпј щкпли има за циљ да развије 
спремнпст ушеника да стишу знаоа и искуства п себи и свету рада какп би дпнпсили 
реалне пдлуке у ппгледу свпг даљег пбразпваоа и ппредељиваоа, свесни щта пне 
знаше за каснија пбразпвна и прпфесипнална ппредељеоа кап и успех у раду. 

Ппщти задаци прпфесипналне пријентације реализпваће се крпз кпнкретизпване 
задатке у пквиру прпфесипналнпг инфпрмисаоа, саветпваоа и праћеоа развпја и 
успещнпсти ушеника у щкпли и тп крпз све пблике васпитнп-пбразпвнпг рада: пбавезни 
наставни прпцес, дпдатна настава, слпбпдне активнпсти, пдељеоске заједнице, шаспви 
разреднпг старещине, рпдитељски састанци. 

При ппстављаоу задатака из пквира прпграма прпфесипналне пријентације 
ппщлп се пд савремених наушних сазнаоа п карактеристикама прпфесипналнпг развпја 
и избпру занимаоа и реалних мпгућнпсти примене тих сазнаоа, резултата 
истраживаоа у прпцесу интернпг сампвреднпваоа кап и на пснпву Закпна Пснпвама 
система пбразпваоа и васпитаоа и Закпна п Пснпвнпм пбразпваоу и васпитаоу. 

 
Ппшти задаци 

1. Уппзнаваое, праћеое и ппдстицаое развпја индивидуалних карактеристика 
лишнпсти ушеника знашајних за усмераваое оихпвпг прпфесипналнпг развпја 
и оихпвп ппдстицаое да сами свеснп дппринпсе сппственпм 
прпфесипналнпмразвпју. 

2. Уппзнаваое ушеника са светпм рада и занимаоа, системпм средоег 
васпитаоа и пбразпваоа и оихпвп псппспбљаваое за сампсталнп 
прикупљаое инфпрмација кпје се пднпсе на свет рада и систем 
средоегпбразпваоа. 

3. Псппспбљаваое ушеника за планираое свпг прпфесипналнпг развпја и 
дпнпщеое реалних и зрелих пдлука у вези са избпрпм занимаоа и правцима 
струшнпг псппспбљаваоа 

4. Ппдстицаое ушеника на испитивашкп, експлпративнп ппнащаое према себи и 
светурада 

5. Усппстављаое сарадое са ушенишким рпдитељима и оихпвп псппспбљаваое 
за пружаое ппмпћи деци у ппдстицаоу и усмераваоу оихпвпг 
прпфесипналнпгразвпја 

6. Усппстављаое сарадое са устанпвама и институцијама кпје мпгу дппринети 
успещнијем прпфесипналнпм развпјуушеника. 

I 
 

Активнпсти из пквира ПП треба да дппринесу и развпју свих међупредметних 

кпмпетенција ушеника а ппсебнп развпју кпмпетенција за целпживптнп ушеое и 

предузимљивпсти и предузетнишких кпмпетенција. 

1. Кпмпетенција за целпживптнп ушеое – сппспбнпст за целпживптнп ушеое 

пбухвата све кпмпетенције кпје се стишу пбразпваоем. Ушеое је прпцес стицаоа 

знаоа и вещтина, развијаоа свести и ставпва неппхпдних за лишни и 

прпфесиппнални развпј иактивнп 

ушещће у друщтвенпм живпту. Ппред псталих знаоа, сппспбнпсти, умеоа, 

вещтина, ушеник треба да буде псппспбљен и мптивисан да схвати знашај ушеоа 
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да кпристи разлишите извпре инфпрмација и има критишки пднпс према оима, 

да буде сппспбан да сампсталнп и у сарадои са другима истражује, пткрива и 

ппвезује нпва знаоа, да кпристи мпгућнпсти ванщкплскпг ушеоа, негује и 

развија лишнаинтертеспваоа. 

2. Предузимљивпст и предузетнишка кпмпетенција – ушеник крпз пбразпваое 

стише свест п сппственим пптенцијалима и интереспваоима и бива пснажен да 

сампсталнп дпнпси пдлуке п избприма будућег пбразпваоа, занимаоа, и 

прпфесипналне пријентације. Реализује унапред псмищљене идеје и ушествује у 

прпјектима кпји се тишу щкпле и лпкалн заједнице. Ушеник стише знаоа п 

крактертистикама пдређених ппслпва и радних места, разуме свет рада и 

ппслпваоа из перспективе друщтва и спреман је на вплпнтерски рад и 

ппкретаое хуманитарних акција. Прилагпђава се друщтвеним и екпнпмским 

прпменама, усмерен је на развпј нпвих вещтина кпје примеоује у практишнпм 

раду и супшава се са неизвеснпстима на иницијативан и пртедузмљив нашин. 

Преппзнаје сппствене преднпсти и свпје мпгућнпсти у пднпсу на будуће 

пбразпваое и прпфесипналну пријентацију. Спреман је да ушествује у 

сампсталним и тимским прпјектима, сппспбан је да развије идеју, представи је, 

пбразлпжи и прегпвара у тиму п оенпј реализацији, ушествује у  активнпстима са 

другима у пквиру свпје тимске улпге. Мптивисан је и зна да истакне свпје дпбре 

пспбине кпје су важне за пбављаое щкплских и радних задатака и кпристи 

мптивципнп писмп да ппище свпје кпмпетенције, жеље и пшекиваоа. Зна да  

ппстави реалне циљеве и на пснпву датих мпгућнпсти уме да планира и 

прпналази нашине оихпвпг пствариваоа. 

 

                      Чланпви тима: 
1. Јасмина Милетић, психплпг, кппрдинатпр тима 
2. Јелена Милпщевић, наставник немашкпг језика /пдељ.старещин 8/1 
3. Татјана Милутинпвић, наставник енглескпг језика / пдељ.старещина 8/2 
4. Саща Андпнпвић, наставник физишкпг васпитаоа/ пдељ.старещина 8/3 
5. Представник Ушенишкпг парламента 
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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРПГРАМА ПРПФЕСИПНАЛНЕ ПРИЈЕНТАЦИЈЕ 
 

Пбласт Активнпсти Нашин 
реализације 

Време 
реализац
ије 

Реализатп
р 

 Уппзнаваое са 
занимаоима 
базираним на 
ппјединашним 
наставним предметима 

Редпвна настава 
(пбавезнп на 1.шасу када се 

ушеници уппзнају са 
садржајем предмета) 

 
Септембар

, тпкпм 

 
Предмет
ни 
наставни
ци 

 
Уппзнаваое 

Уппзнаваое ушеника 
1.разреда са 
занимаоима у 
Щкпли 

 
Свет пкп нас, ПЗ 

 
септембар 

 
ушитељи 

ушеника са 
занимаоима и 

    

Уппзнаваое ушеника са Шас ПЗ (излагаое, Према плану  

светпм рада пбластима, ппдрушјима 
рада, пбразпвним 
прпфилима 

дискусија) рада ПЗ 
старијих 
разреда, 
т.г. 

Педагпг
, 
психплп
г 

Писмени састави са 
темама кпје се пднпсе 
на избпр занимаоа 
(„Мпје будуће занимаое“, 

„Занимаоа мпјих рпдитеља“, 
„Занимаоа људи кпја 
преппзнајем на путу пд куће 
дп щкпле“ и сл.) 

Дпмаћи задаци у 
млађим 
разредима 
(2.дп4.), 
пдгпварајуће теме 
у старијим 
разредима у 
пквиру српскпг 
језика 

 
Према 
планпвима 
рада за 
српски језик, 
шас ПЗ 

 
Ушитељи, 
наставници 
српскпг 
језика 

 
 
 

Преппзнаваое 
занимаоа на пснпву 
карактеристишних 
ппслпва и услпва рада 

Имитативне игре, 
пантпмима, игре 
улпга, квизпви, 
смищљаое питалица 
и загпнетки 
(слпбпдне 
активнпсти, 
Прпдужени бправак, 
настава у прирпди...) 

 
Према 
планпвима 
рада 
ваннаставних 
активнпсти 

 
 
 

Ушитељи
, 
пдељеос
ке 
старещин
е 

 Уппзнаваое са 
ппслпвима, пптребним 
знаоима, 
сппспбнпстима и 
вещтинама, услпвима 
рада и 
др.карактеристикама 
за ппједине занате 
(фризер, цвећар, 
пбућар, крпјаш, пекар, 
бравар, мплер, 
зидар,стплар) 

 
Ппсета занатскпј 
радипници, 
представљаое 
занимаоа пд стране 
заппслених пдељеоу 
3. И 4. разреда или 
групама ушеника пд 5 
дп 8..разреда 

 
 

Према плану 
сарадое са 
друщтвенпм 
срединпм и 
плану ПЗ 

 
 
 

Ушитељи, 
пдељеоске 
старещине, 
шланпви 
Тима за ПП 
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Пбиласц
и 
занатских 
радипниц
а, 
предузећ
а, 
устанпва 
и 
институци
ја 

(реални сусрети) 

 
 
 

Уппзнаваое са 
старим 
занатима 

Ппсета занатским 
радипицама кпјих 
има у граду 
(ппаншар, грншар, 
кпваш и др.) у пквиру 
предмета Нарпдна 
традиција 

 
Према плану 
за предмет 
Нарпдна 
традиција 

 
 

Наставник 
предмета 
Нарпдна 
традиција 

 
 

 
Уппзнаваое са 
ппслпвима, пптребним 
знаоима, 
сппспбнпстима и 
вещтинама, услпвима 
рада и 
др.карактеристикама 
за ппједина занимаоа 
у прпизвпдним 
предузећима у граду 

Ппсета предузећима 
(„Алфа клима“, 

„Десинг“, 
„Фалк 
Ист“,“Беба 
кидс“, 

„Азарп“ и др.) 
распитиваоегр
упа заинтересп- 
ваних ушеника 
7.и 8.разре- 

да према 
припремљенпм 
плану у 

 
 
 
 
 
 

 
Март, 

април, 
мај 

 
 
 
 
 
 
 

Шланпви 
Тима за ПП, 
директпр 

  пквиру реалних 
сусрета) 

  

 Уппзнаваое са 
ппслпвима, пптребним 
знаоима, 
сппспбнпстима и 
вещтинама, услпвима 
рада 

Пбиласци Музеја, 
Библиптеке, Дпма 
културе пд 
странегрупа 
Заинтереспваних 

 
 

Пктпбар, 
нпвембар
, 

Шланпви 
Тима за ПП, 
директпр 

 и др.карактеристикама 
за ппједина занимаоа 
у устанпвама културе 

ушеника пд 
5.дп 
8.разред
а 

децембар
, јануар 

 

Уппзнаваое са 
ппслпвима, пптребним 
знаоима, 
сппспбнпстима и 
вещтинама, услпвима 
рада и 
др.карактеристикама 
за ппједина занимаоа 
у здравству и 
спцијалнпј защтити 

 
 
 

Ппсете 
Здравственпм 
центру и Центру за 
спцијални рад 
пдстране група 
заинтереспваних 
ушеника пд 5.дп 
8.разреда 

 
 
 
 
 

Јануар, 
фебруар 

 
 
 

 
Шланпви 
Тима за ПП, 
директпр 

Уппзнаваое са 
ппслпвима, пптребним 
знаоима, 
сппспбнпстима и 
вещтинама, услпвима 
рада и 
др.карактеристикама 
за ппједина занимаоа 
у пбласти финансија 
(банкарствп, 
коигпвпдствп) и 
туризма 

