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Ι УВОД 

1.1 Представљање школе 

 
Први поуздани извор да у Дубовцу постоји школа је из 1797. године. У том писаном 

извору каже се „село има и учитеља и школу коју деца прилежно похађају“. Девет година 

касније-1806., за школу се каже да је „училиште“ српско, да има 25 ђака и да је учитељ 

Теофан Станковић, родом из Сефкерина. Он је уједно и први поименично нам познати 

дубовачки учитељ. 

Између два светска рата Дубовац је имао школу са 4 разреда. Школа и учитељски кадар у 

другој половини XX века су знатно измењени и побољшани. Нова школска зграда је 

изграђена 1965. године. Од 1959. године почело је поступно увођење виших разреда 

основне школе тако да је она прерасла у осмогодишњу. Дотада се школа звала „Његош“. 

У општини Ковин је било више школа са именом Његоша, па је наставно особље решило 

да школи да ново име- „Предраг Кожић“- по Дубовчанину убијеном за време Другог 

светског рата у Бечкереку. Школа је до 1872.године вероисповедна под називом Илирска 

народна школа. Школа је од 1872.године Комунална,а од 1913.године Државна на 

мађарском наставном језику. Садашњи назив школа ,,Предраг Кожић’’  датира од 

1956.године 

Образовно-васпитна делатност школе се одвија у школској згради површине 1700 m 2 и 

школског дворишта. 

Настава је организована у две смене, преподневна са почетком у 8,oo часова и поподневна са 

почетком у l3 часова и 15 минута за више разреде (од 5-8.) и поподневна са почетком у 14:15 

за ниже разреде (од 1-4.)  .Смене се мењају двонедељно. У једној смени су нижи разреди (од 

1.до.4.разреда), а у другој смени су виши разреди (од 5. до 8.разреда). И у овој  школској 

години изабрано је изучавање  Ромског језика са елементима национале културе за ученике 

који желе да га изучавају. 



Број запослених радника у школи је 32, од тога наставног особља 23, директора један, педагога 

један са 50% радног времена, библиотекара једног са 50% радног времена , који је и у настави, 

секретара једног са 50% радног времена, једног шефа рачуноводства са 50% радног времена . 

Помоћно особље има 4 запослена.  

Школа располаже са 4 учионице опште намене, просторијом за школску библиотеку, 

информатичким кабинетом, фискултурном салом са две свлачионице за ученике и кабинетом 

за наставника физичког васпитања, зборницом, са 3 канцеларије ( директора, рачуноводства, 

педагога и секретара), трпезаријом са кухињом  и две просторије за помоћно особље, а у 

склопу зграде школе налази се и просторија предшколске установе ,, Наша радост ''. У школи 

као издвојени простор налази се и читаоница. Књижни фонд се углавном редовно попуњава и 

обнавља. Учионице су опремљене са по једним рачунаром и звучницима. У свакој учионици и 

канцеларији  постоји интернет мрежа.Школа има трпезарију са кухињом. Школа  има 

организовану ужину за ученике, која се делимично припрема у школској кухињи. У оквиру 

школског дворишта школа располаже са тереном за мали фудбал- рукомет.Налази се оронула 

шупа  за смештај огрева, а у склопу школе налази се котларница са просторијом за домара- 

ложача. Грејање је на дрва.  У склопу фискултурне сале смештена је просторија за одлагање 

справа. 

Уз неговање квалитетног образовно-васпитног рада велика пажња поклања се безбедности 

ученика, очувању и уређењу школске средине. 

Мото школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мисија школе 

 

 

 

 

 

 

ИМАМ ПРАВО НА 

ОБРАЗОВАЊЕ 

 

МИ СМО ШКОЛА КОЈА НЕГУЈЕ САВРЕМЕНУ 

НАСТАВУ И ПОДСТИЧЕ ПОЗИТИВНЕ ЉУДСКЕ 

ВРЕДНОСТИ 



 

Визија школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

Све о животу школе може се сазнати путем школског листа “Отворени прозор” и сајта школе  

1.2 Полазне основе рада школе 

 Годишњи план рада за школску 2019/20. годину рађен је на основу: 
-Закон о основама система образовања и васпитања Републике  Србије 
 (  ,,Сл. гласник РС'' број 88/17,10/19 ) 

Закон о основном образовању и васпитању ( ''Сл.гласник РС 
''бр.55/2013,101/2017,27/2018,10/2019); 
-Статута Школе ; 
-Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, стручних сарадника 
и васпитача у основној школи ( ''Сл.гласник РС-Просветни гласник'' бр.2/92, 2/2000); 
- Правилника о изменама плана и програма за I, II, III  и IV разред основне школе 
Министарство просвете РС; 
-Правилника о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и 
наставном програму за пети,шести,седми и осми  разред основног образовања и 
васпитања, 
- Посебног  Колективног  уговора у основним и средњим школама и домовима ученика 
(''Сл.гласник  РС'', бр.12/2015), 
-Развојног плана рада школе, 
-Образовних стандарда за крај 1.циклуса основног образовања и васпитања; 
-Правилника о стандардима квалитета рада установе; 
-Образовних стандарда за крај основног образовања и васпитања; 
-Стандарда компетенција наставника; 
-Самовредновања; 
-Пословника о раду Школског одбора  
-Пословника о раду Савета родитеља 
-Пословника о раду Наставничког већа  
-Стручно упутство о формирању одељења и финансирању запослених у основној Школи; 
-Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља 
делатност основног образовања и васпитања  

 

ЖЕЛИМО ДА ПОСТАНЕМО ШКОЛА КОЈА КОНСТАНТНО 

УНАПРЕЂУЈЕ НАСТАВНИ ПРОЦЕС, ПОБОЉШАВА МЕЂУСОБНЕ 

ОДНОСЕ, РАЗВИЈА СПОСОБНОСТИ И ИНТЕРЕСОВАЊА  

УЧЕНИКА ДА БИСМО ЈЕ СВИ ВОЛЕЛИ, РАДО ДОЛАЗИЛИ И 

ЛЕПО СЕ ОСЕЋАЛИ У ЊОЈ. 



-- ПРАВИЛНИК о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног 
понашања и вређања угледа, части или достојанства личности ("Службени гласник РС", 
број 46/2019) 

- Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног  рада ( „Сл. Гласник 
РС“, бр. 68/2018 од 7. септембра 2018. год.)  
  и  осталих подзаконских аката. 
            На основу члана 2. ЗООСОВ-а, члана 2.и 3. Закона о основном образовању и васпитању, а 
у вези са чланом  2. Статута Школе,  основна школа ,, Предраг Кожић'' у Дубовцу обавља 
делатност основног  образовања и васпитања, као део јединственог система образовања и 
васпитања. 
           Школа је у мрежи утврђеној Одлуком о мрежи Школа са седиштем на територији 
Општине Ковин број: 61-30/2006- I од 28.03.2006.год. 
Регистрована је у Окружном суду  у Панчеву FI.754/90 од 29.06.1990.год. регистарски уложак 
број:1-921. 
 
            На основу Решења министарства просвете, науке и технолошког развоја број 119-01-
00067/2018-07/138 од 10.08.2018. године именована   је Лидија Весели, професор разредне 
наставе из Ковина.  
                          Депонован је потпис Лидије Весели  у Трговинском суду Панчево FI 45/14, 

регистарски уложак бр.:5-18 

             Школа има ПИБ бр.101407565,  Решењем број 022-63/90- I I од 29.06.1990.год. утврђено 

је да ОШ ,, Предраг Кожић'' у Дубовцу испуњава прописане услове за обављање делатности 

предшколског васпитања и образовања (шифра делатности 130210) и основног образовања и 

васпитања (шифра делатности 120111). 

        У сачињавању Годишњег плана  пошло се од: 
1) законских и подзаконских аката: 
2) искустава и знања чланова тима који су израђивали Школски програм. Тим су чинили 
наставници и професори разредне наставе, школски педагог,  директор Школе. 
3) материјално техничких услова рада Школе 
4) специфичности средине у којој Школа ради 
5) Школског развојног плана 
6) сагледавање структуре одељења разреда. 
 

              Рад Школе заснован је на:  
-Правилнику  о школском календару  образовно-васпитног рада на територији АПВ  за школску 
2019/2020. год ; 
-Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, стручних сарадника 
и васпитача у основној школи ( ''Сл.гласник РС-Просветни гласник'' бр.2/92, 2/2000); 
- Правилнику о врсти о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи ( »Сл. гласник РС-Просветни гласник«, бр. 
11/12,15/13,2/16,10/16,11/16,2/17,3/17 ); 
- Правилника о изменама плана и програма за I, II, III  и IV разред основне школе 
Министарство просвете РС; 
-Правилника о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и 
наставном програму за пети,шести,седми и осми  разред основног образовања и 
васпитања, 
- Правилнику о изменама правилника о наставном плану и програму основног образовања и 
васпитања за седми и осми разред; 
-Развојног плана рада школе  



-Образовних стандарда за крај 1.циклуса основног образовања и васпитања; 
-Правилника о стандардима квалитета рада установе ( „ сл.гласник росветни гласник Рс 
број 14/2018 од 02.08.2018. ) 
-Образовних стандарда за крај основног образовања и васпитања, 
-Стандарда компетенција наставника, 
-Самовредновања  
-Упутство за остваривање плана и програма ваннаставних и осталих активности у основној 
школи (»Сл. гласник РС – Просветни гласник« бр. 7/2010); 
-Норматив простора, опреме и наставних средстава у основном васпитању и образовању (»Сл. 
гласник РС – Просветни гласник«, бр. 4/91), 
       -   Правилника о наставном плану и програму за I и II разред основног образовања и 

васпитања („Сл. гласник РС - Просветни гласник" број 10/04, 20/04, 1/05, 3/06, 15/06, 2/08, 

2/10, 7/10, 3/11 -др. правилник, 7/11 -др. правилници, 1/13, 4/13 и 14/13,5/1411/14,11/16 и 

6/17 ), бр, 110-00-356/2018-04 од 15.05.2018. 

                  -  Правилника о наставном плану за I, II, III, и IV разред основног образовања и 

васпитања и наставном програму за III разред основног образовања и васпитања („Сл. гласник 

РС - Просветни гласник" број 1/05, 15/06, 2/08 и 2/10, 7/11,1/13 и 11/14 и 11/16 ) , бр. 110-00-

357/2018-04 од 15.05.2018. 

                    -  Правилника о наставном програму за IV разред основног образовања и васпитања 

(„Сл. гласник РС - Просветни гласник" број 3/06, 15/06 и 2/08, 3/11, 7/11,11/14 11/16 и 

7/17,12/18 ) 

                    -  Правилника о изменама и допунама правилника о наставном плану и програму 

основног образовања и васпитања („Сл. гласник РС - Просветни гласник" број 2/10),  

                     - Правилника о образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног 

образовања за предмете српски језик, математика и природа и друштво („Сл. гласник РС - 

Просветни гласник" број 5/11);  

                      -Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и 
наставном програму за пети разред основног образовања и васпитања (''Сл.гласник РС-
Просветни гласник'', бр. 6/2007, 2/2010, 3/11,1/13,4/13,11/16,6/17,8/17 и 9/17,12/18,15/18)  

                      -Правилника о наставном програму за VI разред основног образовања и васпитања 

(„Сл. гласник РС - Просветни гласник" број 5/08, 3/11,1/13,5/14,11/16,11/16,3/18,12/18) 

                       - Правилника о наставном програму за VII разред основног образовања и 

васпитања („Сл. гласник РС - Просветни гласник" број 6/09, 3/11,8/13,11/16 и 

11/16,12/2018,3/19,12/19)  

                        - Правилника о наставном програму за VIII разред основног образовања и 

васпитања („Сл. гласник РС - Просветни гласник" број 2/10, 

3/11,8/13,5/14,11/16,7/17,12/18,10/19)  

                       -  Правилника о општим стандардима постигнућа - образовни стандарди за крај 

обавезног образовања („Сл. гласник РС - Просветни гласник" број 5/10),                  



                         - Правилника о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („Сл. 

гласник РС“ број 34/19), 

                         - Правилнику о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа 

у основној школи („Сл. гласник РС“ број 55/06, 51/07, 67/08, 39/11, 82/12 и 8/13,70/15, 81/17 ), 

                         -  Правилника о степену и врсти образовања наставник и стручних сарадникау 

основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник" број 

11/12,15/13,2/16,10/16,11/16,2/17,3/17)           

                         - Правилника о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-

васпитни рад из изборних предмета у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник" 

број 11/12,15/13,10/16,11/16,2/17,3/17) 

             -  Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања у образовно-васпитним установама,Министарство просвете РС, 2007.г. 

              - Приручник за примену посебног протокола за заштиту деце и ученика од 

насиља, злостављања и занемаривања у васпитно-образовним установама Министарство 

просвете РС, 2009.г. 

               - Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље,  

злостављање и занемаривање, (,, Службени гласник РС''  број 30/2010 )  

               - Правилник о вредновању квалитета рада установе ( Сл.гласник „ Рс број 

9/2012 )  

               -  Развојни план установе у складу са самовредновањем рада установе 

                  -  Стручно упутство о организовању обавезних физичких активности ученика, 

                           -  Стручно упутство о формирању одељења и начину финансирања у основним и 

средњим школама 

                            -Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање у основним школа 
за школску 2018/2019. годину, као и другим стручним документима, прописима и Одлукама 
везаним за област основног образовања и васпитања. 
              Рад школе се базира и на досадашњим позитивним искуствима из рада школе, као и од 
објективних услова који постоје у школи за остваривање образовно-васпитних циљева и 
задатака.  
              За рад школе одговорни су: директор, Наставничко веће и други стручни органи, као и 
појединачно наставници и други радници школе.  
              Школски одбор у току године прати реализацију програма рада и ствара услове за 
нормалну активност школе. 
 

1.3  Циљеви образовања и васпитања 

Систем образовања и васпитања мора да обезбеди за сву децу, ученике и одрасле: 

1) једнако право и доступност образовања и васпитања без дискриминације и издвајања 
по основу пола, социјалне, културне, етничке, религијске или друге припадности, месту 
боравка, односно пребивалишта, материјалног или здравственог стања, тешкоћа и сметњи у 
развоју и инвалидитета, као и по другим основама; 



2) квалитетно и уравнотежено образовање и васпитање, засновано на тековинама и 
достигнућима савремене науке и прилагођено узрасним и личним образовним потребама 
детета, ученика и одраслог; 

3) образовање и васпитање у демократски уређеној и социјално одговорној установи у 
којој се негује отвореност, сарадња, толеранција, свест о културној и цивилизацијској 
повезаности у свету, посвећеност основним моралним вредностима, вредностима правде, 
истине, солидарности, слободе, поштења и одговорности и у којој је осигурано пуно 
поштовање права детета, ученика и одраслог; 

4) усмереност образовања и васпитања на дете и ученика кроз разноврсне облике 
наставе, учења и оцењивања којима се излази у сусрет различитим потребама ученика, развија 
мотивација за учење и подиже квалитет постигнућа; 

5) једнаке могућности за образовање и васпитање на свим нивоима и врстама образовања 
и васпитања, у складу са потребама и интересовањима деце, ученика и одраслих, без 
препрека за промене, настављање и употпуњавање образовања и образовање током целог 
живота; 

6) оспособљеност за рад ученика и одраслих усклађену са савременим захтевима 
професије за коју се припремају. 

Систем образовања и васпитања својом организацијом и садржајима обезбеђује и: 
1) ефикасну сарадњу са породицом укључивањем родитеља, односно старатеља ради 

успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања; 
2) разноврсне облике сарадње са локалном заједницом и широм друштвеном средином 

како би се постигао пун склад између индивидуалног и друштвеног интереса у образовању и 
васпитању; 

3) ефикасност, економичност и флексибилност организације система ради постизања што 
бољег учинка; 

4) отвореност према педагошким и организационим иновацијама. 
У остваривању принципа, посебна пажња посвећује се: 
1) правовременом укључивању у предшколско васпитање и образовање; 
2) адекватној припремљености за школско учење и за прелазак на више нивое 

образовања и васпитања; 
3) могућности да ученици и одрасли са изузетним способностима (талентовани и 

обдарени), без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима 
образовања и установама, као и идентификацији, праћењу и стимулисању ученика са 
изузетним способностима, као будућег научног потенцијала; 

4) могућности да деца, ученици и одрасли са сметњама у развоју и инвалидитетом, без 
обзира на сопствене материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања у 
установама, а лица смештена у установе социјалне заштите, болесна деца и ученици - 
остварују право на образовање за време смештаја у установи и током болничког и кућног 
лечења; 

5) остваривању права на образовање, без угрожавања других права детета и других 
људских права. 

 
Циљеви образовања и васпитања јесу: 
 
1) пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета и 

ученика, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима; 
2) стицање квалитетних знања и вештина и формирање вредносних ставова (у даљем 

тексту: знања, вештине и ставови), језичке, математичке, научне, уметничке, културне, 
техничке, информатичке писмености, неопходних за живот и рад у савременом друштву; 

3) развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса; 
4) развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања информација, 



уз вешто и ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија; 
5) оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештина у 

даљем образовању, професионалном раду и свакодневном животу; 
6) развој мотивације за учење, оспособљавање за самостално учење, учење и образовање 

током целог живота и укључивање у међународне образовне и професионалне процесе; 
7) развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и изражавања 

свог мишљења; 
8) оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, 

сопственог развоја и будућег живота; 
9) развој кључних компетенција потребних за живот у савременом друштву, 

оспособљавање за рад и занимање стварањем стручних компетенција, у складу са захтевима 
занимања, развојем савремене науке, економије, технике и технологије; 

10) развој и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог 
здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности; 

11) развој свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне 
средине, еколошке етике и заштите животиња; 

12) развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне и 
ефикасне сарадње са другима и способности за тимски рад и неговање другарства и 
пријатељства; 

13) развијање способности за улогу одговорног грађанина, за живот у демократски 
уређеном и хуманом друштву заснованом на поштовању људских и грађанских права, права на 
различитост и бризи за друге, као и основних вредности правде, истине, слободе, поштења и 
личне одговорности; 

14) формирање ставова, уверења и система вредности, развој личног и националног 
идентитета, развијање свести и осећања припадности држави Србији, поштовање и неговање 
српског језика и свог језика, традиције и културе српског народа, националних мањина и 
етничких заједница, других народа, развијање мултикултурализма, поштовање и очување 
националне и светске културне баштине; 

15) развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и 
узрасне равноправности, толеранције и уважавање различитости. 

Основним образовањем и васпитањем остварују се општи и посебни исходи, тако да ће 
ученици након завршеног основног образовања: 

1) имати усвојен интегрисани систем научно заснованих знања о природи и друштву и 
бити способни да тако стечена знања примењују и размењују; 

2) умети да ефикасно усмено и писмено комуницирају на српском, односно на српском и 
језику националне мањине и најмање једном страном језику користећи се 
разноврсним вербалним, визуелним и симболичким средствима; 

3) бити функционално писмени у математичком, научном и финансијском домену; 
4) умети да ефикасно и критички користе научна знања и технологију, уз показивање 

одговорности према свом животу, животу других и животној средини; 
5) бити способни да разумеју различите форме уметничког изражавања и да их користе 

за сопствено изражавање; 
6) бити оспособљени за самостално учење; 
7) бити способни да прикупљају, анализирају и критички процењују 
8) информације; 
9) моћи да идентификују и решавају проблеме и доносе одлуке користећи критичко и 

креативно мишљење и релевантна знања; 
10) бити спремни да прихвате изазове и промене уз одговоран однос 
11) према себи и својим активностима; 
12) бити одговорни према сопственом здрављу и његовом очувању; 



13) умети да препознају и уваже људска и дечја права и бити способни да активно 
учествују у њиховом остваривању; 

14) имати развијено осећање припадности сопственој породици, на- 
15) цији и култури, познавати сопствену традицију и доприносити њеном очувању и 

развоју; 
16) знати и поштовати традицију, идентитет и културу других заједница и бити способни да 

сарађују са њиховим припадницима; 
17) бити способни да ефикасно и конструктивно раде као чланови тима, групе, 

организације и заједнице. 

Такође, у току сачињавања овог годишњег плана рада школе за ову школску годину 
нарочито се имало у виду, поред осталог, и следеће:  

- да је школа дужна да у овој школској години оствари све облике образовно васпитног 
рада утврђене правилником о наставном плану и програму и да у том циљу доноси свој 
Годишњи план рада; 

- да се Годишњим планом рада утврђују време, место, начин и носиоци остваривања 
наставног плана и програма; 

- да ће се организација образовно-васпитног рада у свим одељењима остваривати као 
полудневна настава, зависно од потреба деце и добијене сагласности Министарства; 

- да је праћењем и анализом рада и резултата рада у протеклој години уочено да нека 
питања из живота и рада школе у наредном периоду треба успешније остваривати, као 
што су: (нпр. организованије чување и рационалније коришћење материјалне основе 
рада; осмишљеније предузимање мера да се расположива литература користи 
благовремено и стваралачки; редовније посећивање огледних часова; да се редовније 
и отвореније разматрају искуства; много студиозније прилажење пословима у вези са 
непосредним радом одељенских старешина са ученицима; боља сарадња са 
родитељима појединих ученика који имају проблема у школи; боља организација 
слободног времена, благовременије реаговање на све проблеме; довођење рада 
стручних актива на виши ниво и сл.); 

- да ће ове школске године бити 4 одељења млађих разреда и 4 одељења у старијим 
разредима; 

- да ће предметна настава у млађим разредима бити заступљена из енглеског језика, 
ромског језика са елементима националне културе, и верске наставе; 

- да ће се страни језик енглески језик изучавати од I до VIII разреда као обавезни 
наставни предмет; 

- да ће се настава француског језика изучавати од V до VIII разреда са по 2 часа недељно 
као обавезни изборни наставни предмет; 

- да ће се у VII и VIII разреду организовати један час недељно „изабраног спорта" – 
фудбал по одељењу; 

- да ће се у V и VI разреду организовати обавезна физичка активност;  
- да ће у V и VI разреду информатика и рачунарство бити обавезан наставни предмет;  
- да ће се у V и VI разреду изучавати техника и технологија као обавезан наставни 

предмет; 
- да ће се од I до VIII разреда остваривати верска настава; 
- да ће се од V до VIII разреда остваривати још 4 изборна програма које ће школа 

понудити ученицима , а који ће се определити за један на почетку школске године; 
- да ће просторни услови бити добри, а припремљеност школе релативно добра, с 

обзиром на чињеницу да су потребна већа материјална средства за значајније уређење 
школског простора 



- да ће однос наставника према планирању, припремању и остваривању програма бити 
на завидном нивоу; 

- да стручност наставника гарантује још бољи рад на остваривању задатака на 
реализацији наставних садржаја; 

- да је потребна организована и стална помоћ ученицима VIII разреда ради постизања 
добрих резултата на завршном испиту и то пре свега предметних наставника српског 
језика,математике, биологије, историје, географије, физике и хемије, стручних 
сарадника и директора школе; 

- да постоје велике могућности укључивања родитеља у остваривање одређених 
програмских садржаја и других захтева, а што се показало и у протеклој школској 
години; 

- да се на пословима и радним задацима наставног особља налазе углавном особе које 
имају воље, енергије и жеље да афирмишу свој рад и рад школе у целини. 

 

1.4  Материјално технички и просторни услови рада  

Школа је организована као самостална установа без радних јединица и подручних 
одељења. Настава се изводи на српском језику, а страни језик који се изучава је енглески језик 
од I до VIII разреда и у V, VI, VII и VIII разреду француски језик као други страни језик. 

Настава ће се изводити у школској згради која има 4 класичних учионица, фискултурну 
салу, кухињу са трпезаријом, котларницу са централним грејањем, као и друге просторије за 
потребе рада школе: зборницу, три канцеларије, библиотеку и друго. 

Површина школске зграде је 1700 квадратних метара. Функционалност објекта је 
задовољавајућа. Придаје се велики значај естетском и хигијенском изгледу објекта, као и 
зелених површина. Одржавање школског простора је редовно.  

               БРОЈ УЧЕНИКА  ПО ОДЕЉЕЊИМА 
               На почетку шк. 2019/20.године (стање на дан 2.септембар 2019. године) уписано је 
укупно 106 ученика (54 м, 52ж), који су распоређени у 8 одељења (4 одељења у првом циклусу, 
4 одељења у другом циклусу). 
               И ове школске године у школу гравитирају ученици који станују у самом селу, као и 
ученици из  засеока Шумарак . 

               Образовно-васпитна делатност школе се одвија у школској згради површине 1700 m2 и 
школског дворишта. 
               Настава је организована у две смене,  преподневна са почетком у 8,oo часова и 
поподневна са почетком у  13 часова и 15 минута,  за ученике виших разреда (од 5. до 8. 
разреда), а за ученике нижих разреда (од 1. до 4. разреда), после подневна смена почиње у 
14,15 часова. 
               Смене се мењају двонедељно. У једној смени су нижи разреди (од 1.до.4.разреда), а у 
другој смени су виши разреди (од 5. до 8.разреда). 
                  1. Школа располаже са 4 учионице опште намене, просторијом за школску 
библиотеку, информатичким кабинетом, фискултурном салом са две свлачионице за ученике и 
кабинетом за наставника физичког васпитања, зборницом, са 3 канцеларије ( директора, 
педагога и секретара), трпезаријом са кухињом    и две просторије за помоћно особље, а у 
склопу зграде школе налази се и просторија предшколске установе ,, Наша радост ''Ковин.   
                   У школи као издвојен простор налази се и читаоница за потребе библиотеке. 
Књижни фонд се углавном редовно попуњава и обнавља. Подови у учионицама су дотрајали и 
потребно их је заменити. 



                  2. Школа има трпезарију са кухињом. 
                  3. У оквиру школског дворишта школа располаже са тереном за мали фудбал- 
рукомет. 
                      Терен је ограђен  заштитном мрежом , постављене су клупе и сто за ученике и 
оплемењен садницама тополе и четинара.. У оквиру школског дворишта налази се оронула 
шупа  за смештај огрева, а у склопу школе налази се котларница са просторијом и тоалетом за 
домара- ложача.  Грејање је  на дрва и угаљ. 
                               У склопу фискултурне сале смештена је просторија за одлагање справа.  
        
ПОТРЕБЕ ЗА САНАЦИЈУ ШКОЛЕ 

                    1.изолација  зидова  у унутрашњем  и спољашњем делу школе, где је 

неопходно урадити  и сви пратећи радова на зидовима учионица и осталих просторија,  

ради отклањања и пукотина,  

                    2. кречење зидова   у свим просторијама школе, када се буду стекли услови,  

временске прилике и наставни процес дозволио омогућавање  ових радова,  

                    3. санација крова  који  прокишњавања, нарочито на фискултурној сали, када су 

јаки ветрови праћени падавинама,  

                    4.санација мокрог чвора у свлачионицама ученика за наставу физичког 

васпитања,                 

                    5. замена  подних  изидних  плочица у истим свлачионицама,  

                    6.кровних вентилатора на истим свлачионицама,  

                    7. замена санитарије у свлачионицама,  

                    8.уградња видео надзора 

                    9. копање нове септичке јаме, јер је  стара засићена и није у функцији,  а може 

створити проблем запушења канализације,  

                    10. рушење постојеће шупе за огрев, која се налази у школском дворишту и 

зидање нове, јер постоји опасност, због њене дотрајалости, да безбедност деце, ученика 

мештана села буде угрожена, 

                    11. уређење школског дворишта са теренима за фудбал, одбојку, постављање 

трибина, заштитне мреже прозора и врата Школе, свлачионица и мокрог чвора у 

дворишту,   ради потребе коришћења школског дворишта за ученике, децу, мештане села  

Дубовца. 

                   12.Комплетни машински, електро, изолатореки, керамички и 

фарбарско-молерски радови у установи 

Поменути радови су потреба установе и у овој 2019/2020. школској години. 

Такође постоји потреба за опремањем информатичког кабинета у установи са још 8 

рачунара (постојећи су стари рачунари),  као и потреба за четири пројектора који би 

се фиксирали и налазили у свакој учионици како би се олакшао рад презентације у 

настави. Такође потреба за наставу музичке културе, музичка клавијатура, два 

бежична микрофона, два CD уређаја.  

 

                  Након посете службеника канцеларије за управљање јавним улагањима из 

Београда и њиховим увидом о стању школе, приступило се  изради пројекта свих радова у 

школи након чега је и предат на разматрање децембра 2016. године, ради одобрења 



средстава за санације у школи. Поменути пројекат и ове године се враћа од стране 

канцеларије и поново допуњава. 

 

1.5  Опремљеност зграде 

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

средствима, уређајима, реквизитима, алатима и машинама. У току рада постојали су 

релативно повољни услови за нова опремања и укупна побољшавања материјалних услова 

рада, и они се плански и организовано користе. Данас школа поседује делимичноу  све 

потребне врсте наставних средстава, односно делимично  задовољава утврђене и законом 

прописане нормативе и стандарде. Наставницима и стручним сарадницима је омогућено 

да користе рачунаре, а што има утицаја на израду дидактичких материјала у сарадњи са 

ученицима и родитељима ученика.  

Такође постоји потреба за опремањем информатичког кабинета у установи са још 8 

рачунара (постојећи су стари рачунари),  као и потреба за четири пројектора који би 

се фиксирали и налазили у свакој учионици како би се олакшао рад презентације у 

настави. Такође потреба за наставу музичке културе, музичка клавијатура, два 

бежична микрофона, два CD уређаја.  

 

Од општих наставних средстава школа располаже са следећим: 

ОШ''Предраг Кожић'' 

Учионице за опште намене 4 

Сала за физичко 1 

Справарница 1 

Свлачионице 2 

Кабинет за наставника 
физичког васпитања 

1 

Просторије за опште намене 2 

Кухиња и трпезарија 1 

Управа школе 3 

Библиотека 1 

Остале просторије 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Телевизора 1 комад 

2. Књиге у школској библиотеци 4555 комада 

3. Видео рикордер 1 комад 

4. Синтисајзер 1 комад 

5. Географске карте 1 комплет 

6. Музичка линија са ЦД-ом 1 комада 

7. Покретна табла 1 комад 

8. Диктафон 1 комад 

9. Пројекционо платно 1 комад 

10. Ласерски штампач 2 комада 

11. Дигитална камера 1 комад 

12. Дигитални фото апарат 1 комад 

13. Скенер 1 комад 

14. Лаптоп  рачунар    8 комада 

 

 

 
 

Фотокопир 6 

Графоскоп 4 

Пројектор 2 

ЦД плејер 2 

Скенер 1 

Компјутер 15 

Озвучење 1 

Интерактивна табла 2 



Р ачунари – укупно: 
У учионицама:  
У учионици 8. Разреда један рачунар –P4 
У канц.шефа рачуноводства:  рачунар марке Pentijum 4AMD sempron 3200 +,1,3 
Ghz,512 RAM и 2 звучника 
рачунар марке  Intel Pentium IV,2,8Ghz,512 RAM 
У канц.директора Atad athlon 64x2 dual core k200x +2,21 Ghz, 1 gb RAM ,  
У зборници:  
У зборници један рачунар–P4  
Дигитални апарат   
Пуњач за батерије за дигитални апарат                   
У информатичком кабинету: 
У информатичком кабинету 11 рачунара-6P5, 5P4 
Спецификација рачунара у школи се налази као посебан документ у архиви школе. 
У канцеларијама: 
У канцеларијама 3- P4 
У читаоници: 
У читаоници један рачунар- P4  
1. Серијске публикације  
2.Микроскопи 
 
 
У канцеларији код директора: 
 
1 Камера, диктафон, штампач All inone HP Laser Jet 3390 štampač – skener –kopir, 
микрофони 
                     
 
 
 

              Сва дидактичка средства се одржавају, чувају и редовно допуњавају новим, у складу са 
материјалним могућностима школе. Постоји објективан проблем да су нека дидактичка 
средства застарела и некомплетна и да су неуједначено распоређена по кабинетима, радним 
просторијама и учионицама. 

Библиотека има 4822 књига. Својом укупном тематиком и садржајном структуром 
задовољава у већој мери потребе ученика, наставника, стручних сарадника и родитеља, осим 
простора. 

1.6  Педагошка организација 

Након наставе организована је допунска и додатна настава, хор, слободне и спортске 
активности. 
Дежурство наставника и ученика у школи организовано је од 7:45 часова до 19.20 часова. 
 
Школска библиотека ће радити средом од 09:30 до 15 сати, понедељком, уторком и четвртком 
се прилагођава  распореду часова. 
Администрација ради од 7:30 до 14:30 сати. 
Школска кухиња  ради у складу са боравком деце  у школи, а ужину прима око 80%  ученика.  
Помоћно и техничко особље раде у две смене (од 6 до 14 и од 12 до 20 сати).  



Домар -  Ложач ради  од 6 до 12  часова и од 16 до 20 часова, а у летњем периоду има 
прерасподелу радног времена. 
Директор и педагог усклађују радно време са потребама школе. 
 