 
 
 

 
Пбиласци банака и 
Туристишке агенције 
пд стране 
заинтереспваних 
група ушеника 
8.разреда 

 
 
 
 
 
 

април 

 
 
 
 

Шланпви 
Тима за ПП, 
директпр 



168  

Пдлазак на 
Фестивал науке у 
Нищу Бепграду 

Прганизпваое 
ппсета сајмпвима 
занимаоа и 
пбразпваоа- 
фестивалу науке 

 
Децембар, 
март 

Шланпви 
Тима за ПП, 
директпр 

 
 

Присуствп трибинама 

Инфпрмисаое, 
видеп 
презентације, 
разгпвпр са 
предавашима 

 
 
 

Тпкпм гпдине 

 

 
Шланпви 

Тима за 
ПП 

 
 
 
 

Ппсета Тржищту рада 

Инфпрмисаое 
ушеника 8.раз. п 
брпју и структури 
незаппслених,тражен
им занимаоима, 
улпзи и функцији 
тржищта рада 
капинституције 

 
 
 
 

март 

 
 
 

Психплпг
, 
директп
р 

  Ппмпћ ушеницима у   

  циљу реалнпг   

  сагледаваоа 
сппствених 

  

 
Саветпдавни рад 

са 
ушеницима 

Индивидуалнисаветпда
вни рад  са ушеницима 
8.разреда 

сппспбнпсти и 
мпгућнпсти 
забављеое 
жељеним 
занимаоем, 
идентификпваоа 

интереспваоа, 
мптива 

 
Децембар, 

јануар, 
фебруар 

 
Психплпг 

  избпра щкпле и   

  Занимаоа   

Уппзнаваое ушеника са 
нашинпм пплагаоа 
заврщнпг испита 

 
Шаспви ПС и ПЗ 

 
фебруар 

Педагпг
, 
психплп
г 

Уппзнаваое ушеника 
8.разреда са 
ппдрушјима рада, 
пбразпвним 
прпфилима и 
средоим щкплама 

Излагаое(предава
ое), фпрмираое 
збирке 
прпмптивнпг и 
инфпрмативнпг 
материјала,упућива
ое ушеника на 
разлишите 
извпреинфпрмациј
а 

 
 

Тпкпм 2. 
пплугпдищт
а 

 
 

Психплпг
, 
педагпг 

 Саветпдавни рад са 
ушеницима кпјима је 
пптребна 
дпдатнаппдрщка 
упбразпваоу 

 
Саветпдавни 

разгпвпри, 
инфпрмисаое 

 
Тпкпм гпдине 

 
Психплпг 
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 Инфпрмисаое 
рпдитеља п Прпграму 
прпфесипналне 
пријентације и 
прпјекту 

„Прпфесипнална 
пријентација на 
преласку у средоу 
щкплу“ 

 

 
Рпдитељски састанак 
за рпдитеље ушеника 
7.и 8.разреда 

 
 

Ппшеткпм 
пктпбра 

 
 

Пдељеоск
е 
старещине 

 Гпстпваое рпдитељаса 
ретким или 
пппуларним 
занимаоима на шасу 
ПЗ или на шасу 
пнпгпредмета кпји је у 
пснпви оегпвпг 
занимаоа 

 
Присуствп рпдитеља 
на шасу, 
представљаое 
оегпвпг занимаоа и 
разгпвпр са 
ушеницима 

Тпкпмгпдин
е, према 
плану ПЗ 
или 

 

предметне 
наставе 

Пдељеоски 
старещина, 
струшни 
сарадници, 
предметни 
наставник 

Рад са 
рпдитељима, 
ушещће 
рпдитеља 

Индивидуални 
саветпдавни рад са 
заинтереспваним 
рпдитељима а пбавезнп 
са рпдитељима ушеника 
кпјима је пптребна 
дпдатна ппдрщка у 
пбразпваоу 

 

Усмерени, 
пплуструктуирани 
интервју, 
недирективни 
приступ, преппрука 
литературе, сајтпва, 
надлежних струшоака 

 
 
 

 
Пп пптреби 

 

 
Психплп
г, 
пдељео
ске 
старещи
не 

  
 

Ушещће и ппмпћ 
рпдитеља приликпм 
прганизпваоа ппсета, 
пбилазака, реалних 
сусрета 

 

 
Ангажпваое 
рпдитеља у 
прганизацији 
пбилазака и реалних 
сусрета 

 
Према 
планпвима 
рада ПС и ПЗ 
и наставним 
планпвима 

 
 

Пдељеоске 
старещине 
Шланпви 
Тима за ПП 

 
 
 
 

 
Сампсталнп 

 
 

Кприщћеое 
наменских 
сајтпва 

Интернет 
претраживаое пд 
стране ушеника пд 
5.дп 8.разреда 

 
Тпкпм гпдине 

Наставник 
инфпрмати
ке, Тим за 
ПП 

Кприщћеое щтампане 
литературе: текстпва из 

шаспписа, нпвина, 

Набавка и 
кприщћеое 
пригпдне 
литературе 

Тпкпм гпдине Тим за ПП 

ушенишкп 
истраживао
е у дпмену 
ПП 

прирушника, 
публикација, 
прпмптивнпг 
материјала 

   

Размена инфпрмација 
међу ушеницима п 
садржајимаиз дпмена 
ПП путем 
друщтвенихмрежа 

Кприщћеое 
EDMOODO мреже: 
размена 
инфпрмација и 
кпментара унутар 
групе 

 
Тпкпм гпдине 

Наставник 
инфпрмати
ке, Тим за 
ПП 
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Интервјуи ушеника са 
пдређеним 
струшоацима или 
пспбама са ретким, 
дефицитарним или 
пппуларнимзанимао
има 

Псмищљаваое 
питаоа за интервју, 
пбјављиваое у 
щкплскпм листу, 
видеп презентација 
на шаспвима ПЗ или 
српскпг језика 

 

 
Према плану 
ПЗ 
инаставним 
планпвима 
из 
српскпгјезика 

 
 

Тим за ПП, 
наставници 
српскпгјезик
а 

Примена упитника и 
анкета п 
прпфесипналним 
аспирацијама и 
преференцијама 
щкпла и занимаоа 

Кпнструисаое 
упитника и анкета, 
оихпва примена, 
пбрада резулта- 

 

та 
(ушещћеушеника 
приликпм 
примене 
упитника/анкет
а) 

 
 
 

Фебруар, 
март, 
април 

 
 
 

Тим за ПП 

 Фпрмираое прес-
клипинг збирке на 
нивпу пдељеоа 6., 7. И 
8.разреда 

Прикупљаое 
текстпва п 
занимаоима, 
щкплама, 
мпгућнпстима 
заппслеоа и другим 
питаоима из 
пбласти ПП 

 
 
 

Тпкпм гпдине 

 

 
Тим за 
ПП, 
пдељеос
ке 
старещи
не 

 
 
 
 
 
 
 
 

Презентација 
инфпрмација 
из дпмена 
ПП 

 
 

Израда зидних 
нпвиназа млађе 
разреде 

 

Израда 
инфпрмативнп- 
едукативнпг панпа 
ппсвећенпг ПП за 
старије разреде 

Перипдишнп 
садржајнп 
псмищљаваое 
зидних нпвина и 
панпа, припрема и 
излагаое ушенишких 
радпва, 
фптпграфија, 
инфпрмација, 
пригпдних текстпва 
и др. 

 
 
 
 
 
 

Тпкпм гпдине 

 
 
 
 
 
 

Тим за ПП 

Видеп-бим 
презентације шаспва са 
тематикпм изПП, п 
изведеним пбиласцима, 
ппсетама, ппјединих 
занимаоа, пауер ппинт 
презентације 
адекватних садржаја 

 
 
 
 
 

 
Шаспви 
инфпрматике и 
групни дпмаћи 
задаци 

 
 
 
 
 

Тпкпм гпдине 

 
 
 
 

Наставник 
инфпрмати
ке, Тим за 
ПП 

Реализац
ија 
прпграм
а 

 
 

Реализација радипница 
за 

Избпр , припрема 
радипница и 
оихпва 

Пктпбар - јун Шланпви 
Тима за 
ПП, 

„Прпфесипнална ушенике 7.разреда реализација на 
шаспвима 

 пдељеоске 
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пријентација на 
прелазу из 
пснпвне у 
средоу щкплу“ 

 ПЗ, ванредним 
терминима уз 
сагласнпст 
рпдитеља, шаспвима 
надпкнаде 

старещине 

  Избпр , припрема   
Шланпви 
Тима за ПП, 
пдељеоске 
старещине 

  радипница и оихпва  

  реализација на 
шаспвима 

 

 Реализација радипница 
за ушенике 
8.разреда 

ПЗ, ванредним 
терминима уз 
сагласнпст рпдитеља, 

Пктпбар - мај 

  шаспвима надпкнаде  

  Видеп бим 
презентације 

  

Презентација, Уппзнаваоа ушеника 
8.разреда са 
мпгућнпстима 

средоих щкпла, 
прпмптивни 
материјал, 

  

представља
ое средоих 
щкпла 

наставка пбразпваоа у 
разлишитим 

средоим 
щкплама 

Дани птвпрених 
вратаза 

пбиласке щкпла, 
сусрети 
сарпдитељима, 

Тпкпм 
другпг 
пплугпдищ
та 

Тим за 
ПП, 
пдељеос
ке 
старещи
не 

  испрпбаваое праксе   

 
Прпграм здравствене превенције 

 

Активнпсти из пвпг прпграма реализпваће у складу са преппрукама и актуелнпм 
епидемиплпщкпм ситуацијпм, тпкпм гпдине у пквиру редпвне наставе,  шаспва 
пдељеоске заједнице, пдељеоскпг старещине и слпбпдних активнпсти и у сарадои са 
кпмпетентним институцијама – Завпдпм за защтиту здравља – Зајешар, Здравственим 
центрпм у Коажевцу,. 

Ушесници у планираним активнпстима су ппред ушеника и сви заппслени у щкпли, 
а нпсипци активнпсти су пдељеоске старещине, наставници биплпгије, струшни 
сарадници. 

 

МЕСЕЦ ТЕМЕ 

 

СЕПТЕМБАР 
1.Светски дан срца (24.09.) 
2.Пплнп пренпсиве бплести 
3.Бпрба прптив злпупптребе дрпга 

 

ПКТПБАР 
1.Превенција хепатитиса (01.10.) 

2.Исхрана и оен знашај за психпфизишки 
развпј 3.Врщоашкп злпстављаое 

НПВЕМБАР 
1.Месец бпрбе прптив зависнпсти 

2.Превенција щећерне бплести (14.11.) 

 3.Превенција и ранп

 пткриваое 

злпстављаоа,занемариваоа и злпупптребе 

деце 
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ДЕЦЕМБАР 
1.Светски дан бпрбе прптив сиде (01.12.) 

2.Щтетнпст дувана и дуванскпг дима 
3.Щтетнпст алкпхпла и превенција 
алкпхплизма 

 
 

ЈАНУАР 

1.Исхарана и физишка активнпст деце у щкплскпм узрасту 
2.Превенција ващљивпсти у кплективу 
3.Наципнални дан бпрбе прптив
 пущеоа (31.01.) 

 

ФЕБРУАР 
1.Унапређеое и пшуваое здравља уста и 
зуба 2.Мптивација за здравље 
3.Пубертет и сексуалнпст 

 

АПРИЛ 
1.Светски дан здравља (07.04.) 
2.Лишна хигијена 
3.Енергетски напици и нус ппјаве 

 

МАЈ 
1.Светски дан бпрбе прптив пущеоа 
(31.05.) 2.Пубертет и хигијена 
3.Превенција и пткриваое заразних бплести 

ЈУН 
1.Светски дан защтите живптне средине 

2.Пирамида исхране 

 
Прпграм заштите деце / ученика пд насиља 

 

Насиље је сваки пблик једанпут ушиоенпг или ппнпвљенпг вербалнпг или 
невербалнпг ппнащаоа кпје има за ппследицу стварнп или пптенцијалнп угрпжаваое 
здравља, развпја и дпстпјанства деце и ушеника. Имајући у виду пвакп дефинисанп 
насиље, анализпм дневника рада струшних сарадника, евиденципних листи и Коиге 
дежурстава, утврђенп је да је у пквиру свих врста и нивпа насиља најзаступљеније 
врщоашкп насиље (94,01%), насиље пдраслих над децпм 2,40%, а деце над пдраслима 
у 3,60% слушајева.55,80% пријављених слушајева се пднпси на физишкп насиље, 28,62% 
емпципналнп, 5,43% спцијалнп насиље, сексуалнп и електрпнскп су заступљени са 
7,97% и 2,17%. 

 
Најшещће се пријављује физишкп насиље, щтп не знаши да је пнп и најзаступљеније, па 
је пптребнп, крпз све пблике рада ппвећати сензибилизацију ушеника за преппзнаваое 
и адекватнп реагпваое и у ситуацијама псталих врста насиља. Пд свих пријављених 
слушајева, у 87,73% су дешаци евидентирани кап изврщипци насиља, а у 56,02% су у 
улпзи жртве. Збпг тпга један пд припритетних задатака у тпку щкплске гпдине, треба да 
буде и смаоеое насиља међу дешацима и тп крпз разлишите пблике, метпде, технике 
рада кпје ће се примеоивати у раду са ушеницима, рпдитељима и крпз сарадоу са 
кпмпетентним институцијама. 

П п л аз н е п с н п в е 
I 

- Закпн п ратификацији Кпнвенције Ујединјених нација п правима детета („Службени 

лист СФРЈ“, бр.15/90, „СЛ. лист СРЈ“ бр. 4/96,бр.2/97; 

- Закпн п пснпвама система пбразпванја и васпитанја, „Службени гласник РС“ бр.62/03, 

64/03, 58/04, 62/04, 79/05,101/05; 

- Наципнални план акције за децу усвпјен пд Владе Републике Србије фебруара2004.г.; 
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- Ппщти прптпкпл за защтиту деце пд злпстављаоа и занемариваоа, кпји је Влада 

Републике Србије усвпјила августа 2005.гпдине; 

- Ппсебни прптпкпл за защтиту деце пд насиља, злпстављаоа и занемариваоа у 

пбразпвнп- васпитним устанпвама; 

II 

- Правила п ппнащаоу ушеника, наставника и псталих заппслених и рпдитеља ушеника 

ПЩ „Вук Карачић“, усвпјена пд Щкплскпг пдбпра18.09.2003.г. 

- Правилник п мерама, нашину и ппступку защтите и безбеднпсти ушеника ПЩ „Вук 

Карачић“, усвпјен пд Щкплскпг пдбпра18.09.2003.г. 

- Щкплски развпјниплан 

- Гпдищои прпграм радащкпле 

- Прпјекат „Щкпла без насиља – ка сигурнпм и ппдстицајнпм пкружеоу за децу“ кпји се 

реализује у щкпли пд марта 2006.г ппд ппкрпвитељствпм УНИЦЕФ-а иМПС; 

 
ЦИЉ Прпграма заштите деце/ученика пд насиља прпизилази из ппщтег циља 

Ппсебнпг прптпкпла а тп је: Унапређеое квалитета живпта деце/ушеника применпм 

мера превенције за ствараое безбедне средине за живпт и рад деце/ушеника и мера 

интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злпстављаое и занемариваое у 

щкпли. 

 
С п е ц и ф и ч н и ц и љ е в и и з а д а ц и у п р е в е н ц и ј и 

- Ствараое и негпваое климе прихватаоа, тплеранције и уважаваоа имајући у виду 

пднпсе међу ушеницима, наставника и других заппслених према ушеницима, кап и 

пднпсе и ппнащаое рпдитеља према ушеницима; 

- Укљушиваое свих субјеката и интересних група (деце-ушеника, наставника, струшних 

сарадника, административнп-технишкпг пспбља, рпдитеља, лпкалне заједнице) у 

дпнпщеое и развијаое прпграмапревенције; 

- Сензибилизација свих укљушених у живпт и рад щкпле за преппзнаваое насиља, 

злпстављаоа и занемариваоа деце и за оихпвп активнп ушещће у реализацији 

ппстављенихциљева; 

- Дефинисаое прпцедура и ппступака за защтиту пд насиља и реагпваоа у ситуацијаманасиља; 

- Инфпрмисаое свих укљушених у живпт и рад щкпле п прпцедурама и ппступцима за 

защтиту пд насиља и реагпваое у ситуацијаманасиља; 

- Едукација наставника, ваннаставнпг пспбља, деце-ушеника, рпдитеља, лпкалне 

заједнице за упшаваое и рещаваое прпблема насиља, злпстављаоа изанемариваоа; 

- Уппзнаваое наставника и других запщпслених у щкпли са правнпм регулативпм, 

Ппщтим и Ппсебнимпрптпкплпм; 

- Дефинисаое улпга и пдгпвпрнпсти свих заппслених у примени прпцедура и 

ппступака у превенцијинасиља; 

- Дефинисаое правила ппнащаоа и ппследица крщеоа правила на нивпу пдељеоа ищкпле; 

- рекапитулација, систематизација знаоа п ненасилнпј кпмуникацији и 

кпнструктивнпм рещаваоу сукпба кап и праћеое ефеката примене пвихппступака; 
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- Умрежаваое свих кљушних нпсилаца превенције насиља (праћеое функципнисаоа 

унутращое защтитне мреже и фпрмираое сппљащое защтитнемреже); 

- Праћеое реализације активнпсти из прпјекта „Щкпла безнасиља“ 

С п е ц и ф и ч н и ц и љ е в и и з а д а ц и у и н т е р в е н ц и ј и 

- Усппстављаое система ефикасне защтите деце у слушајевиманасиља; 

- Спрпвпђеое ппступака и прпцедура реагпваоа у ситуацијаманасиља; 

- Праћеое и евидентираое врста и ушесталпсти насиља и прпцеоиваое ефикаснпстиПЗД; 

- Ублажаваое и птклаоаое ппследица насиља и реинтеграција детета у заједницуушеника; 

- Саветпдавни рад и ппдрщка ушеницимакпји трпенасиље; 

- Саветпдавни рад са ушеницима кпји врще насиље и кпји су ппсматрашинасиља; 

- саветпдавни рад са рпдитељима деце кпја су жртве насиља и ли кпја се насилнишки 

ппнащају премадругима; 

- Сарадоа са релевантнимслужбама; 

- Праћеое и вреднпваое врста и ушесталпсти насиља путем анализа ппдатака, 

истраживаоа, запажаоа ипрпвера; 

 

М ЕР Е П Р Е В Е Н Ц И ЈЕ 

 

 
нпсипци активнпсти 

 
 

временска 

динамика 

- израда плана рада тима за защтиту 

деце/ушеника пд насиља и ппдела 

задужеоа међу шланпвима тима 

 

шланпви Тима 

 

Септембар 

 директпр, педагпг, 
психплпг 

тпкпм гпдине 

 

- израда расппреда дежурстава 

наставника у щкплским 

прпстпријама и двприщту, 

прганизација и праћеое дежурстава 

и задужени шланпви тима  

- инфпрмисаое ушеника, рпдитеља и 

свих заппслених п врстама, 

нивпима, 

ппследицама, ппступцима и 

прпцедурама у защтити деце 

пд насиља 

психплпг, 

шланпви щкплскпг 

тима ЩБН, 

пдељенске 

старещине 

 

 
тпкпм гпдине 

- фпрмираое врщоашких тимпва на 

нивпу смена и израда оихпвпг 

плана рада 

 

 
директпр, секретар 

 

 
Август 
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- дефинисаое правила ппнащаоа и 

ппстављаое у ушипницама и хплу 

щкпле 

 

пдељенске старещине, 

тим за защтиту деце пд 

насиља 

 
 

 
пктпбар 

- имплементација садржаја Прпграма 

за защтиту деце пд насиља и других 

садржаја кпји се пднпсе на превенцију 

у све видпве 

прпграмираоа и планираоа у 

васпитнп- пбразпвнпм прпцесу 

у щкпли 

 

психплпг, педагпг, 

предметни 

наставници 

 
 
 

септембар, јун 

-умрежаваое свих кљушних нпсилаца 

превенције (Тим за защтиту деце пд 

насиља,УП, СВ, ПВ и НВ, СР, ЩП и 

др.) 

директпр, 

рукпвпдипци свих 

тимпва, већа, актива 

септембар/пктпба

р, тпкпм гпдине 

- имплементација садржаја и 

активнпсти кпје се пднпсе на 

защтиту деце пд 

врщоашкпг насиља, насиља пдраслих 

над децпм и других видпва насиља у 

све пблике сарадое са рпдитељима – 

индивидуални и групни разгпвпри, 

рпдитељски састанци, саветпдавни 

рад са рпдитељима... 

 
 
 

директпр, 

психплпг, 

педагпг, 

пдељенске 

старещине 

 
 

пп пптреби, 

кпнтинуиранп 

тпкпм гпдине 

- евидентираое деце са 

ризишним ппнащаоем, тј. деце 

склпне насилнишкпм ппнащаоу и 

саветпдавни рад са оима и 

оихпвпм ппрпдицпм 

 
психплпг, 

педагпг, 

пдељенске 

старещине 

 
кпнтинуиранп, 

тпкпм гпдине 

- прпмпција здравих стилпва 

живпта и спцијалнп ппжељнпг 

ппнащаоа крпз разлишите 

сппртске, хуманитарне, 

културнп-уметнишке активнпсти и 
јавнпг 
наступе деце 

директпр, 

рукпвпдипци 

секција, педагпг 

 

 
тпкпм гпдине 
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- сарадоа са устанпвама и 

институцијама из лпкалне заједнице 

крпз усклађиваое активнпсти, 

међуспбнп инфпрмисаое и 

пружаое свих врста ппмпћи у 

циљу спрешаваоа насиља међу 

децпм и над децпм 

 

директпр, психплпг, педагпг, 

представници Центра за 

спц.рад, Медицинскпг 

центра, ПУП-а, Дпма културе, 

других щкпла у граду, 

сппртских и невладиних 

прганизација... 

 
 
 

пп 

пптреби 

тпкпм 

гпдине 

- уппзнаваое ушеника са 

деструктивним утицајем ппјединих 

група и ппјава 

(наркпмани, секте, тргпвина 

људима/децпм, кпцка, 

прпституција) 

 
психплпг, педагпг, 

представници ПУП-

а.... 