    РАСПОРЕД ЗВОНА,  СМЕНА ВИШИ РАЗРЕДИ ПРЕ ПОДНЕ И ПОСЛЕ ПОДНЕ 

 ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ 

УЛАЗАК УЧЕНИКА 07:45 13:10 

1. ЧАС 08:00-08:45 13:15-14:00 

2. ЧАС 08:50-09:35 14:05-14:50 

3. ЧАС 09:55-10:40 15:10-15:55 

4. ЧАС 10:45-11:30 16:00-16:45 

5. ЧАС 11:35-12:20 16:50-17:35 

6. ЧАС 12:25-13:10 17:40-18:25 

7. ЧАС 13:15-14:00 18:30-19:15 

 

         РАСПОРЕД ЗВОНА НИЖИ РАЗРЕДИ, СМЕНА ПРЕ ПОДНЕ И ПОСЛЕ ПОДНЕ 

 ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ 

УЛАЗАК УЧЕНИКА 07:45 14:10 

1. ЧАС 08:00-08:45 14:15-15:00 

2. ЧАС 08:50-09:35 15:20-16:05 

3. ЧАС 09:55-10:40 16:10-16:55 

4. ЧАС 10:45-11:30 17:00-17:45 

5. ЧАС 11:35-12:20 17:50-18:35 

6. ЧАС 12:25-13:10 18:40-19:25 

 

1.7  Опремљеност просторија 

Намештај је у две учионице  у потпуности промењен новим, док је информатички кабинет  
премештен у другу већу просторију и оспособљен за рад. 



На основу Решења Покрајинског секретаријата за образовање, школи су одобрена средства , 
по конкурсу, за рачунарску опрему у библиотеви, интерактивна табла, школски намештај за 
две учионице, штапач у боји у канцеларији педагога и секретара школе,  и фотокопир апарат у 
рачуноводству. Канцеларијска опрема је такође на задовољавајућем нивоу,а такође истичемо 
и да су све  канцеларије у великом делу опремљене рачунарском опремом, као и учионице 
опште намене. 
 

1.8  КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 

Наставнo особље 

 

Ненаставно особље 

РЕД. 
БР. РАДНИЦИ 

СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ 

УКУПНО I - III IV VI VII 

1. Директор    1 1 

2. Библиотекар    0,50 0,50 

3. Педагог    0,50 0,50 

4. Секретар    0,50 0,50 

5. Шеф рачуноводства  0,50   0,50 

6. Сервирка 0,30    0,30 

7. Ложач Домар  1   1 

8. Помоћни радници 3,20    3,20 

 УКУПНО: 3,50 1,50  2,50 7,50 

РЕД. 
БР. 

РАДНИЦИ 
СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ 

УКУПНО 
IV V VI VII 

1. 
Наставници разредне 

наставе 
0 0 0 4,00 4,00 

2. 
Наставници предметне 

наставе 
0,21 0 1,59 5,21       7,01 

 УКУПНО: 0,21 0 1,59     9,21     11,01 

 
 
 
 
 
Степен стручне спреме, име и 
презиме запосленог, звање и 
радно место, (статус), разред 

 
 
 
 
 
I 
недељни 
фонд 
сати 

 
 
 
 
 
II 
недељни 
фонд 
сати 

 
 
 
 
 
III 
недељни 
фонд 
сати 

 
 
 
 
 
IV 
недељни 
фонд 
сати 

 
 
 
 
 
V 
недељни 
фонд 
сати 

 
 
 
 
 
VI 
недељни 
фонд 
сати 

 
 
 
 
 
VII 
недељни 
фонд 
сати  

1.Лидија Весели, проф.раз.наставе, 
Директор  

      100% 
40 сати 

2.Соња Радишић,дипл.правник,       50% 



Секретар-одређено време  20 сати 

3.Александра Вајић, дипл.педагог, 
Педагог- одређено време 

      50 %  
20 сати 

4.Весна Мијатовић, 
проф.раз.наставе, Библиотекар-
неодређено време 

      50% 
20 сати 

5.Виолета Стојадиновић, 
рачуноводство-спремачица-
неодређено време 

  50% 
20 сати 

 50% 
50 сати 

   

6.Марија Ћирић, проф.српског 
језика, српски језик-одређено 
време,  5.7. и 8. разреда  

      66,66% 
23 сата 

7.Катарина Величић, Богдановић 
проф.српског језика, српски језик-
неодређено време,  6 разред 

      27,78% 
8 сати 

8.Радосава Јаџић, проф.француског 
језика, француски језик-одређено 
време, 5.- 8. разред 

      44,44% 
18 сати 

9.Венера, Арсенов-Бојовић, мастер 
проф.енглеског језика, енглески 
језик-неодређено време, 1.-8. 
разреда 

      84,44% 
30 сати 

10.Марко Бојовић, виша економска-
смер банкарство, наставник 
математика-одређено време, 6. и 
7. разред 

     44,44% 
18 сати 

 

11. Марко Бојовић, виша 
економска-смер банкарство, 
наставник физике-одређено време, 
6, 7. и 8. разред 

     30% 
10 сати 

 

12.Весна Мијатовић, 
проф.раз.наставе, математика-
одређено време,  5. и 7. Разред 
 

      44,44% 
18 сати 

13.Анита Меза,проф., историје-
одређено време, 5.- 8. Разред 

      35% 
12 сати 

14.Видосав Обрадовић, 
проф.географије, географија-
неодређено време, 5.- 8. Разред 

      35% 
12 сати 

15.Ануца Славковић, 
дипл.проф.биологије, биологија-
неодређено време, 5.-8. разреда и 
4 часа  на одређено време 

      40% 
14 сати 

16.Лидија Илић, проф.раз.наставе,  
техничко образовање-одређено 
време, 5.7. и 8. Разреда 

      30% 
10 сати 

17.Сузана Милојков,  техника и 
технологија неодређено време, 6. 
разред   

      10% 
3 сата 

18.Александар Шушулић, 
проф.физичког вас., физичко и 

      50% 
20 сати 



           Школске 2019/2020. године образовно - васпитни рад у школи реализоваће 23 радника 
од тога: наставника разредне наставе 4, наставника предметне наставе 19. 

здравствено васп. и физичко васп.-
неодређено време, 5.- 8. разреда  

АлександарШушулић,проф.физичког 
вас. ОФА и изабрани спорт-
неодређено време, 5.-8. разреда 

      10% 
3 сата 

19.Сању Тошић, проф.хемије, 
хемија-одређено време, 7. и 8. 
разред 

      20% 
4 сата 

20.Милош Лалић, 
наст.информатике-одређено 
време, 5.- 8. разреда 

      20% 
6 сата 

 

21.Владимир Миљковић, .верска 
настава-одређено време, 1.-8. 
разреда 

     40% 
14 сати 

 

22.Данијела Стојковић, 
проф.раз.наставе,музичка култура-
неодређено време, 6.-8. разреда  

      15% 
5 сата 

23.Маја Лукић, наставник музичког, 
неодређено време, 5.разред 

      10% 
3 сата 

24.Јована Вујовић наст.ликовне 
културе, ликовна култура-одређено 
време, 5.- 8. разред 

     25% 
8 сати 

 

25.Весна Новаков, с.с.с. ромски 
језик-одређено време, 1 група у 
нижим и 1 група у вишим 
разредима 

   20% 
6 сата 

   

26.Мирјана Бановић, мастер 
учитељ, учитељица у 2. разреду -
неодређено време  

      100%   
40 сати  

27.Бранислава Илић,  
проф.раз.наставе, учитељица у 3. 
разреду-неодређено време 

      100% 
40 сати 

28.Славка Ивковић,  
проф.раз.наставе, учитељица у 4. 
разреду-неодређено време 
 

      100% 
40 сати 

29.Гордана Адамов,  
проф.раз.наставе, учитељица у 1. 
разреду-неодређено време 

      100%  
40 сати 

30.Милена Мерча, сервирка, 
спремачица-неодређено време 

70% 
25 сати 

30% 
10 сати 
 

     

31.Савица Секулић, ложач- домар, 
неодређено време 

   100% 
40 сати 

   

32.Јелица Алавања, спремачица-
неодређено време 

100% 
40 сати 

  
 
 

 
 

   

33.Сузана Ђорђевић, спремачица-
одређено време 

100% 
40 сати 

      



Оптерећеност наставног особља је у складу са наставним планом и програмом и 
пратећим законима. 8 наставника раде у две школе,  4 наставника   у три школе. 

Од укупног броја просветних радника школе сви су путници. 

               Већи део наставног кадра нема у потпуности пун фонд часова непосредног рада са 
ученицима. Професор хемије  ради  у четири  основне школе. Наставник ромског језика и 
професор историје, музичког,  раде у три школе, а наставници  географије, енглеског језика, 
француског језика,  биологије, српског језика, физике, као и секретар и  педагог школе раде у 
две школе. 
              Министарству просвете, Школској управи у Зрењанину достављене су листе за: 
1.Потребе за радним местима у школској 2019/2020. години,  
-наставник српског језика са недељном нормом часова 17 ( 94,44%), слободно место попунила  
запослена  Марија Ћирић, радни однос одређено време 66,66%  и преузимањем Катарина 
Величић Богдановић, на неодређено време 27,78% 
-наставник историје са недељном нормом часова 7 (35%), слободно место попунила запослена 
Анита Меза, радни однос одређено време, 
-наставник математике са недељном нормом часова 16 (88,88%), слободно место попунила 
запослена Весна Мијатовић (5 и 6. Раз.) и Марко Бојовић (7. и 8. Раз.), радни однос одређено 
време, 
- наставник физике са недељном нормом часова 6 (30%), слободно место попунио запослени 
Марко Бојовић, радни однос одређено време, 
-наставник техничког и информатичког образовања и техника и технологија,  са недељном 
нормом часова 6 (30%), слободно место попунила запослена Лидија Илић, радни однос 
одређено време, 30% и преузимањем Сузана Милојков, неодређено време 10%. 
-наставник музичке културе са недељном нормом часова 3 (15%), преузимањем попуниле 
Данијела Стојковић и Маја Лукић на неодређено време 10%. 
-наставник биологије са недељном нормом часова 4 (20%), Ануца Славковић, преузета са листе 
до допуне норме  20% из основне школе ''Десанка Максимовић'' Ковин, 
-наставник француског језика са недељном нормом часова 8 (44,44%), слободно место 
попунила запослена Радосава Јаџић, радни однос одређено време, 
-педагог са недељном нормом 50%, слободно место попунила Александра Вајић, радни однос 
на одређено време, запослена која је радила преузета је у ОШ''Моша Пијаде'' у Иванову; 
-секретар школе 50%  слободно место попунила  запослена  Соња Радишић, радни однос 
одређено време и 
-спремачица 100%. слободно место попунила запослена Сузана Ђорђевић, радни однос 
одређено време, 
2.Листа запослених који немају пуну норму у школској 2019/2020. години, 
--библиотекар са недељном нормом 50%. 
 
 
 

             НЕСТРУЧНО ЗАСТУПЉЕНО НАСТАВНО И ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ,  
                                              ИМЕ И ПРЕЗИМЕ-ЗВАЊЕ  
                                                    И РАДНО МЕСТО 
 
                    1.Марко Бојовић  виша економска, смер банкарство, радно место наставник 
математике и физике-одређено време; 
                    2.Весна Мијатовић, проф.раз.наставе, радно место наставник математике-одређено 
време; 



                    3.Лидија Илић, проф.раз.наставе, радно место наставник техничког и 
информатичког образовања и музичке културе-одређено време  
                    4.Јована Вујовић, дипломирани историчар уметности без мастера, наставник 
ликовне културе-одређено време 
                   5.Милош Лалић, дипломирани инжињер информатике без мастера, наставник 
информатике 
                   6.Сања Тошић, дипломирани биолог, наставник хемије-одређено време 
                   7. Владимир Миљковић, теолог наставник веронауке-одређено време 

                        Структура 40-то часовне радне недеље свих запослених 

                   На основу Закона о основама система образовања и васпитања,  сагласно Наставном 
плану и програму,  васпитни циљеви и задаци остварују се по већ консолидованим и у пракси 
провереним садржајима.     
                  На основу Правилника о норми часова непосредног рада са ученицима и структури 
радних обавеза учитеља, наставника и стручних сарадника  у основној школи, пуно односнo 
непуно радно време, исказује се за сваког радника детаљно и појединачно у Решењима о 
радним обавезама (40-то часовна радна недеља).  
 

1.9  Услови средине у којој школа ради 

Насеље Дубовац је веома неразвијено са великим бројем становника који се бави 
пољопривредом. Становништо је великим делом незапослено што има за последицу висок 
ниво социјално угрожених породица. 

Родитељи и ученици 
Образовни ниво родитеља 

Образовање Незавршена 
основна 
школа 

Завршена 
основна 
школа 

Завршена 
средња 
школа 

Завршена 
виша школа 

Завршена 
висока школа 

Мајка Отац Мајка Отац Мајка Отац Мајка Отац Мајка Отац 

I-1 / / / / / / / / / / 

II-1 3 3 2 2 1 2 / / / / 

III-1 4 3 7 6 1 6 / / / / 

IV-1 4 7 4 4 9 5 / / / 1 

V-1 5 3 7 8 2 3 / / / / 

VI-1 3 5 / / 3 3 / / / / 

VII-1 / 1 11 9 1 5 / / / / 

VIII-1 1 1 4 6 5 3 / / / / 

 

 

 

          

 
Ђаци путници 

ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ РЕЛАЦИЈА ПУТОВАЊА 

I-1 / Шумарак-Дубовац 

II-1 / Шумарак-Дубовац 

III-1 1 Шумарак-Дубовац 



IV-1 2 Шумарак-Дубовац 

V-1 2 Шумарак-Дубовац 

VI-1 2 Шумарак-Дубовац 

VII-1 /  

VIII-1 /  

Укупан број  
ученика путника 

7 Шумарак-Дубовац  

 
Дефицијентност породице 

Одељење 
Живи са 

оцем 
Живи са 
мајком 

Остало 

I-1 
/ / / 

II-1 1 1 2 

III-1 / 1 / 

IV-1 2 1 1 

V-1 / 2 / 

VI-1 1 / / 

VII-1 2 1 / 

VIII-1 1 / / 

∑ 7 7 1 

5.1  Друштвена средина 

Постоје услови и потреба да се сарадња са друштвеном средином настави и 
садржајно обогати. Међу бројним чиниоцима који могу допринети остваривању 
Годишњег плана рада школе посебно место заузимају:  

Сарадња са месном заједницом, библиотеком и амбулантом, спортским 
клубовима, културно-уметничким друштвима и локалном самоуправом. Конкретни 
облици сарадње ће се планирати на нивоу стручних органа, одељенских заједница и 
школе у целини.  

 

Породично стање ученика 

породица I II III IV V VI VII VIII ук 

Живи без 1 родитеља 
/ 2 1 3 3 3 3 1 

17 

Колективни смештај 
/ 

- - - - - - - / 

Подстанара 
/ - 2 - - - 1 - 

2 

Расељена лица  
/ 

- - - - - - - / 

ванбрачна заједница 
/ 2 / / 8 14 8 2 

40 

старатељем 
/ - - - 1 - 3 - 

4 



Бабом и дедом 
/ / - 1 - 1 2 - 

4 

Хранитељска породица 
/ 2 / / / / / / 

/ 

 
Уочљиво је да постоји један број некомплетних породица, односно да су општи услови у 
којима живе наши ученици доста неповољни. Велики је број ученика који живи у породици где 
су родитељи у ванбрачној заједници. Највећи број породица јесу породице у којима је не 
ретко отац једини који привређује, а мајке домаћице. 

 

1.1.1 ДЕЦА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ТЕШКОЋАМА У УЧЕЊУ 
 
ОЕЦД класификација, која је Полазиште свих законских и других нормативних аката 
Министарства, разликује три групе деце и ученика којима је потребна додатна подршка у 
образовању: 
  
1.         Сметње у развоју и инвалидитет 
1.1. Сметње у интелектуалном функционисању, 
1.2. Комуникацијске сметње (сметње из спектра аутизма и АДХД), 
1.3. Инвалидитет; телесни инвалидитет (недостаци делова тела), моторичке сметње (отежано 
кретање и/или коришћење руку, потпуна немогућност ходања и/или коришћења руку), чулне 
сметње (значајна слабовидост или слепило, наглувост или 
глувоћа) 
1.4. Вишеструке сметње (удружене две или више интелектуалних/комуникацијских 
сметњи/инвалидитета). 
 
 
  
2.       Специфичне тешкоће у учењу 
2.1. Тешкоће у читању, писању или рачунању, (уколико нису присутне интелектуалне или чулне 
сметње) 
2.2. Тешкоће у учењу због проблема у понашању или емоционалном развоју. 
  
3.         Деца из социјално-економски нестимулативних средина 
3.1.      Деца из сиромашних породица, 
3.2.      Деца из породица која не говоре језиком средине (на коме се одвија образовни 
процес), 
3.3.      Деца која дуже време бораве у болници или социјалној установи за смештај 
3.4.      Деца мигаранти и тражиоци азила 
 
 

Ученици са сметњама/тешкоћама у психофизичком развоју са документацијом 
на почетку школске 2018/19. године 

Уч/разред I II III IV V VI VII VIII ук 

Сметње у говору          

Тешкоће у учењу   0 0 1 1 2  4 

Сметње у интел. способностима     
 

 
 

  



Сметње у слуху       
 

  

Сметње у виду  1        

Сметње у понашању          

Теже емоцио. сметње          

Епилепсија        
  

Комбиноване сметње: епилепсија, 
говорне потешкоће,интелектуалне 
сметње, моторичке сметње, 
инвалидитет 

 1      
 

1 

Комбиноване  сметње:социо-
емоционалне сметње, у понашању 

 1      
 

1 

Комбиноване сметње: социо-
емоционалне, говорне, сметње у 
понашању, нестимулативна породична 
средина 

     1   1 

Укупно  3 0 0 1 2 2 0 7 

 
Ученици са потребом за додатном подршком у образовању евидентирани су на основу 
мишљења и налаза Интерресорне комисије општине Ковин, а таквих ученика је  седам. За 
ученике са потребом за додатном подршком у образовању настава ће се реализовати према 
Индивидуалном образовном плану. 
 
Ученици у 2.разреду су са потребом за додатном подршком у образовању евидентирани на 

основу мишљења и налаза Интерресорне комисије општине Ковин и медицинске 

документације.  

Чулне сметње, тј.сметње у виду има 1 ученик који има урођену катаракту на једном оку и види 

веома отежано на том оку. Са њим ће се у 2.разреду настава српског језика путем 

индивидуализације рада. 

Комбиноване  сметње:социо-емоционалне сметње као и сметње у понашању има 1 ученик . 

Ученик посећује психолога у Развојном саветовалишту у Панчеву и у складу са његовим 

мишљењем као и претходно оствареним исходима учења, у 2.разреду са њим ће се 

реализовати индивидуализација из предмета српски језик и математика. 

Комбиноване сметње: епилепсија, говорне потешкоће, интелектуалне сметње, моторичке 

сметње,инвалидитет има 1 ученица са којом се по прибављеном мишљењу ИРК, медицинској 

документацији и у 2.разреду наставља додатна образовна подршка кроз  ИОП 2 из српског 

језика, математике, света око нас, енглеског језика,развоја говора и ситне моторике. 

Ученици са сметњама/тешкоћама у психофизичком развоју без документације 
на почетку школске 2018/19. године 

Уч/разред I II III IV V VI VII VIII ук 

Сметње у говору          

Тешкоће у учењу  1 1 1 3 2 3 3 28 

Сметње у интел. способностима          



Сметње у слуху          

Сметње у виду          

Сметње у понашању          

Теже емоцио. сметње          

Епилепсија          

Комбиноване сметње: епилепсија, 
говорне потешкоће,интелектуалне 
сметње, моторичке 

         

Комбиноване  сметње:социо-
емоционалне сметње, у понашању 

         

Укупно  1 1 1 3 6 3 3 28 

 

Тешкоће у учењу има 1 ученица која се у 1.разред прошле школске године уписала на 

самом крају 3.квартала и њено остваривање исхода је спорије из предмета српски 

језик и математика и у складу са претходно спроведеном индивидуализацијом у 

шк.2018/19.години, у 2.разреду ће поменуте наставне предмете изучавати по ИОПу1. 

Ученици којима је потребна додатна подршка у образовању 
на почетку школске 2018/19. године 

уч/разред I II III IV V VI VII VIII укупно 

Мере индивидуализације 
наставе 

1 2 3 1 2 2  / 18 

ИОП1 / 1 1 3 2 2 4 3 12 

ИОП2 1 1 / / 1 1 1 / 5 

Укупно  2 4 4 4 4 5 5 3 35 

 
 

За једног ученика 2.разреда спроводиће се ИОП3 из предмета енглески језик. 

Напомена: ово је стање на почетку школске године, очекује се повећање броја ученика којима 
је потребна додатна подршка у току шк. године на основу процене учитеља/предметних 
наставника у сарадњи са педагогом и Стручним тимом за инклузивно образовање школе. 
 
 

5.2 Табеларни преглед бројног стања ученика – стање на дан 2.9.2019. 
г. 

Одељење 
Број ученика у одељењу 

Укупно 
Девојчице Дечаци 

I-1 7 8 15 

II-1 5 4 9 

III-1 8 4 12 

IV-1 8 8 16 



Укупно у 1.циклусу 28 24 52 

V-1 8 10 18 

VI-1 3 5 8 

VII-1 8 6 14 

VIII-1 5 9 14 

Укупно у 2.циклусу 24 30 54 

Укупан број 
ученика  

51 55 106 

 

 

 

 



 

1.10 Календар рада 

       У шк.2019/2020. години радиће се према  Правилнику о школском календару за основне 
школе са седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине за школску 
2019/2020.годину. 
       Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи се остварују у току  
два полугодишта.  
       Прво полугодиште почиње у понедељак, 2. септембра 2019. године, а завршава се у 

понедељак, 23. децембра 2019. године. У првом полугодишту има 80 наставних дана. 

        Друго полугодиште почиње у  среду, 15. јануара 2020. године и завршава се:  

        - у уторак 16. јуна 2020. године, за ученике од првог до седмог разреда  и има 100 

наставних дана, 

         - у уторак, 02. јуна 2020. године,  за ученике осмог разреда и има 90 наставних  дана. 

       Наставни  план  и  програм  за  ученике  од  првог  до  седмог  разреда  остварује  се  у 

36 петодневних наставних недеља, односно 180 наставних дана.  Наставни  план  и  програм  за  

ученике  осмог  разреда  остварује  се  у 34  петодневне  наставне недеље, односно 170 

наставних дана. Први квартал има 40, други 40, трећи 51 наставних дана. 

Четврти квартал има 49 наставна данa за ученике од првог до седмог разреда, а  39 

наставна дана за ученике осмог разреда.  

      У току наставног периода а на основу  Правилника о школском календару АПВ за 
шк.2019/2020. годину, школа је утврдила у свом годишњем плану наставне (радна) суботе и то:  
 
-21.09.2019. посета сеоској цркви и реализација Јесењег кроса; 
-04.04.2020. надокнада Дана школе (распоред за петак); 
-09.05.2020. надокнада сеоске славе (распоред за петак); 
-16.или 23.05.2020. реализација екскурзије. 

Наставна субота у којој се надокнађује пропуштен рад налази се у истом кварталу у коме 

је и дан који је одређен као ненаставни.  

У свим другим случајевима одступања од школског календара, школа ће поступити у 

складу са чланом 28. став 5. и 105. став 3 и 4. Закона о основама система образовања и 

васпитања (''Службени гласник РС'', бр.: 88/2017 и 27/2018). 

        У току школске године ученици имају  зимски, пролећни и летњи распуст.   
        Зимски распуст почиње у уторак, 24. децембра 2019. године, а завршава се у уторак, 14. 

јануара 2020. године. 

Пролећни распуст почиње у петак, 10. априла 2020. године, а завршава се у понедељак 

20. април 2020. године.  



За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у среду, 17. јуна 2020, а 

завршава се  31. августа 2020. године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по 

завршетку завршног испита, а завршава се 31. августа 2020. године.  

          Време саопштавања успеха ученика и поделе ђачких књижица  по завршетку првог 
полугодишта  организоваће се 27.12 2019.год.,  односно другог полугодишта 26.06.2020.године 
подела књижица, сведочанстава и диплома од 1-7. разреда, а за ученике 8. разреда након 
завршног испита. 
          У школи се празнују државни и верски празници у складу са Законом о државним и 
другим празницима у Републици Србији (''Сл.гласник РС'' број 43/01, 101/07 и 92/11). 
У школи се обележава:  

- Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, који пада у понедељак 21. октобра 

2019. године, радни је и наставни дан  

- Дан примирја у Првом светском рату, који пада у понедељак, 11. новембра 2019. године 

је нерадни и ненаставни дан 

- Свети Сава – Дан духовности, који пада у понедељак, 27. јануара 2020. године и 

ненаставни дан 

- Сретење - Дан државности, који пада у суботу, и недељу 15. и 16. фебруара 2020. 

године, обележава се првог наредног радног дана у понедељак 17.02.2020 године као нерадни 

и ненаставни дан  

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

рату, који пада у среду, 22. априла 2020. године, радни је и наставни дан 

- Празник рада, који пада у петак и суботу 1. и 2. маја 2020. године, нерадни су и 

ненаставни дани 

- Дан победе, који пада у суботу, 9. маја 2020. године, као радни и ненаставни  дан,  

и Видовдан-спомен на Косовску битку, који пада у недељу, 28. јуна 2020. године и 

нерадни је дан. 

У школама се обележава и Дан просветних радника, који пада у петак, 8. новембра 2019. 

године, радни је и наставни дан. 

           На крају првог квартала у првом полугодишту и трећег квартала у другом полугодишту,  
школа  је  у  обавези  да  у  року  од  осам  дана  од  дана  завршетка  квартала,  писмено  
обавести родитеље  или  старатеље  ученика  о  постигнутом  успеху  у  учењу  и  владању 
(оцене,  број  
изостанака  са  наставе  и  изречене  васпитно-дисциплинске  мере).  Обавештење  се  
доставља лично, на родитељском састанку, или препорученом пошиљком. 
 
           За  време  зимског  распуста,  реализоваће се  допунска  настава са ученицима, који 
заостају у савладавању наставног градива  у периода трајања зимског распуста. У исто време се 
може реализовати и додатни рад са ученицима. 

О броју часова, обухвату ученика и распореду извођења додатног и допунског рада са 
ученицима, на предлог наставничког већа одлучује директор. 



 
             Припремна настава и полагање поправних, разредних  испита, за ученике од IV до VII 
разреда организоваће се у августу 2020.год.  Припремна настава за ученике 8.разреда 
обављаће се у току целе школске године, а поправни испит за ученике завршног разреда, у 
јуну (први круг) или у августу (други круг) полагања 
       Након завршеног осмог разреда ученик полаже завршни испит. 

  Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 27.03.2020. 

године и у суботу, 28.03.2020. године, а завршни испит у среду, 17.06.2020. године, 

четвртак, 18.06.2020. године и петак, 19.06.2020. године. 
Годишњим планом рада Школа је обавезна да планира два радна дана на нивоу 

школске године (субота - 14. септембар или 21. септембар 2019. године у првом полугодишту и 

субота 23. или  30. маја 2020. године у другом полугодишту) за организовање и реализацију 

активности из области изборних предмета (грађанско васпитање, верска настава и др.), 

ваннаставних активности, спортских активности, области екологије и заштите животне 

средине, културно-уметничке активности, као на пример:  

- одлазак у верске објекте – цркве, манастири и храмови,  

- одлазак у музеје и галерије, спомен збирке,  

- обилазак етно кућа, историјских налазишта, 

- одлазак у национални парк, природне резервате,  

- организовање акција озелењавања и уређења школе и околине,  

- активности у локалној заједници,  

- спортски сусрети, 

- сусрети школа,  

- организован одлазак на едукативне и креативне радионице, 

- организовање мини истраживачких пројеката,  

- забавна међуодељењска дружења (квиз такмичење, прослава рођендана, игранке) и   

  слично. 

У уторак, 12. новембра настава се изводи према распореду од понедељка, у среду, 

20. новембра 2019. године настава се изводи према распореду од понедељка, у 

четвртак, 28. новембра 2019. године настава се изводи према распореду од петка  
 

II  ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 

                  На основу Стручног упутства о формирању група по одељењима,  
Министарства просвете,  извршена је подела одељења по групама  на основу 
изјашњавања родитеља и ученика.    

2.1  Бројно стање ученика, одељења, групе – изборни предмети 



                   Анкетирање спроведено  у  јуну-септембру  на родитељским састанцима. 
                    У школи се изучавају два страна језика и то енглески и француски.  
                    Од 1. до 8. разреда изучава се енглески језика,  а од 5. до 8. разреда 
француски језик.  

5.3 Број часова обавезних наставних активности по разредима и одељењима: 

Разред 

Одељење 
I II III IV V VI VII VIII Свега 

 684 720 720 720 828 864 936 884 6356 

 684 720 720 720 828 864 936 884 5672 

свега 1368 1440 1440 1440 1656 1728 1872 1768 12028 

 
 
   Табеларни прикази 
ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 
 
Обавезни 
изборни 
предмет 

Разред Број ученика Наставник 
Недељни фонд 
часова 

 
 
 
 
Верска 
настава 

I 15 вероучитељ Владимир Миљковић 1 

II 9 вероучитељ Владимир Миљковић 1 

III 12 вероучитељ Владимир Миљковић 1 

IV 16 вероучитељ Владимир Миљковић 1 

V 18 вероучитељ Владимир Миљковић 1 

V I 8 вероучитељ Владимир Миљковић 1 

VII 14 вероучитељ Владимир Миљковић 1 

VII I 14 вероучитељ Владимир Миљковић 1 

РАЗРЕД 

ПРЕДМЕТ 

I II III IV V VI VII VIII СВЕГА 

Информатика и рачунарство 0 0 0 0 0 0 0 34 34 

хор     2 2 2 3 9 

Верска настава 36 36 36 36 36 36 36 34 286 

Француски језик 0 0 0 0 72 72 72 68 284 

Изабрани спорт- фудбал и ОФА у 5. и 
6.раз. 

0 0 0 0 54 54 36 34 178 

Народна традиција 0 0 36 36 0 0 0 0 72 

Пројектна настава у 1 и 2.  36 36 0 0 0 0 0 0 72 

Ромски језик са елементима нац.културе    72   72  144 

2.2  Табеларни преглед броја часова  

2.3  Број часова обавезних изборних предмета, изборних предмета 
и осталих облика образовно-васпитног рада по предметима, 
разредима и одељењима: 



Свакодневни живот у прошлости 0 0 0 0 36 36 36 0 108 

Свега: 72 72 72 144 200 200 254 173 1079 

Напомена: Ромски језик од 1-8 разреда се реализује у две групе са по 2 часа недељно. 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 
 

 
                            Такође је извршена и анкета за матерњи језик са елементима националне 
културе, ромски језик, са следећим прегледом по разредима: 

 

 
Планови рада одељењске заједнице, односно одељењског старешине саставни су део 
Годишњег плана рада школе.    

Изборни предмет, наставник Разред Број ученика Недељни фонд часова 

  I / / 

 I I / / 

Народна  традиција  
Бранислава Илић 

III 12 1 

Народна  традиција 
Славка Ивковић 

IV 16 1 

Информатика и рачунарство 
Милош Лалић 

VIII 14 1  група 

Изабрани спорт-фудбал 
Aлександар Шушулић VII –VIII 28 1 

Обавезне физичке активности-  
Aлександар Шушулић V- VI 26 1/2 

Свакодневни живот у прошлости 
V,VI, VII 40 1 

Матерњи језик са 
елем.нац.културе-ромски језик 

Разред Број ученика Недељни фонд часова 

Весна Новаков, наставник први 5  

 други 3       

 трећи 6  

 четврти 7  

УКУПНО први циклус  21 2 

 пети 8  

 шести 5  

 седми 
 

6  

 
осми 6  

Укупно други циклус 
 25 2 

Укупно:  46 2, 2 групе 



Разред 
и 

одељење 
I II III IV V VI VII VIII СВЕГА 

1. 36 36 36 36 36 36 36 34 286 

свега 36 36 36 36 36 36 36 34 286 

    
 
        

              Свако одељење у школи има одељенског старешину, који је непосредни 
педагошки, организациони и административни организатор рада у одељењу.  
              Циљ и задаци одељенског старешине је да у условима остваривања плана и 
програма на нивоу разреда,подстиче и прати организовање индивидуалних 
активности сваког ученика,да доприноси развоју личности ученика.У раду са 
ученицима одељенски старешина своју улогу васпитача остварује подстицањем 
индивидуалног развоја ученика и унапређењем одељенског колектива.Познавање 
породичне средине полазна је основа у тумачењу емоционалних и социјалних потреба 
ученика и основа је за помоћ у решавању проблема учења и понашања.Да би се 
постигао оптималан развој свих ученика неопходна је сарадња између родитеља и 
одељенског старешине.Она се остварује кроз и дивидуалне контакте,родитељске 
састанке,Саветом родитеља и разним индивидуалним и групним облицима сарадње.  
Садржаји часова ЧОС-а се  реализују  у сарадњи са педагогом школе, родитељима, 
локалном заједницом, итд. 
 