 
нпвембар, 

тпкпм 

гпдине 

- уппзнаваое ушеника са 

Кпнвенцијпм п дешјим правима-

дешја права, пбавезе и 

Пдгпвпрнпсти 

педагпг, психплпг, 

пдељенске 

старещине 

према 

планпвима рада 

пдељ. старещ., 

тпкпм гпдине 

- едукација ненаставнпг пспбља, ппсебнп 

ппмпћних радника, у циљу 

преппзнаваоа 

насилнишкпг ппнащаоа и прихватаоа 

сппствене пдгпвпрнпсти у 

превентивним и интервентним 

активнпстима 

 

директпр, педагпг, 

психплпг, секретар 

щкпле 

 

децембар, 

јануар,пп 

пптреби 

 

- дпследна примена техника 

ненасилнпг рещаваоа кпнфликата 

и ппступка 

Реституције 

 
Шланпви тима за защтиту 

деце пд насиља, 

пдељенске старещине 

 
кпнтинуиранп, 

тпкпм 

гпдине 

- сензитизација ушенишкпг кплектива 

за прихватаое деце са сметоама у 

развпју 

 
пдељенске старещине, 
Тим 

 
тпкпм гпдине 

-израда планпва защтите и 

индивидуалних планпва 

защтите 

 
Тим за защтиту 

деце, пдељенске 

старещине 

 
пп пптреби 

-Имплементација активнпсти из прпјекта 

„Превенција тргпвине децпм и 

младима у пбразпваоу“ 

Тим за защтиту 

деце, пдељенске 

старещине 

Пп динамици 

реализације 

прпјекта 
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Мере интервенције 
 

Р.б. Кпрак, фаза Пдгпвпрна пспба Кпмпетенције, активнпсти 

 

 
1. 

Пткриваое 

(сумоа, 

ппсреднп 

или 

неппсреднп 

сазнаое) 

 

Сваки 

заппслен

и у щкпли 

 

Преппзнаваое знакпва кпји указују да дете 

трпи насиље, идентификпваое врсте 

насиља 

 
 
 
 

 
2. 

 
 
 

 
Прекидаое, 

заустављао

е насиља 

Свакп кп има 

сазнаое п насиљу 

или присуствује 

насилнпј ситуацији 

(дежурни 

наставник, 

технишкп пспбље, 

предметни 

наставник 

 

Раздвајаое ушесника, пп пптреби ппзиваое 

у ппмпћ других из щкпле, пбавещтаваое 

надлежних у щкпли (пдељенски 

старещина, психплпг, педагпг, директпр), 

пп пптреби, у хитним и виспкп ризишним 

ситуацијама ппзиваое Хитне ппмпћи, 

пплиције 

 
 
 
 
 

3. 

 
 

 
Смириваое 

ситуације 

 
 

 
Пспба кпја 

прекида 

насиље 

Пбезбеђиваое сигурнпсти за ушеснике, 

разгпвпр са ушесницима и ппсматрашима у 

претхпднп пбезбеђенпм прикладнпм 

прпстпру, пбавезнп пбавещтаваое 

пдељенскпг старещинеи рпдитеља, 

пружаое психплпщке ппдрщке свим 

актерима, пп пптреби пптражити ппмпћ 

струшних сарадника или шланпва тима 

 
 
 
 
 
 

4. 

 
 
 
 
 
 

Кпнсултације 

 
 
 

 
Пспба кпја је 

неппсреднп 

реагпвала или 

пдељенски 

старещина 

Прпцена ризика/нивпа насиља на пснпву 

кпје се дпнпсе пдлуке п наредним 

ппступцима и нашинима реагпваоа шији је 

циљ защтита пд даљег насиља и 

ублажаваое ппследица; Низак нивп ризика 

/ 1.нивпнасиља- дпвпљнп је ангажпваое 

пнпг кпји је пткрип насиље и 

пдељ.старещине; умерени нивп ризика 

/2.нивп насиља- пдељенски старещина 

укљушује Тим, тј. УЗМ; виспк нивп ризика / 

3.нивпнасиља ппстпји када щкпла нема 

капацитета за рещаваое и пбраћа се 

другим институцијама,тј. 

СЗМ 
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5. 

 
 
 
 

Реализација 

дпгпвпрених 

активнпсти и 

мера 

защтите 

 
 
 

 
Пдељенски 

старещина, 

задужене пспбе 

- реализација планпва 

защтите или индивидуалних 

планпва защтите; 

- психпспцијални третман у 

щкплиушеника жртве и ушеника кпји 

исппљава насилнп ппнащаое а пп 

пптреби иукљушиваое 

струшоака из других институција; 
 

- саветпдавни, инфпрмативнп-

едукативни, психптерапеутски рад са 

рпдитељима (нанивпу щкпле или 

ангажпваоем струшоака из других 

институција: 

   - ппјашан васпитни рад; 

 

- впђеое васпитнп-

дисциплинскпг и 

дисциплинскпг ппступка 

 
 

6. 

 
Праћеое 

ефеката 

предузети

х мера 

 

 
Пдељенск

и старещина, 

Тим 

- праћеое и вреднпваое ппступака и 

прпцедура кпји су примеоени на све 

ушеснике насиља, 

праћеое ппнащаоа детета кпје је трпелп 

насиље и кпје се ппнащалп насилнп, 

праћеое квалитета ангажпваоа рпдитеља, 

функципнисаоа УЗМ и СЗМ 

 
 

Задужеоа/пбавезе заппслених и ученика у пквиру унутрашое заштитне мреже 
 

Дежурни наставник: 

- дежура у складу са расппредпм дежурстава - у преппдневнпј смени пд 7,30ш дп 8,00 

ш. а у ппппдневнпј смени пд 13ш дп 13,30ш и у тпку великихпдмпра; 

- упшава ризишне ситуације и спрешава оихпву даљуескалацију; 

- укпликп  је дпщлп  дп  насилне ситуације, прекида  насиље,  раздвајаушеснике, а 

пп пптреби ппзива у ппмпћ друге заппслене или Хитну ппмпћ,Пплицију; 

- смирује ситуацију, пружа прву психплпщку ппдрщку-ппмпћ деци, кап и друге врсте 

ппмпћи у циљу збриоаваоадеце; 

- пбавещтава пдељенскпг старещину, струшнпг сарадника илидиректпра; 

- пп пптреби, пппуоава Лист за евиденцијунасиља; 

- евидентира слушај у Коизидежурстава; 

- сарађује са Тимпм за защтиту пд насиља, пп пптреби и ппзиву присуствује састанкуТима. 
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Пдељеоски старещина: 

- накпн ппсреднпг или неппсреднпг сазнаоа, кап и у слушају сумое да некп пд ушеника 

трпи или врщи насиље у щкпли, ппрпдици или другпм месту, кпнсултује се са Тимпм п 

предузимаоу даљихмера; 

- у слушају ппјаве насиља на 1.нивпу, сампсталнп предузима активнпсти у пквиру 

ппјашанпг васпитнпг рада са ппјединцима, группм ушеника или целимпдељеоем; 

-у слушају ппјаве насиља на 2. нивпу, пбавещтава и сарађује са Тимпм, педагпгпм, 

психплпгпм и директпрпм у циљу креираоа ппступака у пквиру ппјашанпг васпитнпг 

рада; 

- у слушају ппјаве насиља на 3.нивпу, ушествује у спрпвпђеоу васпитнп-дисциплинскпг 

ппступка и сарађује, пп пптреби, са елементимаСЗМ; 

- сарађује са рпдитељима (пбавещтава, пбавља инструктивнп-саветпдавне разгпвпре, 

прати примену и ефекте дпгпвпрених активнпсти и мера) у свим слушајевима јављаоа 

билп кпг нивпа насиља; 

- впди пптребну дпкументацију (Лист за евиденвију насиља,Дневник пбразпвнп-

васпитнпг рада, свеске праћеоа ушеника, Ђашка коижица идр.) 

 

Предметни наставник: 

- у слушају ппјаве насиља, реагује пдмах, прекида и раздваја ушеснике, пп пптреби 

тражи ппмпћпд струшнпг сарадника или других заппслених кпји су најближи месту 

дпгађаоа, а зависнп пд прпцене нивпа ризика, ппзива у ппмпћ Хитну службу 

илиПплицију; 

- сарађује приликпм пппуоаваоа Листа за евиденцијунасиља; 

- пбавещтава пдељенскпг старещину п ппсреднпм или неппсреднпм сазнаоу п 

слушајевима насиља; 

- пп пптреби, ушествује у реализацији дпгпвпрених активнпсти и меразащтите; 

 
Струшни сарадници (педагпг и психплпг): 

- у слушају ппјаве насиља, реагује пдмах, прекида и раздваја ушеснике, пп пптреби 

тражи ппмпћ пд других заппслених кпји су најближи месту дпгађаоа, а зависнп пд 

прпцене нивпа ризика, ппзива Хитну службу илиПплицију; 

- пбавещтава пдељенскпгстарещину; 

- сарађује са рпдитељима (пбавещтава, пбавља инструктивнп-саветпдавне разгпвпре, 

прати примену и ефекте дпгпвпрених активнпсти имера); 

- ушествује у кпнсултацијама пкп прпцене нивпанасиља 

- пружа ппмпћ и ппдрщку деци, свим ушесницима у ситуацији насиља (пнима кпји трпе 

или врще насиље, али и пасивнимппсматрашима); 

- пружа ппмпћ и ппдрщкунаставницима; 

- ушествује у изради Пперативнпг планазащтите; 

- впди прпписанудпкументацију; 

- ушествује у раду Тима за защтиту деце/ушеника пднасиља; 

- пп пптреби сарађује са струшнимустанпвама. 
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Ппмпћнп-технишкп пспбље: 

- упшава ризишне ситуације и п оима пбавещтава дежурнпг наставника, педагпга, 

психплпга или директпра; 

- укпликп је дпщлп дп ситуације насиља,прекида насиље и зависнп пд прпцене нивпа 

ризика ппзива у ппмпћ дежурнпг наставника или другпг заппсленпг кпји је најближи 

местудпгађаоа; 

 
Ушеници – деца: 

- упшавају слушај насиља, траже ппмпћ пдраслих-дежурнпг наставника или билп кпг 

пдраслпг кпји је најближи местудещаваоа; 

- пбавещтавају пдељенскпгстарещину; 

- ушествују у мерама защтите, пдређене планпмзащтите; 

- у слушајевима када су ушесници сукпба, ппщтују правилареституције; 

- кпнсултују шланпве Тима за защтиту пднасиља. 

 
Тим за защтиту пд насиља: 

-предлаже, планира и израђује Прпграм защтите деце пд насиља, укљушује у 

активнпсти предвиђене Прпгрампм у Прпграм защтите деце, рпдитеље, наставнике и 

пстале заппслене у щкпли; 

- билп кпји шлан Тима, у слушају инцидентне ситуације, мпже да иницира и прганизује 

кпнсултације; 

- шланпви Тима, на нивпу свпје смене, пружају саветпдавну ппмпћ дежурнпм 

наставнику, предметнпм наставнику, ушеницима и псталим заппсленима у билп кпјпј 

фази интервентнихмера; 

- укљушује у свпј рад представнике Ушенишкпгпарламента, 

- дпнпси пдлуке п пптреби сарадое са струшоацима других устанпва и пдређује пспбе 

кпје ће пбављати пвукпмуникацију; 

- планира и реализује пбуку пптребну за превенцијунасиља; 

- истражује ппјаве насиља међу децпм, ушествује у прпцени ризика и дпнпщеоу 

пдлука у ппступцима и прпцедурама у слушајевима сумое или дещаваоанасиља; 

- прати и вреднује ефекте предузетихмера; 

- прикупља дпкументацију, впди евиденцију, пбезбеђује защтитуппдатака; 

 
Директпр: 

- ушествује у раду Тима, а пп пптреби заказује састанкеТима; 

- ушествује у кпнсултацијама п предузимаоу кпнкретних мера у прпцесу защтите 

ушеника пд насиља; 

- сарађује са рпдитељима у прпцесу утврђиваоа пдгпвпрнпсти ушесника у 

насилнимситуацијама; 

- ппкреће васпитнп-дисциплински ппступак у слушајевима јављаоа насиља на трећемнивпу; 

- прати и ушествује у вреднпваоу ефеката предузетихмера; 

-стара се п закпнитпсти, ппщтпваоу прпцедуре и примени Ппсебнпг прптпкпла за 

защтиту деце/ушеника пд насиља, злпстављаоа и занемариваоа, Правилника п 
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Прптпкплу ппступаоа у устанпви у пдгпвпру на насиље, злпстављаое и занемариваое 

и других правних закпнских и интерних аката щкпле; 

- пп пптреби, усппставља сарадоу са елементима сппљащое защтитне мреже 

(надлежне устанпве иинституције) 

- впди сппствену евиденцију, пбезбеђује защтитуппдатака; 

 
Дежурни наставник: 

- дежура у складу са расппредпм дежурстава - у преппдневнпј смени пд 7,30 дп 08ш. а 

у ппппдневнпј смени пд 13ш дп 13,30ш и у тпку великихпдмпра; 

- упшава ризишне ситуације и спрешава оихпву даљуескалацију; 

- укпликпједпщлпдпнасилнеситуације,прекиданасиље,раздвајаушеснике, а 

пп пптреби ппзива у ппмпћ друге заппслене или Хитну ппмпћ,Пплицију; 

- смирује ситуацију, пружа прву психплпщку ппдрщку-ппмпћ деци, кап и друге врсте 

ппмпћи у циљу збриоаваоадеце; 

- пбавещтава пдељенскпгстарещину, 

- евидентира слушај у Коизидежурстава, 

- сарађује са Тимпм за защтиту пд насиља, пп пптреби и ппзиву присуствује састанкТима. 
 

Едукативни прпграми за развпј, мир и тплеранцију 

 
У циљу хуманизације међуљудских пднпса, ппдстицаоа мпралнпг развпја 

превенције насилнишкпг ппнащаоа, кпнструктивнпг рещаваоа сукпба и кпнструктивнпг 
ушещћа ппјединца у живпту заједнице реализпваће се неки пд садржаја прпграма за 
развпј, мир и тплеранцију и тп крпз наставне и ваннаставне пбликерада. 

- У складу са захтевима прпграма активна настава, сви наставници разредне и 
предметне наставе су у пбавези да планирају пп два шаса у тпку гпдине кпји ће бити 
прганизпвани на принципу радипнишарства и активних метпда ушеоа. Задужени 
наставници разредне наставе ће пдржати пп један пгледни шас пвпг типа у децембру и 
марту, а видеп снимак једанпг шаса пдржанпг у старијим разредима биће презентпван 
на седници Наставнишкпгвећа. 

- Пдређене теме кпје су дате у прпграмима рада пдељенских заједница 
реализпваће се са циоем уппзнаваоа и усвајаоа пд стране ушеника мпдела ненасилне 
кпмуникације из садржаја следећих прпјеката “ушипница дпбре впље “, ''језика жирафе 
у вртићу и щкпле'' и ''Мпја щкпла- щкпла без насиља''. Временска динамика и нпсипци 
активнпсти су дати у припремама струшнпг усаврщаваоа сарадое са ппрпдицпм, 
пдпељенских заједница и прпграме радапсихплпга. 

- “Буквар дешјих права” – а) настављаое акције инфпрмисаоа и утврђиваоа 
стаоа дешјих права; нпсипци активнпсти – педагпг, психплпг, ушитељи; време – тпкпм 
гпдине б) акције пствариваоа дешјих права – зависнп пд утврђенпг стаоа дешјих права 
кпја су у највећем степену угрпжена, ппкренути акције за пствариваое угрпжених 
дешијих права. Мпгуће акције пвпг типа су: акција за пствариваое права на 
инфпрмације, права на слпбпду мищљеоа и јавнпг изражаваоа, акције за пствариваое 
права на здраву живптнусредину. 

 
Активнпсти у пквиру пвих акција извпдиће се тпкпм гпдине, а кппрдинатпри су 

струшни сарадници и ушитељи. 
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Кпнкретизпвана временска артикулација активнпсти пп разредима и пдељеоима 
дата је у прпграмима пдељеоских заједница. 

 
 

Прпграм екплпшке заштите живптне средине и естетскпг уређеоа шкпле 
 

Щкпла кап један пд важних шинилаца у развпју екплпщке свести и екплпщкпг 
пбразпваоа је најснажнији нпсилац активнпсти садржаја и задатака шијпм 
реализацијпм се пстварује ппщти циљ екплпщкпг пбразпваоа: развијаое свести п 
пснпвним карактеристикама шпвекпве средине, пднпсима у опј и према опј, на пснпву 
кпје ће шпвек тежити пшуваоу и унапређиваоу средине на нашин кпјим се пбезбеђује 
егзистенција оегпвпг рада у садащопсти и будућнпсти. 

 

Пвакп схваћен ппщти циљ екплпщкпг пбразпваоа ппдразумева вищеслпјнпст и 
мнпгпструкпст активнпсти и садржаја кпјима се дппринпси унапређиваоу и пшуваоу 
бипфизишке и психп-спцијалне средине, а тп пшуваое и унапређиваое ппдразумева 
фпрмираое екплпщке културе и прпмене у систему вреднпсти. 

Задаци екплпщкпг пбразпваоа и васпитаоа, на пснпву пвакп схваћенпг циља 
били би следећи: 

1) фпрмираое и развпј свести кпд ушеникап пптреби пшуваоа екплпщке равнптеже 
у шпвекпвпј средини и ппаснпстима кпје настају пд нарущаваоа теравнптеже 
2) уппзнаваое ушеника са пснпвним ппјмпвима екплпгије, спцијалне екплпгије, 

екплпщке психплпгије 
3) сазнаое п слпженпсти пкплине кап јединства биплпщких, друщтвених и 

културних шинилаца 
4) мптивисаое ушеника да практишнп примене сазнаое изекплпгије 
5) превентивнп делпваое ради спрешаваоа деструктивнпг пднпса према 

живптнпј средини (бипфизишкпј испцијалнпј) 
Пве задатке реализпвати крпз све пблике васпитнп-пбразпвнпг рада: пбавезни 

наставни прпцеси слпбпдне активнпсти, друщтвенп-кпристан рад, шаспви пдељеоске 
заједнице, секције, рпдитељски састанци, екскурзије и излети, индивидуални рад са 
ушеницима. 

 
Активнпсти на реализацији прпграма хигијенскпг, екплпшкпг и естетскпгуређеоа 

Р
. 
б
. 

Ппис активнпсти 
Нпсипци 

активнпс

ти 

 

1 Прпграмирати наставне теме и наставне јединице крпз 
кпје се мпгу пстварити задаци
 екплпщкпг васпитаоа и 
Пбразпваоа 

Предмет
ни 
наставни
к, 
ушитељ 

 

 VIII, 

IX 

2 Хигијенскп уређиваое унутращоег дела щкплскпг пбјекта 
(крешеое, фарбаое, санација пщтећених делпва и слишнп) 

директ
пр, 
ппмпћн
ик 
директпра 

 

 VIII 
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3 Активнпсти на естетскпм уређиваоу ушипница, хпдника, 

трпезарија и псталих прпстприја 

наставници 

ушитељи 
IX, 
VI 

4 Негпваое цвећа у ушипницама, хпдницима и трпезарији биплпщка 

секција 
IX, 
VI 

5 Уређеое

 щкплскп

г 

хигијенскп 

пдржаваое 

двприщт

а 

– сезпнс

ки 

радп

ви 

и ппмпћнп 

пспбље 
т.г. 

6 Уређеое зидних нпвина ушеници т.г. 

7 Садо

а 

нпви

х 

Украсни

х 

биљака ущкплскпм парку и биплпщка III 

 уклаоаое непптребних. Садоа дрвета генерације секција, 

гпрани 

 

8 Фпрмираое екп кутића у кпме ће се излагати излпжбена 

ппстава (преспване биљке, инсек-таријум и др.) 

ЕКП 

секција 
IX–
VI 

9 Уређиваое излпжбенпг прпстпра щкпле (ликпвни радпви 

ушеника, рушни радпви, етнп-излпжба) 

ликпвна 

секција 
IX–
VI 

1

0 

Ушещће у активнпстима на уређеоу града ушитељи, 

раз. 

стар. 

т.г. 

1

1 

Ушещће у хуманитарним акцијама “Црвенпг крста”, 

акцијама ппкрета гпрана и другим 

ушеници 
т.г. 

1

2 

Ушещће у акцијама ппвпдпм пбележаваоа бпрбе прптив 
пущеоа, дана защтите шпвекпве пкплине, ппкрета гпрана и 
Другп 

ушеници  

 
 

Прпграм здравственпг васпитаоа 

 

Пвај прпграм реализпваће се крпз све пблике наставнпг и ваннаставнпг рада кап 
и у пквиру неких ванщкплских активнпсти кап щтп су: акције Црвенпг крста, 
Медицинскпг центра, Ппкрета гпрана, Завпда за защтиту здравља из Зајешара, 
Ппщтинске инспекције за екплпгију, Прпјекта 
,,Екп щкпла,, и другп. У щкпли ће се садржај пвпг прпграма реализпвати крпз редпвну 
наставу планираоем и прпграмираоем адекватних наставних јединица из свакпг 
предмета, а нарпшитп из предмета: светпкп нас, ппзнаваое прирпде и друщтва, 
биплпгије и физишкпг васпитаоа, на шаспвима пдељенске заједнице и крпз 
ваннаставне активнпсти кпје ппдразумевају ушещће ушеника у сппртским секцијама, 
секцији младих биплпга, екплпщкпј секцији, акцијама на хигијенскп- естетскпм 
уређеоу щкплскпг прпстпра и др. 

Кпнкретизпван прпграм здравственпг васпитаоа дат је у прилпгу гпдищоег 
прпграма рада щпкпле. 
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Прпграм  „Ппкренимп нашу децу“ 
 

У великпј мери савремени живпт ппрпдица услпвип је недпвпљан степен физишке 

активнпсти деце (прекпмернп кприщћеое савремених технплпщких средстава 

кпмуникације, бправак у затвпренпм прпстпру, лпщи материјални услпви, недпстатак 

игралищта и паркпва), а бправкпм у щкпли се дпдатнп ппвећава и пгранишава. 

„Ппкренимп нащу децу“ је прпграм кпји су ппкренули Министарствп прпсвете, 

науке и технплпщкпг развпја и Аqуа Вива на пснпву забриоавајућих ппдатака и 

резултата везаних за физишку активнпст и здравственп стаое деце.Према резултатима 

неких истраживаоа 70% деце у Србији је недпвпљнп физишки активнп, свакп петп дете 

у Србији има лпще држаое тела и свакп шетвртп дете је гпјазнп. 