Одељенски старешина:  
1) обезбеђује непосредну сарадњу са предметним наставницима и стручним 
сарадницима и усклађује    
     њихов рад;  
2) остварује стални увид у рад и владање ученика одељења у школи  
3) разматра проблеме ученика код савлађивања наставних садржаја из појединих 
предмета и    
     изналази могућности за побољшање успеха ученика;  
4) остварује увид у социјалне и породичне прилике ученика и обезбеђује сталну 
сарадњу са    
     родитељима;  
5) сазива родитељске састанке и руководи њима;  
6) прати остваривање наставног плана и програма у одељењу, и посебно прати 
оцењивање ученика;  
7) прати похађање наставе ученика и правда изостанке;  
8) изриче похвале и награде ученицима из своје надлежности;  
9) води школску евиденцију;  
10) потписује ђачке књижице, дипломе и сведочанства;  
11) руководи радом одељенског већа, потписује његове одлуке и води записник;  

2.4  Број часова одељенске заједнице и одељенског старешине: 

2.5  Одељенске заједнице и одељенске старешине 



12) предлаже одељенском већу оцене из владања;  
13) упознаје ученике са школским редом, радним обавезама и дисциплинским мерама 
за     
      неизвршавање радних обавеза;  
14) износи предлоге и жалбе ученика пред органе школе;  
15) стара се о остваривању ваннаставних активности;  
16) обезбеђује услове за припрему ученика за такмичење;  
17) учествује у припреми и извођењу екскурзија и стара се о безбедности и 
дисциплини ученика на        
      екскурзијама;  
18) обавештава родитеље о дисциплинским прекршајима и поступку који се води 
према ученику и          
       доставља им одлуке о дисциплинским мерама које су ученику изречене;  
19) обавља и друге послове који су му законом, подзаконским актима или одлуком 
директора школе          
      дати у надлежност.  
      Одељенски старешина је у обавези да на почетку школске године уради оперативни 
план рада одељења, који обухвата целокупан рад у току школске године, и преда га 
директору школе, коме подноси и извештај о свом раду, најмање два пута у току 
полугодишта . 
 

ЧАС ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ  ОД 1-8. РАЗРЕДА 

ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ- 36 ЧАСОВА ГОДИШЊЕ, 1 ЧАС НЕДЕЉНО 

Циљеви и задаци:  

Понашање ученика и развој хуманизације међу људима  
елиминисање утицаја који штетно делују на здравље 
подстицање ваннаставних активности 
подстицање социјалног сазнања 
упознавање са дечјим правима 
развијање креативности 
олакшавање адаптације у школи 
развијање односа другарства и сарадње са вршњацима и одраслима 
реализација садржаја и остваривање задатака подручја здравственог васпитања 
превенција малолетничке деликвенције 
превенција болести зависности 
Праћење и вредновање рада ученика спроводиће се кроз посматрање праћење ангажовања 

ученика, продукти ученикових активности, белешке, задовољство ученика и др. 

 

 

 

 



ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ  

 Разред: I                                                                                                      Недељни фонд часова: 1 

В
р

ем
е 

р
еа

л
и

за
ц

и
је
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а
   

  

Сарадници 

 

 

 

 

Активност везана за тему 
45mi

nuta 
I 1. 1 Ово сам ја Ученици, учитељ 

 I 2.  Моје име Ученици, учитељ 

 I 3.  Мој знак Ученици, учитељ 

 I 4.  Наши  дланови Ученици, учитељ, родитељи 

 I 5.  Ово смо ми Ученици, учитељ 

 I 6.  Заједничка кућа Ученици, учитељ 

 I 7.  Здравље је када... Ученици, педагог 

 I 8.  Моја омиљена играчка Ученици, учитељ 

 I 9.  Моја омиљена игра 

 

Ученици, учитељ 

 

II 10.  Бонтон није бадминтон Ученици, учитељ 

 II 11.  Ђачка торба, а у њој... Ученици, учитељ 

 II 12.  Реци ми реци огледалце.... Ученици, учитељ 

 

II 13.  Наша соба Ученици, учитељ 

 II 14.  Наша радна соба Ученици, учитељ 

 II 15.  Наш радни сто Ученици, учитељ 

 II 16.  Наша учионица Ученици, учитељ 

 II 17.  У школи Ученици, учитељ 

 II 18.  На улици – Ја сам пешак Ученици, учитељ 

 II 19.  У биоскопу ,позоришту Ученици, учитељ 
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Активност везана за тему 

 II 20.  У продавници Ученици, учитељ 

 

II 21.  За столом Ученици, учитељ  

 

III 22.  Обрадуј маму, баку Ученици, учитељ 

 III 23.  Више рада више знања Ученици, учитељ 

 III 24.  Динар по динар Ученици, учитељ 

 III 25.  Тужакање Ученици, учитељ 

 III 26.  „Лепа реч гвоздена врата 

отвара” 

Ученици, учитељ 

 III 27.  Љубомора Ученици, учитељ 

 III 28.  Кривица Ученици, учитељ 

 III 29.  Нећу‒хоћу Ученици, учитељ 

 III 30.  Шта нас вређа Ученици, учитељ 

 III 31.  Другарство је... Ученици, учитељ 

 III 32.  Наш цвет другарства Ученици, учитељ 

 

III 33.  Шта ценим код друга Ученици, учитељ 

 III 34.  Шта ценим код себе Ученици, учитељ 

 III 35.  Научио сам... Ученици, учитељ 

 III 36.  Желим да се представим Ученици, учитељ, родитељи 

Прво  полугодиште                           19 

Друго полугодиште  17 

Укупно      36 

 

 

 



ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ У 2.РАЗРЕДУ- 36 ЧАСОВА ГОДИШЊЕ, 1 ЧАС НЕДЕЉНО 

Број часова одељенске заједнице и одељенског старешине: 

Разред и одељење II 

1. 36 

свега 36 

   

Циљеви и задаци:  

Понашање ученика и развој хуманизације међу људима  
елиминисање утицаја који штетно делују на здравље 
подстицање ваннаставних активности 
подстицање социјалног сазнања 
упознавање са дечјим правима 
развијање креативности 
олакшавање адаптације у школи 
развијање односа другарства и сарадње са вршњацима и одраслима 
реализација садржаја и остваривање задатака подручја здравственог васпитања 
превенција малолетничке деликвенције 
превенција болести зависности 
Праћење и вредновање рада ученика спроводиће се кроз посматрање праћење ангажовања 
ученика, продукти ученикових активности, белешке, задовољство ученика и др. 
              Циљ и задаци одељенског старешине је да у условима остваривања плана и програма 
на нивоу разреда,подстиче и прати организовање индивидуалних активности сваког 
ученика,да доприноси развоју личности ученика.У раду са ученицима одељенски старешина 
своју улогу васпитача остварује подстицањем индивидуалног развоја ученика и унапређењем 
одељенског колектива.Познавање породичне средине полазна је основа у тумачењу 
емоционалних и социјалних потреба ученика и основа је за помоћ у решавању проблема 
учења и понашања.Да би се постигао оптималан развој свих ученика неопходна је сарадња 
између родитеља и одељенског старешине.Она се остварује кроз и дивидуалне 
контакте,родитељске састанке,Саветом родитеља и разним индивидуалним и групним 
облицима сарадње.  
Садржаји часова ЧОС-а се  реализују  у сарадњи са педагогом школе, родитељима, локалном 
заједницом, итд. 

 

Ред.број Наставне јединице 

1. Упознавање са правилима понашања у школи, оцењивање успеха и владања 

2. Одељењска правила и реституција 

3. Значај личне хигијене за очување здравља 

4. Другарство у одељењу 

5. Обележавање Дечије недеље 

6. Вршњачко насиље 

7. Октобар-месец старих 

8. Превенција дигиталног насиља;радионица ,,Друштвене мреже-могућности 
и ризици“ 



9. ,,Чувај своје здравље''- педагог школе 

10. Заштита животне средине 

11. Универзални дан заштите деце од насиља 

12. Шта ћу да будем кад порастем 

13. Дневни ритам лети и зими 

14. Да ли сам задовољан својим успехом 

15. Дружење за крај првог полугодишта 

16. Испричаћу вам о свом хобију 

17. Час посвећен Светом Сави 

18. Лепа реч гвоздена врата отвара 

19. Како препознати умор и замор 

20. Препоручио бих друговима књигу 

21. Моја осећања  

22. Вређање,претње, физички обрачуни и слична непожељна понашања 

23. Како да обрадујем своју маму 

24. Шта је за мене слободно време 

25. Једнодневна екскурзија 

26. Како се заштити од дигиталног насиља 

27. Конфликти и шта са њима  

28. Понашање на јавним местима 

29. Мој кувар.Неправилна исхрана 

30. Пријатељство  

31. Како да сазнам оно што ме интересује 

32. Дан школе 

33. Брига родитеља о деци.Социјално угрожена деца 

34. Светски дан човекове околине 

35. Да ли смо задовољни постигнутим успехом 

36. Куда ћемо на распуст 

Укупно:                                                             36 

 



 

 

План ЧОС-а у 3. разреду 

ПЛАН  ЧОС-а 

1. Одељењска правила са реституцијом 

2. Кућни ред у школи 

3. Обавезе, права и дужности ученика 

4. Другарство у одељењу 

5. Упознавање са Конвенцијом дечјих права 

6. Обележавање Дечије недеље 

7. Ругати се не значи шалити се 

8. Шта замерам родитељима 

9. Превенција дигиталног насиља;радионица ,,Друштвене мреже-   могућности и 

ризици“ 

10. Шта ћу да будем кад порастем 

11. На прагу пубертета 

12. ,,Умем,могу,хоћу“(савладавање ситуацијама)-радионица са педагогом 

13. Препоручио бих друговима књигу 

14. Шта да учинимо да нам успех буде бољи 

15. Заједничка процена полугодишњег рада 

16. Дружење за крај првог полугодишта 

17. Ведар одељенски састанак и зидне новине 

18. Разговор о првом просветитељу Светом Сави 

19. Гледали смо, интересује ме... 

20. Како разрешити конфликт и помоћи другу када му је тешко 

21. Неправилна исхрана 

22. Прихватање личних проблема као изазова за њихово решавање 

23. Како да обрадујем своју маму 

24. Агресивно испољавање и вређање других,претње,физички обрачуни,непожељно 

понашање 

25. Када бих могао, променио бих... 

26. Како се заштити од дигиталног насиља 

27.  Све што знамо о штетности никотина, алкохола и дроге    

28. Кад имаш проблем... 

29. Лепо понашање: на улици, у школи, породици, биоскопу... 

30. Како да сачувамо свет око себе- екологија 

31. Учествујемо у прослави Дана школе 

32. Лепа реч и гвоздена врата отвара 

33. Мој хоби 

34. ,,Пријатељство“-радионица са педагогом 



 

 

 
Час одељенског старешине, 4.разред 

 
Садржаји програма Садржаји програма 

СЕПТЕМБАР: 
    1. Одељењска правила са реституцијом; Кућни 

ред у школи 
    2. Избор Одбора одељенске заједнице и њен 
рад 
     3. На прагу пубертета 
    4.   Мој портфолио     

ФЕБРУАР: 
19. Здрава храна 
     20.  Интересује ме... 
    21. Стрес-извори, утицаји, стилови уочавања и 
превазилажења 
     22. Безбено коришћење интернета и 

друштвених мрежа:,,Сурфуј интернетом 

безбедно!“(МУП) 

ОКТОБАР: 
     5. Упознавање са Конвенцијом дечјих права 
     6. Учешће у активностима Дечје надеље 
     7.  Наше обавезе, наше одговорности 
     8.Како проводимо слободно време 
     9.  Безбедност деце у саобраћају:,,Поштуј 
саобраћајне прописеи буди безбедан у 
саобраћају !“ 

МАРТ: 
      23. Упознаћу вас са занимањем мојих 
родитеља 
      24.  Живот у одељењу-однос  дечака и 
девојчица 
      25. Како да учим 
      26.  Заштита деце од трговине људима: 

,,Заштитимо децу од трговине људима!“(МУП) 

НОВЕМБАР: 
     10. Шта ради полиција:,,Полицајац је 
заштитник деце!“(МУП) 
      11. Анализирамо рад и проблеме у нашој 
одељенској заједници 
     12. Шта ћу бити кад порастем  
      13. Мој портфолио 

АПРИЛ: 
      27. Лепо понашање-на улици, у школи, 
продавници, биоскопу 
      28.  Како да сачувамо свет око себе 
      29.  Заштита од пожара:,,Опрезно са ватром и 
водом“(МУП) 
     30.  Рад у школи – самопроцена 
 

ДЕЦЕМБАР: 
     14. ,,Шта све штети мом 
организму“(превенција злоупотребе дувана и 
алкохола)-радионица са педагогом 
     15.,,Заједно против насиља“(МУП) 
     16.  Весело одељењско дружење 

МАЈ: 
      31.    Учествујемо у прослави Дана школе     
32. Конфликти и шта са њима-радионица са 
педагогом 
33. Мој хоби- мој портфолио 
       34.  Заштита од опасних материја и 
природних непогода:,,Знањем се штитимо од 
природних непогода!“ 

ЈАНУАР: 
17. Шта знам о Светом Сави 
18. Заштита деце од злоупотребе алкохола о 

опојних дрога:,,Не дрогама и алкохолу!“(МУП) 

ЈУН: 
          35.  Спремам се за пети разред 
            36.  Весело одељењско дружењe 

 

 

 

 

35. Покажи шта знаш 

36. Ведар одељењски састанак 

  

Укупно:36 



 

 

ПЛАН  РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ 5. РАЗРЕДА ЗА ШК. 2019/20. ГОДИНУ 

 

Време 

реализације 
Активности/теме 

Начин 

реализације: 
Реализатор/сарадници 

септембар 

1.Упознавање ученика са правилима 

понашања у школи 

2. Усклађивање ставова породице и школе 

везаних за васпитање ученика 

3. Заштита животне средине 

4. Хигијена школске средине и њен утицај на 

здравље ученика 

-разговор  

-дискусија 

-евиденција у 

Дневнику 

Реализатор: одељењски 

старешина, сарадници: 

ученици и родитељи 

октобар 

5. Упознавање својих и потреба других 

6. Изражавање сопствених и разумевање 

туђих осећања 

7. Проблеми преласка са разредне на 

предметну наставу, тешкоће у учењу  

8. Организовање индивидуалних разговора  

9. Анализа успеха и дисциплине  на крају  I 

класификационог периода 

-разговор  

-дискусија 

-евиденција у 

Дневнику 

 

 

Реализатор: одељењски 

старешина, сарадници: 

ученици и родитељи 

 

 

новембар 

10. Развијање толеранције на различите 

ставове, особине и потребе  

 

11. Пубертет и разлика међу половима-

,,Која је разлика између дечака и девојчица?“ 

 

12. Исхрана деце 

 

13. Млади и екологија 

-разговор 

-евиденција у 

Дневику рада 

-радионица 

Реализатор 11. часа 

стручњак Завода за 

јавно здравље Панчево 

(сарадњу успоставља 

педагог школе), 

сарадници ученици. 

Реализатор осталих  

часова одељењски 

старешина, сарадници 

ученици. 

децембар 

14. Подршка и значај социјалне групе у 

превазилажењу личних проблема 

15. Грађење сарадничког односа у групи 

(разреду) 

16. Ризична понашања у дечјем узрасту 

(пушење, алкохолизам, наркоманија) 

 

-разговор  

-дискусија 

-евиденција у 

Дневику рада 

- радионица 

Реализатор 14. и 15. часа 

одељењски старешина, 

сарадници ученици. 

Реализатор 16. часа 

педагог школе. 

јануар 

17. Анализа успеха и дисциплине  на крају  I 

полугодишта и мере побољшања  

18. Обележавање Дана Светог Саве 

19. Суочавање са неуспехом и грађење 

модела за његово превазилажење 

-разговор 

-евиденција у 

Дневнику 

Реализатор: одељењски 

старешина, сарадници: 

ученици и родитељи.  

фебруар 

20. Помоћ ученицима при укључивању у 

такмичења 

21. Разрешавање сукоба 

22. Насиље у породици 

23. Грађење и јачање личних вредности и 

ставова 

-разговор 

-дискусија 

-евиденција у 

Дневнику 

Реализатор: одељењски 

старешина, сарадници: 

ученици  

 

 

 

март 

 

 

 

24. Праћење ученика на такмичењима 

25.Социјални притисак вршњака и проблеми 

понашања 

26. Развој сарадничке комуникације у 

разреду (активно слушање других ) 

27. Анализа успеха на крају III 

класификационог периода 

-разговор 

.дискусија 

-евиденција у 

Дневику рада 

Реализатор: одељењски 

старешина, сарадници: 

ученици  

 

 

април 

 

28. Превенција болести зависности 

29. Учење и изградња одбрамбених 

-разговор 

-дискусија- 

-презентација, 

 

Реализатор: одељењски 

старешина, сарадници: 



 

 

механизама за превазилажење стреса 

30. Организовање и извођење екскурзије 

 

радионица 

-евиденција у 

Дневнику 

 

ученици . 

 

 

мај 

31. Уређење школског простора 

32. Радионица по избору из Приручника о 

дигиталном насиљу       

33. Радионица по избору из приручника 

,,Школа без насиља“  

34. Радионица по избору из приручника 

,,Школа без насиља“  

 

-чишћење 

учионице 

разговор 

-радионице 

-евиденција у 

Дневнику 

Реализатор: одељењски 

старешина, сарадници: 

ученици  

 

јун 

35. Анализа успеха и дисциплине ученика на 

крају 2.полугодишта 

 

36.Сређивање педагошке документације 

 

-разговор 

-дискусија 

-евиденција у 

Дневнику 

Реализатор: одељењски 

старешина, сарадници: 

ученици  

 

 

Напомена: 

 

Педагог школе ће организовати сарадњу са представницима Завода за јавно здравље 

Панчево у области промоције здравља и здравственог васпитања, кроз реализацију едукације 

ученика на тему пубертета и разлика међу половима. Планирано је да се та активност реализује на 

11. часу. Са реализаторима ће се школа договорити о термину одржавања предавања , тако да је овај 

план подложан променама у зависности од слободних термина предавача. 

Педагог школе реализује 16. час уколико се он организује у преподневној смени за ученике 

петог разреда у дану када је педагог у школи (уторак или среда, или евентуално други петак, у 

складу са радним ангажовањем). Уколико се ЧОС организује другим даном, овај час реализује 

одељењски старешина, а педагог је сарадник у припреми часа. 

Литература за реализацију појединих тема доступна је на интернету у облику приручника у 

електронској форми:  

-Приручник са радионицама за ,,Дигитално насиље-превенција и реаговање“; 

-Приручник са радионицама ,,Школа без насиља“ . 

 

 

Одељењски старешина Весна Мијатовић 

Помоћ у планирању рада одељењског старешине Александра Вајић, педагог школе 

 

 
ПЛАН  РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ 6. РАЗРЕДА ЗА ШК. 2019/20. ГОДИНУ 

                                                  

Време 

реализације 
Активности/теме 

Начин 

реализације: 
Реализатор/сарадници 

септембар 

1.Обележавање почетка школске 

године 

2.Избор руководства одељењске 

заједнице 

3.Правила понашања у школи 

4.Шта нас све очекује у шестом 

разреду и како се прилагодити 

 

-разговор 

-дискусија 

-евиденција у 

Дневнику 

рада  

 

 

Реализатор одељењски 

старешина, сарадници 

ученици 

 

октобар 

 

5.Обележавање Дечије недеље 

6. Међувршњачко насиље-упућивање  

у начине реаговања на појаву насиља у 

школи 

7.Здравље и здрави стилови живота        

8.Развој радних навика код ученика  

-разговор 

-дискусија 

-радионица 

-евиденција у 

Дневнику 

рада  

Реализатор одељењски 

старешина, сарадници 

ученици 

 



 

 

9. Анализа успеха и владања у првом 

тромесечју 

 

 

новембар 

 

10. Радионица по избору из 

приручника ,,Школа без насиља“ 

11. Пушење болест зависности-

,,Дишимо пуним плућима“; 

Алкохолизам, болест зависности -

,,Алкохолизам је болест“ 

12. Разговор о успеху и дисциплини, 

мотивацији за бољи успех на крају 

полугодишта 

13.Психоемотивни развој 

 

-разговор 

-дискусија 

-радионица 

-презентација 

-евиденција у 

Дневнику 

рада  

 

Реализатор 11.часа 

стручњак ЗзЈЗ Панчево (по 

успостављању сарадње), 

сарадници ученици. 

Реализатор осталих часова 

одељењски старешина, 

сарадници ученици. 

 

децембар 

 

14. Професионална оријентација 

ученика: врсте средњих школа, 

трогодишњи и четворогодишњи 

образовни профили 

15.Уређивање учионице и школе 

поводом Нове Године 

16. Анализа успеха и дисциплине 

ученика на крају првог полугодишта и 

мере побољшања 

 

-разговор 

-дискусија 

-евиденција у 

Дневнику 

рада 

 

Реализатор одељењски 

старешина, сарадници 

ученици.  

јануар 

17. Проблеми у учењу и савлађивању 

знања - грађење модела за 

превазилажење 

18. Обележавање дана Светог Саве             

19. Ризична понашања у дечјем 

узрасту (пушење, алкохолизам, 

наркоманија)  

-разговор 

-радионица 

-евиденција у 

Дневнику 

рада  

 

Реализатор одељењски 

старешина, сарадници 

ученици. 

Реализатор 19. часа 

педагог школе, сарадници 

ученици. 

 

фебруар 

 

20. Мотивација за даље учење, 

подстицај на учествовање и одлазак на 

такмичења  

21. Лична хигијена 

22. Радионица по избору из 

приручника ,,Школа без насиља“ 

23. Превенција дигиталног насиља, 

радионица по избору из Приручника о 

дигиталном насиљу 

 

-разговор 

-дискусија 

-радионица    

-евиденција у 

Дневнику 

рада  

 

Реализатор одељењски 

старешина, сарадници 

ученици 

 

март 

 

 

24. Хигијена спорта 

25. Сређивање педагошке 

документације 

26. Анализа резултата такмичења 

27. Анализа успеха и дисциплине 

ученика на крају трећег 

класификационог периода 

 

-разговор 

-дискусија 

-евиденција у 

Дневику рада 

Реализатор одељењски 

старешина, сарадници 

ученици 

април 

 

28. Превенција болести зависности 

29. Проблеми понашања младих и 

социјални притисак вршњака 

30. Професионална оријентација 

ученика: врсте средњих школа, 

трогодишњи и четворогодишњи 

образовни профили и занимања 

 

-разговор 

-дискусија 

-радионица 

-евиденција у 

Дневнику 

рада  

 

Реализатор одељењски 

старешина, сарадници 

ученици 



 

 

мај 

 

31. Уређење школског простора 

32. Знањем против трговине људима 

33. Превенција дигиталног насиља, 

радионица по избору из Приручника о 

дигиталном насиљу 

34. Радионица по избору из 

приручника ,,Школа без насиља“ 

 

-чишћење 

учионице 

-разговор 

- радионица 

-евиденција у 

Дневику рада 

 

Реализатор 32. часа 

педагог школе, сарадници 

ученици. 

Реализатор осталих часова 

одељењски старешина, 

сарадници ученици. 

јуни 

35. Анализа успеха на крају 2. 

полугодишта 

36. Сређивање педагошке 

документације 

-разговор 

-евиденција у 

Дневнику 

рада  

Реализатор одељењски 

старешина, сарадници 

ученици 

 

Напомена: 

Педагог школе ће организовати сарадњу са представницима Завода за јавно здравље Панчево у 

области промоције здравља и здравственог васпитања, кроз реализацију предавања ученика на тему болести 

зависности (пушење, алкохолизам). Планирано је да се та активност реализује на 11. часу. Са реализаторима 

ће се школа договорити о термину одржавања предавања, тако да је овај план подложан променама у 

зависности од слободних термина предавача. 

Педагог школе реализује 19. и 32. час уколико се они организују у преподневној смени за ученике 

шестог разреда у данима када је педагог у школи (уторак или среда, или евентуално други петак, у складу са 

радним ангажовањем). Уколико се ЧОС организује другим даном, ове часове реализује одељењски 

старешина, а педагог је сарадник у њиховој припреми. 

Литература за реализацију појединих тема доступна је на интернету у облику приручника у 

електронској форми:  

-Приручник са радионицама за ,,Дигитално насиље-превенција и реаговање“; 

-Приручник са радионицама ,,Школа без насиља“ . 

У план ЧОС-а нису унете следеће теме, односно предавања у оквиру програма ,,Основи безбедности 

деце“:  

Поштуј саобраћајне прописе и буди безбедан у саобраћају,  

Полицајац је заштитник деце,  

Превенција и заштита деце од злоупотребе дрога и алкохола,  

Насиље као негативна друштвена појава (заједно против насиља),  

Заштита од пожара ,  

Сурфуј интернетом безбедно! Злоупотреба интернета,  

Превенција и заштита деце од трговине људима,  

Знањем се штитимо од природних непогода! 

Са реализаторима ће се школа у току шк. године договарати о терминима одржавања ових 8 предавања у току 

шк. године, тако да је овај план одељењског страшинства подложан променама у зависности од слободних 

термина предавача представника МУП-а, односно службеника Полицијске станице Ковин и ватрогасне 

службе који овај програм реализују. 

 

 

Одељењски старешина Венера Арсенов Бојовић 

Помоћ у планирању рада одељењског старешине Александра Вајић, педагог школе 

 
 

ПЛАН  РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ 7. РАЗРЕДА ЗА ШК. 2019/20. ГОДИНУ 

 
Време 

реализације 
Активности/теме 

Начин 

реализације: 
Реализатор/сарадници 

септембар 

1. Упознавање са календаром рада 

школе и кућним редом школе 

2. Договор о узајамним очекивањима, 

потребама и захтевима 

3.Усклађивање јединствених ставова 

породице и школе везаних за 

васпитање ученика 

4. Подстицање личног развоја ученика 

-разговор 

-дискусија 

-евиденција у 

Дневнику 

рада  

 

 

Реализатор одељењски 

старешина, сарадници 

ученици, родитељи 

 



 

 

(самопоуздање) 

октобар 

 

5. Превенција дигиталног насиља, 

радионица по избору из Приручника о 

дигиталном насиљу 

6. Развијање толеранције на различите 

ставове, особине, навике                   

7. Доношење правила понашања у 

одељењу, превенција недоличног 

понашања ученика 

8. Радионица по избору из приручника 

,,Школа без насиља“ 

9. Анализа успеха и владања у првом 

тромесечју и мере побољшања успеха 

 

-разговор 

-дискусија 

-радионица 

-евиденција у 

Дневнику 

рада  

 

Реализатор одељењски 

старешина, сарадници 

ученици 

 

новембар 

 

10. Професионална оријентација 

ученика, радионица из приручника            

11. Наркоманија - ,,Дрога је коцкање 

са животом!“                                     12. 

Превенција дигиталног насиља, 

радионица по избору из Приручника о 

дигиталном насиљу                                                                                                          

13. Разрешавање сукоба – динамика 

сукоба и стилови понашања у сукобу 

-разговор 

-дискусија 

-радионица 

-евиденција у 

Дневнику 

рада  

 

Реализатор 11. часа 

стручњак ЗзЈЗ Панчево (по 

успостављању сарадње), 

сарадници 

педагог,ученици.  

децембар 

 

14. Професионална оријентација, 

радионица из приручника 
15. Професионална оријентација, 

радионица из приручника 
16. Анализа успеха и дисциплине 

ученика на крају првог полугодишта и 

мере побољшања 

 

-разговор 

-дискусија 

-презентација 

-евиденција у 

Дневнику 

рада 

 

Реализатор одељењски 

старешина, сарадници 

ученици.  

јануар 

17.Појавни облици агресивног 

понашања 

18. Обележавање дана Светог Саве    

19. Суочење са неуспехом и грађење 

модела за његово превазилажење 

-разговор 

-радионица 

-евиденција у 

Дневнику 

рада  

Реализатор одељењски 

старешина, сарадници 

ученици 

 

фебруар 

 

20.Сређивање педагошке 

документације 

21.Професионална оријентација, 

радионица из приручника 
22. Радионица по избору из 

приручника ,,Школа без насиља“ 

23. Знањем против трговине људима 

 

-разговор 

-дискусија 

-радионица    

-евиденција у 

Дневнику 

рада  

 

Реализатор одељењски 

старешина, сарадници 

ученици. 

Реализатор 23.часа је 

педагог школе, сарадници 

ученици. 

 

 

март 

 

 

24. Међувршњачко насиље – претња, 

уцена, физички обрачуни 

25. Грађење и јачање личних 

вредносних ставова  

26. Професионална оријентација, 

радионица из приручника  

27. Болести зависности 

-разговор 

-дискусија 

-радионица 

-презентација 

-евиденција у 

Дневику рада 

Реализатор часова 

одељењски старешина, 

сарадници ученици. 

Реализатор 27.часа је 

педагог школе, сарадници 

ученици 

април 

 

28. Анализа успеха и дисциплине 

ученика на крају трећег 

-разговор 

-дискусија 

Реализатор одељењски 

старешина, сарадници 



 

 

класификационог периода и мере 

побољшања  

29.Професионална оријентација, 

радионица из приручника 
30. Разред као вредносни суд 

-радионица 

-евиденција у 

Дневнику 

рада  

ученици 

мај 

 

31.  Уређење школског простора 

32.Професионална оријентација, 

радионица из приручника  
33. Анализа рада ученика у данима 

екологије 

34. Организовање и извођење 

екскурзије 

-чишћење 

учионице 

-разговор 

- радионица 

-евиденција у 

Дневнику 

рада 

 

Реализатор одељењски 

старешина, сарадници 

ученици, родитељи 

јуни 

35. Анализа успеха на крају 2. 

полугодишта 

36. Сређивање педагошке 

документације 

-разговор 

-евиденција у 

Дневнику 

рада  

Реализатор одељењски 

старешина, сарадници 

ученици 

Напомена: 

Педагог школе ће организовати сарадњу са представницима Завода за јавно здравље Панчево у 

области промоције здравља и здравственог васпитања, кроз реализацију предавања за ученике на тему 

наркоманије. Планирано је да се та активност реализује на 11. часу. Са реализаторима ће се школа договорити 

о термину одржавања предавања, тако да је овај план подложан променама у зависности од слободних 

термина предавача. 

Педагог школе реализује 23. и 27. час уколико се он организује у преподневној смени за ученике 

седмог разреда у данима када је педагог у школи (уторак или среда, или евентуално други петак, у складу са 

радним ангажовањем). Уколико се ЧОС организује другим даном, ове часове реализује одељењски 

старешина, а педагог је сарадник у њиховој припреми. 

Литература за реализацију појединих тема доступна је на интернету  у облику приручника у 

електронској форми:  

-  Приручник са радионицама за ,,Дигитално насиље-превенција и реаговање“; 

-  Приручник са радионицама ,,Школа без насиља“ ; 

- Приручник ,,Професионална оријентација - пет корака до одлуке о школи и занимању. Професионална 

оријентација, програм за основне школе“. Програмом професионалне оријентације предвиђена је реализација 

7 радионица из прирпучника за 7. разред, док је кроз слободне активности ученика 7. разреда планирана 

реализација још 3 радионице. 

 

Одељењски старешина, Марија Ћирић 

Помоћ у планирању часова одељењског старешинства Александра Вајић, педагог школе 

 
 

ПЛАН  РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ 8. РАЗРЕДА ЗА ШК. 2019/20. ГОДИНУ 

 

Време 

реализације 
Активности/теме 

Начин 

реализације: 
Реализатор/сарадници 

септембар 

1. Избор руководства одељењске заједнице 

2. Правила понашања у школи 

3. Грађење сарадничког односа у групи 

4. Професионална оријентација, радионица 

по избору из Приручника  

-разговор 

-дискусија 

- радионица 

-евиденција у 

Дневику рада 

Реализатор одељењски 

старешина, сарадници 

ученици 

октобар 

 

5. Радионица по избору из приручника ,,Школа 

без насиља“ 

6. Професионална оријентација, радионица 

по избору из Приручника  
7. Подстицање личног развоја ученика 

8. Професионална оријентација, радионица 

по избору из Приручника  

9. Анализа успеха и дисциплине након 

1.квартала и мере побољшања  

- разговор 

- дискусија 

- радионица 

- евиденција у 

Дневнику рада 

Реализатор 8.часа 

педагог школе, 

сарадници ученици. 

Реализатор осталих 

часова одељењски 

старешина, сарадници 

ученици. 



 

 

новембар 

 

10. Професионална оријентација, радионица 

по избору из Приручника  

11. ,,Шта знаш о СИДИ“, репродуктивно 

здравље 

12. Знањем против трговине људима 

13. Професионална оријентација, радионица 

по избору из Приручника 

- разговор 

- дискусија 

- радионица 

- евиденција у 

Дневнику рада 

Реализатор 11. часа 

стручњак ЗзЈЗ Панчево 

(по успостављању 

сарадње), сарадници 

педагог,ученици. 

Реализатор 12.часа 

педагог школе, 

сарадници ученици. 

децембар 

 

14. Истраживање својих осећања и потреба и 

разумевање осећања и потреба других  

15. Професионална оријентација, радионица 

по избору из Приручника  

16. Анализа успеха и дисциплине након 

1.полугодишта и мере побољшања 

-разговор 

-дискусија 

-радионица 

-евиденција у 

Дневнику рада 

-радионица 

Реализатор 15.часа 

педагог школе, 

сарадници ученици. 

Реализатор осталих 

часова одељењски 

старешина, сарадници 

ученици. 

јануар 

17. Сређивање педагошке документације 

18. Обележавање дана Светог Саве 

19. Професионална оријентација, радионица 

по избору из Приручника  

 

-разговор 

-радионица 

-евиденција у 

Дневнику рада 

Реализатор одељењски 

старешина, сарадници 

ученици 

фебруар 

 

20. Професионална оријентација, радионица 

по избору из Приручника  

21. Радионица по избору из приручника 

,,Школа без насиља“ 

22. Превенција дигиталног насиља, радионица 

по избору из Приручника о дигиталном насиљу  

23. Професионална оријентација, радионица 

по избору из Приручника 

- радионица 

-разговор 

-дискусија 

-евиденција у 

Дневнику рада 

Реализатор 20.часа 

педагог школе, 

сарадници ученици. 