Циљ прпграма је превенција настанка дефпрмитета кишменпг стуба и тела 

уппщте применпм пдгпварајућих превентивних вежби у складу са узрастпм ушеника, 

кап и прпдужеое времена на минимум 60 минута кпје ће деца у будућнпсти прпвести у 

свакпдневнпј физишкпј активнпсти пп преппруци Светске здравствене прганизације. 

Целпкупан прпграм „Ппкренимп нащу децу“ сашиоен је пд: вежби за превенцију 

равнпг стппала, вежби за превенцију ппстуралних ппремећаја на кишменпм стубу 

(превенција кифптишнпг, лпрдптишнпг и скплиптишнпг држаоа) и ппвећаоа саме 

физишке активнпсти ушеника. Садржи три мпдела вежби: 

Први мпдел: вежбаое у ушипници: „Веселе стплице“, „Пришам ти пришу“, 

„Здрава стппалца“, „Разиграна палица“. Други мпдел пбухвата вежбе уз музику: 

„Музишка гимнастика“, 

„Плещи и заледи се“. Трећи мпдел су вежбе на птвпренпм прпстпру: „Јесеое, зимске 

и прплећнеиграрије“. 

Прпграм се бави едукацијпм ушитеља за примену свакпдневних превентивних вежби у 

трајаоу пд 15 минута, али пнп щтп је вепма знашајнп јесте ппсредна едукација деце и 

рпдитеља п знашају свакпдневне примене физишких активнпсти за здравље , какп 

оихпве деце, такп оих самих. 

Кппрдинатпр прпграма на нивпу щкпле: Весна Раншић, наставник разредне наставе 
 

Безбеднпст и здрављe на раду 
 

У циљу безбеднпсти и здраваља на раду предузете су следеће активнпсти: 
-Безбеднпст и здравље на раду уређенп је Правилникпм п безбеднпсти и здрављу на  

раду и Актпм п прпцени ризика на раднпм месту и раднпј пкплини кпји је дппуоен у складу 
са актуелнпм епидемиплпщкпм ситуацијпм и најнпвијпм закпнскпм регулативпм; 

-Дпнещен је План примене мера за спречаваое ппјаве и ширеоа епидемије заразне 
бплести. Ппред пвих дпкумената у щкпли п безбеднпсти и здрављу на раду брину сви 
заппслени и ангазпванп је лиценциранп лице Впјкан Јеленкпвић, дипл.инг.знр.; 

-Щкпла је израдила План заштите и спасаваоа и именпвала ппвереника цивилне 
защтите, Саща Бпжинпвић и заменика ппвереника, Саща Станисављевић; 



185  

-Щкпла има заппслене, пбушене за пружаое прве ппмпћи, Милан Лазаревић, наставник  
енглескпг језика и Бпјан Бпгпјевић, наставник математике; 

-Щкпла има Угпвпр са ЗЗЈЗ Тимпк Зајешар за кпнтинуиранп праћеое хигијене у  щкплскпј 
кухиои, квалитета хране и редпвне ДДД целе щкпле. 

 
Време реализације 
 

 
Активнпсти 

 
Реализатпри 

тпкпм гпдине Инфпрмисаое заппслених радника са 

прпписаним мерама и нпрмативима 

безбеднпсти на раду 

Лиценциранп лице 

тпкпм гпдине Кпнтинуиранп праћеое исправнпсти 

инфраструктуре щкпле и благпвременп 

птклаоаое кварпва 

Директпр, дпмар 

август Прпвера прптивппжарнпг система Лиценциранп привреднп 

друщтвп , дпмар 

тпкпм гпдине Едукација  заппслених п защтити на 

раду и  прптивппжарнпј защтити 

 

Лиценциранп лице,  

дпмар, 

заппслени у щкпли 

тпкпм гпдине Праћеое  видеп надзпра 

 

Тим за праћеое видеп 

надзпра 

тпкпм гпдине Инфпрмисаое заппслених радника п 

прпписаним мерама у слушају 

епидемије 

Директпр   

тпкпм гпдине Едукација  заппслених радника п 

пружаоу прве ппмпћи 

 

Интернп-лица кпја су 

прпщла пбуку, 

пвлащћена устанпва 

 

тпкпм гпдине (на 6 
месеци) 

Санитарни прегледи пспбља 

заппсленпг у кухиои 

Завпд за јавнп здравље 

фебруар, 
август (пп пптреби и 
шещће) 

Дезинфекција, дезинсекција и 

дератизација прпстпра 

Завпд за јавнп здравље 

септембар/пктпба
р 

Набавка защтитне ппреме Директпр, секретар 

щкпле, дпмар 

септембар/пктпба
р 

Псигураое щкплске импвине Изабрана псигуравајућа 

кућа 

 

Прпграм сарадое са друштвенпм срединпм 

Сарадоа са ппрпдицпм 
Сарадоа щкпле и рпдитеља пдвијаће се на инфпрмативнп-едукативнпм нивпу и 

неппсредним ушещћем рпдитеља у васпитнп-пбразпвнпм прпцесу, а циљ пвакве 
сарадое је усаглащаваое васпитних ставпва ппрпдице и щкпле заснпване на 
савременим психплпщкп- педагпщким сазнаоима и искуствима, свестраније 
уппзнаваое ушеника и ппдстицаое и кпрекција оихпвп развпја. 

На инфпрмативнп-едукативнпм нивпу пва сарадоа ппдразумева следеће активнпсти: 
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1) Међуспбнп инфпрмисаое рпдитеља и пдељенских старещина п 
карактеристикама развпја лишнпсти ушеника (бипфизиплпщки, емпципнални, 
интелектуални, спцијални аспект) и спцип-екпнпмским услпвима тпг развпја. 
Пвај вид сараое кпји ће се пдвијати крпз индивидуалне кпнтакте 
пдељенских старещина и струшних сарадника са рпдитељима и пбиласкпм 
ушенишких дпмпва, пдвијаще се у тпку гпдине, а пбавезнп у септембру са 
рпдитељима ушеника првпг и петпгразреда. 

2) Уппзнаваое рпдитеља са прпгрампм рада щкпле, Данпм птвпрених врата, 
Кпдекспм ппнащаоа рпдитеља и мптивисаое да активнп ушествују у 
реализацији ппјединих прпграмских целина “Слпбпдне активнпсти”, 
“Сарадоа са друщтвенпм срединпм”. Време реализације – септембар и 
зависнп пд временскпг пдређеоа наведених прпграма; 

3) Инфпрмативнп-едукативна предаваоа п актуелнпј прпблематици у пдељеоу 
или щкпли и питаоима пд интереса за рпдитеље кап васпиташе. Пдељенске 
старещине су реализатпри пних тема кпје су дате у прпграмима рада 
пдељенских старещина, а психплпг и педагпг ще реализпвати следеће теме: 
а) утицај деструктивних друщтвених ппјава на развпј младих – пущеое, 
алкпхплизам, наркпманија, верске секте; Рпдитељи ушеника седмпг и псмпг 
разреда, време реализације – нпвембар, децембар; б) ппмпћ рпдитеља 
свпјпј деци у стицаоу радних навика и пвладаваоу техникама успещнпг 
ушеоа, рпдитељи ушеника првпг и петпг разреда, време реализације – 
септембар, пктпбар; Кпмуникација између пдраслих и деце у ппрпдици и 
щкпли; у млађим разредима на пдељенским рпдитељским састанцима, а у 
старијим на рпдитељским састанцима на нивпу разреда; време реализације- 
тпкпмгпдине; 

4) Прганизпваое разгпвпра са рпдитељима пних ушеника кпји исппљавају 
слишне или исте прпблеме у ппнащаоу – време реализације тпкпм гпдине, 
пп пптреби, реализатпри су пдељенске старещине, струшни сарадници а пп 
пптреби предметни наставници и директпр; 

5) Прганизпваое рпдитељских састанака на нивпу пдељеоа 4-5 пута гпдищое 
пбавезнп у време свих класификаципних перипда а пп пптреби и шещће. 
Нпсипци ппсла су пдељенске старещине, а сарадници педагпг, психплпг и 
директпрка щкпле; 

6) Прганизпваое рпдитељских састанака на нивпу разреда пп пптреби, а за 
рпдитеље ушеника првпг и петпг разреда пбавезнп у септембру. Нпсипци 
ппсла су директпр, педагпг и психплпг, а сарадници пдељенске старещине. 

7) Прганизпваое ппщтих рпдитељских састанака рпдитеља ушеника 8. разреда 
пд септембра дп јуна. На пвим сатанцима рпдитељи се инфпрмищу п 
прганизпваоу припремне наставе у щкпли, бесплатнпј припреми у РЦСУ 
Коажевац, прпбнпм и заврщнпм испиту и свим пбавезама кпје их пшекују у 
тпку гпдине дп уписа у средое щкпле; п другарскпј вешери и псталим 
активнпстима кпје се ппкажу важне и битне за оих. 

8) Индивидуални разгпвпри са рпдитељима (на иницијативу самих рпдитеља 
или струшних сарадника, пдељенских старещина, предметних наставника и 
директпра). Време реализације: пп пптреби или у пквиру заппшетих 
саветпдавних психплпщких тртмана; 

9) Упућиваое рпдитеља на литературу и ппједине садржаје и видпве мас-
медија кпји се на струшан нашин баве прпблемимаваспитаоа; 
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10) Ушещће рпдитеља у раду щкплских тимпва, Савета рпдитеља, Щкплскпг 
пдбпра; 

 
Неппсреднп учешће рпдитеља у васпитнп-пбразпвнпм прпцесу 

 

На пвпм нивпу сарадое ппрпдице и щкпле, рпдитељи и други шланпви ппрпдице 
ће се најшещће ангажпвати у ппјединим пблицима рада из пквира ваннаставних, 
слпбпдних активнпсти и друщтвенп-кприснпг рада, и тп на следеће нашине: 

 

1) Ушещћем у раду пдељенских заједница приликпм реализације садржаја из 
прпграма прпфесипналне прјиентрације и прпграма здравственпг васпитаоа 
ушеника и тп крпз разгпвпр са ушеницима и каректеристикама занимаоа 
кпјима се баве или питаоима везаним за здравствену защтиту, превенцију и 
ппследицама делпваоа на здравље разлишитих щтетних утицаја; ангажпваће 
се рпдитељи кпји се баве дефицитарним занимаоима или пним за кпје су 
ушеници ппсебнп заинтереспвани и рпдитељи лекари. Временскп пдређеое 
пваквих сусрета са ушеницима и теме разгпвпра кпнкретизпвани су у 
прпграмима рада пдељенскихзаједница; 

2) У пквиру слпбпдних активнпсти рпдитељи ће кпристећи свпја интереспваоа, 
струшне и прпфесипналне сппспбнпсти, сарађивати и ппмагати ушеницима 
крпз рад секција: сппртских, щакпвске, драмске, фплклпрне и др. У пвпј 
пбласти рпдитељи, ће се ангажпвати пп пптреби или према временскпј 
динамици датпј у прпграмима рада секције; 

3) Активнп ушещће у реализацију прпјеката ущкпли. У пквиру прпјекта 
,,Пбразпваое за права детета,,предвиђенп је активнп укљушиваое рпдитеља 
у активнпсти прпјекта ппшев пд:пбуке савета рпдитеља п правима детета, 
прекп пбуке и псталих заинтереспваних рпдитеља, прганизпваоа разлишитих 
акција и активнпсти. Ушещће у прпјекту Екп-щкпла. Ушещће рпдитеља у раду 
ппјединих щкплских тимпва. 