Реализатор осталих 

часова одељењски 

старешина, сарадници 

ученици 

 

март 

 

 

24. Професионална оријентација, радионица 

по избору из Приручника  

25. Анализа резултата такмичења 

26. Болести зависности (пушење, алкохолизам, 

наркоманија)  

27. Анализа успеха и дисциплине дисциплине 

након 3.квартала и мере побољшања 

-разговор 

-дискусија 

-радионица 

-евиденција у 

Дневнику рада 

-радионица 

Реализатор 24.часа 

педагог школе, 

сарадници ученици. 

Реализатор осталих 

часова одељењски 

старешина, сарадници 

ученици 

април 

 

28. Професионална оријентација, радионица 

по избору из Приручника 

29. Превенција дигиталног насиља, радионица 

по избору из Приручника о дигиталном насиљу  

30. Шта знам о дрогама (превенција 

наркоманије) 

-разговор 

-дискусија 

-радионица 

евиденција у 

Дневнику рада 

Реализатор 28.часа 

педагог школе, 

сарадници ученици 

Реализатор осталих 

часова одељењски 

старешина, сарадници 

ученици 

мај 

 

 

 

31. Професионална оријентација, радионица 

по избору из Приручника 
32. Припреме за организовање матурске вечери 

33. Анализа успеха на крају школске године 

34. И на крају... 

-разговор 

-радионица 

-евиденција у 

Дневнику рада 

Реализатор 31. часа 

педагог школе, 

сарадници ученици. 

Реализатор осталих 

часова одељењски 

старешина, сарадници 

ученици, родитељи. 

 

 

 

Напомена: 

 

Педагог школе ће организовати сарадњу са представницима Завода за јавно здравље 

Панчево у области промоције здравља и здравственог васпитања, кроз реализацију предавања за 

ученике на тему репродуктивног здравља и полних болести. Планирано је да се та активност 



 

 

реализује на 11. часу. Са реализаторима ће се школа договорити о термину одржавања предавања, 

тако да је овај план подложан променама у зависности од слободних термина предавача. 

Педагог школе реализује осми, дванаести, петнаести, двадесети, двадесетчетврти, 

двадесетосми и тридесетпрви час уколико се они организују у преподневној смени за ученике осмог 

разреда у данима када је педагог у школи (уторак или среда, или евентуално други петак, у складу 

са радним ангажовањем). Уколико се ЧОС организује другим даном, ове часове реализује 

одељењски старешина, а педагог је сарадник у њиховој припреми. 

Литература за реализацију појединих тема доступна је на интернету  у облику приручника у 

електронској форми:  

-  Приручник са радионицама за ,,Дигитално насиље-превенција и реаговање“; 

-  Приручник са радионицама ,,Школа без насиља“ ; 

- Приручник ,,Професионална оријентација - пет корака до одлуке о школи и занимању. 

Професионална оријентација, програм за основне школе“. Програмом професионалне оријентације 

предвиђена је реализација 12 радионица из приручника за 8. разред, док је кроз слободне 

активности ученика 8. разреда планирана реализација још 3 радионице. 

 

 

Одељењски старешина, Радосава Јаџић 

Помоћ у планирању часова одељењског страешинства Александра Вајић, педагог школе 

 

Годишњи фонд часова по предметима 
Обавезни 
предмети 

I II III IV V VI VII VIII 

   
Планирано 

П П П П П П П 

Српски 180 180 180 180 180 144 144 136 

Француски / / / / 72 72 72 68 

Енглески 72 72 72 72 72 72 72 68 

Математика 180 180 180 180 144 144 144 136 

Свет око нас 72 72 / / / / / / 

Природа и друштво / / 72  72 / / / / 

Ликовна кул. 36 72 72 72 72 36 36 34 

Музичка кул. 36 36 36 36 72 36 36 34 

Историја / / / / 36 72 72 68 

Географија / / / / 36 72 72 68 

Биологија / / / / 72 72 72 68 

Физика  / / / / / 72 72 68 

Хемија / / / / / / 72 68 

Техничко / / / / / / / 68 

Техника и технологија     72 72 72 / 

Физичко вас. / / 108 108 / / 72 68 

Физичко и 
здравствено 
васпитање 

108 108 / / 72 72 / / 

Изабрани спорт / / / / / / 36 34 

ОФА / / / / 54 54 / / 

Информатика и 
рачунарство 

/ / / / 36 36 36 / 

Обавезни 
изборни 
предмети 

I II III IV V VI VII VIII 

П П П П П П П      П 

Веронаука 36 36 36 36 36 36 36 34 

Изборни 
предмети 

I II III IV V VI VII VIII 

П П П П П П П         П 

Информатика и 
рачунарство 

/ / / / / / / 34 



 

 

Матерњи јез. Са елем. 
Нацио. Културе-
ромски јез. 

/ 72 72 / / 72 / / 

Народна традиција / / 36 36 / / / / 

Ваннаставне 
активности 

36-72 36-72 36-72 36-72     

Драмска,рецитаторска  /   9 9 9 9 

новинарска  /   9 9 9 9 

ликовна  /   9 9 9 9 

хор  /   9 9 9 9 

Спортска секција 
атлетка  /   9 9 9 9 

Пројектна настава 36 36       

                                        

При организовању допунске наставе наставници ће се придржавати јасних педагошких 
опредељења приликом одређивања ученика. Како организација рада не може бити као у редовној 
настави, треба одредити место, време, методе, средства и облике рада. Допунски рад у току године 
реализоваће се према утврђеном распореду, из предмета за које се укаже потреба, а у складу са 
Законом и Правилником о школском календару за основне школе са седиштем на територији АП 
Војводине за школску 2018/2019. годину.  

 Број часова допунске наставе 

РАЗРЕД / ПРЕДМЕТ I II III IV V,VII, VIII VI  СВЕГА 

Српски језик 18 17 16 16 26 15 104 

Енглески језик     24  24 

Свет око нас  2     2 

Природа и друштво   4 4   8 

Историја     12  12 

Географија     12  12 

Математика 18 17 16 16 32  100 

Биологија     14  14 

Хемија     6  6 

Физика     10  10 

Француски језик     18  18 

Свега: 36 36 36 36 145  322 

5.4  Додатна настава 

Додатна настава организоваће се тако да задовољава посебне интересе ученика, развијање 
изузетних способности за поједине области, а изводиће се према наставном плану и програму из 
свих предмета од V до VIII разреда и математике у IV разреду. Настава ће се изводити према 
распореду, а облик рада је индивидуални. 

 

 

2.6  Допунска настава 



 

 

Разред / предмет IV 
V,VII,VIII 

 

VI 
Свега 

Српски језик  26 16   39 

Енглески језик  14    14 

Математика 36 32    68 

Биологија  14    14  

Географија  12    12 

Историја  12    12 

Физика  10    10 

Француски језик  6    6 

Свега: 36 119  175 

5.5 Број часова припремне наставе 

Предмет Број часова 

Српски језик и књижевност 10 

Математика 10 

Физика 10 

Биологија 10 

Хемија 10 

Географија 4 

Историја 10 

 

5.6 Број часова ваннаставних активности, секције 

 
Назив секције Наставник Бр. часова 

1. Драмска секција  Марија Ћирић, Радосава 
Јаџић и Венера А.Бојовић 

24 

2. Ликовна секција  Јована Вујовић Кривошић             9 

3. Новинарска секција Весна Мијатовић 18 

4. Спортска секција Александар Шушулић 24 

5. Хор и оркестар Маја Лукић и Данијела 
Стојковић 

10 

6. Ваннаставне активности у 1.разреду  Гордана Адамов 36-72 

7. Ваннаставне активности у 2.разреду Мирјана Бановић 36-72 

8. Слободне  активности у 3.разреду Бранислава Илић 36-72 

9. Слободне  активности у 4.разреду Славка Ивковић 36-72 

 

 
            Настава је организована у две смене које се мењају сваке две недеље.  
            У једној смени су нижи разреди I-IV ( по један у свакој учионици) а у другој смени су виши 
разреди, V –VIII  ( по један у свакој учионици).  Оваква организација радног дана условљена је 

2.7  Број часова додатне наставе 

2.8      Ритам радног дана и  распоред коришћења школског  простора 



 

 

чињеницом да наставу похађају ученици путници и да је највећи број наставног особља такође, 
везан за јавни превоз из места становања до школе. 
           За време великог одмора, у школској трпезарији врши се подела ужине за ученика наше 
школе као и за предшколце. 

Распоред часова за ову школску годину урадиће наставници разредне наставе за млађе 
разреде и за старије разреде директор школе и то за све видове васпитно-образовног рада.  

На почетку школске године одељењске старешине ће упознати ученике и родитеље са 
тешкоћама у изради распореда и о неким решењима која се нису могла избећи. Распоредом часова 
ће се тражити оптимална решења која ће, пре свега, одговарати ученицима школе. Сви распореди 
часова биће доступни ученицима, родитељима ученика и другим чиниоцима који прате живот и 
рад школе. Замене за одсутне наставнике одређиваће, по правилу, директор, односно главни 
дежурни нааставници.  

ИНДИВИДУАЛНИ КОНТАКТИ РОДИТЕЉА СА ОДЕЉЕЊСКИМ СТАРЕШИНАМА ОД 1. ДО 4.  

ПРЕ ПОДНЕ 

1. РАЗРЕД : петак 10.00 – 10.30 сати 

2. РАЗРЕД : понедељак  10.40 – 11.00 сати 

3. РАЗРЕД: петак ,после 4.часа 

4. РАЗРЕД : понедељак,после петог часа 

ПОСЛЕ ПОДНЕ 

1. РАЗРЕД: петак 13.30 – 14.00 сати 
2. РАЗРЕД: понедељак 16.10 – 16.55 сати 
3. РАЗРЕД: понедељак,за време 2.часа 
4. РАЗРЕД: понедељак,после петог часа 
 

 ДАНИ ОТВОРЕНИХ ВРАТА ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА  ШКОЛСКЕ  2019/2020.ГОДИНЕ 

Од 1.до 4.разреда: 30.10, 28.11, 19.12, 24.01, 21.02, 26.03, 23.04, 29.05. и 07.06.2020.године 

У ВИШИМ РАЗРЕДИМА  

СЕПТЕМБАР- ДРУГИ ПЕТАК У МЕСЕЦУ 

ОКТОБАР- ПРВИ ПОНЕДЕЉАК У МЕСЕЦУ 

НОВЕМБАР- ПРВИ УТОРАК У МЕСЕЦУ 

ДЕЦЕМБАР- ПРВА СРЕДА У МЕСЕЦУ 

ЈАНУАР- ПРВИ ЧЕТВРТАК 

ФЕБРУАР- ПРВИ ПЕТАК У МЕСЕЦУ 

МАРТ- ПРВИ ПОНЕДЕЉАК У МЕСЕЦУ 

АПРИЛ- ПРВИ УТОРАК У МЕСЕЦУ 



 

 

МАЈ- ПРВА СРЕДА У МЕСЕЦУ 

 

Ред.бр. Наставни 

предмет, 

старешинство 

разред наставник 

1. Разредна наст. Први Гордана Адамов 

2. Разредна наст. Други Мирјана 

Бановић 

3. Разредна наст. Трећи Бранислава 

Илић  

4. Разредна наст. Четврти Славка Ивковић 

5. Предметна наст. пети Весна 

Мијатовић 

6. Предметна наст. шести Венера А. 

Бојовић 

7. Предметна наст седми Марија Ћирић 

8. Предметна наст осми Радосава Јаџић 

                             

Веће за 

раз.наставу  

Стручни 

актив 

учитеља 

Стручно веће 

вештина 

Веће 

прир.наука 

Веће 

друш.наука 

Актив за 

развој 

шк.програма 

у 1.циклусу 

1.Славка 

Ивковић 

координатор  

1.Бранислава 

Илић- 

координатор  

1.јЈована 

Вујовић 

координатор 

1. Марко 

Бојовић 

координатор  

1.Радосава 

Јаџић- 

координатор  

1Мирјана 

Бановић -

координатор  

2. 

Бранислава 

Илић 

2. Славка 

Ивковић 

2.Александар 

Шушулић            

2.Ануца 

Славковић 

2.Марија 

Ћирић 

2.Бранислава 

Илић 

3.Гордана 

Адамов 

3.Гордана 

Адамов 

3.Данијела 

Стојковић 

3.Сања 

Тошић 

3.Катарина 

В.Богдановић 

3.Гордана 

Адамов 

4.Мирјана 

Бановић 

4.Мирјана 

Бановић 

4.Маја Лукић 4. Видосав 

Обрадовић 

4.Анита Меза 4. Славка 

Ивковић  

5.Венера 

А.Бојовић 

  5.Весна 

Мијатовић 

5.Венера 

А.Бојовић 

5.Венера 

А.Бојовић  

6.Владимир 

Миљковић 

  6.Милош 

Лалић 

 6.Владимир 

Миљковић 

7.Весна     7.Весна 

2.9  Подела предмета  на наставнике и    старешинства 

2.10 СТРУЧНА ВЕЋА, АКТИВИ, ТИМОВИ У ШКОЛИ 



 

 

Новаков Новаков 

     8.Александра 

Вајић 

     9.Лидија 

Весели 

 

 

Актив за 

развој 

шк.програма 

у 2.циклусу 

Стручни тим 

за 

инклузивно 

образовање 

Актив за  

развојни 

план 

установе 

Тим за 

спортске 

манифестац. 

Тим за културне 

манифестац. 

1. Весна 

Мијатовић- 

координатор 

1.Александра 

Вајић -

координатор  

1.Лидија 

Весели - 

координатор 

1.Александар 

Шушулић - 

координатор  

1.Данијела Стојковић - 

координатор  

2.Милош 

Лалић 

2.Марко 

Бојовић 

2. Анита 

Меза 

2.Славка 

Ивковић 

2. Венера А.Бојовић 

3. Радосава 

Јаџић  

3. Мирјана 

Бановић 

3.Виолета 

Михајловић 

родитељ 

 

3.Лидија 

Весели 

3.Марија Ћирић и Катарина 

В.Богдановић 

4.Марко 

Бојовић 

4.Марија 

Ћирић 

4.Златко 

Тилић 

локална 

заједница 

 

4.одељенске 

старешине 

од 1-8.раз. 

4.Весна Мијатовић и Маја 

Лукић 

5.Александра 

Вајић 

5. Катарина 

В.Богдановић  

5.Ученички 

парламент  

Михајло 

Чабовић и 

Адријана 

Илић 

 

 5.Гордана Адамов 

6.Лидија 

Весели 

6.Весна 

Мијатовић 

6. 

Бранислава 

Илић 

 6. Јована Вујовић 

 7.Бранислава 

Илић 

7.Славка 

Ивковић 

 7.Милош Лалић 

  8.Александра 

Вајић 

 8.Лидија Весели 

    9. Владимир Миљковић 

 



 

 

Тим за излете, 

екскурзије 

Тим за 

спровођење 

заврш.испита 

Тим за 

школски 

лист 

Тим за заштиту 

од 

дискриминације, 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања  

Тим за заштиту 

животне 

средине 

1.Видосав 

Обрадовић, 

координатор 

1.Лидија 

Весели-

координатор  

1.Весна 

Мијатовић- 

координатор 

1. Венера 

А.Бојовић- 

координатор 

1.Сања Тошић-

координатор 

2. Славка Ивковић 2.Марко 

Бојовић 

2. Милош 

Лалић 

2.Александра 

Вајић 

2.Александар 

Шушулић 

3. Венера А.Бојовић 3. Милош 

Лалић 

3. Анита 

Меза 

3. Лидија Весели 3. Видосав 

Обрадовић 

4. Анита Меза 4.Александра 

Вајић 

4.Лидија 

Весели 

4.Соња Радишић 

секретар 

4. Ануца 

Славковић 

5. Лидија Весели  5.Соња 

Радишић 

секретар  

5.Јована 

Вујовић 

5.Милица 

Гаврилов 

родитељ 

5.одељенске 

старешине од 1-

8.раз. 

6.Соња Радишић 6.Радосава 

Јаџић 

6.Гордана 

Адамов 

6.Драган Сретков 

Локална заје. 

 

  7.Владимир 

Миљковић 

  

 

 

Тим за 

самовредновање 

Тим за 

профе.оријен. 

Ђачки 

парламент 

Тим за 

школски сајт 

Летопис 

школе 

1.Лидија Весели - 

координатор 

1.Александра 

Вајић - 

координатор 

1. Марија 

Ћирић- 

координатор 

1.Милош 

Лалић 

координатор 

1. Анита Меза- 

координатор 

   2.Сузана 

Милојков 

 

2. Александра Вајић 2. Лидија Илић Ученици 7. и 8. 

разреда и 

посматрачи 

ученици 5. и 

6.раз. 

3. Весна 

Мијатовић 

2. Лидија 

Весели  

3. Александар 

Шушулић 

3. Лидија Весели  4 Лидија 

Весели 

3.одељенске 

старешине од 

1-8.раз. 

4.Гордана Адамов 4. Радосава Јаџић  5.Мирјана 

Бановић 

4.Тим за 

школски сајт 

5.Лидија Илић 5.Сузана  6.одељенске 5.Тим за 



 

 

Милојков старешине од 

1-8.раз. 

школски лист 

6.Видосав 

Обрадовић 

  7.Тим за 

школски лист 

 

7.Милош Лалић     

8.Ержебет Вучетић 

родитељ 

    

9.Владан Илић 

локална 

заједница 

    

 

 

 

    

Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе 

Тим за развој 

међупредметних 

компетенција и 

предузетништва 

Тим за 

друштвено-

користан, 

односно 

хуманитарни 

рад ученика 

Тим за 

стручно 

усавршавање 

Педагошки 

колегијум 

1. Лидија Весели – 

координатор 

1. Лидија Весели 

– координатор 

1. Лидија 

Весели – 

координатор  

1. Лидија 

Весели – 

координатор 

1. Лидија 

Весели – 

координатор 

2. Марко Бојовић  2. Марко Бојовић  2. Венера 

А.Бојовић 

2. Александра 

Вајић 

2.Александра 

Вајић 

3. Радосава Јаџић 3. Радосава Јаџић 2.Александра 

Вајић 

3. Весна 

Мијатовић 

3.Славка 

Ивковић 

4. Мирјана Бановић 4. Александра 

Вајић 

3.Соња 

Радишић 

секретар  

4. Радосава 

Јаџић 

4.Радосава 

Јаџић 

5.Весна Мијатовић 5.Весна 

Мијатовић 

4.одељенске 

старешине од 

1-8. разреда 

5. Јована 

Вујовић 

5.Анита Меза 

6.Александра Вајић 6. Сузана 

Милојков 

5. Ученички 

парламент  

Михајло 

Чабовић и 

Адријана Илић 

6. Марко 

Бојовић 

6.Марко 

Бојовић 

7.Видосав 

Обрадовић 

7.Лидија Илић  

 

7. Бранислава 

Илић  

 

8.Александар 

Шушулић 

8.Лепа Ника, 

родитељ 

   

9.Сања Мењхарт     



 

 

родитељ 

10. Златко Тилић 

локал.заједница 

 

    

11. Ученички 

парламент  

    

 

III ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ ОРГАНА И 
СТРУЧНИХ  САРАДНИКА У ШКОЛИ 

 

3.1  Наставничко веће 

 Годишњи план рада Наставничког већа  

Чланови Наставничког већа 

1 Лидија Весели- председник већа 

2. Славка Ивковић 

3. Гордана Адамов 

4. Мирјана Бановић  

5 Бранислава  Илић 

6 Венера Арсенов Бојовић 

7. Владимир Миљковић 

8. Катарина Величић Богдановић 

9. Видосав Обрадовић 

10. Ануца Славковић 

11. Сања Тошић 

12. Лидија Илић 

13. Весна Мијатовић- библиотеар 

14. Марко Бојовић 

15. Александра Вајић-педагог 

16. Александар Шушулић 

17. Јована Вујовић 

18. Анита Меза  

19. Радосава Јаџић 

20. Милош Лалић 

21. Весна Новаков 

22. Марија Ћирић 

23. Маја Лукић 

24. Сузана Милојков 

25. Данијела Стојковић 
 

                      

Законом о основама исстема образовања и васпитања назначени су задаци Наставничког већа и 

његов састав, а Статуом Школе, Пословником о раду наставничког већа,  надлежности, начин рада и 



 

 

одговорност.  

 
 

 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

 

месец Садржај и актвости Ивршиои 

VIII 

 

- Израда глобалних-годишњих и оперативних (месечних) 

планова рада обавезне наставе, допунског и додатног 

рада и слободних активности зa 2019/2020.  Као и 

извештаја о раду истих у шк.2018/2019.год. 

- Извештај о раду школе за школску 2018/2019. Годину  

- Усвајање плана рада Наставничког Већа за школску 

2019/2020. Годину 

- Усвајање аспорда часова  

Руководиоци актива и сви 

наставници и стручни сарадници, 

директор 

- Директор 

- Директор 

- Директор,наставници, стручни 

сарадници 

- насаници,дирктор, педагг 

IX 

 

- пријем ученика 1. Разреда 

-  Анализа структуре одељења ученика првог разреда 

- Усклађивање распореда писмених и контролних 

задатака 

- Понуде за часописе 

- Дестинације за извођење ексурзије за ученике 

- конституисање стручних актива,  

-  помоћ у опремању ученика уџбеницима и прибором 

-  организација рада школске кухиње 

- анкетирање и одређивање ученика за слободне 

активности и помоћ у конституисању ученичких 

организација 

- организација допунске и додатне наставе 

-  организација родитељских састанака и распореда 

пријема родитеља 

Припрема за Дечије недељу  

- учитељица 1.разреда  

- Педагог, учитељица 1.разреда, 

директор 

- наставници, педагог, Тим за стручно 

усавршавање 

- наставници, педагог 

- наставници, одељ. Старешине, 

директор 

- наставници, директор 

 

 

 

 

ое.старешине  рдм.наставнии 

X - Праћење реализације обавеза из 40 часовне радне 

недеље 

- Организовање одласка ученика на Сајам књига 

- Стрчно усаршање нставнка 

- Директор 

- наставници, директор 

- наставници, Тим за тр. Усавршвае 

XI 

 

- Разматрање и усвајање извештаја о постигнутим 

резултатима у првом тромесечју и утврђивање мера за 

унапређење образовно-васп. Рада 

- Реализација ИОП-а и индивидуализације 

- Сарадња и коришћење школске библиотеке 

- Руководиоци већа и актива 

 

- руководиоци актива, педагог, 

директор 

- библиотекар 

XII 

 

- Разматрање извештаја о успеху и дисциплини у првом 

полугодишту 

- Реализација ИОП-а 

-  Стручно усавршавање наставника за време зимског 

распуста 

- Руководиоци већа, педагог, 

- Педагог, Руководиоци већа и актива, 

- руководиоци актива, педагог, 

директор 

- дирктор, нставници, Тим з стручно 

усавршавање 

I - Реализација и резултати допунске и додатне наставе 

- Обележавае шко се саве св. Саве 

- Руководиоци актива, педагог 

- руководиоци актива, директо  

 

II 

- Обележавање Дана заљубљених, писмености 

- Уређење ходника, паноа, учионица 

 

- руководиоци актив, директор 



 

 

 

 

3.2 Стручно веће за разредну наставу 
Председник већа: Славка Ивковић 

Стручно веће за разредну наставу организује и прати извођење образовно-васпитног рада у првом 

циклусу образовања.  

Стручно веће за разредну наставу ради у седницама које сазива и њима руководи један од 

наставника који изводе разреду наставу и кога сваке школске године одреди наставничко веће на 

основу плана задужења.  

Стручно веће за разредну наставу утврђује програм рада за сваку школску годину, на основу 

обавеза које проистичу из годишњег плана рада школе, у остваривању наставног плана и програма 

образовања у првом циклусу образовања.  

Стручно веће за разредну наставу: 

1) припрема делове годишњег плана рада, утврђује распоред остваривања наставних целина и 

јединица и врши усаглашавање остваривања наставних садржаја и предмета у првом циклусу 

образовања;  

2) утврђује облике, методе и средства, као и коришћење адекватне школске опреме и наставних 

средстава;  

3) усклађује индивидуалне планове рада наставника у првом циклусу образовања;  

4) предлаже примену нових метода и начина интерпретације наставних садржаја;  

5) прати остваривање школског програма и даје предлоге за његово иновирање, измену и допуну;  

6) прати уџбеничку и другу литературу и даје предлог наставничком већу за њихово коришћење;  

7) обавља и друге послове који му законом, подзаконским актима и одлуком директора школе буду 

стављени у надлежност.  

За рад стручног већа за разредну наставу и спровођење одлука и задатака одговоран је 

руководилац стручног већа. О раду стручног већа за разредну наставу руководилац води записник, 

доставља га директору и наставничком већу на увид приликом израде годишњег плана рада и 

приликом разматрања резултата рада. 

 

-   уџбеници за наредну школску годину 

 

II 

- Разматрање и усвајање извештаја о успеху и 

дисциплини ученика на 

кајутрећег класификцон ериод 

- Руководиоцивећа и актиа 

IV 

 

- Обележавање Васкрса 

- Уређење хдника паноа, учионица 

- Руководиоци већа и актива 

 

V - Припреме за извођење екскурзија 

- Обележавање Дана школе 

- Анализа и извештаји изведених екскурзија ученика I-

VIII разреда 

- Руководиоци већа 

- директор 

- Рукводоциактва, дирктор 

VI 

 

- Разматрање и усвајање извештаја о успеху и владању 

ученика VIII разр. 

- Организовање полагања завршног испита 

- Организовање поправних испита у августу 

- доношење одлуке о похвалама и наградама за ученике 

- сређивање школске документације 

- руководиоц актива, одељењски 

старешина 8.разреда, директор, 

педагог 

-  руководиоц актива, одељењски 

старешина 8.разреда, директор, 

педагог 

- Предм етни наставници  
 



 

 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ 

ПРВОМ ЦИКЛУСУ ШК.2019/2020.Г. 

Месец Садржај и активности 

Септембар -Иницијални тестови и образовна структура одељења 

-Рад по ИОП-у и индивидуализација наставе 

-Pаспоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 

минута за 1.полугодиште 

 

Октобар - План иновација у настави током  текуће године 

- Угледни часови ,часови уз примену мултимедијалних средстава и 

анализа  часова 

- Стручно усавршавање са излагањем,анализом 

-Континуирано праћење ученика 

 

Новембар -Угледни часови ,часови уз примену мултимедијалних средстава и 

анализа  часова 

- Стручно усавршавање са излагањем,анализом 

 

Децембар -Допунска и додатна настава и слободне активности у току зимског 

распуста 

- Праћење остваривања општих  стандарда постигнућа у настави 

-Угледни часови ,часови уз примену мултимедијалних средстава и 

анализа  часова 

- Стручно усавршавање са излагањем,анализом  

-Континуирано праћење ученика 

 

Јануар  - План употребе постојећих,набака потребних наставних средстава 

и дидактичког материјала за реализацију васпитно-образовног рада 

за 2.полугодиште 

-Pаспоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 

минута за 2.полугодиште 

-Угледни часови ,часови уз примену мултимедијалних средстава и 

анализа  часова 

- Стручно усавршавање са излагањем,анализом 

 

Фебруар -Избор уџбеника за наредну шк.годину 

-Учешће на Зимским сусретима учитеља 

-Угледни часови ,часови уз примену мултимедијалних средстава и 

анализа  часова 

- Стручно усавршавање са излагањем,анализом 

 

Март -Анализа ефеката сарадње већа са педагогом 

-Угледни часови ,часови уз примену мултимедијалних средстава и 

анализа  часова 

- Стручно усавршавање са излагањем,анализом 

-Континуирано праћење ученика 

 

Април -Угледни часови ,часови уз примену мултимедијалних средстава и 

анализа  часова 

- Стручно усавршавање са излагањем,анализом 



 

 

 

Мај - Угледни часови ,часови уз примену мултимедијалних средстава и 

анализа  часова 

-Екскурзија ученика 

 

Јун - Годишње провере знања од 1. до 4. разреда 

-Разредни испити 

-Упућивање на поправни испит у августу 

- Стручно усавршавање са излагањем,анализом 

Август Годишњи програма рада Стручног већа за разредну наставу за 

наредну школску годину 

-План употребе постојећих,набака потребних наставних средстава и 

дидактичког материјала за реализацију васпитно-образовног рада за 

1.полугодиште 

-Разредни испити 

-Поправни испити 

-Програма екскурзије 

-Планирање допунске и додатне наставе  и слободних активности 

- Стручно усавршавање са излагањем,анализом 

 

 

3.3  Одељењска већа 
 

Одељенско веће организује и прати извођење образовно-васпитног рада и разматра друга питања 
од интереса за одређено одељење.  
Одељенско веће ради у седницама које сазива и њима руководи одељенски старешина.  
Одељенски старешина води записник о раду одељенског већа.  
Одељенско веће: 
1) усклађује рад свих наставника који изводе наставу у одељењу и рад стручних сарадника;  
2) на предлог предметног наставника утврђује закључну оцену из предмета, на основу укупних 
резултата рада, а на предлог одељенског старешине оцену из владања;  
3) разматра сва питања од значаја за наставу, слободне активности ученика, учење и рад ученика и 
предузима мере за унапређење наставе и постизање бољих резултата ученика у учењу и владању;  
4) сарађује са родитељима у решавању образовно-васпитних задатака;  
5) предлаже наставничком већу планове посета, излета и екскурзија ученика;  
6) одређује ученике за допунски и додатни рад и планира учествовање ученика на такмичењима;  
7) похваљује ученике и изриче васпитно-дисциплинске мере;  
8) обавља и друге послове по налогу наставничког већа и директора школе.  
За рад одељенског већа и спровођење одлука и задатака одговоран је руководилац већа.  
О раду одељенског већа руководилац води записник, доставља га директору и наставничком већу 
на увид приликом израде годишњег плана рада и приликом разматрања резултата рада.  
               

Годишњи план рада Oдељенског већа у 1.циклусу основног образовања и 

васпитања за школску 2019/2020.годину 

Одељењско веће је стручни орган чији је основни задатак да организује, прати и анализира 

реализацију планова и програма оброзовно-васпитног рада у одређеном одељењу. Овај 

орган прати развој и напредовање сваког ученика и предузима потребне мере за 

спровођење образовно-васпитног рада. Посебна улога одељењског већа је у анализирању 



 

 

проблема учења и напредовања ученика поједница и одељења у целини, решавање 

васпитних проблема.Одељењско веће сазива и њиме руководи одељењски старешина по 

указаној потреби и у складу са планираним задацима. 

На седницама одељењских већа  анализирају се садржаји из следећих области: 

- Планирање и програмирање 

- Праћење и унапређивање образовно-васпитног рада 

- Сарадња са родитељима 

МЕСЕЦ ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ-АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ/ 

ЗАДУЖЕЊА 

IX 

- Усвајање Годишњег плана рада одељенског већа. 

- Организовање родитељских састанака (избор родитеља за 

Савет родитеља, упознавање са Правилником о понашању 

и Кућним редом, Школским програмом,Годишњим 

планом рада школе, Програмом превенције насиља у 

школи) 

- Анкетирање родитеља ученика у вези са избором 

изборних предмета. 

- Усвајање распореда писмених  и контролних 

задатака,индивидуалних контакта, дана отворених врата у 

шк.2019/20.години 

- Усвајање распореда одржавања допунске, додатне 

наставе,пројектне наставе и ваннаставних активности 

- Сагласност за извођење екскурзије, фотографисање 

ученика 

- Свечани пријем првака 

- Припрема за обележавање дечје недеље 

- Иницијално тестирање, 

- Осигурање ученика 

- Ужина 

- Понуда дечијих часописа 

- Индивидуализација наставе, ИОП1,ИОП2 

 

Сви чланови ОВ  

Директор 

Педагог  

 

X 

- Анализа рада ученика (појединца и одељења) и 

постигнутих резултата на крају I класификационог 

периода  

- Анализа реализације Наставног плана и програма као и 

Програма наставе и учења у 1.и 2.разреду 

- Анализа понашања ученика, изостајања с наставе 

Сви чланови ОВ  

Директор 

Педагог  

 

XII 

- Анализа рада ученика (појединца и одељења) и 

постигнутих резултата на крају I полугодишта 

- Анализа реализације Наставног плана и програма као и 

Програма наставе и учења у 1.разреду и фонда часова 

- ИОП1,ИОП2 

- Остваривање образовних стандарда 

 

 

Одељенске старешине 

Сви чланови ОВ  

Директор 

Педагог  

Координатор Тима за 

заштиту ученика од 

насиља 

I 

- Приредба поводом школске славе Свети Сава 

- Усвајање распореда писмених  и контролних задатака, 

дана отворених врата у 2.полугодишту 

-  

Сви чланови ОВ  

Директор 

 

II - Уџбеници за школску 2019/2020.годину Сви чланови ОВ  



 

 

МЕСЕЦ ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ-АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ/ 

ЗАДУЖЕЊА 

Директор 

 

III 

- Анализа рада ученика (појединца и одељења) и 

постигнутих резултата на крају III класификационог 

периода  

- Анализа реализације Наставног плана и програма као и 

Програма наставе и учења у 1. и 2.разреду 

- Анализа понашања ученика, изостајања с наставе 

- Резултати ученика са такмичења 

Сви чланови ОВ 

Одељенске старешине 

Директор 

Педагог  

Координатор Тима за 

заштиту ученика од 

насиља 

I V 

- Прослава Дана школе 

- Извођење екскурзије 

Сви чланови ОВ  

Директор 

 

VI 

- Анализа рада ученика (појединца и одељења) и 

постигнутих резултата на крају другог полугодишта 

- Анализа реализације Наставног плана и програма као и 

Програма наставе и учења у 1. и 2.разреду 

- Анализа понашања ученика, изостајања с наставе 

- Похваљивање и награђивање ученика 

- Обележавање краја 2.полугодишта и весело одељенско 

дружење 

- ИОП1,ИОП2 

- Остваривање образовних стандарда 

- Подела ђачких књижица 

 

 

Сви чланови ОВ  

Директор 

Педагог  

Координатор Тима за 

заштиту ученика од 

насиља 

VIII 

- Организација и спровођење поправних и разредних 

испита 

- Утврђивање успеха на крају школске 2019/20. Године 

након поправних и разредних испита 

- Упознавање са календаром образовно-васпитног рада 

основне школе за наредну школску годину 

- Договор око анкетирања родитеља за избоне предмете, 

екскурзију,... 