4) Ушещће рпдитеља у активнпстима кпје прганизује щкпла на иницијативу 
Савета рпдитеља, Ушенишкпг парламента или ппјединих пдељеоа (Ускрщои 
ващар, Дан детета, Дешија недеља, Дани сппрта, уређеое щкпле, щкплскпг 
двприщта, хуманитарне акције, струшна предаваоа из ппјединих пбласти и 
др.) 

5) Ушещће у пбласти друщтвенп-кприснпг рада када ће се заједнп са свпјпм 
децпм ангажпвати у активнпстима пкп естетскпг уређиваоа ушипница и 
других щкплских прпстприја и щкплскпг двприщта и тп пбављаоем ситних 
занатских услуга, израдпм и набавкпм дидактишкпг и декпративнпг 
материјала и евентуалнп, дпнатпрскимприлпзима. 
 

Време 
реализације 
 

Садржај сарадое Реализатпри 

тпкпм 
гпдине 

Инфпрмисаое, планираое и дпнпщеое 
пдлука п прганизаципним, 
безбедпнпсним и финансијским 
питаоима  

Представници:Савета, 
рпдитеља, Щкплскпг 
пдбпра, Струшнпг 
актива за ЩРП,Тимпва 
щкпле, Наставнишкпг 
већа 
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тпкпм 
гпдине 

Инфпрмисаое п закпнскпј 
регулативи и правилницима 
щкпле  

Директпр, струшни 
сарадници, секретар, 
пдељеоске 
старещине, 
рпдитељи 

тпкпм 
гпдине 

Праћеое развпјнпг статуса и ппстигнућа 
ушеника и предлагаое мера ппдрщке 

Пдељеоске старещине, 
предметни наставници, 
струшни срадници, 
рпдитељи 

нпвембар, 
јануар, 
април, јун 

Праћеое и анализа пбразпвних 
ппстигнућа и 
ппнащаоа ушеника на квалификаципним 
перипдима 

Пдељеоске старещине, 
предметни наставници, 
Струшни сарадници, 
рпдитељи 

тпкпм 
гпдине 

Праћеое пбразпвнпг ппстигнућа ушеника, 
развпјнпг статуса и ппнащаоа ушеника у 
кплективу 

Пдељеоске старещине, 
предметни наставници, 
струшни сарадници, 
рпдитељи 

тпкпм 
гпдине 

Саветпдавни рад са рпдитељима   Дирекрпрка,струшна 
служба, рпдитељи 

тпкпм 
гпдине 

Саветпдавни рад са рпдитељима и 
ппвратна 
инфпрмација п психплпщкпм испитиваоу 
за пптребе ПП 

Струшни сарадници, 
рпдитељи 

тпкпм 
гпдине 

Интерактивни разгпвпри на теме: 
-Пплазак у щкплу 
-Прелазак из млађих у старије разреде 
-Куда ппсле ПЩ 
-Пубертет и адплесценција 
-Дисциплинпваое детета уз ппщтпваое 
правила 
-Правилне метпде ушеоа 

Директпрка, струшни 

сараданици, струшна 

лица, 

пдељеоске старещине 

тпкпм 
гпдине 

Праћеое успещнпсти прпграма 
сарадое са рпдитељима 

Савет рпдитеља, 
пдељеоске 
старещине, 
предметни 
наставници, 
струшни 
сарадници 

тпкпм 
гпдине 

Планираое и реализација разнпврсних 
пблика ваннаставних активнпсти 

Струшни сардници,     
наставници, 
ушеници 
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ПРЕДАВАОА ЗА РПДИТЕЉЕ 

 

Педагошко – психолошка служба 
 

облик 
рада 

 
Те
ма 

 
Улога 

 
реализатор 

 
време 
реализациј
е 

психолог 
округли 
сто, 
трибина 

„Улога родитеља у образовно-васпитном 
процесу“ 

предавач 
 

излагач 

 
Јасмин
а 
Милети
ћ 

Новембар/ 

децембр 
2022. 

Директпрка  Трибина Упис у средое щкпле 
предавач 

 
излагач 

Драгана 
Љубисављевић 

Септембар/ 

Јун 2023. 

Директпрка Семинар за шланпве Савета рпдитеља 
Пбразпваое за
 права 
детета 

реализат
пр 

Драгана 
Љубисављевић 

Щкплск
а 
2022/2
3. 

Директпрк
а, 
Психплпг, 
педагпг 

Трибине, 
предава
оа 

Пп избпру рпдитеља 
реализатпр
и 

Драгана 
Љубисављевић 
Јасмина 
Милетић 
Марина Алексић 

Щкплск
а 
2022/2
3. 

 

Сарадоа са псталим прганизацијама и институцијама 

 

У циљу унапређиваоа васпитнп-пбразпвнпг рада щкпла ће сарађивати са свим 
радним прганизацијама и фирмама у ппщтини: 

1) пснпвне и средое щкпле у ппщтини ипкругу, 
2) Музишка щкпла „Предраг Милпщевић“ 
3) пснпвне щкпле укљушене у Прпјекат ППД, 
4) предщкплска устанпва ,,Бајка“, 
5) Пснпвна щкпла ,,Јпсип Маринкпвић“ из НпвпгБешеја, 
6) Щкплска управаЗајешар, 
7) Министарствпм прпсвете,науке и технплпщкпгразвпја, 
8) Регипнални центар за струшнп усаврщаваое Коажевац, 
9) Регипнални центар за таленте Бпр, 
10) Градскабиблиптека, 
11) Завишајни музеј, 
12) Дпм културе, 
13) Центар за спцијални рад, 
14) Медицинскицентар, 
15) МУП, 
16) ЦКР, „Зелена зпна“, Канцеларија замладе, 
17) Пмладински клуб Зајешар, 
18) Завпд за јавнп здравље из Зајешара. 
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Време 
реализације 

 
Активнпсти 
 

 
Реализатпри 

Тпкпм гпдине Предаваоа „Безбеднп у сапбраћају“, 
ппдстицаое врщоашке едукације у 
прпмпцији здравствене и 
сапбраћајне културе 

Управа 
сапбраћајне 
пплиције, Црвени 
крст,ушитељи,  
пдељеоске старещине, 
наставници, ушеници 

Тпкпм гпдине Разменаискустава 
наставника натрибинама, сабприма, 
пбукама 
 

Ушитељи и наставници 
щкпле и других щкпла  

Тпкпм гпдине Ушещће у прпјектима: 
Пбразпваое за права детета(НВП  ЦКР-
Коажевац), Екп-щкпла-Зелена 
зпна,Ппкренимп нащу децу, Пснпви 
безбеднпсти деце 

МПНТР, Пплицијска 
станица Коажевац, 
ушитељи, наставници, НВП 

Тпкпм гпдине Прганизпваое и реализација 
пбилазака, ппсета и излета (Завишајни 
музеј, Градска библиптека, Дпм 
културе, Археплпщкп налазищте-Равна, 
Јевик, Градски стадипн)   
 

Ушитељи, наставници, 
струшна лица 

Тпкпм гпдине Ствараое ппзитивнпг пкружеоа 
дружеоем и хуманитарним 
активнпстима (Центар за спцијални рад, 
Дпм за старе,  Завпд за васпитаое деце 
и пмладине, Медицински центар, 
Ппрпдилищте Коажевац, Црвени крст) 
 

Педагпг, ушеници, УП, 
Ушеници вплпнтери 

 
 

Прпграм шкплскпг маркетинга 

 Тим за маркетинг шкпле: 
 

1. Драгана Љубисављевић, директпрка шкпле,кппрдинатпр тима 
2. Дијана Милпванпвић,наставник разредне наставе 
3. Јелена Петрпвић, наставник физике 
4. Јелена Станисављевић, наставник спрскпг језика 
6. Марина Алексић, педагпг 
7. Дејан Милпщевић, представникСавета рпдитеља, 
8. Представник Ушенишкпг парламента 

 
Щкпла кап птвпрени систем према друщтвенпм пкружеоу, свпју васпитнп-

пбразпвну делатнпст презентује на два нивпа: интернпм и екстернпм. 
На интернпм нивпу, инфпрмисаое ушеника и наставника п питаоима важним за 

оихпв живпт и рад у щкпли има за циљ ппдстицаое активнпг ушещћа ушеника у 
щкплским делатнпстима, афирмацију оихпвпг стваралащтва, ппдстицаое 
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интереспваоа за културнп- уметнишке, наушнп-технишке, сппртске и друге ппжељне 
садржаје, фпрмираое кпнструктивнпг критишкпг пднпса према збиваоима у ужем 
(щкплскпм) и щирем друщтвенпм пкружеоу, кап и свестранији развпј кпмуникације 
измећу щкпле кап система и ушеника (оихпвих пптреба, мпгућнпсти, интереспваоа) 
ирпдитеља. 

На пвпм нивпу, међуспбнп инфпрмисаое ушеника и наставника, ушеника и щкпле, 
пдвијаће се крпз вище видпва: 

1. путем сајта щкпле www.osvukknjazevac.edu.rs 
2. путем фејсбук странице щкпле  
3. прекп зидних нпвина уушипницама, 
4. инфпрмативних панпа и пгласних табли у хпдницимащкпле, 
5. инфпрмативних панпа и пгласних табли у другим щкплскимпрпстпријама, 

6. инфпрмативним панпима у щкплскпм двприщту, 

7. ппстављаоем тематских излпжби, 

8. прганизпваоем трибина ппсвећених актуелним интереспваоимаушеника; 
9. кап знашајан аспект представљаоа делатнпсти щкпле су наступи ушеника у 

пквиру разлишитих приредби, драмскпг стваралащтва, литерарних и 
музишкихвешери, 

10. презентације ушенишкпг стваралащтва oдвијаће и путем щкплскпг листа 
“Свитаоа” и шаспписа на немашкпм и енглескпм језику 
„Happypaper&GlücklicheZeitung“, 

11. ТВ емисије п активнпстима ущкпли, 
12. Щкплска телевизија, 
13. Щкплске акције. 

 
Све пве активнпсти представљају јавну презентацију на щкплскпм (интернпм) 

нивпу реализпваних прпграма ваннаставних активнпсти и ппсебних прпграма или 
оихпвих делпва, те је динамика маркетинщкпг делпваоа щкпле на пвпм нивпу 
уграђена у те ппсебне прпграме (пдељеоских заједница, рада секција, прпфесипналне 
пријентације, здравствене превенције – прпјекат Здрава щкпла прпграма за развпј мир 
и тплеранцију – ппсебнп “Буквар дешјих права”,Прпјекат ,,Пбразпваое за права детета,, 
и др.). 

Нпсипци активнпсти су ппред ушеника пдређени зависнп пд садржаја кпји се реализује, а тп 
су пдељеоске старещине, рукпвпдипци секција, ппједини предметни наставници, струшни 
сарадници и директпр. 
 

Екстерни маркетинг щкпле пбухвата пне активнпсти кпје имају за циљ 
презентацију стваралащтва и ппстигнућа ушеника и наставника у реализацији прпграма 
редпвне наставе т.ј. пбразпвних прпграма, прпграма ваннаставних активнпсти и 
ппсебних прпграма и тп у пквирима лпкалне (на ппщтинскпм нивпу) или щире средине. 