- Предлог програма рада за школску 2020/2021.годину 

 

Сви чланови ОВ  

Директор 

Педагог  

 

 

Чланови : 

Лидија Весели, директор школе 

Александра Вајић, педагог 

Илић Бранислава, професор разредне наставе 

Ивковић Славка, професор разредне наставе 

Адамов Гордана, професор разредне наставе 

Мирјана Бановић, мастер учитељ 

 вероучитељ 



 

 

Венера Арсенов Бојовић, мастер професор језика и књижевности 

Весна Новаков, наставник ромског језика 

Координатор:  Славка Ивковић, професор разредне наставе 

                                           

ПЛАН ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ВИШИХ РАЗРЕДА 

Септембар 

Усвајање плана и програма за текућу шк. годину 

Усвајање распореда часова и распореда контролних и писмених вежби за школску 2019/20. годину 

Евидентирање ученика који се образују по ИОП-у 1 и 2 

Упознавање са ученицима 5. разреда 

Планирање активности поводом Дечије недеље 

Планирање екскурзије 

Разно 

Октобар 

Остваривање васпитно-образовних стандарда на крају 1. квартала 

Реализација плана и програма на крају 1. квартала  

Разно 

Децембар 

Остваривање васпитно-образовних стандарда на крају 1. полугодишта 

Реализација плана и програма и евалуације ИОП 

Организовање допунске и додатне наставе за време зимског распуста 

Прослава Светог Саве 

Разно 

Март 

Остваривање васпитно-образовних стандарда на крају 3. квартала 

Реализација плана и програма 

Договор у вези екскурзије 

Разно 

Мај 

Остваривање васпитно-образовних стандарда на крају школовања осмог разреда 

Реализација плана и програма ученика 8. разреда 

Испраћај ученика осмог разреда  

Разно 

Јуни 

Остваривање васпитно-образовних стандарда на крају 2. полугодишта 

Реализација плана и програма иевалуација ИОП  

Разно 

Август 

Анализа рада одељењског већа у 2019-20. шк. годину 

Припрема за следећу школску годину 

Разнo 

 

 

 



 

 

3.4  Стручна већа из области предмета 
 
                                       ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ВЕШТИНА  
 
                  Састав стручног већа за област предмета утврђује наставничко веће,а његовим 

радом руководи наставник кога сваке школске године одреди наставничко веће 

на основу плана задужења.У састав већа улазе предметни наставници који изводе наставу из: 

ликовне културе, музичке културе и физичког васпитања 

                Стручно веће за област предмета утврђује програм рада за сваку школску годину, на основу 

обавеза које проистичу из годишњег плана рада школе у остваривању наставног плана и 

образовања. 

                Стручно веће: 

                -припрема делове годишњег плана рада, утврђује распоред  утврђивања наставних целина 

и јединица и врши усаглашавање остваривања наставних садржаја и предмета; 

                -утврђује облике, методе и средства, као и коришћење адекватне школске опреме и 

наставних средстава; 

                -предлаже примену нових метода и начина интерпретације наставних садржаја; 

         -усклађује индивидуалне планове рада наставника; 

                -прати остваривање школског програма и даје предлоге за његово иновирање, измену и 

допуну; 

                -прати уџбеничку и другу литературу и даје предлог наставничком већу за њихово 

коришћење; прати и анализира постигнућа ученика у складу са образовним стандардима; 

                -aнализира држање огледних часова, заједничка анализа и дикусија након одржаних 

часова; 

               - организација школских такмичења 

        - учешће на општинским, међуопштинским такмичењима 

        - анализа одржаних такмичења 

               -организација, реализација и анализа постигнутих резултата на иницијалним  тестовима, 

критеријумским тестовима и завршном испиту 

               -утврђивање стања наставних средстава  и  потреба за новим наставним средствима 

        - учећше у изради школског програма 

 

               -обавља и друге послове који му законом, подзаконским актима и одлуком директора 

школе буду стављени у надлежност. 

 

               О раду стручног већа руководилац води записник, доставља га директору и наставничком 

већу на увид приликом израде годишњег плана рада и приликом разматрања резултата рада. 

 

СЕПТЕМБАР 

- годишњи договор Већа вештина 
- повезивање ових вештина кроз редовну наставу, ваннаставне активности, слободне 

активности 
- договор око  такмичења и конкурса током ове школске године као и набавци одређених 

средстава за рад. 
  
ОКТОБАР 

              организовање рада секција (простор и термин одржавања) 

- обележавање Дечије недеље кроз музичке, ликовне и спортских активности 



 

 

НОВЕМБАР 

- анализирати  остварење успеха из сва три предмета 
- анализа такмичења и конкурса 
-  разматрање стручног усавршавања наставника 

ДЕЦЕМБАР   

              припреме за новогодишњу приредбу (припремање програма у виду      музичких тачки, 

уређења сале и ходника ликовним радовима и организовање спортских игара у циљу вршњачког 

дружења) 

примена аудио-визуелних средстава у настави 

ЈАНУАР 

- припреме за СВ. Саву 
- анализа такмичења и конкурса 
- анализирати  остварење успеха из сва три предмет 
- МАРТ 
- примена различитих метода у настави 
- обележавање 8.марта 

АПРИЛ 

- припреме за Ускрс 
- анализирати  остварење успеха из сва три предмета 
- разматрање стручног усавршавања наставника  

МАЈ 

- припреме за Дан школе (ангажовање  наставника око школских паноа, музике за свечану    
приредбу, као и спортских активности ) 

- организовање ваннаставних активности 
ЈУН 

- анализирати постигнућа Већа вештина током школске године 
- анализирати  остварења успеха из сва три предмета 
- договор о плану и програму за следећу школску годину. 

 
ПЛАН РАДА ВЕЋА ПРИРОДНИХ НАУКА  

               Састав стручног већа за област предмета природних наука утврђује наставничко веће, а 

његовим радом руководи наставник кога сваке школске године одреди наставничко веће на основу 

плана задужења. У састав Актива улазе предметни наставници који изводе наставу из: физике, 

хемије, биологије, географије, математике и информатике. 

Стручно веће утврђује програм рада за сваку школску годину на основу годишњег плана 

рада школе у циљу остваривања наставног плана и програма. 

       Стручно веће: 

1-припрема делове годишњег плана рада, утврђује распоред остваривања, 

наставних целина и јединица и врши усаглашавање остваривања наставних садржаја 

2-утврђује облике, методе и средства, као  и коришћење адекватне школске опреме 

  и наставних средстава, 

3-усклађује индивидуалне планове рада наставника,израђује распоред контролних и писмених 

задатака на почетку 1. и 2. полугодишта, 

4-предлаже примену нових метода интерпретације наставних садржаја, 

5-прати остваривање школског програма и даје предлоге за његово иновирање, 

   измену и допуну, 

6-прати уџбеничку и другу литературу и даје предлог наставничком већу за  

   њихово  коришћење, 



 

 

7-потпомаже и прати имплементацију образовних стандарда у наставне планове 

  и програме као и њихову реализацију у току наставног процеса, 

8-прати и анализира постигнућа ученика у складу са образовним стандардима, 

9-анализира реализацију ИОП-а, спроводи школску индивидуализацију у складу са ИОП 

10- држање огледних часова и заједничка анализа и дикусија након одржаних часова 

12- организација школских такмичења: српски, енглески, француски, физика, хемија, биологија, 

географија,  математика, спорт, 

13- анализа одржаних такмичења, 

14- учешће на општинским, међуопштинским такмичењима, 

15- доноси распоред школских такмичења из предмета природних наука, 

16- организација, реализација и анализа постигнутих резултата на иницијалним тестовима, 

критеријумским тестовима и завршном испиту, 

17- доноси план рада допунске и додатне наставе, 

18-Утврђивање стања наставних срестава  и  потреба за новим наставним срествима, 

19-усвоји модел за вођење педагошке документације ученика. 

 

За рад стручног већа одговоран је руководилац стручног већа.  

О раду стручног већа руководилац води записник, доставња га директору и наставничком 

већу на увид приликом израде годишњег плана рада и приликом разматрања резултата рада. 

ПЛАН РАДА ВЕЋА ПРИРОДНИХ НАУКА  

ПЛАН РАДА ВЕЋА ПРИРОДНИХ НАУКА 

Месец  Садржај активности 

IX -Утврђивање основа за годишњи план и програм рада 

-Припрема Иницијалних тестова њихову анализу 

-Класификација дидактичког материјала, набавка и израда плана набавке 

 нових дидактичких материјала 

-Предлози организације допунске,додатне,припремне наставе и секција 

XI -Разматрање стручних питања и предлагање потребних мера у циљу  

усавршавања наставно-васпитног рада, 

-Праћење остваривања образовних стандарда, 

-Разматрање стручног усавршавања наставника, 

-Критеријуми вредновања,оцењивања ученика-усклађивање са образовним 

  стандардима, 

-Контролни задаци,писмени задаци усклађени са образовним стандардима 

I-II -Разматрање задатака и резултата рада стручног актива, 

-Анализа предлога и термина за такмичење,договор о организацији  

школских такмичења 

-Анализа додатне,допунске наставе у складу са образовним стандардима. 

II-III -Праћење извршавања наставних планова и програма 

-Анализа резултата постигнутих на протеклим такмичењима 

-Разматрање стручног усавршања наставника 

V-VI  -Анализа постигнућа ученика по образовним стандардима, 

-Анализа рада стручног актива, 

-Предлог плана рада за наредну школску годину, 



 

 

-Избор преседника 

Kоординатор актива: Марко Бојовић 

 

 

План рада  Стручног већа за друштвене науке 

План рада 

   Стручно веће за друштвене науке је у школској 2019/2020. години радиће у следећем саставу: 

1. Марија Домазет,Катарина Величић Богдановић– наставнице српског језика  

2. Венера Арсенов Бојовић –  наставница енглеског језика 

3. Анита Меза – наставница историје 

4. Радосава Јаџић – наставник француског језика – координатор Стручног већа, записничар 

Стручног већа 

Број 

седнице 
Планиране активности Носиоци активности Време реализације 

1. 

- анализа и 

усвајање 

наставних 

планова; 

- договор око 

коорелације 

наставних 

садржаја; 

- планирање 

термина за 

извођење 

писмених и 

контролних 

задатака; 

- анализа потреба 

за извођењем 

допунске и 

додатне наставе; 

- договор око 

активности у вези 

са прославом 

Дечје недеље. 

Чланови Стручног већа за 

друштвене науке 
Током септембра месеца 

2. 

      -  формирање секције 

(драмско-рецитаторска); 

- обележавање 

Дечје недеље 

- посета Сајму 

књига; 

Чланови Стручног већа за 

друштвене науке 
Током октобра месеца 

3. 

- анализа успеха 

ученика на крају 

1.полугодишта. 

- организовање 

допунске и 

додатне наставе; 

Чланови Стручног већа за 

друштвене науке 
Током новембра месеца 

4. 
- успех ученика на 

крају 1. 

полугодишта; 

Чланови Стручног већа за 

друштвене науке 
Током децембра месеца 



 

 

- реализација 

наставног плана и 

програма; 

- испуњеност 

стандарда; 

- евалуација ИОП-

а; израда ИОП-а 

за 2. 

полугодиште; 

- термини 

извођења 

допунске и 

додатне наставе 

за време зимског 

распуста; 

- мере за 

побољшање 

успеха ученика; 

5. - календар 

такмичења 

Чланови Стручног већа за 

друштвене науке 
Током јануара месеца 

6. 

- распоред 

писмених 

провера и 

контролних 

задатака из 

српског, 

енглеског, 

француског 

језика и историје 

у 2.полугодишту 

Чланови Стручног већа за 

друштвене науке 
Током фебруара месеца 

7. 

       -     предлог 

Правилника о 

вредновању сталног 

стручног усавршавања. 

       -    избор уџбеника за 
школску 
2019/2020.годину(5.7.и8. 

разред)  

      -  успех ученика на 

крају 3. квартала 

школске 2018/19. 

     -постигнути успеси на 

такмичењима 

Чланови Стручног већа за 

друштвене науке 
Током марта месеца 

8. 

- припрема 

програма за Дан 

школе; 

      - избор уџбеника     

за школску 

2019/2020.годину(6. 

разред) 

Чланови Стручног већа за 

друштвене науке 
Током  маја    месеца 

9. 
- успех ученика на 

крају другог 

полугодишта; 

- испуњеност 

Чланови Стручног већа за 

друштвене науке 
Током  јуна   месеца 



 

 

стандарда; 

- евалуација ИОП-

а; 

- анализа рада 

допунске и 

додатне наставе 

- анализа рада већа 

у протеклој 

години и израда 

извештаја;  

- анализа резултата 

завршних тестова 

ученика 8. 

разреда. 

- реализација 

наставног плана и 

програма 

10. 

- успех ученика на 

крају другог 

полугодишта,нак

он полагања 

поправног испита 

Чланови Стручног већа за 

друштвене науке 
Током  августа  месеца 

 

3.5  АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА У ПРВОМ И ДРУГОМ 
ЦИКЛУСУ  

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА у школској 

2019/2020. години 

 

Стручни актив за развој Школског програма – Први циклус основног образовања и 

васпитања  

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА У ПРВОМ 

ЦИКЛУСУ 

Месец  Садржај активности 

IX -Доношење Плана рада актива у шк.2019/20.год. 

-Иницијално тестирање ученика од 2. до 4.разреда из српског језика, математике 

и СОН/ПИД и провера предзнања, формирање допунске и додатне наставе 

-Маршута за извођење екскурзије ученика од 1. до 4. разреда 

-Примена програма сарадње са породицом :Отворена врата и индивидуални 

контакти 

- Израда распореда контролних и писмених задатака 

 -Рад по ИОП-у и индивидуализација наставе 

X -Класификациони период: анализа реализације предвиђених садржаја 

-Праћење и реализација ШП у складу са Развојним планом установе 

-Активности у оквиру Дечје недеље 

XII -Класификациони период: анализа реализације предвиђених садржаја 

- Праћење реализације Плана унапређивања квалитета рада установе 



 

 

-Праћење и реализација ШП у складу са Развојним планом установе 

-Примена Посебног Протокола за заштиту деце од насиља, злостављања и 

занемаривања и других ризичних облика понашања 

-Примена Здравственог васпитања и  школског спорта 

-Праћење остваривања општих стандарда постигнућа и исхода у настави 

-Примена програма културних активности 

-Примена програма здравствене и социјалне  заштите 

-Примена програма сарадње са локалном самоуправом 

-Примена програма сарадње са породицом 

- Примена Програма за заштиту животне средине 

-Реализација индивидуализације наставе и ИОП-а 

- Реализација предметне наставе у 4.разреду 

 - Корективни и васпитни рад 

- Реализоване активности са стручним сарадницима 

II -Стручна усавршавања 

III -Класификациони период: анализа реализације предвиђених садржаја 

-Праћење остваривања општих стандарда постигнућа и исхода у настави 

-Избор уџбеника за ученике 1.- 4. Разреда  

IV -Стручна усавршавања 

VI -Класификациони период: анализа реализације предвиђених садржаја 

- Праћење реализације Плана унапређивања квалитета рада установе 

-Праћење и реализација ШП у складу са Развојним планом установе 

-Примена Посебног Протокола за заштиту деце од насиља, злостављања и 

занемаривања и других ризичних облика понашања 

-Примена Здравственог васпитања и  школског спорта 

-Праћење остваривања општих стандарда постигнућа и исхода у настави 

-Примена програма културних активности 

-Примена програма здравствене и социјалне  заштите 

-Примена програма сарадње са локалном самоуправом 

-Примена програма сарадње са породицом 

- Примена Програма за заштиту животне средине 

-Реализација индивидуализације наставе и ИОП-а 

- Реализација предметне наставе у 4.разреду 

 - Корективни и васпитни рад 

- Реализоване активности са стручним сарадницима 

-Израда извештаја о реализацији Школ.програма у 2019/20.год. 

-Израда Aнекса школског програма 

Чланови актива: 
 

Учитељица 2.разреда Мирјана Бановић 

Учитељица 3. Разреда Бранислава Илић 

Учитељица 4. Разреда Славка Ивковић 

Учитељица 1. Разреда Гордана Адамов 

наставница енглеског језика Венера Арсенов Бојовић 

Наставница ромског језика са елементима националне културе Весна Новаков 

Наставник верске наставе, Владимир Миљковић 

координатор актива: Мирјана Бановић 



 

 

 

ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА У 

ШКОЛСКОЈ 2019/20.   

     Стручни актив за развој Школског програма – Други циклус основног образовања и 

васпитања  

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА У ДРУГОМ 

ЦИКЛУСУ  

  

месец  Садржај активности  

IX  - Доношење предлога плана рада.   

 -Иницијално тестирање ученика из свих предмета, формирање допунске и 

додатне наставе и распоред контролних и писмених задатака за 1.полугодиште.  

- Маршута за извођење екскурзије ученика од 5-8. разреда.  

X  - Активности у оквиру Дечје недеље.  

-Класификациони период: анализа реализације предвиђених садржаја.  

  

XII  -Класификациони период: анализа реализације предвиђених садржаја.  

  

I  - Распоред контролних и писмених  задатака за 2.полугодиште.  

  

II  -Стручна усавршавања наставника.  

  

III  -Класификациони период: анализа реализације предвиђених садржаја.  

- Избор уџбеника за ученике од 5.-8. разреда.  

V  -Класификациони период: анализа реализације предвиђених садржаја за 

8.разред.  

  

VI  -Класификациони период: анализа реализације предвиђених садржаја за ученике 

од 5-7. разреда.  

  

 

3.6  ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ 

 

Име и презиме наставника Наставни предмет 

Степен 

стручне 

спреме 

Одељења у 

којима 

предаје 

Проценат 

ангажовања 



 

 

 
 
 
ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА 1. ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

Ред
.  
Бр. 

А.ОБАВЕЗНИ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 
недељн

о 
годишњ

е 
недељн
о 

годишњ
е 

недељн
о 

годишњ
е 

недељн
о 

годишњ
е 

1. Српски језик јез. 5 180 5 180 5 180 5 180 

2. Енглески језик 2 72 2 72 2 72 2 72 

3. Математика 5 180 5 180 5 180 5 180 

4. Свет око нас 2 72 2 72 - - - - 

5. Природа и 
друштво 

- - - - 2 72 2 72 

6. Ликовна култура 1 36 2 72 2 72 2 72 

7. Музичка култура 1 36 1 36 1 36 1 36 

8. Физичко 
васпитање 

  3 108 3 108 3 108 

9. Физичко и 
здравствено 
васпитање 

3 108       

УКУПНО: А 19 684 20 720 20 720 20 720 

Ред
. 
бр. 

Б. ИЗБОРНИ 
ПРОГРАМИ 

        

 Верска         

Бранислава Илић  Професор  разредне 

наставе 

VII 3. 100% 

Славка Ивковић  Професор  разредне 

наставе 

VII 4. 100% 

Гордана Адамов  Професор  разредне 

наставе 

VII 1. 100% 

Мирјана Бановић Мастер учитељ VII 2. 100% 

Венера Арсенов Бојовић мастер професор 

књижевности и језика 

VII 1-4. 40% 

Весна Новаков 

 

Наставник ромског језика 

са елементима 

националне  културе 

IV 1-4. 10% 

Владимир Миљковић вероучитељ VI 1-4. 20% 



 

 

1. настава/Грађанск
о васпитањe² 

1 36 1 36 1 36 1 36 

2. Ромски језик са 
елементима 
националне 
културе 

2 72 2 72 2 72 2 72 

3. Народна 
традиција 

   
1 

 
36 

 
1 

 
36 

 
1 

 
36 

УКУПНО: Б 1-3 36-108 1-3 36-108 1-3 36-108 1-4 36-108 

УКУПНО: А+Б 20-22 720-
792 

21-23 756-
792 

21-23 756-
792 

21-24 756-
792 

 

 
Ред. 
број 

 
Облик образовно-
васпитног рада 

Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред 

недељн
о 

годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње 

 
1. 

 
Редовна настава  

20-22 720-792 21-23 756-792 21-23 756-792 21-23 756-792 

 
2. 

 
Допунска настава 

 
1 

 
36 

 
1 

 
36 

 
1 

 
36 

 
1 

 
36 

 
3. 

 
Настава у природи 

 
7-10 дана 
годишње 

 
7-10 дана годишње 

 
7-10 дана годишње 

 
7-10 дана годишње 

 
4. 

 
Додатни рад 

            
- 

 
- 

 
- 

 
 
- 

 
- 

 
 
- 

 
1 

 
36 
 

5. Пројектна настава  
1 

 
36 

 
1 

 
3 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

Остали облици о-в 
рада 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње 

1. Ваннаставне  
активности 

      1-2 36-72       1-2 36-72     

2. Слободне 
активности 

    1-2 36-72 1-2 36-72 

3. Час одељењског 
старешине 

         1 36 1 36 1 
 

36 
 

1 36 

4. Екскурзије и 
излети 

     1-3 дана 
годишње 

     1-3 дана 
годишње 

     1-3 дана годишње      1-3 дана 
годишње 

 
За ученике првог циклуса организује се разредна настава док је настава из страног језика и 

изборних програма предметна настава. Настава је основа образовно-васпитног процеса у школи и 

одвија се у две смене које се мењају двонедељно. Поред редовне наставе, у школи се организује 

допунска, додатна и припремна настава. За ученике којима је потребна помоћ у савладавању 

програма и учењу, школа организује допунску наставу.За ученике од четвртог разреда са посебним 

способностима, склоностима и интересовањима за поједине предмете, школа организује додатну 

наставу. За ученике упућене на разредни и поправни испит, школа организује припремну наставу.  

Припремна настава се организује пре почетка испитног рока, у трајању од најмање пет радних дана 

са по два часа дневно за сваки предмет. 

Школа ће ученицима понудити два обавезна изборна програма, од којих ученик, од 2.до 4.разреда, 

бира један који ће похађати у школској години. Такође, школа ће анкетирати ученике ромске 

националне припадности за изучавање ромског језика као језика националне мањине. Ученик 

припадник националне мањине који слуша наставу на српском језику може да изабере овај 



 

 

програм али није у обавези. Школа реализује ваннаставне активности у области науке, технике, 

културе, уметности, медија и спорта. Пројектна настава је обавезна за све ученике 1.разреда. 

 
    ОБАВЕЗНИ И  ИЗБОРНИ  НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
 
Обавезни наставни предмети за први разред основног образовања и васпитања 
2018/2019. обавезни су за све ученике и у овој школској години су следећи: 
 
СРПСКИ ЈЕЗИК 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
МАТЕМАТИКА 
СВЕТ ОКО НАС 
ЛИКОВНА КУЛТУРА 
МУЗИЧКА КУЛТУРА 
ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 
Изборни део школског програма обухвата изборне наставне предмете од којих ученик 
обавезно бира један или више наставних предмета. Један од обавезних изборних 
предмета јесте верска настава или грађанско васпитање.  
Листа понуђених обавезних изборних предмета за школску 2018/2019. годину: 
 
           1.ВЕРСКА НАСТАВА                                                                                      
                                    2. ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  
                                                                                                                             
 Родитељи ученика анкетирани су да ли желе да им деца у 1.разреду у шк.2018/19.години 

изучавају као изборни предмет Ромски језик са елементима националне културе.  

   ОБАВЕЗНИ И  ИЗБОРНИ  НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

Обавезни наставни предмети за други разред основног образовања и васпитања 

шк.2019/2020. обавезни су за све ученике и у овој школској години су следећи: 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

МАТЕМАТИКА 

СВЕТ ОКО НАС 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

Изборни део школског програма обухвата изборне наставне предмете од којих ученик 

обавезно бира један или више наставних предмета. Један од обавезних изборних 

предмета јесте верска настава или грађанско васпитање. Родитељи ученика су се на крају 

1.разреда изјаснили да ће сви ученици у 2.разреду изучавати Верску наставу. 



 

 

 Родитељи ученика анкетирани су да ли желе да им деца у 2.разреду у шк.2019/20.години 

изучавају као изборни предмет Ромски језик са елементима националне културе. Ученик 

припадник националне мањине који слуша наставу на српском језику може да изабере 

овај програм али није у обавези. Родитељи ученика су се на крају 1.разреда изјаснили да 

ће 3 ученика у 2.разреду изучавати овај предмет. 

  

ОБАВЕЗНИ И  ИЗБОРНИ  НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
 
Обавезни наставни предмети за трећи разред основног образовања и васпитања 
2018/2019. обавезни су за све ученике и у овој школској години су следећи: 
 
СРПСКИ ЈЕЗИК 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
МАТЕМАТИКА 
ПРИРОДА И ДРУШТВО 
ЛИКОВНА КУЛТУРА 
МУЗИЧКА КУЛТУРА 
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
Изборни део школског програма обухвата изборне наставне предмете од којих ученик 
обавезно бира један или више наставних предмета. Један од обавезних изборних 
предмета јесте верска настава или грађанско васпитање. Поред обавезних изборних 
предмета школа је ученицима  понудила још три изборна предмета од којих ученик бира 
један или више предмета. 
Листа понуђених изборних предмета за школску 2019/2020. годину: 
 
          1.ВЕРСКА НАСТАВА                                                                                      
                                   2. ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  
                                                                                                                             
                                   1.НАРОДНА ТРАДИЦИЈА                                                                                                                                                                                      
                                   2.ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА  
                                   3.ЧУВАРИ ПРИРОДЕ                          
Сви родитељи ученика су се јуна 2019.године путем анкете изјаснили за Верску наставу и 

Народну традицију за 3.разред у школској 2019/20.години. Родитељи ученика анкетираће 

се да ли желе да им деца у 3.разреду у шк.2019/20.години изучавају као изборни предмет 

Ромски језик са елементима националне културе.  

 

ОБАВЕЗНИ И  ИЗБОРНИ  НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
 
Обавезни наставни предмети за четврти и разред основног образовања и васпитања 
2019/2020. обавезни су за све ученике и у овој школској години су следећи: 
 
СРПСКИ ЈЕЗИК 
СТРАНИ ЈЕЗИК (ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК) 
МАТЕМАТИКА 
ПРИРОДА И ДРУШТВО 
ЛИКОВНА КУЛТУРА 



 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
Изборни део школског програма обухвата изборне наставне предмете од којих ученик 
обавезно бира један или више наставних предмета. Један од обавезних изборних 
предмета јесте верска настава или грађанско васпитање. Поред обавезних изборних 
предмета школа је ученицима  понудила још три изборна предмета од којих ученик бира 
један или више предмета. 
Листа понуђених изборних предмета за школску 2019/2020. годину: 
 
                      1.ВЕРСКА НАСТАВА                                                                                      
                                   2. ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ                                                                                                               
                                   1.НАРОДНА ТРАДИЦИЈА                                                                                                                                                                                      
                                   2.ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА  
                                   3.ЧУВАРИ ПРИРОДЕ                          
Сви родитељи ученика су се јуна 2019.године путем анкете изјаснили за Верску наставу и 

Народну традицију за 4.разред у школској 2019/20.години. Родитељи ученика анкетираће 

се да ли желе да им деца у 4.разреду у шк.2019/20.години изучавају као изборни предмет 

Ромски језик са елементима националне културе.  

 

ВЕРОНАУКА –ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗАМ ОД 1.-4. РАЗРЕДА 

УВОД 

Уводни час - Учимо о нашој вери час 

ЗАЈЕДНИЦА КАО ОСНОВ ЖИВОТА 

Моја породица 

Моја школа и другари 

Ми смо део Божје породице (Цркве) 

ЗАЈЕДНИЦА ЉУБАВИ БОГА, ЧОВЕКА И ПРИРОДЕ 

Када волим онда и слушам 

Даривање је израз љубав 

Цео свет на дар (Бог све ствара из љубави) 

Оче наш 

НЕИЗМЕРНА ЉУБАВ БОЖЈА - ХРИСТОС СЕ РОДИ! 

Бог долази у овај свет 

Христос се роди - Божић у мом дому 

Како је Растко постао Св. Сава (опис н.ј.- Свако од нас љубављу и кроз заједницу са Богом иде 

путем Св. Саве) 



 

 

Свети Сава, слава у школи и породици 

ЦРКВА - ЗАЈЕДНИЦА СА БОГОМ 

Бог ствара свет 

Свет је наш дом 

(опис н.ј.- живот првих људи - жеља Божја да свет буде Црква) 

Прихватимо дарове Божје 

(опис н.ј.- човек не прихвата дар, непослушност, себичност) 

Где је љубав ту је Бог 

(опис н.ј. - у Цркви остварујемо јединство људи и природе са Богом) 

Христова вечера са ученицима (опис н.ј.- Христови ученици - апостоли) 

Литургија -окупљање Божје породице 

Пост - стаза љубави 

ХРИСТОВА ЉУБАВ ПРЕМА ЧОВЕКУ И СВЕТУ 

Христова љубав према човеку и свету (садржај н.ј. - Милостиви Самарјанин; песма „Знаш ли 

ко те љуби силно") 

Препознајемо Христову љубав (садржај н.ј. - прича: „Добро дрво", Ш. Силверстејн) 

Христос васкрсе! (опис н.ј. -новозаветно сведочанства) 

НАША БРИГА О СВЕТУ (ТВОРЕВИНИ БОЖЈОЈ) 

Човек домаћин у свету 

(опис н.ј.- свештеник твари - природе) 

Радост служења 

Љубав према људима и природи је љубав према Богу 

Христос је узор свима 

Научили смо у првом разреду (систематизација) 

УВОД 

Ми смо Црква - уводни час 

МОЈЕ МЕСТО У ЦРКВИ 

Крштењем постајемо чланови Цркве 

Црква - заједница (садржај н.ј.-народна приповетка: „Седам прутова") 



 

 

Храм - место окупљања 

(опис н.ј.- свака заједница има своје место окупљања) 

Литургија - догађај Цркве 

(садржај н.ј. - из књиге Јеванђеље препричано за децу: „Прича о позванима на свадбу") 

Заједница радости (опис н.ј.- слобода у заједници - садржај н.ј.молитва Царе небески - Бог као 

Цар) 

ЛИТУРГИЈСКЕ СЛУЖБЕ И ЊИХОВ СМИСАО 

Народ Божји, различите службе 

(опис н.ј.- службе у свету и њихова важност) 

Литургијске службе: Епископ, свештеник, ђакон и народ Божји 

Многе службе, једна Црква 

Епископ - слика Христова на Литургији 

Ко су монаси? 

ЖИВОТ У ЦРКВИ - ЛЕПОТА ПРАЗНИКА 

Богородица - мајка Христова (Ваведење и Благовести; молитва ''Богородице Дјево'') 

Божић - Христос се роди! (обрада песме: „Витлејеме славни граде") 

Богојављење -Христос је Син Божји 

Свети Сава и Свети Симеон 

ТРПЕЗА ГОСПОДЊА 

Литургија наш дар Богу 

Литургијски предмети 

Причешће - храна за живот вечни 

Слава у мојој породици 

СВЕТА ЛИТУРГИЈА - ПРОСЛАВА ВАСКРСЕЊА 

Христос је са нама у Литургији 

Причешће у мом животу 

Празнујемо Васкрсење Христово 

Христово Васкрсење - наше васкрсење 

ИКОНА - ПРОЗОР У ВЕЧНОСТ 



 

 

Православни храм (садржај н.ј.- основни делови храма) 

Икона - прозор у Царство Божје 

Буди и ти иконописац 

Царство Божје у светима 

УВОД 

Уводни час - Свет је створен за тебе, чувај га! 

БОГ СТВАРА СВЕТ И ЧОВЕКА 

Свето Писмо нам сведочи о настанку света (садржај н.ј.- појам Светога Писма као књиге 

откривења) 

Света некада уопште није било (садржај н.ј.- 1. и 2. дан) 

Сво је биље створено и Сунцем обасјано (садржај н.ј.- 3. и 4. дан) 

Све врви од живота (садржај н.ј - 5. и 6. дан) 

Створен сам да личим на Бога 

БОГ НАС ВОЛИ 

1. Бог ствара свет из љубави 

Бог, људи и природа 

(садржај н.ј.-различитост и раздељеност) 

Свет не може без Бога 

Бог се брине о свету 

Божићни весници 

ЗАЈЕДНИЦА БОГА И СВЕТА КРОЗ ЧОВЕКА 

Човек домаћин и свештеник у свету 

Свети Сава 

Свети Сава брине о нама (опис н.ј. - подизање задужбина) 

Радост служења 

(садржај н.ј. - прање ногу и Тајна Вечера) 

ЛИТУРГИЈА - ПРЕОБРАЖЕНИ СВЕТ 

Наши дарови благодарности (опис н.ј. - твар у Литургији) 

Литургија - преображај света 



 

 

Литургија - молитва за спасење човека и света 

Васкресење Лазарево 

Васкрсење Христово 

ЧОВЕК И ПРИРОДА 

Све чека на љубав човека 

Чувамо дарове Божије љубави 

Стварање света у православној иконографији 

Икона света створеног за мене



 

IV разред основне школе 

УВОД 

1. Уводни час - Дружимо са Богом и светима 

ЦРКВА ЈЕ НАШ ИЗБОР 

Заједница је основ живота 

Црква је наш избор 

Црква је заједница са Светом Тројицом 

Црква је циљ стварања света (опис н.ј. заједница) 

Свет изван заједнице са Богом (опис н.јобрада приче ''Из ја града у ти град'') 

Свет у заједници са Богом 

(опис н.ј- Црква - остварење циља - обрада приче ''Из ја града у ти град'') 

ХРИСТОС НАС СВЕ ЗОВЕ 

Христос позива Апостоле 

Вера основ заједнице (садржај н.ј- Ап. Петар тоне) 

Апостоли позивају свет 

Човек само срцем јасно види 

(садржај н.ј-роман „ Мали принц", А. С. Егзипери) 

Христос нас зове 

Божић (обрада песме „Звезда се засја") 

ДИВАН ЈЕ БОГ У СВЕТИМА СВОЈИМА 

Светитељи - сведоци љубави Божје 

Свети Сава -путеводитељ у живот вечни 

Желим да видим Христа (опис н.ј- прича о Закхеју) 

Свети Симеон Богопримац - сусрет са Христом 

Литургија - путовање свих светих 

ЗНАЧАЈ ВРЛИНСКОГ ЖИВОТА 

На путу светости (опис н.ј- грех као промашај циља) 

Усавршавању нема краја (опис н.ј- последице пада у грех) 

Пут ка вечности (опис н.ј- обрада приче Из Ти града у Небески град) 



 

Хришћанске врлине 

Врлинослов - Свети нас уче (опис н.ј- поуке светих) 

СА НАМА ЈЕ БОГ 

Васкрсење и Педесетница (молитва: Царе небески) 

Црква је икона Царства Божијег 

Црквена уметност - одсјај Царства Божијег
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I УВОД 

1. Упознавање садржаја програма и начина рада 

II - РЕЛИГИЈА И КУЛТУРА СТАРОГ СВЕТА 

2. Религија и култура старог света 

3. Човек тражи Бога 

III - ОТКРИВЕЊЕ - СВЕТ БИБЛИЈЕ 

4. Божије Откровење 

5. Свето Писмо (настанак, подела) 

IV - СТВАРАЊЕ СВЕТА И ЧОВЕКА 

6. Стварање света 

7. Стварање човека 

8. Прародитељски грех 

9. Човек изван рајског врта 

V - СТАРОЗАВЕТНА ИСТОРИЈА СПАСЕЊА 

10. Аврам и Божији позив 

11. Исак и његови синови 

12. Праведни Јосиф 

13. Мојсије 

14. Пасха 

VI - ЗАКОН БОЖИЈИ 

15. На гори Синају 

16. Десет Божјих заповести 17.Закон Божији као педагог за Христа 

VII - МЕСИЈАНСКА НАДА 

18. „Земља меда и млека“ 

19. Цар Давид 

20. Соломон и јерусалимски храм 

21. Псалми Давидови 

22. Старозаветни пророци 



Назив предмета: ВЕРСКА НАСТАВА - ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 
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23. Месијанска нада 

I УВОД 

1. Упознавање садржаја програма и начина рада 

II - ПРИПРЕМА СВЕТА ЗА ДОЛАЗАК СИНА БОЖИЈЕГ 

2. Историјске околности пред долазак Христов 

3. Јеврејско ишчекивање Месије 

4. Свети Јован Претеча 

III - УВОД У НОВИ ЗАВЕТ 

5. Нови Завет је испуњење Старог Завета 

6. Новозаветни списи 

7. Јеванђелисти 

IV - БОГОЧОВЕК - ИСУС ХРИСТОС 

8. Пресвета Богородица - Благовести 

9. Богородичини празници 

10. Рођење Христово 

11. Христос је Богочовек 

12. Крштење Христово 

13. Христова чуда 

14. Новозаветне заповести и Беседа на гори 

15. Христос - „пут, истина и живот“ 

16. Лазарева Субота и Цвети 



Назив предмета: ВЕРСКА НАСТАВА - ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 
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17. Тајна Вечера - прва Литургија 

18. Страдање Христово 

19. Васкрсење Христово 

V - ЦРКВА ДУХА СВЕТОГА 

20. Вазнесење и Педесетница 

21. Црква у Јерусалиму 

22. Павле - апостол незнабожаца 

23. Прогони хришћана 

24. Свети цар Константин и крштење царства 

I УВОД 

1. Упознавање садржаја програма и начина рада 

II - БОГОПОЗНАЊЕ 

2. Процес сазнавања 

3. Личносно познање 

4. Познање Бога 

5. Бог је један, али није сам 

III - ЈЕДИНСТВО ЦРКВЕ ХРИСТОВЕ 

6. Сабори као израз јединства Цркве 

7. Васељенски сабори 

8. Символ вере 

9. Богочовек Христос 



Назив предмета: ВЕРСКА НАСТАВА - ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 
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IV - СВЕТОТАЈИНСКИ ЖИВОТ ЦРКВЕ 

10. Светотајински живот Цркве 

11. Света Литургија - светајна Цркве 

12. Свете Тајне Крштења и Миропомазања 

13. Света Тајна Исповести 

14. Света Тајна Брака 

15. Монашка заједница 

16. Света Тајна Рукоположења 

17. Молитвословља Цркве 

V - СРПСКА ЦРКВА КРОЗ ВЕКОВЕ 

18. Света браћа Кирило и Методије 

19. Свети Сава 

20. Срби светитељи 

21. Крсна слава и обичаји 

22. Српска црквена баштина 

I УВОД 

1. Упознавање садржаја програма и начина рада 

II - ЧОВЕК ЈЕ ИКОНА БОЖИЈА 

2. Човек - икона Божја и свештеник твари 

3. Хришћанско схватање личности 

4. Грех као промашај човековог назначења 



Назив предмета: ВЕРСКА НАСТАВА - ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 
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5. Новозаветне заповести Божије 

6. Слобода и љубав у хришћанском етосу 

III - ПОДВИЖНИЧКО -ЕВХАРИСТИЈСКИ ЕТОС 

7. Хришћански подвиг 

8. Подвизи Светитеља 

9. Пост 

10. Хришћанске врлине 

11. Евхаристијски поглед на свет 

IV - ЛИТУРГИЈА 

12. Молитва - лична и саборна 

13. Црква је Тело Христово 

14. Божанствена Литургија (опис тока литургије) 

15. Литургијски простор (делови храма) 

16. Освећење времена 

V - ЦАРСТВО БОЖИЈЕ 

17. Царство Божије - циљ стварања 

18. Живот будућег века 

19. Сведоци Царства Божијег 

20. Обожење - циљ хришћанског живота 

21. Знаци присутва Царства Божијег у овом свету (чуда, мошти...) 



Назив предмета: ВЕРСКА НАСТАВА - ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

11 

 

 

22. Икона - прозор у вечност 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ 

ВЕРСКЕ НАСТАВЕ - ПРАВОСЛАВНОГ КАТИХИЗИСА ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ ОД 1-1У РАЗРЕДА



Назив предмета: ВЕРСКА НАСТАВА - ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 
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Годишњи фонд часова: 36 

Разред: 
Први 
     

ТЕМА 

(наставне јединице) 

ЦИЉ 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАТИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

     

I-УВОД 

1. Учимо о нашој вери - 

уводни час 

• упознавање ученика и 

вероучитеља 

• упознавање ученика са 

садржајима предмета и 

начином рада 

• мотивисање ученика за 

похађање часова верске 

наставе 

Когнитивни аспект: 

• да разуме основна сазнања о 

темама које ће се обрађивати на настави 

Православног катихизиса Афективни 

аспект: 

• бити подстакнут да активно 

учествује на часовима верске наставе 

• Упознавање са 

садржајем програма 

и начином рада 

Катихизација као литургијска делатност- 

заједничко је дело катихете 

(вероучитеља) и његових ученика. 

Катихета (вероучитељ) би требало 

стално да има науму да катихеза не 

постоји ради гомилања информација 

(„знања о вери“), већ као настојање да се 

учење и искуство Цркве лично усвоје и 

спроведу у живот кроз слободно учешће 



Назив предмета: ВЕРСКА НАСТАВА - ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 
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II - ЗА.ТЕДНИТТА КАО 

ОСНОВ ЖИВОТА 

2. Моја породица 

3. Моја школа и 

другари 

4. Ми смо део Божје 

породице (Цркве) 

• ученицима пружити 

основ за разумевање човека 

као бића заједнице 

• пружити ученицима 

елементарно знање о Богу 

као бићу заједнице 

Когнитивни аспект: 

• моћи да опише и објасни значење 

појма заједнице као и његов однос према 

њему блиским особама(породици) 

•моћи да препозна да не можемо једни 

без других 

• знати да нас љубав повезује са 

другима 

• знати да се правилно осени крсним 

знаком 

• знати да је Бог Света Тројица 

(Заједница) 

• знати да крштењем постајемо 

• приче и слике које 

приказују породицу 

• може и прича о 

„малој породици“ 

(деца са једним 

родитељем, или 

старатељем) 

• садржаји у вези са 

животом у школи 

(нова заједница); 

односи у заједници, 

у богослужбеном животу Цркве. 

На почетку сваке наставне теме ученике 

би требало упознати са циљевима и 

исходима наставе, садржајима по 

темама, начином остваривања програма 

рада, као и са начином вредновања 

њиховог рада. 

Врсте наставе 

Настава се реализује кроз следеће 
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чланови Божје породице (Цркве) 

Афективни аспект: 

• пожелети да чини добро другима 

(ближњима) у својој заједници 

• желети да изражава хришћанску 

љубав према Богу и ближњима 

правила 

понашања 

• Божја породица (ко су 

чланови Божје 

породице; како се 

постаје њен члан...) 

облике наставе: 

• теоријска настава (35 часова) 

• практична настава (1 час) 

Место реализације наставе 

• Теоријска настава се реализује у 

учионици; 

• Практична настава се реализује у 

цркви - учешћем у литургијском 

сабрању; 

Дидактичко методичка упутства за 

реализацију наставе 

• Уводне часове требало би осмислити 

тако да допринесу међусобном 

упознавању ученика, упознавању 

ученика с циљевима, исходима, 

наставним садржајима, али и тако да 

наставник стекне почетни увид у то 

каквим предзнањима и ставовима из 

подручја Православног катихизиса, 

група располаже. 

• Реализација програма требало би да 

се одвија у складу с принципима 

савремене активне наставе, која 

својом динамиком подстиче ученике 

на истраживачки и проблемски 

приступ садржајима тема. У току 

реализације стављати нагласак више 

на доживљајно и формативно, а 

мање на сазнајно и информативно. 

III - ЗАЈЕДНИЦА 

ЉУБАВИ БОГА, 

ЧОВЕКА И ПРИРОДЕ 

5. Послушност 

6. Даривање - наша 

љубав 
7. Цео свет на дар 

8. Оче наш - зовемо 

нашег Бога 

• пружити основ за 

разликовање и 

упоређивање породичних 

односа и односа који 

владају у Цркви 

• пружити основ за 

упознавање односа који 

владају између човека и Бога 

• пружити основ за 

разумевање да је молитва 

наш разговор са Богом 

• омогућити ученицима да 

увиде да се породични 

односи и односи у Цркви 

исказују на конкретан начин 

• ученицима пружити основ за 

разумевање да се кроз 

међусобне односе љубави 

остваруј е јединство 

Когнитивни аспект: 

• знати да заједница са Богом почива 

на слободи 

• знати да је послушност израз 

љубави 

•моћи да препозна да је даривање плод 

љубави 

• моћи да сазна да је молитва 

разговор са Богом 

• моћи да усвоји текст молитве Оче 

наш 

• знати да је Бог Отац створио свет 

из љубави 

•моћи да препозна да је наш живот Божји 

дар 

• знати да Бог жели да живимо у 

заједници са Њим 

• приче које говоре о 

томе да када некога 

волимо, онда га и 

слушамо 

• како можемо да 

помогнемо другоме; 

љубављу чиним 

добра дела 

• садржаји који 

говоре и 

приказују лепоту 

створеног света 

• песмица: „Ал' је 

леп овај свет“, Ј.Ј. 

Змај 

• Бог је цео свет 

створио из љубави 
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Афективни аспект: 

• показивати жељу да љубав исказуј е 

на конкретан начин 

• бити мотивисан да љубав према Богу 

изражава молитвом 

IV - НЕИЗМЕРНА 

ЉУБАВ БОЖЈА - 

ХРИСТОС СЕ 

• пружити ученицима 

неопходно знање о 

Когнитивни аспект: 

•моћи да препозна основне догађаје 

библијске приповести о Христовом 

рођењу 

• Новозаветно 

сведочанство о 

РОДИ! доласку Спаситеља • моћи да препозна и именује Христовом • 

Квалитет наставе се постиже када 
 

у свет главне личности из библијске Рођењу 
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приче о Христовом рођењу ( уз (препричано и 
 

се наставни садржаји реализују у 

9. Бог долази у овај 
 

помоћ иконе празника и по прилагођено) 
 

складу са савременим 

свет 
• указати ученицима да је 

послање Сина 

кључним симболима) 

•моћи да препозна да је прослава 
• Божићна песма: 

 

педагошким захтевима у погледу 

употребе разноврсних метода, 

10. Христос се роди 

Божјег дар љубави Бога Оца 

свет 

„Божић, Божић благи 

дан“ 

 

облика рада и наставних средстава. 

празника догађај целе породице 

- Божић у мом дому кроз који се остварује заједница 
 

 

• пружити љубави • Свети Сава - • Имаући у виду захтеве наставног 

11. Како је Растко ученицима •моћи да усвоји текст (садржај) и остварени син 
 

програма и могућности 

постао Св. Сава елементарно знање мелодију песме ( Божић, Божић ) Бога Оца ( кроз 
 

транспоновања наставног 

 

о Светоме Сави • моћи да препозна да је Свети Сава љубав и 
 

садржаја у педагошко дидактичка 

12. Свети Сава, 
 

посветио свој живот Богу због заједницу са 
 

решења, наставник би требало да 

слава у школи и у 
 

љубави према Њему Богом, свако од 
 

води рачуна и о психолошким 

мојој породици 
 

Афективни аспект: нас постаје као 
 

чиниоцима извођења наставе - 

 

По завршетку теме: Свети Сава) 
 

узрасту ученика, нивоу 

  

• код ученика ће се развити жеља • Химна Светом 
 

психофизичког развоја, 
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да активно учествује у прослави 

Сави 

 

интересовањима, склоностима, 

  

Христовог рођења 
 

способностима и мотивацији 

  

• код ученика ће се развити жеља да 
  

ученика. 

  

према ближњима подражава 
 

• У остваривању савремене наставе 

  

пример љубави Светога Саве 
  

наставе наставник је извор знања, 

V - ЦРКВА- 

ЗАЈЕДНИЦА СА 

БОГОМ 

 

Когнитивни аспект: 

• Библијско казивање о 

стварању света 

 

креатор, организатор и 

• пружити ученицима 

елементарно знање о 

•моћи да опише појединости библијске 

повести о стварању света • 

координатор ученичких активности у 

наставном процесу. 

Настава је успешно реализована 

 

стварању света • моћи да разликује оно што је Бог • Живот првих 
 

ако је ученик спреман да Цркву 

13. Бог ствара свет • омогућити ученицима створио од онога што је човек људи-Божја жеља 
 

схвати као простор за 

 

да схвате и доживе направио на примерима из да свет буде 
 

остваривање своје личности кроз 

14. Свет је наш дом Цркву као заједницу непосредног окружења Црква 
 

заједничарење са ближњима и 

сабраног Божјег народа • знати зашто за Бога кажемо да је • Човек не 
 

Тројичним Богом који постаје 

 

• подстицати ученике на Творац прихвата Божје 
 

извор и пуноћа његовог живота. 

15. Прихватимо лично учешће у животу •моћи да обЈасни, на елементарном дарове- Евалуација наставе 
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дарове Божје Цркве нивоу, повезаност људи и природе непослушност и 

себичност Евалуацију наставе (процењивање 

  

• уочити да се у Цркви остварује 
 

успешности реализациј е наставе и 

16. Где је љубав ту је 

Бог 

17. Христова вечера са 

ученицима 

18. Литургија - 

окупљање Божје 

породице 

19. Пост - стаза љубави 

 

јединство људи и природе са Богом 

• знати да у заједници са Богом 

учествујемо слободно - само ако то 

желимо (пример Светога Саве и његовог 

слободног избора) 

• да се упозна са Литургијом као 

догађајем (заједничком трпезом) на 

којем се окупља Божја породица 

Афективни аспект: 

• код ученика ће се развити жеља да 

својом послушношћу изражава своју 

љубав и слободу 

• ученик ће желети да учествује у 

Литургији 

• Прича:“Где је 

љубав, ту је Бог“, 

Л.Н. Толстој 

• Прва Литургија 

(Христови ученици); 

„Православна 

читанка“, с. Нина 

Неранџић и Ана 

Савковић 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина: 

• процењивањем реакције ученика 

или прикупљањем коментара 

ученика путем анкетних 

евалуационих листића; 

• провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитаивањем 

ставова; 

Оцењивање 

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз: 

• усмено испитивање; 

• писмено испитивање; 

• посматрање понашања ученика; 

Оквирни број часова по темама 

VI -ХРИСТОВА ЉУБАВ 

ПРЕМА ЧОВЕКУ И 

• указати ученицима на 

величину Христове 

љубави према људима и 

Когнитивни аспект: 

• упознати Христово учење као 

• Јевађељска прича 

Милостиви 

Самарјанин 
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СВЕТУ 

20. Христова љубав 

према човеку и 

свету 

21. Препознајемо 

Христову љубав 
22. Христос васкрсе! 

свету 

• пружити ученицима 

елементарно знање о 

Христовом страдању и 

васкрсењу 

„учење“ о љубави и праштању ( на 

примерима из јеванђељских прича) 

• препознати и разумети да је права 

љубав када је показујемо делима 

• усвојити садржај и мелодију песме 

„Знаш ли ко те љуби силно“ 

• бити у могућности да опише 

појединости библијске повести о 

Христовом Васкрсењу 

• препознати и именовати главне 

личности из библијске приче о 

Христовом Васкрсењу ( уз помоћ иконе 

празника и по кључним симболима) 

• препознати да је прослава 

празника догађај целе породице 

• Песмица: „Знаш ли ко 

те љуби слилно“ 

• Новозаветно 

сведочанство о 

Христовом 

Васкрсењу 

(препричано и 

прилагођено ) 

• Прича: „Добро дрво“ 

Ш. Силверстејн 

Увод - 1 

Заједница као основ живота - 4 

Заједница љубави Бога, човека и 

природе - 5 

Неизмерна љубав Божја-Христос се 

роди! - 6 

Црква - заједница са Богом - 8 

Христова љубав према човеку и свету - 

4 

Наша брига о свету - 6 Евалуација - 

1+1 

  

кроз који се остварује заједница љубави 

• моћи да опише прослављање 

Васкрса у својој породици 

• знати обичаје у вези са Васкрсом 

Афективни аспект: 

• развијати потребу да делима 

исказују љубав 

• развијати жељу да учествује у 

припремама за прославу овог највећег 

хришћанског празника 

  



20 

 

 

VII - НАША БРИГА О 

СВЕТУ 

23. Човек домаћин у 

свету 
24. Радост служења 

25. Љубав према 

људима и природи је 

љубав према Богу 

26. Сваки човек је за 

нас Христос 

27. Научили смо о 

нашој вери 

• омогућити ученицима да у 

Христу препознају узор 

љубави према свету и човеку 

• подстицати ученике да 

љубав према Богу изражавају 

кроз љубав према људима и 

природи 

• установити обим 

разумевања и квалитет 

стечених знања у току 

школске године из 

Православног катихизиса 

Когнитивни аспект: 

•моћи да преприча одабране приче које 

говоре о Христовој љубави према свету 

и човеку 

• на елементарном нивоу моћи да 

објасни међусобну повезаност свих 

људи и природе 

• препознати и именовати поступке 

људи који су прожети љубављу према 

природи, људима и Богу 

• уочити у којој мери је напредовао и 

савладао градиво Православног 

катихизиса 1. разреда основне школе 

Афективни аспект: 

• развијати жељу да се брине о 

биљкама и животињама и целокупној 

природи 

• Разне приче о које 

говоре о служењу 

човека човеку 

• Човекова брига за 

очување природе, 

биљака и животиња 

• Прича Свети Герасим 

и лав Јордан 

• Приче и слике о 

кућним љубимцима 



 

КОРЕЛАЦИЈА С ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА: 

1. Српски језик и књижевност 

2. Свет око нас 

3. Ликовна култура 

4. Музичка култура 
5. Народна традиција 
6. Грађанско васпитање
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Назив предмета: 

ВЕРСКА НАСТАВА - ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

Годишњи фонд часова: 36 

Разред: Други 
     

ТЕМА 

(наставне јединице) 

ЦИЉ 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

     

I-УВОД 

1. Ми смо Црква - 

уводни час 

• упознавање ученика са 

садржајима и начином рада 

• мотивисање ученика за 

похађање часова верске 

наставе 

Когнитивни аспект: 

• моћи да сагледа садржаје којима ће се 

бавити настава Православног 

катихизиса у току 2. разреда основне 

школе; 

• моћи да уочи какво је његово 

предзнање из градива Православног 

катихизиса обрађеног у претходном 

разреду школовања. 

Афективни аспект: 

• желети да активно учествује на 

часовима верске наставе 

• Упознавање са 

садржајем програма 

и начином рада 

Катихизација као литургијска делатност- 

заједничко је дело катихете 

(вероучитеља) и његових ученика. 

Катихета (вероучитељ) би требало 

стално да има науму да катихеза не 

постоји ради гомилања информација 

(„знања о вери“), већ као настојање да 

се учење и искуство Цркве лично усвоје 

и спроведу у живот кроз слободно 

учешће у богослужбеном животу Цркве. 

На почетку сваке наставне теме ученике 

би требало упознати са циљевима и 

исходима наставе, садржајима по 
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II - МОЈЕ МЕСТО У 

ЦРКВИ 

2. Крштењем 

постајемо чланови 

Цркве 
3. Црква - заједница 
4. Храм - место 

• омогућити ученицима 

разумевање Крштења као 

уласка у Божју породицу 

• омогућити ученицима да 

разликују појмове: Црква, 

храм, Литургија 

• указати ученицима да је 

учешће у Литургији 

Когнитивни аспект: 

• знати да се Крштењем постаје 

члан Цркве 

• знати да је Црква заједница 

потпуно другачија од свих 

• знати да је Црква заједница са 

Богом 

• разликовати значења појмова 

Црква (заједница) и храм (место на 

којем се сабирамо) 

• Икона Христовог 

Крштења 

• Библијска прича о 

Ноју - Нојева барка - 

брод спасења 

• Народна 

приповетка „Седам 

прутова“ 

• Слике различитих 

темама, начином остваривања програма 

рада, као и са начином вредновања 

њиховог рада. 

Врсте наставе 

Настава се реализује кроз следеће 

облике наставе: 

• теоријска настава (35 часова) 

 

окупљања заједнице 5. 

Литургија - догађај 

Цркве б.Заједница 

радости 

засновано на слободи • на елементарном нивоу моћи да 

опише зашто се подижу храмови 

• моћи да уочи да је Литургија 

догађај Цркве 

• знати да у Литургији учесвује само онај 

ко је крштен и ко то жели 

Афективни аспект: 

• желети да посети храм и боље упозна 

основна обележја православних 

храмова 

православних храмова 

(спољашњи и унутрашњи 

изглед) 

• Новозаветно 

сведочанство о 

Свадби царевог сина 

(препричано и 

прилагођено) 

• практична настава (1 час) 

Место реализације наставе 

• Теоријска настава се реализује у 

учионици; 

• Практична настава се реализује у 

цркви - учешћем у литургијском 

сабрању; 

Дидактичко методичка упутства 

за реализацију наставе 

• Уводне часове требало би 

осмислити тако да допринесу 
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III - 

ЛИТУРГИЈСКЕ 

СЛУЖБЕ 

7. Народ Божји, 

различите службе 

8. Литургијске службе: 

Епископ, свештеник и 

ђакон 

9. Многе службе, једна 

Црква 

10. Епископ - слика 

Христова на Литургији 

11. Ко су монаси? 

• ученицима пружити 

основно знање о 

литургијским службама 

• омогућити ученицима да 

уоче да Црква не може да 

постоји без свих служби 

• омогућити ученицима 

да уоче да свако у Цркви има 

своју службу 

Когнитивни аспект: 

• препознати и именовати основне 

службе које постоје на Литургији 

• знати да свако у Цркви има своју 

службу 

• уочити међусобну повезаност 

служби у Цркви 

• уочити од коликог је значаја за 

неку заједницу окупљање свих њених 

чланова 

• уочити да је и он сам важан и 

посебан у животу Цркве 

• моћи да објасни службу Епископа у 

Цркви 

• моћи да увиди сличност службе 

Епископа са првосвештеником Христом 

• уочити да Епископ предводи молитву 

Цркве 

• моћи да објасни ко су монаси и шта 

су манастири Афективни аспект: 

• ученик ће бити подстакнут да 

размишља о својој служби у Цркви 

• Садржаји који се 

односе на разне 

службе људи у свету 

• Прича „Отац управља 

бродом“ 

• Садржаји који се 

односе на службе у 

цркви(примери 

светитеља и њихових 

служби (епископи: 

Св. 

Сава, Св. Никола...;Св. 

ава Јустин; 

Св.СерафимСаровс ки; 

Св. архиђакон Стефан, 

Св.ђакон Авакум;народ: 

Св. Петка, Св. 

Димитрије, Св.Ђорђе) 

• Разне илустрације 

епископа, 

свештеника, ђакона 

међусобном упознавању ученика, 

упознавању ученика с циљевима, 

исходима, наставним садржајима, 

али и тако да наставник стекне 

почетни увид у то каквим 

предзнањима и ставовима из 

подручја Православног катихизиса, 

група располаже. 

• Реализација програма требало би 

да се одвија у складу с принципима 

савремене активне наставе, која 

својом динамиком подстиче ученике 

на истраживачки и проблемски 

приступ садржајима тема. У току 

реализације стављати нагласак 

више на доживљајно и формативно, 

а мање на сазнајно и 

информативно. 

• Квалитет наставе се постиже када 

се наставни садржаји реализују у 

складу са савременим педагошким 

захтевима у погледу 
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   • Слике са Литургије 

• Слике монаха, 

монахиња; 

• Прича: „Велики 

монаси најсличнији 

анђелима“ 

• Манастири - извори 

љубави и светлости 
• Слике манастира 

употребе разноврсних метода, облика 

рада и наставних средстава. 

• Имаући у виду захтеве наставног 

програма и могућности 

транспоновања наставног садржаја у 

педагошко дидактичка решења, 

наставник би требало да води 

рачуна и о психолошким чиниоцима 

извођења наставе - узрасту ученика, 

нивоу психофизичког развоја, 

интересовањима, склоностима, 

способностима и мотивацији 

ученика. 

• У остваривању савремене наставе 

наставе наставник је извор знања, 

креатор, организатор и координатор 

ученичких активности у наставном 

процесу. 

• Настава је успешно реализована ако 

је ученик спреман да Цркву схвати 

као простор за остваривање своје 

личности кроз заједничарење са 

ближњима и Тројичним Богом који 

постаје извор и пуноћа његовог 

живота. 

Евалуација наставе 

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

IV - ЖИВОТ У ЦРКВИ - 

ЛЕПОТА ПРАЗНИКА 

12. Пресвета 

Богородица - мајка 

Христова 

13. Божић - Христос се 

роди! 

14. Богојављење - 

Христос је Син Божји 

15. Свети Сава и 

Свети Симеон 

• ученицима пружити 

основно знање о великим 

празницима Цркве 

• указати ученицима да се 

празници прослављају 

литургијски - на заједничкој 

молитви 

• ученицима пружити основно 

знање о важности личности 

Пресвете Богородице 

Когнитивни аспект: 

• уочити разлог нашег великог поштовања 

према Богородици 

• знати да је Богородица много волела 

Бога и желела да му служи и да много 

воли нас 

• уочити да Богородицу сматрамо 

светијом од свих светих 
• знати молитву Богородице Дјево 

• усвојити текст и мелодију песме 

„Витлејеме славни граде“ 

• знати да се приликом Крштења Христовог, 

Бог открива као Света Тројица 

• знати да је Свети Сава наш први 

Архиепископ 

• знати ко је подигао манастир 

Хиландар 

Афективни аспект: 

• пожелети да радо учестује у 

прослављању празника 

• Пресвета Богородица 

- Ваведење и 

Благовести 

• Богородичини 

празници 

• Молитва „Богородице 

Дјево“ 

• Рођење Христово 

Прича „ Мали Данило 

сведок Христовог 

рођења“ 

• Божићна песма: 

„Витлејеме славни 

граде“ 
• Крштење Христово 

• Казивање о Светом 

Сави и Светом 

Симеону 

Песме Св. Владике 

Николаја: Брижни син 

(о Св. Сави и 
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• пожелети да стваралачки ( кроз 

песму, молитву, цртеж ), искаже 

своју љубав и поштовање према 

Богородици 

 

   

Св. Симеону) и 

Хиландар 

два начина: 

• процењивањем реакције ученика 
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V - ТРПЕЗА 

ГОСПОДЊА 

16. Литургија наш дар 

Богу 

17. Литургијски 

предмети 

18. Причешће - храна за 

живот вечни 
19. Слава у мојој 

породици 

• пружити ученицима 

неопходно знање да у 

Литургији свет приносимо 

Богу 

• омогућити ученицима 

основ за разумевање да се 

кроз Причешће остваруј е 

наша заједница са Богом 

• ученицима пружити 

основно знање о предметима 

који се користе на Литургији 

• упознати ученике са 

основним елементима славе 

и њеном везом са Литургијом 

Когнитивни аспект: 

•моћи да увиди и каже зашто приносимо 

дарове природе Богу • уочити да су 

дарови које приносимо Богу, свет у 

малом 

• моћи на елементарном нивоу да 

препозна и именује литургијске 

предмете 

• уочити да је заједничка трпеза 

израз љубави 

• знати да је Литургија заједничка 

трпеза око које се окупљају чланови 

Цркве 

•моћи да уочи разлику између Светог 

Причешћа и друге хране 

• уочити сличности елемената Литургије 

и славе Афективни аспект: 

• код ученика ће се развити жеља да 

учествује у Литургији 

• Прича о Литургијским 

даровима: вину и 

хлебу 

• Слике литургијских 

предмета:Путир, 

кашичица, дискос, 

звездица, 

кадионица... 
• Слике славе 

или прикупљањем коментара 

ученика путем анкетних 

евалуационих листића; 

• провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитаивањем 

ставова 

Оцењивање 

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз: 

• усмено испитивање; 

• писмено испитивање; 

• посматрање понашања ученика; 

Оквирни број часова по темама 

Увод - 1 

Моје место у Цркви - 6 

Литургијске службе - 6 
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VI-СВЕТА ЛИТУРГИЈА - 

ПРОСЛАВА 

ВАСКРСЕЊА 

20. Христос је са нама у 

Литургији 

21. Причешће у мом 

животу 

22. Празнујемо 

Васкрсење 

• пружити ученицима основ 

за разумевање Литургије као 

догађаја остварења наше 

заједнице са Богом 

• побољшати знање о 

догађајима везаним за 

Васкрсење Христово 

Когнитивни аспект: 

• препознати значај празновања Васкрса 

• проширити своја знања о 

Христовом Васкрсењу 

• уочити да је Христово Васкрсење 

изузетан догађај у који је укључена 

читава природа 

• знати да је Христос увек са нама 

Афективни аспект: 

• исказати свој доживљај Христовог 

Васкрсења кроз самостални 

креативни израз 

• Причешће, храна 

љубави - прича из 

књиге «Мали анђео», 

Невена Витошевић 

• „Корица хлеба“ (Из 

житија Св. Онуфрија) 

• ,, Божије старање“(о 

томе како је у 

сиромашном 

манастиру аве 

Теодосија понестало 

Живот у Цркви - лепота празника - 6 

Трпеза Господња - 5 

Света Литургија - прослава Васкрсења 

- 5 

Икона - прозор у вечност - 5 • 

Евалуација - 1+1 

 

Христово 

23. Христово 

Васкрсење - наше 

васкрсење 

  

хлеба и вина, а ава се 

уздао у Божју помоћ. И 

Бог се постарао да 

монаси добију све што је 

потребно за причешће) 
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VII 

ИКОНА - ПРОЗОР У 

ВЕЧНОСТ 

24. Православни храм 

25. Икона - прозор у 

Царство Божје 

26. Буди и ти 

иконописац 

27. Царство Божје у 

светима 

• омогућити ученицима да 

упознају који су основни 

делови храма 

• приближити ученицима 

појам Царства Божјег 

• указати на иконе као на 

посебну пројаву Царства 

Небеског 

• приближити ученицима 

појам светих 

Когнитивни аспект: 

• знати да наброји основне делове 

храма 

• уочити да је унутрашњост храмова 

уређена за служење Литургије 

• знати да објасни ко су светитељи 

• испричати ко су и шта су све 

чинили светитељи кој е славимо 

• уочити да постоје светитељи и у 

данашње време 

• сазнати о неким светитељима 

новијег доба Афективни аспект: 

• бити подстакнут на поштовање и 

правилан однос према храму и 

иконама 

• бити подстакнут да воли природу 

и друге људе 

• бити подстакнут да у свим људима 

види пријатеље Божје 

• основни делови храма 

• иконе Господа, 

Богородице, 

празника, светитеља 

• прилагођена и 

препричана житија 

светих 

КОРЕЛАЦИЈА С ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА: 

1. Српски језик и књижевност 

2. Свет око нас 

3. Ликовна култура 

4. Музичка култура 
5. Народна традиција 
6. Грађанско васпитање 

Назив предмета: 
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ВЕРСКА НАСТАВА - ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

Годишњи фонд часова: 36 

Разред: Трећи 
     

ТЕМА 

(наставне јединице) 

ЦИЉ 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

     

I-УВОД 

1. Свет је створен за 

тебе, чувај га! - уводни 

час 

• Упознавање ученика са 

садржајем предмета, 

планом и програмом и 

начином реализације 

наставе Православног 

катихизиса; 

• Мотивисање ученика за 

похађање верске наставе 

Когнитивни аспект: 

• моћи да сагледа садржаје којима ће се 

бавити настава Православног 

катихизиса у току 3. разреда основне 

школе; 

• моћи да уочи какво је његово 

предзнање из градива Православног 

катихизиса обрађеног у претходном 

разреду школовања. 