 
Садржаји кпји ће се на пвпм нивпу представљати јавнпсти су везани за сва 

актуелна питаоа из дпмена щкплске прпблематике имајући у виду васпитне, 
пбразпвне, материјалне, прганизаципне и друге аспекте, а знашајна пажоа ће се 
такпђе ппсветити и афирмацији ушеника кпји ппстигну запажене резултате у 
савладаваоу щкплскпг градива на такмишеоима и разлишитим 
пбластимастваралащтва. 

Са пвим садржајима јавнпст ће бити уппзната прекп: 

http://www.osvukknjazevac.edu.rs/
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● лпкалних средстава инфпрмисаоа ( сајт-Коажевац инфп, “Коажевашке 
нпвине”, “Радип М” и дригих лпкалних радип и ТВ станица кап и 
дпписнищтваРТС-а); 

● активнпсти ће се пдвијати редпвнп тпкпм гпдине, пружаоем инфпрмација 
у медијима – зависнп пд оихпве прпграмске щеме, перипдишним 
неппсреним ушещћем ушеника, ппјединих наставника и директпрке у 
радип и ТВ емисијама и кап и крпз нпвинарски радушеника. 

 

Једна пд знашајних маркетинщких делатнпсти щкпле су и јавни наступи ушеника 
на ппщтинскпм или щирем нивпу и тп крпз презентацију оихпвпг стваралащтва 
ушещћем на ликпвним и литерарним кпнкурсима, у културним и сппртским 
манифестацијама, приликпм пбележаваоа знашајних датума и гпдищоица  Временскп 
пдређеое пвих активнпсти је зависнп  пд прпграмских щема пдређенихинституција, 
заједница,прганизација. 

 
Културна и јавна делатнпст шкпле 

 

Време 

реализације Садржај Нпсипци 

 
 

Септембар 

Еврппски Дан језика; 

Прпмпција шаспписа на енглескпм и 
немашкпм језику 

Дан без аутпмпбила 

Марија И.Бпжић  

 

БиљанаГпјкпвић 

 
 

 
Пктпбар 

Дешја недеља  
Пријем првака у Дешји савез 

Щипуријада 
Пбележаваое 
31.пктпбра 

Марина Алексић 

Аница Гајић 

МиленаГплубпвић 

Татјана Милутинпвић 

 
 
 
 
 
 

 
Нпвембар 

Светски дан килиматских прпмена  
 
Свешанп пбележаваое Дана щкпле;  
Ппјас Св. Луке 
Квиз ,,Вукпвац,, 
,,Смехплијада“ 
Дан науке 
Дан сппрта 
Прпмпција шаспписа „Свитаое“ 
 
 
Дан права детета 20.нпвембар – 
Дан тплеранције 16.нпвембар 

Миљан Миљкпвић 
Саща Звездић 
Маја Впјинпвић  
Марија И. Бпжић 
Миљан Миљкпвић, 
Владан Иванпвић 
Милица Милпщевић  
Саща Станисављевић 
Бпјан Ристић, 

Ушитељи 

Драгана Љубисављевић 
Марина Алексић 
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Децембар 

 
Фестивал науке  

Светски дан бпрбе прптив сиде 
Етнп фестивал 
Екп сајам 
 
„У свакпм пд нас ппстпји Деда Мраз“ 
Нпвпгпдищои маскенбал (прпслава)  
 
Пдељенске приредбе ппвпдпм 
нпвпгпдищоиг празника 
 

 
Јелена Петрпвић 

Ана Петрпвић 
Ивана Б. Петрпвић 

Миљан Миљкпвић  
 
Вплпнтерски клуб„Вукпви 
вплпнтери“ 
 
МиланДимитријевић 
Пдељ.стар. 
 

 
 
 

Јануар 

Прпмпција щкпле у вртићима 
 

Свешана прпслава щкплске славе Свети 
Сава Светпсавски сппртски турнири 

Ушитељи 4. разреда 
Тим за маркетинг  

Саща Звездић 
Мирјана Светпзаревић 
Саща Станисавоевић 

 

Фебруар 

14.фербруар- Кинеска Нпва гпдина, 

Св.Трифун и Св.Валентин Марина Алексић 

 
Март 

Светски Дан коиге и аутпрских 
права Дан матреоег 
језика 

Бпјан Ристић  

Мирјана 
Светпзаревић 
Саща Звездић 

 
 

Април 

Ускрщои 
ващар  

Наук није 
баук  

Дан 
планетеЗемљ
е Дан Рпма 

Маја Велимирпвић 
сви заппслени 

ДалибпркаМинић 
Миљкпвић 

МиленаГплубпви
ћ Жикић 

 
 
 

 
Мај 

 
Ризница талената 
Сајам пбразпваоа 
Мплитва ппдМичпрпм 
21.мај-Светски дан културе 
разнпликпсти  
 
 
Другарскп веше 

Емануела Милети 

Тим за прпф. Прјент. 
Ивана Ђпрђевић Марина 
Алексић и Марија 
Иванпвић Бпжић  

 
Разр.стар.8.раз 

 
Јун 

Дан защтите живптне средине 
Видпвданска свешанпст 

Пдељенске приредбе за крај щкплске 

гпдине 

Биљана Гпјкпвић  
Саща Звездић 
Разр. старещине 
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Август 

Свешани пријем првака у 
щкплу Пријем ушеника у 
5.разред 

Драгана Љубисављевић 
Ушитељи 4.разр. 

Пдељеоске старещине 

5.разреда 

 
 
 

Праћеое и евалуација Гпдишоег плана рада шкпле 

Тим за праћеое и евалуацију Гпдишоег плана рада шкпле: 
 

1. Драгана Љубисављевић, директпрка щкпле, рукпвпдилац тима 
2. Јасмина Милетић, психплпг 
3. Марина Aлексић, педагпг 
4. Ана Милпщевић, представник Савета рпдитеља 
5. Представник Ушенишкпг парламента 

Прпцес сампевалуације щкпле, тј. интерне евалуације, пдвијаће се крпз 
инерактивнп делпваое свих субјеката наставнпг прпцеса, ушеника, наставника, 
струшних сарадника, рпдитеља, а пбухватаће следеће садржаје и активнпсти: 

1) праћеое ппнащаоа и дисциплине ушеника у щкпли уз сагледаваое и 
анализу свих узрпшнп-ппследишнихфактпра 

2) сагледаваое пбрадивих ппстигнућа ушеника уз анализу пднпса ппстављених 
циљева, развпјних мпгућнпсти ушеника, примеренпсти садржаја и 
примеоених 
наставних метпда 

3) праћеое ппступака и критеријумапцеоиваоа 
4) праћеое развпјних карактеристика и ппстигнућа ушеника крпз 

фпрмативнп пцеоиваое 
5) квалитативнп-квантитативна анализа сумативнпг пцеоиваоа ипцена 
6) анализа узрпка изпстајаоа ушеника изщкпле 
7) квалитативнп-квантитативна анализа ушещћа и ппстигнућа 

ушеника на такмишеоима 
8) анализа ппстигнућа ушеника на квалификаципнпмиспиту 
9) анализа сарадое ппрпдице ищкпле 
10) анализа рада пдељеоскихстарещина 
11) анализа рада струшнихактива 

Примеоена евалуативна метпдплпгија, технике и инструменти зависиће пд 
свпјстава кпнкретне прпблематике, а између псталпг кпристиће се: ппсервација, 
дискусија, интервју, анкетираое, упитници, тестираое... 

Дпбијени налази и резултати, квалитативнп-квантитативнп пбрађени, биће на 
адекватне нашине презентпвани, зависнп пд циљне групе и намене: ппјединашнп, 
наставницима и рпдитељима, на састанцима интересних група, струшних актива, 
пдељеоских и наставнишкпг 

већа, рпдитељским састанцима, Щкплскпм пдбпру, прпсветним надзпрницима и 
саветницима, мас-медијима итд. 

Све активнпсти на праћеоу и вреднпваоу рада щкпле пдвијаће се перманентнп, 
тпкпм гпдине, пп динамици утврђенпј прпграмима рада ппјединих щкплских инстанци, 
а кппрдинатпри, кап и ушесници у реализацији су директпр, психплпг и педагпг. Пстали 
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реализатпри су председници струшних актива, шланпви Савета рпдитеља , пдељеоске 
старещине, ппједини наставници кпји имају специфишна задужеоа и ушеници. 

 
 
 

Време  
реализације 

 
Садржај праћеоа и вреднпваоа 
 

Реализатпри 
праћеоа и 
вреднпваоа 

пплугпдищте Планпви рада струшних пргана и струшних већа директпр 

 
  струшни сарадници 
свакпг месеца Глпбални и ппреативни планпви наставника педагпг 
пплугпдищое  

Струшнп усаврщаваое заппслених 
директпр 
педагпщки 
кплегијум  
тим за СУ 

трпмесешнп Прпфесипнална пријентација ушеника педагпг 
класификаципни 
перипди 

Реализација наставних планпва и прпграма директпр 
струшни сарадници 

тпкпм гпдине План рада пргана управљаоа директпр щкпле 
накпн реализације 
активнпсти 

Реализација излета, екскурзија, наставе у 
Прирпди 

директпрщкпле 
Саветрпдитеља 
Ушенишки парламент 

пплугпдищое Сарадоа са лпкалнпм сампуправпм директпр щкпле 
Инклузивнп пбразпваое тимпви за ИПП 
План здраствене защтите психплпг 
Прпграм защтита ушеника пд насиља, 
злпстављаоа и занемариваоа 

шланпви тима за 
защтиту 

Реализација плана сампвреднпваоа шланпви тима 
Реализација щкплскпг развпјнпг плана шланпви ЩРПа 
Реализација щкплскпг прпграма шланпви ЩП 

 
 
Тим ће на састанцима у тпку гпдине  разматрати пствариваое Гпдищоег плана рада щкпле  
за щкплску 2022/2023. гпдину. 

 
 

Предлпг мера и активнпсти за рад у нареднпм перипду 

 
1. Реализација Щкплскпг прпграма и Гпдищоег прпграма рада щкпле 
2. Реализација Щкплскпг развпјнпг планащкпле 
3. Даље праћеое и укљушиваое щкпле у савремене прпцесе рефпрме пбавезнпгпбразпваоа 
4. Укљушиваое щкпле у друге прпјекте везане за живпт и радщкпле 
5. Реализација плана струшнпг усаврщаваоанаставника 
6. Сарадоа са рпдитељима и лпкалнпм срединпм и размена искустава између щкпла 

иппщтине 
7. Увпђеое инпвација у настави у циљу мпдернизације васпитнп-пбразпвнпг прпцеса 

(активнп ушеое, интерактивне метпде, савремена наставнасредства, дигитални 
учбеници) 

8. Ппбпљщаое материјалнпг пплпжајапщкпле израдпм прпјеката 
9. Ппщтпваоезакпнитпсти 
10. Екпнпмишнпст уппслпваоу 



196  

11. Негпваое дпбрих међуљудских пднпса, атмпсфере ппщтпваоа, разумеваоа 
итплеранције. 

 
 

НАППМЕНА: Пстали планпви и прпграми кпји шине Гпдищои план рада щкпле за 2022/2023.  
гпдину,збпг пбимнпсти дпкументације,архивирани су ппсебнп у струшнпј служби. 
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Календар шкплске 2022/2023.гпдине 
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