Афективни аспект: 

• ученик ће бити мотивисан да активно 

учествује на часовима верске 

наставе 

• Упознавање са 

садржајем програма 

и начином рада 

Катихизација као литургијска делатност- 

заједничко је дело катихете 

(вероучитеља) и његових ученика. 

Катихета (вероучитељ) би требало 

стално да има науму да катихеза не 

постоји ради гомилања информација 

(„знања о вери“), већ као настојање да се 

учење и искуство Цркве лично усвоје и 

спроведу у живот кроз слободно учешће 

у богослужбеном животу Цркве. 

На почетку сваке наставне теме ученике 

би требало упознати са циљевима и 

исходима наставе, садржајима по 

темама, начином остваривања програма 
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II - БОГ СТВАРА СВЕТ 

И ЧОВЕКА 

2. Свето Писмо нам 

сведочи о настанку 

света 

• пружити ученицима основна 

знања о учењу Цркве о 

стварању света; 

• омогућити ученицима да 

разумеју да Бог ствара 

природу и човека, ј ер 

жели да их воли и да буде 

са њима зај едно; 

Когнитивни аспект: 

• препознати неке елементе библијске 

повести о стварању света; 

• моћи да препозна и именуј е иконе на 

којима су представљени дани 

стварања света, на основу библијске 

повести; 

• Појам Светога Писма 

као књиге 

откривења 

• Стварање 

невидљивог света- 

духовних сила - 

анђела 
• Библијско 

рада, као и са начином вредновања 

њиховог рада. 

Врсте наставе 

Настава се реализује кроз следеће 

облике наставе: 

• теоријска настава (34 часова) 

 

3. Света некада 

уопште није било (1. и 

2. дан стварања) 

4. Све је биље 

створено и Сунцем 

обасјано (3. и 4. дан 

стварања) 

5. Све врви од живота 

( 5. и 6. дан стварања) 

6. Створен сам да 

личим на Бога 

• Пружити ученицима 

могућност да разумеју да 

је човек у природној вези 

са свим оним што је Бог 

претходно створио, али 

да се разликује од свих 

створених бића; 

• Објаснити ученицима да је 

човек икона Божја (сличан 

Богу) зато што је створен 

као слободна личност и 

једини позван да буде 

домаћин света; 

• Омогућити ученицима да 

увиде разлику између 

Бога и створене природе. 

• моћи да увиди да је свет скуп 

конкретних врста живих бића која су 

уједињена, једна другима потребна и 

да она чине велику заједницу 

љубави - Цркву; 

• моћи да објасни да је свет створен 

љубављу Божјом; 

• моћи да разуме да се права слобода 

изражава као љубав према другим 

људима, природи и Богу; 

• уочити да је човек сличан Богу. 

Афективни аспект: 

• бити подстакнут да развија љубав 

према ближњима, природи и Богу; 

• развијати жељу и свест о важности 

бриге према ближњима и природи. 

казивање о стварању 

света по данима 

• Стварање човека 

• Песма „Молитва“ 

Бранко 

Радичевић(песник се 

диви Божјем стварању 

и моли благослов...) 

• Прича „Паче“ А. 

Солжењицин 

• практична настава (2часа) 

Место реализације наставе 

• Теоријска настава се реализује у 

учионици; 

• Практична настава се реализује у 

цркви - учешћем у литургијском 

сабрању; 

Дидактичко методичка упутства 

за реализацију наставе 

• Уводне часове требало би осмислити 

тако да допринесу међусобном 

упознавању ученика, упознавању 

ученика с циљевима, исходима, 

наставним садржајима, али и тако да 

наставник стекне почетни увид у то 

каквим предзнањима и ставовима из 

подручја Православног катихизиса, 
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III - БОГ НАС ВОЛИ 

7. Бог ствара свет из 

љубави 

8. Бог, људи и 

природа 

9. Свет не може без 

Бога 

10. Бог се брине о 

свету 

11. Божићни весници 

• Омогућити ученику да 

увиди да је Бог створио свет 

из љубави; 

• Омогућити ученику да 

увиди да се Бог брине о 

свету; 

• Омогућити ученику да 

разуме да је Бог из бриге 

према свету и човеку послао 

свога Сина у свет. 

Когнитивни аспект: 

• знати да је Бог створио свет из 

љубави и да објасни како зна да Бог 

воли свет; 

• препознати да Бог брине о свету и 

да наведе примере Божјег старања о 

свету; 

• увидети кроз своје креативне 

способности да је човек сличан Богу; 

• увидети да Бог жели да свет 

постоји вечно; 

• увидети да су Бог, људи и природа 

различити, али да нису потпуно 

раздељени; 

• увидети различитост која постоји 

• Прича „Шишарка“ или 

прича „Себични џин“ 

О. Вајлд (са правим 

крајем, кад се 

појављује 

Христос...) 

• Прича Св. Владике 

Николаја о томе 

како је Господ са 

Богородицом 

избавио пастира 

Давида из невоље 

(кад је заспао у 

пећини а змиј а му 

легла на груди...)А 

група располаже. 

• Реализација програма требало би да 

се одвија у складу с принципима 

савремене активне наставе, која 

својом динамиком подстиче ученике 

на истраживачки и проблемски 

приступ садржајима тема. У току 

реализације стављати нагласак више 

на доживљајно и формативно, а 

мање на сазнајно и информативно. 

• Квалитет наставе се постиже када се 

наставни садржаји реализују у складу 

са савременим педагошким 

захтевима у погледу 
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између Бога и створеног света; 

• знати да је Бог из бриге према 

свету и човеку послао свога Сина у свет; 

• упознати улогу анђела као 

сарадника Божјих у старању о свету; 

• уочити да је свет смртан ван 

заједнице са Богом; 

• упознати сдржај молитве Анђелу 

чувару; 

• усвојити текст и мелодију песме 

„Анђели певају“. 

Афективни аспект: 

• бити подстакнут да развија свест о томе да 

је важан зато што га воли Бог и његови 

ближњи ; 

• бити подстакнут да се труди да воли 

све људе (чак и оне од којих је веома 

различит). 

кад је одрастао Цар 

Давид је описао 

Богородицу и Христа у 

псалму 

• „Љубавна песма“, М. 

Данојлић (о 

маслачку и облачку) 

• Јављање анђела 

Богородици; 

• Јављање анђела 

Јосифу; 

• Сусрет Богородице и 

Јелисавете; 

• Јављање анђела 

пастирима; 

• Јављање анђела 

мудрацима; 

• Анђео јавља Јосифу 

да склони породицу 

у Египат; 

• Молитва Анђелу 

чувару; 

• Песма: „Анђели 

певају“. 

употребе разноврсних метода, облика 

рада и наставних средстава. 

• Имаући у виду захтеве наставног 

програма и могућности 

транспоновања наставног садржаја у 

педагошко дидактичка решења, 

наставник би требало да води рачуна 

и о психолошким чиниоцима 

извођења наставе - узрасту ученика, 

нивоу психофизичког развоја, 

интересовањима, склоностима, 

способностима и мотивацији ученика. 

• У остваривању савремене наставе 

наставе наставник је извор знања, 

креатор, организатор и координатор 

ученичких активности у наставном 

процесу. 

• Настава је успешно реализована ако 

је ученик спреман да Цркву схвати 

као простор за остваривање своје 

личности кроз заједничарење са 

ближњима и Тројичним Богом који 

постаје извор и пуноћа његовог 

живота. 

Евалуација наставе 

Евалуацију наставе (процењивање 
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IV - ЗАЈЕДНИЦА БОГА 

И СВЕТА КРОЗ 

ЧОВЕКА 

12. Човек домаћин и 

свештеник у свету 
13. Свети Сава 

• Пружити ученицима основ за 

разумевање да се лични 

однос са Богом остварује 

кроз служење Богу и 

ближњима; 

• Пружити ученицима основ за 

разумевање да 

Когнитивни аспект: 

• уочити да је човек посредник 

између Бога и природе и да Бог са 

природом разговара преко човека; 

• проширити своје знање о служењу 

Светога Саве Богу и нашем народу; 

• уочити да нема љубави без 

служења ближњима; 

• Прича „ Три 

дрвета“(Ова прича 

је и Божићна и 

Васкршња) 

• Подизање задужбина 

- најзначајније 

задужбине Светога 

Саве и Светог 

Симеона 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода наставе) 

наставник ће остварити на два начина: 

• процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара 

 

14. Свети Сава брине о 

нама 

15. Радост служења 

природи и човеку вечно 

постојање дарује Бог; 

• Омогућити ученику да увиди да 

су светитељи најбољи 

пример односа човека са 

Богом; 

• Пружити ученицима основна 

знања о о Светоме Сави као 

нашем примеру служења. 

• упознати библијску повест о 

Христовом служењу Апостолима. 

Афективни аспект: 

• бити подстакнут да љубав 

препознаје као служење; 

• знати да кроз чињење дела љубави 

према ближњима, постаје сличан Христу 

и светитељима Божјим. 

Мироточивог 

• Јеванђељско 

казивање о 

Христовом служењу 

- прање ногу 

апостолима и Тајна 

вечера 

• Прича: Доброчинство 

- најлепши начин да 

постојиш, из књиге 

«Мали анђео», Н. 

Витошевић. 

ученика путем анкетних евалуационих 

листића; 

• провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитаивањем 

ставова; 

Оцењивање 

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз: 

• усмено испитивање; 

• писмено испитивање; 

• посматрање понашања ученика; 

Оквирни број часова по темама 

V - ЛИТУРГИЈА- 

ПРЕОБРАЖЕНИ СВЕТ 

16. Наши дарови 

благодарности (опис н.ј. 

• Ученицима пружити 

основ за разумевање да хлеб 

и вино - наши дарови -

представљају свет у малом; 

Когнитивни аспект: 

• препознати да је Литургија захвалност 

Богу; 

• уочити да се захвалност Богу 

• Твар у Литургији - 

хлеб и вино 

• Песма“Како настаје 

хлеб“ Лидија 

Поповић 
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- твар у Литургији) 

17. Литургија - 

преображај света 

18. Литургија - молитва 

за спасење човека и 

света 

19. Васкресење 

Лазарево 

20. Васкрсење 

Христово 

• Ученицима пружити 

основ за разумевање разлога 

приношења Богу хлеба и 

вина на Литургији; 

• Пружити основ за 

разумевање да се на 

Литургији молимо за спасење 

целога света; 

• Омогућити ученицима да 

увиде да се на Литургији 

остварује спасење човека и 

света; 

• Ученицима пружити основ 

за разумевање да нас 

Христос толико воли да је 

дао свој живот за 

показује кроз наше дарове; 

• уочити да наши дарови хлеб и вино 

представљају свет у малом; 

• увидити везу Литургије и спасења 

човека и света; 

• проширити своја знања о празнику 

Васкрсења; 

• увидити шта за створену прируду 

значи Христово Васкрсење; 

• усвојити текст и мелодију песме 

„Људи ликујте “ 

Афективни аспект: 

• бити подстакнут да учествуј е на 

Литургији како би показао Богу да 

жели да буде у заједници са Њим; 

• бити подстакнут да у себи развија 

осећај захвалности према Богу и својим 

ближњима. 

• Твар у Литургији - 

тамјан, уље, восак, 

вода, врба, бадњак, 

јаје, жито, грожђе... 

• Прича о удовичиној 

лепти 

• Велика Јектенија 

• Прича „Мудри 

чобанин“ 

Патријарх српски 

Иринеј 

Гавриловић(прича о 

причешћу) 

• Библијско казивање о 

Увод - 1 

Бог ствара свет и човека - 7 Бог нас воли 
- 7 

Заједница Бога и света кроз човека- 6 

Литургија - преображени свет - 7 Човек и 

природа- 6 • Евалуација - 1+1 
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нас и да је васкрсао да 

победи смрт за нас. 

 

васкрсењу Лазара 

• Казивање о женама 

мироносицама на 

Христовом гробу 

((„Зашто тражите 

живога међу 

мртвима“) 

• Васкршња прича „ И 

жовотиње“ Зинаида 

Хипијус 
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VI-ЧОВЕКИ ПРИРОДА 

21. Све чека на љубав 

човека 

22. Чувамо дарове 

Божије љубави 

23. Стварање света у 

православној 

иконографији 

24. Икона света 

створеног за мене 

• Ученицима пружити 

неопходно знање да разумеју 

да је човек одговоран за 

очување природе; 

• Омогућити ученицима да 

увиде на које све начине 

људи данас уништавају 

природу, тј. да увиде да 

загађење природе потиче од 

човека; 

• Омогућити ученицима да 

разумеју да је човек позван 

од Бога да брине о природи; 

• Упознати ученике са 

примерима изражавања 

љубави према природи; 

• Развијати код ученика 

скромност; 

• Установити обим и квалитет 

знања стечених у току 

школске године из 

Православног катихизиса. 

Когнитивни аспект: 

• препознати личну одговорност за 

творевину; 

• увидити да се загађењем наше 

околине, загађуј е цео свет; 

• увидити да се на православним 

иконама стварања света и човека, 

приказује зависност природе од човека; 

• препознати представе које приказују 

догађаје везане за стварање света; 

• уочити у којој мери је напредовао и 

савладао градиво Православног 

катихизиса трећег разреда основне 

школе. 

Афективни аспект: 

• бити подстакнут на очување природе и 

своје животне средине; 

• бити подстакнут да гледа на природу 

као на Божју творевину; 

• Ученици ће бити подстакнути да уреде 

школски простор изабраним 

радовима везаним за стварање и 

очување света 

Поучне приче: 

• „Свети Власије 

благосиља 

животиње“ 
• „Игуман и медвед“ 

• „Необична лађа“ 

(Свети Елије и 

крокодил) 

• „Свети Серафим и 

медвед“ 
• Песма „ Радуј се“ 

М. Одаловић 

• Израда иконе 

Израда стрипа 



 

 

КОРЕЛАЦИЈА С ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА: 

1. Српски језик и књижевност 

2. Математика 

3. Познавање природе и друштва 

4. Музичка култура 

5. Ликовна култура 

6. Грађанско васпитање



Назив предмета: ВЕРСКА НАСТАВА - ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 
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Годишњи фонд часова: 36 

Разред: Четврти 
     

ТЕМА 

(наставне јединице) 

ЦИЉ 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ 

ПО ТЕМАМА НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

     

I - УВОД 

1. Дружимо са Богом и 

светима - уводни час 

• упознавање ученика са 

садржајима и начином рада 

• ученик ће бити 

мотивисан да похађа часове 

верске наставе 

Когнитивни аспект: 

• стећи основне информације о темама 

које ће се обрађивати у настави 

Православног катихизиса током 

четвртог разреда 

• уочити какво је његово предзнање из 

градива обрађеног у претходном 

разреду школовања Афективни 

аспект: 

• желети да активно учествуј е на 

часовима верске наставе 

• Упознавање са 

садржајем програма и 

начином рада 

Катихизација као литургијска 

делатност- заједничко је дело катихете 

(вероучитеља) и његових ученика. 

Катихета (вероучитељ) би требало 

стално да има науму да катихеза не 

постоји ради гомилања информација 

(„знања о вери“), већ као настојање да 

се учење и искуство Цркве лично усвоје 

и спроведу у живот кроз слободно 

учешће у богослужбеном животу Цркве. 

На почетку сваке наставне теме 
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II - ЦРКВА ЈЕ НАШ 

ИЗБОР 

2. Заједница је основ 

живота 

3. Црква је наш избор 

4. Црква је заједница 

са Светом Тројицом 

5. Црква је циљ 

стварања света 

• Пружити ученицима 

неопходно знање да 

постојање света има свој 

циљ -да постане Црква; 

• Развијање свести 

ученика да је све створено 

да постоји у заједници са 

Богом; 

• Указати ученицима на 

значење речи Црква; 

Когнитивни аспект: 

• уочити важност постојања 

заједнице 

• уочити разлику између Цркве и 

сваке друге заједнице; 

• уочити да је Црква слободна 

заједница у којој учествују само они 

који то желе; 

• знати да се они који су у 

заједници са Христом називају 

хришћани и да је Црква њихова 

заједница; 

• знати да се заједница Бога, људи и 

• Прича“Недостајати “(за 

заједницу као основ 

живота) Т. Телехтон 

• Песма Св. Владике 

Николаја „Заједничарење 

са небом “ 

• Одабрани одељци из књиге 

„Из Ја-града у Ти- град“ 

• 

ученике би требало упознати са 

циљевима и исходима наставе, 

садржајима по темама, начином 

остваривања програма рада, као и са 

начином вредновања њиховог рада. 
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6. Свет изван 

заједнице са Богом 

7. Свет у заједници са 

Богом 

• Развијање свести ученика 

да смо у Цркви позвани на 

живот у заједници. 

природе зове Црква; 

• уочити да изван Цркве свет не 

може постојати вечно. Афективни 

аспект: 

• бити подстакнут да активно учествује 

у животу Цркве 

• бити подстакнут да препознаје 

живот као дар Божји; 

• бити подстакнут да препознаје Живот 

Вечни као Божји дар. 

• Одломак из песме“Зимска 

идила“ 

Војислава Илића“ 

Врсте наставе 

Настава се реализује кроз следеће 

облике наставе: 

• теоријска настава (32 часова) 
• практична настава (2часа) 

Место реализације наставе 

• Теоријска настава се реализује у 

учионици; 

• Практична настава се реализује у 

цркви - учешћем у литургијском 

сабрању; 

Дидактичко методичка упутства за 

реализацију наставе 

• Уводне часове требало би 

осмислити тако да допринесу 

међусобном упознавању ученика, 

упознавању ученика с циљевима, 

исходима, наставним садржајима, 

али и тако да наставник стекне 

почетни увид у то каквим 

предзнањима и ставовима из 

подручја Православног катихизиса, 

група располаже. 

• Реализација програма требало би 

да се одвија у складу с принципима 

савремене активне наставе, која 

својом динамиком подстиче ученике 

на истраживачки и проблемски 

приступ садржајима тема. У току 

реализације стављати нагласак 

III - ХРИСТОС НАС 

СВЕ ЗОВЕ 

8. Христос позива 

Апостоле 

9. Вера основ 

заједнице 

10. Апостоли позивају 

свет 

11.Човек само срцем 

јасно види 

12. Христос нас зове 
13. Божић 

• Омогућити ученицима 

да уоче да Христос зове све 

људе у заједницу са Њим; 

• Указати ученицима на 

значај вере за остварење 

заједнице са Богом; 

• Омогућити ученицима да 

се упознају са новозаветним 

сведочанством о Христу и 

Апостолима. 

Когнитивни аспект: 

• уочити да нас Христос позива у 

лични однос - заједницу љубави; 

• увидети да су апостоли људи који 

су слични нама; 

• уочити да је вера основ заједнице 

са Богом; 

• увидети да су Апостоли позивали 

људе у заједницу љубави са Христом; 

• разумети значај Христовог 

оваплоћења (рађања); 

• Усвојити текст и мелодију песме 

• Прилагођена и 

препричана новозаветна 

прича о Христовом 

позиву Апостола 

• Новозаветна прича о ап. 

Петру када тоне 
• О делима Апостола 
• «Мали принц», А. С. 

Егзипери - одломци 

• Песма «Звезда се засја» 
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„Звезда се засја“ Афективни аспект: 

• бити подстакнут да доживети Христа 

као Личност кој а нам иде у сусрет. 

више на доживљајно и формативно, 

а мање на сазнајно 

IV - ДИВАН ЈЕ БОГ У 

СВЕТИМА СВОЈИМА 

14. Светитељи - 

• Омогућити ученицима да 

уоче да су светитељи 

наши путеводитељи ка 

Царству Божјем; 

Когнитивни аспект: 

• поступно изграђивати свест о томе 

ко су светитељи; 

• увидети да су сви позвани да буду 

светиетљи; 

• уочити важност светитеља као 

• Прилагођена и 

препричана нека житија 

светих 

• Приче из живота Светога 

Саве 
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сведоци љубави Божје 

15. Свети Сава - 

путеводитељ у живот 

вечни 

16. Успињање ка 

Христу (опис н.ј - прича 

о Закхеју) 

17. Свети Симеон 

Богопримац - сусрет са 

Христом 

18. Литургијско 

путовање заједнице 

свих светих 

• Омогућити ученицима 

да уоче значај жеље за 

остваривање заједнице са 

Богом; 

• Указати ученицима да 

је Литургија заједница свих 

светих са Богом. 

наших узора за остваривање личног 

јединства са Богом; 

• знати какву важност Савине речи и дела 

имају за нас данас; 

• уочити да је за остваривање јединства 

са Богом потребна искрена жеља; 

• знати да је Литургија начин на 

који сви остварујемо заједницу са 

Богом; 

• препознати да у нашу заједницу 

са Богом уводимо све оне (и све оно) 

што волимо. 

Афективни аспект: 

• бити подстакнут да следује 

светитељима Божјим и да буде добар 

човек; 

• бити подстакнут да препознаје љубав 

као највећу врлину. 

• Приповест о Светом 

Сави, његовим делима и 

духовним подвизима 

. Указати на неке од 

најважнијих поука из књига 

које је Свети Сава написао 

(Житије Св. Симеона, 

Законоправило, Хиландарски 

типик, Студенички типик,) 

• Одломак из књиге 

Михајла Пупина „ Са 

пашњака до научењака“ 

(одломак у коме се 

говори о нашој вери и 

Светоме Сави) 

• Прича о Закхеју - 

препричана и 

прилагођена 

• Празник Сретење 

Господње 

• Св. Владика Николај 

одломак из „Небеске 

Литургије“ 

и информативно. 

• Квалитет наставе се постиже када 

се наставни садржаји реализују у 

складу са савременим педагошким 

захтевима у погледу употребе 

разноврсних метода, облика рада и 

наставних средстава. 

• Имаући у виду захтеве наставног 

програма и могућности 

транспоновања наставног садржаја 

у педагошко дидактичка решења, 

наставник би требало да води 

рачуна и о психолошким чиниоцима 

извођења наставе - узрасту 

ученика, нивоу психофизичког 

развоја, интересовањима, 

склоностима, способностима и 

мотивацији ученика. 

• У остваривању савремене наставе 

наставе наставник је извор знања, 

креатор, организатор и координатор 

ученичких активности у наставном 

процесу. 

• Настава је успешно реализована 

ако је ученик спреман да Цркву 

схвати као простор за остваривање 

своје личности кроз заједничарење 

са ближњима и Тројичним Богом 

који постаје извор и пуноћа његовог 

живота. 

V-ЗНАЧАЈ 

ВРЛИНСКОГ ЖИВОТА 

19. На путу светости 

20. Усавршавању нема 

краја 

21. Пут ка вечности 

• Омогућити ученицима 

да схвате грех као промашај 

циља; 

• Пружити ученицима 

могућност да разумеју да је 

самољубље извор греха; 

• Омогућити ученицима 

Когнитивни аспект: 

• увидети да се грех јавља као 

последица одсуства истинске љубави; 

• уочити да је грех наш погрешан 

избор; 

• увидети шта је самољубље и по 

• Грех као промашај циља 

• Последице пада у грех 

• Обрада одабраних 

поглавља из књиге «Из Ти-

града у Небески град» 

• Поуке светих: Григорије 

С. Петров ; 

• Васкршња прича дарови 
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да уоче шта су врлине; 

• Указати ученицима да 

чему се оно разликује од љубави; 

• увидети да без врлина нема 

љубави; 

доброг мудраца Христу 

22. Хришћанске 

врлине 

23. Врлинослов - свети 

нас уче 

врлине представљају 

прихватање Божје воље; 

• Пружити ученицима 

могућност да примете да 

они управљају својом 

вољом и праве личне 

изборе . 

• уочити да је само врлинама 

могуће остварити однос љубави са 

Богом и људима; 

• упознати најважније хришћанске 

врлине; 

• увидети да врлине нису човеку 

дате, већ да се за њих треба трудити; 

•увидети да се и врлине усавршавају. 

Афективни аспект: 

• бити подстакнут да следује 

светитељима Божјим; 

• бити подстакнут да се труди да у себи 

развија хришћанске врлине. 

Спаситељу „Четврти 

мудрац“; 

• Свети Спиридон (прича 

о смирењу); 

• Свети Василије 

Острошки - (прича „Свечев 

лијек“); 

• Поуке владике Николаја 

• Св. Јустин Ћелијски 

(„Срна у изгубљеном 

рају“ одломак из 

казивања белих срна) 

Евалуација наставе 

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализациј е наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на два 

начина: 

• процењивањем реакције ученика 

или прикупљањем коментара 

ученика путем анкетних 

евалуационих листића; 

• провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитаивањем 

ставова; 

Оцењивање 

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз: 

• усмено испитивање; 
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VI - СА НАМА ЈЕ БОГ 

24. Васкрсење и 

Педесетница 

25. Црква је икона 

Царства Божијег 

26. Црквена уметност - 

одсјај Царства 

Божијег 

• Пружити ученицима 

могућност да разумеју да 

је Црква икона Царства 

Божијег и да смо са 

Богом у најприснијој 

заједници на Светој 

Литургији; 

• Омогућити ученицима 

да уоче разлику између 

иконе и неке друге 

уметничке слике или 

фотографије; 

• Омогућити ученицима 

да изграде свест о томе да 

иконе сведоче будуће 

Царство Божије у садашњем 

веку; 

• Установити обим и 

квалитет знања стечених у 

току школске године из 

Когнитивни аспект: 

• уочити да служењем Литургије 

постајемо учесници Царства Божијег и 

сједињујемо се са Богом; 

• упознати садржај молитве 

«Царе небески»; 

• увидети да сам изглед 

православног храма изображава 

јединство Неба и земље. Афективни 

аспект: 

• код ученика ће се развијати жеља 

за очувањем природе; 

• бити подстакнут да уреди 

школски простор најуспешнијим 

радовима; 

• бити подстакнут да и наредне 

године похађа часове Православног 

катихизиса; 

• уочити у којој мери је напредовао и 

савладао градиво Православног 

• Педесетница - рођендан 

Цркве; 
• Молитва Царе небески; 

• Кроз одломке из 

јеванђелских текстова, 

допуњене 

фотографијама фресака, 

приказати домострој 

спасења. 

• писмено испитивање; 

• посматрање понашања ученика; 

Оквирни број часова по темама 

Увод - 1 

Црква је наш избор - 7 Христос нас све 
зове - 7 Диван је Бог у светима својима 
- 7 Значај врлинског живота - 7 Са 
намаје Бог- 4 Евалуација - 1+2 



 

 

 

Православног катихизиса четвртог разреда 

 

катихизиса. основне школе. 

КОРЕЛАЦИЈА С ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА: 

1. Српски језик и књижевност 

2. Математика 

3. Познавање природе и друштва 

4. Ликовна култура 

5. Музичка култура 

 

3.7  ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
Стручни актив за развој Школског програма – Други циклус основног образовања и васпитања 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА У ДРУГОМ ЦИКЛУСУ 
 

месец Садржај активности 

VIII -Доношење предлога плана рада за шк.2019-2020.год. 
-Израда школског програма 
 

IX - Иницијално тестирање ученика из свих предмета,формирање допунске и 
додатне наставе и распоред контролних и писмених задатака за 1.полугодиште 
- Маршута за извођење екскурзије ученика од 5.-8. разреда 

X - Активности у оквиру Дечје недеље 
-Класификациони период: анализа реализације предвиђених садржаја 
 

XI -Стручна усавршавања наставника 
 

XII -Класификациони период: анализа реализације предвиђених садржаја 
 

I - Распоред контролних и писмених  задатака за 2.полугодиште 
 

II -Стручна усавршавања наставника 
 

III -Класификациони период: анализа реализације предвиђених садржаја 
- Избор уџбеника за ученике од 5.-8. разреда 

V -Класификациони период: анализа реализације предвиђених садржаја за 
8.разред 
 

VI -Класификациони период: анализа реализације предвиђених садржаја 
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Годишњи фонд часова по предметима  

 
Обавезни 

предмети 

I II III IV V VI VII VIII 

Српски 180 180 180 180 180 144 144 136 

Француски / / / / 72 72 72 68 

Енглески 72 72 72 72 72 72 72 68 

Математика 180 180 180 180 144 144 144 136 

Свет око нас 72 72 / / / / / / 

Природа и друштво / / 72 72 / / / / 

Ликовна култура 36 72 72 72 72 36 36 34 

Музичка култура 36 36 36 36 72 36 36 34 

Историја / / / / 36 72 72 68 

Географија / / / / 36 72 72 68 

Биологија / / / / 72 72 72 68 

Физика  / / / / / 72 72 68 

Хемија / / / / / / 72 68 

Техничко и 

информатичко 

образовање 

/ / / 
/ / / / 68 

Техника и 

технологија 

/ 

 
/ / 

/ 72 72 72 / 

Информатика и 

рачунарство 
/ / / 

/ 36 36 36 / 

Физичко васпитање 108 / 108 108 / / 72 68 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

 108   72 72 / / 

ОФА / / / / 54 54 / / 

Изабрани спорт / / / / / / 36 34 

Обавезни 

изборни 

предмети 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

Верска настава 36 36 36 36 36 36 36 34 

Грађанско 

васпитање 
/ / / / / / / / 

Изборни 

предмети 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

Информатика и 

рачунарство 
/ / / / / / / 34 

Лепо писање / / / / / / / / 

Чувари природе / / / / / / / / 

Свакодневни живот 

у прошлости у 5.и 6. 

раз. 

/ / / / 36 36 36 / 

Хор  / / / / 2 2 2 3 

Народна традиција / / 36 36 / / / / 

Ромски језик са 

елементима 

националне културе 

/ / / 72 / 72 / / 

Укупно 756 756 864 864 1107 1215 1125 1063 
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3.8   ЕКСКУРЗИЈЕ  

 
Циљ и задаци  
Циљ екскурзије, као облика образовно-васпитног рада, јесте да допринесе остваривању 
циљева и задатака образовања и васпитања, циљева и задатака наставних предмета, као и 
непосредно упознавање с појавама и односима у природној и друштвеној средини, с 
културним, историјским и духовним наслеђем и привредним достигнућима.  
Задаци екскурзије су:  
- продубљивање, проширивање и обогаћивање знања и искустава ученика,  
- повезивање и примењивање знања и умења,  
- развијање љубави према отаџбини, њеној историји, култури и природним лепотама, 
неговање позитивног односа према свим њеним грађанима и њиховим националним, 
културним, етичким и естетским вредностима,  
- неговање солидарности, хуманизма, другарства и осећаја заједништва,  
- успостављање непосреднијих односа између наставника и ученика и ученика међусобно,  
- проучавање објеката и феномена у природи,  
- уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима,  
- упознавање с начином живота и рада људи појединих крајева,  
- развој и практиковање здравих стилова живота,  
- развијање свести о значају одрживог развоја и изграђивање еколошких навика и навика 
заштите животиња,  
- развијање способности проналажења, анализирања и саопштавања информација из 
различитих извора,  
- оснаживање ученика у професионалном развоју,  
- подстицање самосталности ученика и одговорности за сопствено понашање,  
- развијање способности оријентације у простору.  
САДРЖАЈ ПРОГРАМА  
Први циклус основног образовања и васпитања : 
У складу с наставним програмом, на екскурзијама се могу реализовати следећи програмски 
садржаји:  
Уочавање облика рељефа и површинских вода у околини и природно-географских одлика 
Србије.  
Посматрање карактеристичних биљака и животиња (обилазак станишта биљака и животиња у 
околини и Србији).  
Посете заштићеним природним подручјима (национални паркови, резервати, споменици 
природе...).  
Упознавање с прошлошћу и културном баштином завичаја и отаџбине (обилазак музеја, 
културно-историјских споменика, етно-села, спомен-кућа знаменитих људи - научника, 
књижевника, уметника, војсковођа, државника...).  
Развијање способности оријентације у простору и времену.  
Обилазак разних типова пољопривредних површина и сточарских фарми (упознавање с 
производњом здраве хране).  
Обилазак привредних друштава и јавних предузећа (прерада природних сировина, 
упознавање с различитим делатностима људи, заштита животне средине...).  
Екскурзија ће се организовати према закону и у складу са Правилником о реализацији исте. 
Савет родитеља ће разматрати предлог за дестинацију и дати сагланост за извођење овог 
облика активности ученика. Уколико 60% родитеља се изјасни за извођење екскурзије, она ће 
се реализовати.  
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         У складу са упутством Министарство просвете школа планира у школској 2019/20. години 

једнодневне излете и екскурзију ученика у току школске године. За  ученике од 1. до 4. 

разреда планира се  једнодневни излет у току године. 

Излет је ваннаставни облик рада који се остварује ван школе. 
Циљ је: 
-          савлађивање и усвајање дела програма наставе и учења за ученике од 1.до 4.разреда, 

непосредним упознавањем појава и односа у природној и друштвеној средини 
-          упознавање културног наслеђа 
-          упознавање привредних достигнућа 
-          рекреативно-здравствене активности ученика 
Образовно-васпитни задаци: 
-          проучавање објеката и феномена у природи 
-          уочавање узрочно-последичних веза у конкретним природним условима 
-          развијање интересовања за природу 
-          изграђивање еколошких навика 
-          упознавање начина живота, обичаја и рада људи појединих крајева; 
-          развијање позитивних односа према националним, културним, естетских вредностима, 

спортским потребама и навикама, позитивном социјалним односима 
-          схватање значаја здравља и здравих стилова живота 
-          подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја. 
 
Предлог дестинације за једнодневну екскурзију ученика од 1.до 4.разреда: Дубовац- Нови 

Сад-Петроварадин-Дубовац  

Време реализације: 30.мај, 2020.године 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

ЕКСКУРЗИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗА 

ЦИЈЕ  

РЕАЛАЦИЈА АКТИВНО 

СТИ 

ОБРАЗОВНО 

-ВАСПИТНА 

ОБЛАСТ 

ТРАЈАЊЕ 

Циљ екскурзије је 

омогућити 

ученицима, уз 

стручно вођење 

,непосредан , пријатан 

и опуштен увид у 

садржаје који су 

предвиђени планом и 

програмом за ученике 

од 1. до 4. разреда. 

Задаци екскурзије се 

остварују 

обнављањем, 

утврђивањем и 

проширивањем знања 

усвојених у настави. 

30.мај, 

2020.год

ине 

Дубовац- Нови 

Сад-

Петроварадин-

Дубовац  

 Подручје: 

Аутномне 

Покрајине 

Војводине 

(Банат, Бачка, 

Срем) 

 

-посматрање 

-дружење 

-певање 

-упознавање 

-проширива 

ње знања 

-корелација 

међу 

предметима 

Српски језик 

Природа и 

друштво 

Свет око нас 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Физичко 

васпитање 

Верска 

настава 

Народна 

традиција 

1 дан 
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САДРЖАЈ ПЛАНА: 

АВГУСТ: 

-утврђивање основе за годишњи план и програм рада тима за екскурзије 

-предлози дестинација екскурзија за први и други циклус основног образовања 

СЕПТЕМБАР: 

-изјашњавање родитеља на Савету родитеља о понуђеним предлозима дестинација  екскурзија 

за први и други циклус основног образовања (анкета) 

-резултати анкетирања 

-договор о начину плаћања екскурзије 

МАЈ: 

-реализација екскурзија за први и други циклус основног образовања 

ЈУН: 

-извештаји о реализацији екскурзија за први и други циклус основног образовања 

-договор о корекцији постојећих и предлагању нових активности  тима за екскурзије.     

3.6.Стручна већа, активи, тимови у школи 
Стручни актив за развојни план установе 
На основу члана 50 став 3. Закона о основама система образовања и васпитања (Сл.гл. РС бр. 

88/2017, 10/2019.) Школски одбор ОШ “Предраг Кожић“ је на седници одржаној дана 

27.06.2019. године донео ОДЛУКУ о усвајању Развојног плана установе за период  од 

2019.-2024. године 

 

У сарадњи са тимом за самовредновање као и тимом за обезбеђивање квалитета рада 

установе, чији је заједнички циљ  вредновање  сопствене праксе и сопствени рад, као и 

унапређивање квалитета рада школе. Самовредновање је иствремено и знак да је школа 

спремна да прихвати одговорност за сопствени рад и развој. Самовредновање је основа за 

друге врсте вредновања.  

 

Тим за самовредновање је са Активом развојног плана као и са Тимом за обезбеђивање 

квалитета и развој установе проценио да је у наредној шк. 2019/20. години потребно извршити 

самовредновање следећих кључних области: 

Кључна област 2. НАСТАВА И УЧЕЊЕ (у корелацији са појединим стандардима из кључне 

области  4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА), 

Кључна област 3. ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА (сматрамо да је ову област 

потребно анализирати сваке школске године) 

Кључна област 5. ЕТОС (анализирана шк. 2017/18. године, пожељно је поновити 

самовредновање ове кључне области у шк.2019/20.години, нарочито због анализе стања 

безбедности ученика у школи). 
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3.9  Приоритети развоја и развојни циљеви 

 

КЉУЧНА ОБЛАСТ 2. НАСТАВА И УЧЕЊЕ  
 

Из угла свих анкетираних актера школског живота, као стандарди на чијем што потпунијем 

достизању треба радити у наредном периоду су следећи: 

2.1.3. Наставник успешно структурира и повезује делове часа користећи различите 

методе (облике рада, технике, поступке)... 

2.1.6. Наставник функционално користи постојећа наставна средстваи ученицима 

доступне изворе знања. 

2.3.1. Активности/радови ученика показују да су разумели предмет учења на часу, умеју 

да примене научено и образложе како су дошли до решења. 

2.3.3. Ученик прикупља, критички процењује и анализира идеје, одговоре и решења. 

2.3.6. Ученик планира, реализује и вреднује пројекат у настави самостално или уз помоћ 

наставника. 

2.4.2. Ученику су јасни критеријуми вредновања. 

2.4.4. Ученик поставља себи циљеве у учењу. 

2.4.5. Ученик уме критички да процени свој напредак и напредак осталих ученика. 

2.5.4. Ученик има могућност избора у вези са начином обраде теме, обликом рада или материјала 

 

Стандард 
Активности 

Носиоци 

Активности 
Динамика 

Критеријум 

успех 

Време 

Евалуације 
Носиоци Евалуације 

2.1.3.   Употреба 

савремених 

наставних 

средстава, 

метода, облика 

и средстава 

рада 

Предметни 

наставници, 

читељице  

Током 

године 

Записиници 

са сатанака, 

посете 

часовима, 

угледни 

часови 

Током 

године 

Предметни 

наставници, 

читељице, педагог и 

директор/ праћење 

2.1.6. Честа употреба 

Информационе 

технологије на 

часовима, 

презентације 

садржаја 

наставног 

предмета 

Предметни 

наставници, 

читељице  

Током 

године 

Записиници 

са сатанака, 

посете 

часовима, 

угледни 

часови 

Током 

године 

Предметни 

наставници, 

учитељице, педагог 

и директор/ 

праћење 

2.3.1. Учење и 

усмеравање 

ученика на 

сопствену 

Предметни 

наставници, 

читељице  

Током 

године 

Записиници 

са сатанака, 

посете 

часовима, 

Током 

године 

Предметни 

наставници, 

учитељице, педагог 

и директор/ 
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процену и 

процену 

других 

вршњака о 

оцени коју су 

заслужили 

критеријуми 

оцењивања 

праћење 

2.3.3. Задаци за 

ученике, 

развијање 

критичког 

мишљења и 

усмеравање 

наставника 

како 

прикупљањем 

информација, 

критичком 

проценом 

анализом доћи 

до решења 

Предметни 

наставници, 

читељице  

Током 

године 

Записиници 

са сатанака, 

посете 

часовима, 

критеријуми 

оцењивања 

Током 

године 

Предметни 

наставници, 

учитељице, педагог 

и директор/ 

праћење 

2.3.6. Више 

активности 

ученика на 

самосталном 

спровођењу 

школских 

активности 

Предметни 

наставници, 

читељице  

Током 

године 

Записиници 

са сатанака, 

посете 

часовима, 

критеријуми 

оцењивања 

Током 

године 

Предметни 

наставници, 

учитељице, педагог 

и директор/ 

праћење 

2.4.2. 

Јасни 

критеријуми 

вредновања 

ученика 

Предметни 

наставници, 

читељице  

Током 

године 

Записиници 

са сатанака, 

посете 

часовима, 

угледни 

часови 

Током 

године 

Предметни 

наставници, 

читељице, педагог и 

директор/ праћење 

2.4.4. 
Јасна 

објашњења 

наставника у 

побољшавању 

рада ученика 

Предметни 

наставници, 

читељице  

Током 

године 

Записиници 

са сатанака, 

посете 

часовима, 

угледни 

часови 

Током 

године 

Предметни 

наставници, 

учитељице, педагог 

и директор/ 

праћење 

2.4.5. 

Јасне оцене-

критеријуми 

оцењивања 

Предметни 

наставници, 

читељице  

Током 

године 

Записиници 

са сатанака, 

посете 

часовима, 

критеријуми 

оцењивања 

Током 

године 

Предметни 

наставници, 

учитељице, педагог 

и директор/ 

праћење 

2.5.4. Рад на идејама 

ученика за час 
Предметни 

наставници, 

Током 

године 
Записиници 

са сатанака, 

Током 

године 
Предметни 

наставници, 
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читељице  посете 

часовима, 

критеријуми 

оцењивања 

учитељице, педагог 

и директор/ 

праћење 

 

КЉУЧНА ОБЛАСТ 3. ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА 

 
Развијеност општине Ковин је од 60 до 80% републичког просека. Резултати ученика на завршном 

испиту шк. 2018/19. године не показују да је школа остварила резултате на нивоу Републике, али је на 

тесту из српског језика остварила резултат бољи од просечног за општину Ковин.  

Према извештају Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, просечна постигнућа 

ученика на тесту из српског језика на различитим нивоима говори у прилог томе да је просечан број 

поена за нашу школу 464, за општину Ковин 456, за округ 490, за Школску управу је 481, док је 

републички просек 500. 

 

Према извештају Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, просечна постигнућа 

ученика на тесту из математике на различитим нивоима, просечан број поена за нашу школу је 424, за 

општину Ковин 430, за округ 486, за Школску управу је 478, док је републички просек 500. 

 

На нивоу општине Ковин од 10 основних школа, наша се налази на 4. месту према школском успеху. 

 

Успех у школи 

1. Ђура Јакшић (Ковин)  48.76 

2. Јован Јовановић Змај (Ковин)  48.52 

3. Сава Максимовић (Мраморак)  47.41 

4. Предраг Кожић (Дубовац)  47.18 

5. Жарко Зрењанин (Скореновац)  45.92 

6. Бора Радић (Баваниште)  45.51 

7. Десанка Максимовић (Ковин)  45.49 

8. Паја Маргановић (Делиблато)  45.44 

9. Миша Стојковић (Гај)  45.03 

10. Ђура Филиповић (Плочица)  43.50 

 

 

На нивоу општине Ковин, од 10 основних школа, наша школа налази се на 6. месту по оствареном 

резултату на завршном испиту.  

 

 

 

Успех на завршном испиту  

1. Јован Јовановић Змај (Ковин)  19.95 

2. Ђура Јакшић (Ковин)  19.53 

3. Сава Максимовић (Мраморак)  18.75 

4. Жарко Зрењанин (Скореновац)  17.35 

5. Бора Радић (Баваниште)  17.13 

6. Предраг Кожић (Дубовац)  16.65 

7. Миша Стојковић (Гај)  16.37 

8. Десанка Максимовић (Ковин)  16.31 

9. Паја Маргановић (Делиблато)  15.35 

10. Ђура Филиповић (Плочица)  14.96 
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Резултати наших ученика ученика на завршном испиту из српског/матерњег језика, математике и на 

комбинованом тесту су испод нивоа републичког просека. Треба радити на побољшању остварености 

стандарда: 3.1.1. Резултати ученика на завршном испиту из српског/матерњег језика и 

математике су на нивоу или изнад нивоа републичког просека и 3.1.5. Резултати ученика на 

комбинованом тесту су на нивоу или изнад нивоа републичког просека. 

 

Стандард 3.1.2. Најмање 80% ученика остварује основни ниво стандарда постигнућа на 

тестовима из српског/матерњег језика и математике – ниво остварености 3 (српски 62,5% и 

математика 62,33%, што је око 62,33% од очекиваних 80%). 

 

Стандард 3.1.3. Најмање 50% ученика остварује средњи ниво стандарда постигнућа на тестовима 

из српског/матерњег језика и математике – ниво остварености 3 (српски 45,84% и математика 

20,98%, што је око 33,41% од очекиваних 50%). 

 

Стандард 3.1.4. Најмање 20% ученика остварује напредни ниво стандарда постигнућа на 

тестовима из српског/матерњег језика и математике – ниво остварености 3 (српски језик 30,47%, 

математика 3,12%, што је око 16,8% од очекиваних 20%). 

 

Према мишљењу анкетираних запослених треба радити на побољшању остварености стандарда 3.1.6. 

Ученици који добијају додатну образовну подршку постижу очекиване резултате на завршном 

испиту у односу на индивидуалне циљеве/исходе учења који није остварен у довољној мери. 

 

Стандард  3.2.2. Ученици којима је потребна додатна образовна подршка остварују постигнућа у 

складу са индивидуалним циљевима учења/прилагођеним образовним стандардима је само 

делимично остварен (у мањој мери). Ове школске године је троје ученика имало додатну образовну 

подршку у виду ИОП-а 1 из српског језика и/или историје. Једна ученица која је образована према 

прилагођеном програму из српског језика и историје остварила је 27.5% стандарда из српског језика и 

25% из историје.  Једна ученица која је образована према прилагођеном програму из историје 

остварила је 25% стандарда. Један ученик који је радио према прилагођеном програму из српског 

језика и историје остварио је само 15% стандарда из српског језика и такође недовољно 12,5% из 

историје.    

 

Социјална структура и интелектуалне могућности ученика школе генерално јесу отежавајући фактор 

за постизање успеха, али су и изазов за индивидуализацију и диференцијацију наставе и појачан 

образовно-васпитни рад. У школи се прате ученичка постигнућа, на слабији успех се реагује 

прилагођавањем наставе, а уколико то не да резултат тада се уз сагласност родитеља и Интерресорне 

комисије приступа сачињавању и примени индивидуалних образовних планова са измењеним 

садржајем. На тај начин се запослени и ученици труде да поправе успех, а ученицима са тешкоћама 

пружи додатна образовна подршка у складу са њиховим потребама и могућностима. 

 

КЉУЧНА ОБЛАСТ 4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 
Из угла наставника и осталих запослених, потребно је у наредном периоду радити на 

усавршавању следећих стандарда:  

4.2.1. У школи се организују програми/активности за развијање социјалних вештина (конструктивно 

решавање проблема, ненасилна комуникација...) 

4.2.2. На основу праћења укључености ученика у ваннаставне активности и интересовања ученика, 

школа утврђује понуду ваннаставних активности. 

4.2.4.  Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстиче се професионални развој ученика, 

односно каријерно вођење и саветовање. 

4.3.5. Школа има успостављене механизме за идентификацију ученика са изузетним способностима и 

ствара услове за њихово напредовање (акцелерација, обогаћивање програма). 
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ИЗ УГЛА УЧЕНИКА 

Из угла ученика од 3. до 8. разреда, потребно је у наредном периоду радити на усавршавању 

следећих стандарда:  

4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима у учењу: 

- Успешни и мање успешни ученици добијају различите задатке (индивидуализација, ИОП); 

- На часу могу да радим онолико брзо колико желим. 

4.1.5. У пружању подршке ученицима школа предузима различите активности у сарадњи 

са релевантним институцијама и појединцима: 

- Школа помаже ученицима који су слабијег материјалног стања. 

4.2.2. На основу праћења укључености ученика у ваннаставне активности и 

интересовања ученика, школа утврђује понуду ваннаставних активности: 

- Укључен/а сам у бар једну ваннаставну активност (секцију) у школи. 

4.2.3. У школи се промовишу здрави стилови живота, права детета, заштита човекове 

околине и одрживи развој: 

- У школи нас уче о здравим стиловима живота (како да се хранимо здраво, да вежбамо и сл). 

4.2.4. Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстиче се професионални развој 

ученика, односно каријерно вођење и саветовање. Овај стандард смо испитивали анкетирањем 

ученика седмог и осмог разреда који су обухваћени програмом професионалне оријентације. 

- У школи могу добити савет у вези избора средње школе/занимања; 

- Задовољан/на сам саветовањем наставника/педагога у вези избора средње школе и занимања; 

- У школи су нам на располагању информативни материјали у вези избора средње школе и 

занимања; 

- Наставници/педагог ми помажу да проценим сопствене способности и знања за даљи 

наставак образовања у средњој школи; 

- Информације у вези са избором средње школе/занимања које добијамо у школи су прецизне и 

јасне. 

4.3.4. У школи се организују компензаторни програми/активности за подршку учењу за 

ученике из осетљивих група: 

- У школи се ученицима којима је то потребно организују следеће активности: бесплатна 

ужина, бесплатни уџбеници, рад по ИОП-у, добијање новогодишњих пакетића, упис ученика у средњу 

школу под повољнијим условима итд. 

ИЗ УГЛА РОДИТЕЉА 

Из угла родитеља ученика од 3. до 8. разреда, потребно је у наредном периоду радити на 

усавршавању следећих стандарда:  

4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима у учењу: 

- Ученицима је досадно на часовима. 

4.1.5. У пружању подршке ученицима школа предузима различите активности у сарадњи 

са релевантним институцијама и појединцима: 

- Школа помаже ученицима који су слабијег материјалног стања. 
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4.2.1. У школи се организују програми/активности за развијање социјалних вештина 

(конструктивно решавање проблема, ненасилна комуникација...): 

- О агресивном и насилном понашању ученика у школи отворено се разговара. 

4.2.2. На основу праћењаукључености ученика у ваннаставне активности и интересовања 

ученика, школа утврђује понуду ваннаставних активности: 

- Моје дете је укључено у бар једну ваннаставну активност (секцију) у школи. 

- Моје дете је задовољно секцијом коју похађа (* одговарали су родитељи ученика који иду на 

секције). 

4.2.3. У школи се промовишу здрави стилови живота, права детета, заштита човекове 

околине и одрживи развој: 

- У школи се учи о здравим стиловима живота (значај здраве исхране, вежбање...) 

4.2.4. Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстиче се професионални развој 

ученика, односно каријерно вођење и саветовање: 

- У школи моје дете може добити савет у вези избора средње школе/занимања (*одговарали су 

родитељи ученика 7.и 8. разреда); 

- Моје дете је задовољно саветовањем наставника/педагога у вези избора средње школе и 

занимања (*одговарали су родитељи ученика 7.и 8. разреда); 

- Наставници/педагог помажу мом детету да процени сопствене способности и знања за даљи 

наставак образовања у средњој школи (*одговарали су родитељи ученика 7.и 8. разреда); 

- Информације у вези са избором средње школе/занимања које моје дете добија у школи су 

прецизне и јасне (*одговарали су родитељи ученика 7.и 8. разреда). 

На основу мишљења ученика, запослених и родитеља, потребно је радити на побољшању 

остварености следећих седам стандарда у оквиру области ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА: 

4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима у учењу: 

- Успешни и мање успешни ученици добијају различите задатке (индивидуализација, ИОП). 

Према мишљењу ученика и родитеља потребно је обратити већу пажњу индивидуализацији наставе да 

би овај стандард био остварен у потпуности. 

- На часу могу да радим онолико брзо колико желим (према мишљењу одређеног процента 

ученика, наставници школе нису увек спремни да ученику дају онолико времена колико му је 

потребно да би одговорио задатку који се пред њега поставља). 

- Ученицима је досадно на часовима (одређени проценат родитеља и мањи проценат ученика 

сматра да је ученицима досадно на часовима). 

4.1.5. У пружању подршке ученицима школа предузима различите активности у сарадњи са 

релевантним институцијама и појединцима: 

- Школа помаже ученицима који су слабијег материјалног стања (из угла ученика и родитеља 

потребно је побољшати остварење овог стандарда).  

4.2.1. У школи се организују програми/активности за развијање социјалних вештина 

(конструктивно решавање проблема, ненасилна комуникација...). Из угла наставника и 

запослених, потребно је обратити пажњу на побољшање остварења овог стандарда. 

- О агресивном и насилном понашању ученика у школи отворено се разговара (према 

мишљењу родитеља). 
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4.2.2. На основу праћења укључености ученика у ваннаставне активности и интересовања 

ученика, школа утврђује понуду ваннаставних активности. Овај стандард су уочили и наставници 

и ученици и родитељи као нешто на шта је потребно обратити додатну пажњу и даље усавршавати. 

- Укључен/а сам у бар једну ваннаставну активност (секцију) у школи/Моје дете је укључено у 

бар једну ваннаставну активност (секцију) у школи (*одговарали су ученици и родитељи). 

- Моје дете је задовољно секцијом коју похађа (* одговарали су родитељи ученика који иду на 

секције). 

4.2.3. У школи се промовишу здрави стилови живота, права детета, заштита човекове околине и 

одрживи развој: 

- У школи се учи о здравим стиловима живота (значај здраве исхране, вежбање...)/ У школи нас 

уче о здравим стиловима живота (како да се хранимо здраво, да вежбамо и сл). Из угла ученика и 

родитеља радити на побољшању овог стандарда. 

4.2.4. Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстиче се професионални развој ученика, 

односно каријерно вођење и саветовање. Из угла свих актера школског живота, сматра се да је 

потребно радити на побољшању остварености наведених ставки: 

- У школи могу добити савет у вези избора средње школе/занимања, односно - У школи моје 

дете може добити савет у вези избора средње школе/занимања (недовољно заступљено према 

мишљењу ученика завршних разреда и њихових родитеља). 

- Задовољан/на сам саветовањем наставника/педагога у вези избора средње школе и занимања, 

односно - Моје дете је задовољно саветовањем наставника/педагога у вези избора средње школе и 

занимања (недовољно остварено према мишљењу ученика завршних разреда и њихових родитеља). 

- Наставници/педагог ми помажу да проценим сопствене способности и знања за даљи 

наставак образовања у средњој школи, односно - Наставници/педагог помажу мом детету да процени 

сопствене способности и знања за даљи наставак образовања у средњој школи (недовољно заступљено 

према мишљењу ученика завршних разреда и њихових родитеља). 

- Информације у вези са избором средње школе/занимања које добијамо у школи су прецизне и 

јасне, односно - Информације у вези са избором средње школе/занимања које моје дете добија у школи 

су прецизне и јасне (недовољно заступљено према мишљењу ученика завршних разреда и њихових 

родитеља). 

- У школи су нам на располагању информативни материјали у вези избора средње школе и 

занимања (недовољно заступљено према мишљењу ученика 7. и 8. разреда). 

4.3.5. Школа има успостављене механизме за идентификацију ученика са изузетним 

способностима и ствара услове за њихово напредовање (акцелерација, обогаћивање програма). 

Уочено као нешто на чему је потребно радити (из угла запослених).  

 

КЉУЧНА ОБЛАСТ 5. ЕТОС  
 

Ова област је вреднована шк. 2017/18. године. 

Закључак: Ниво остварености – 3 

У већој мери су регулисани међусобни односи у школи, резултати ученика и наставника се подржавају 

и промовишу, школски амбијент је пријатан за све, у школи је развијена сарадња на свим нивоима. У 

школи се негују толеранција, слобода изражавања, поштују се норме понашања прописане кућним 

редом школе и Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности запослених/ученика, 

Законом о основама система образовања и васпитања. Понашања којима се други дискриминишу 

санкционишу се васпитним односно васпитно-дисциплинским мерама.  Ученици и наставници 

изражавају висока очекивања у погледу резултата рада. У школи се организују различите активности 

за ученике у којима свако може имати прилику да постигне резултате. Потребно је учинити 

видљивијом промоцију резултата ученика који се образују по ИОП-у. Школски простор је оплемењен 

и у функцији васпитног деловања на ученике. У уређењу учионице и школе у целини посебно мето 
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заузимају ученички радови. У школи међусобно сарађују руководећа, стручна и саветодавна тела, као 

и тимови. Родитељи се информишу о свим сегментима рада школе, упознају их и извештавају на 

родитељским састанцима, састанцима Савета родитеља, седницама Школског одбора, путем школског 

сајта и сл. Школа је отворена према родитељима, подстиче их да учествују у њеном раду и омогућава 

доступност наставног процеса. Ученички парламент у школи добија подршку за свој рад. Напредак 

школе који је свима заједнички циљ, остварује се кроз партнерски однос школе и родитеља. 

 

Преузет је само закључак из прошлогодишњег извештаја тима за самовредновање с обзиром 

на то да је ова кључна област вреднована прошле школске године. 

 

Кључна област 5. ЕТОС (анализирана шк. 2017/18. године, пожељно је поновити 

самовредновање ове кључне области у шк.2019/20.години, нарочито због анализе стања 

безбедности ученика у школи). 

ПРОЦЕНЕ БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА У ШКОЛИ ИЗ УГЛА ЗАПОСЛЕНИХ У 

ШКОЛИ (ШК. 2017/20148. ГОДИНА) 

С обзиром на осећај сигурности на различитим местима, запослени су рангирали  места 

на којима се, по њиховом мишљењу, ученици осећају најсигурније и места где се осећају 

најмање сигурно. Ученици у школи, према мишљењу запослених, најсигурнији су у учионици 

за време часа, а најнесигурнији у тоалету. Мишљење запослених углавном се поклопило са 

мишљењем родитеља и ученика обухваћених анкетом.  

Приказивањем  начина на који су запослени у школи најчешће долазили до сазнања о 

насилном понашању ученика у протекла три месеца, уочено је да је начешћи начин долажења 

до сазнања о насилном понашању на основу личног увида и дојавом од стране ученика који 

трпе насиље.  

Према мишљену запослених у школи, уочава се да је најучесталија врста насиља која 

се јављала у току овог полугодишта  психичко насиље (69.6%), док је мање изражено физичко 

насиље (39.1%), али је свакако процењено као присутно у значајној мери. Не сме се 

занемарити ни социјално насиље (30.4%), које је заправо посебан облик психичког насиља.  

ПРОЦЕНА БЕЗБЕДНОСТИ ИЗ УГЛА РОДИТЕЉА 

Родитељи (односно 71.4%) сматра да је школа у већој мери или у потпуности безбедно место 

и да је њихово дете у њој сигурно, док (23.2%) родитеља сматра да њихово дете није безбедно 

у школи или је то присутно у мањој мери. 

Родитељи (односно 78,6% испитаника) сматра да школа у већој мери или у потпуности 

спроводи превентивне активности везане за сигурност и безбедност ученика у школи, док 

мали проценат родитеља (10.7%) не дели исто мишљење. 

Родитељи (односно 67,8% ) сматра да школа у већој мери или у потпуности брзо и ефикасно 

реагује на новонастале проблеме везане за сигурност и безбедност ученика у школи, док 

(23.2%) родитеља  сматра да реакције школе нису брзе и ефикасне. 

Родитељи (односно 82.1% испитаника) сматра да одељењске старешине у већој мери или у 

потпуности остварују добру сарадњу са њима у праћењу понашања њихове деце, док мањи 

број родитеља, њих  (10.7%) не дели мишљење већине.  
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Највећи број родитеља, (87.5%) сматра да са својим дететом може отворено да разговара о 

појавама крађе, пушења и различитих врста малтретирања и узнемиравања у школи.  

С обзиром на осећај сигурности на различитим местима, родитељи су процењивали 

места на којима се њихово дете/деца осећа/ју најсигурније и места где се осећа/ју најмање 

сигурно. Уочено је да, поред куће, по мишљењу родитеља учионица за време часа 

најсигурније место боравка у школи. Најнесигурније место у школи, по њиховој процени је 

школско двориште. Незанемарљив је број родитеља који нису били одређени, односно нису 

могли да процене. 

Иако је највећи број родитеља (67.9%) одговорило да им деца ниједном од почетка шк. 

године нису доживела неки од облика насиља, било је и родитеља који су наводили облике 

или врсте насилног понашања које је њихово дете доживело у протекла 3 месеца у школи 

(21.4%): психичко (вређање детета и његове породице, оговарање, ругање, називање погрдним 

именима/надимцима, псовање, подсмевање, свлачење тренерке), физичко (ударање, гурање, 

саплитање, шутирање), социјално (избегавање), дигитално (поруке увредљиве садржине).  

              Што се тиче анкете да ли је њихово дете било насилно према неком детету у школи у 

протекла 3 месеца, највећи број родитеља одговорио је негативно (78.6%).  

Што се тиче анкете отвореног типа и и резултата који се  односило  на предлоге 

родитеља за подизање нивоа безбедности ученика у школи. Њихови предлози су следећи: 

9. Ваши 

предлози за 

подизање  нивоа 

безбедности 

ученика у школи 

су: 

Увођење школског полицајца 7 12.5% 

Строго кажњавање деце која се насилно понашају 6 10.7% 

Увођење видео-надзора у школском дворишту и унутар школе 5 9% 

Појачати дежурство (ходник, двориште, учионице) 5 9% 

Стални надзор над децом 1 1.8% 

Сарадња са родитељима ученика који се проблематично 

понашају, кажњавање родитеља деце која се насилно 

понашају 

1 1.8% 

 

,,Више рада са децом у школи, шта, ко ради, где греши и 

писање рапорта у школи о понашању детета” 
1 1.8% 

 
Један човек да буде стално испред школе 1 1.8% 

 
Потребно је да деца више уче 1 1.8% 

 

Подизање свести о томе да поред физичког, постоје и 

психичко и социјално насиље које може у великој мери 

утицати на психу детета, схватити проблем озбиљније, на 

време обавештавати родитеља о понашању његовог детета 

(мада некад и родитељи могу имати негативан утицај на своју 

децу, да им бране да се друже са појединим ученицима)... 

1 1.8% 
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ПРОЦЕНА БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА У ШКОЛИ ИЗ УГЛА МЛАЂИХ УЧЕНИКА  

Уочено је да се наши ученици нижих разреда оба пола најсигурније осећају у учионици 

за време часа (85.7%), док се најнесигурније осећају у дворишту школе (32.1%), што се 

поклопило са мишљењем и родитеља и ученика виших разреда.  

             Највећи проценат ученика, 57.1 % изјављује да ниједном у протекла 3 месеца нису 

доживели псхичко насиље у школи, али је исто тако значајан податак да је преосталих 42.9% 

ученика у неком тренутку доживело неки од облика психичког насиља (давање ружних 

надимака, исмевање, оговарање и сл), углавном једном до два пута у протекла три месеца. 

               Охрабрујући је податак који говори да 46.4% анкетираних ђака млађег узраста 

ниједном у школи није доживео физичко насиље, али с друге стране проценат оних ученика 

који су искусили неке од облика физичког насиља (ударање, шутирање, гурање, гађање…) 

једном до два пута у протекла три месеца је прибижно исти 42.9%.  

                89.3% анкетираних ученика изјаснило се да им се ниједном од почетка школске 

године није догодило да им неко од ученика уништава школски прибор, свеске и остале личне 

ствари. 

                  Највећи проценат ученика, тј. 75%  изјављује да ниједном нису доживели претње 

или застрашивања од стране других ученика у школи, док 21.5% ученика сматра да јесте 

доживело овај вид психичког насиља. 

     Највећи проценат ученика, тј. 78.6% изјављује да ниједном нису доживели 

социјално насиље, док 21.5% ученика сматра да у неком тренутку јесте доживело наведене 

облике социјалног насиља. 

      Највећи проценат ученика оба пола изјављује да се ниједном од почетка шк.године 

није понашао ружно према другој деци у школи (89.3%), док је свега 7.2% односно 2 ученика 

искрено одговорило да јесте. 

       Највећи проценат ученика оба пола реагује тако што пријави насиље наставнику 

или неком другом од одраслих запослених у установи (46.4%), исто толики проценат ђака 

покушава да на неки начин помогне, међутим 17.9% ученика истиче да се не меша јер их се то 

не тиче.  

ПРОЦЕНА БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА У ШКОЛИ ИЗ УГЛА СТАРИЈИХ УЧЕНИКА 

              Охрабрује податак да је највећи проценат ученика оба пола (77.5%) изјавио да 

ниједном у протекла 3 месеца нису доживели насиље у школи, док је 17.5% изјавило да се у 

неком тренутку јесте доживело насиље, док 5% ученика није одговорило на питање.  

              Највећи проценат ученика оба пола изјављује да се ниједном од почетка шк.године 

није понашао насилно у школи (87.5%), док 7.5% односно 3 ученика мушког пола искрено 

одговара 

да јесте (5% ученика није одговорило). Старији ученици су ,,затворенији“ када је у питању 

њихово неприхватљиво понашање. 
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Реаговање на појаву насиља у школи, највећи проценат ученика оба пола (75%) 

изјављује да пријављује  насиље наставнику или неком другом од одраслих запослених у 

установи, међутим 20% ученика слично попут ученика млађег узраста истиче да се не меша 

јер их се то не тиче.  

 Што се тиче догађаја у школи, од почетка школске године  у којима су ученици били 

потенцијална мета других који им: говоре ружне речи, ударају их, не желе да се друже са 

њима и слично. Поједини ђаци су именовали ученике за које сматрају да су се насилно 

понашали према њима. Циљ није било ,,етикетирање” тих ученика, већ појачати надзор и 

пажњу над децом чија се имена више пута понављају. Девојчице су се пожалиле углавном на 

девојчице, дечаци на друге дечаке, мали је проценат оних мушко-женских негативних 

релација. Појединци су на неким местима писали само име ученика, без презимена, а негде 

нису желели да се изјасне. 

 Ученици су изузетно слабо наводили ученике према којима се насилно понашају или 

су им одговори били недовољно прецизни. Из њихових одговора се не може закључити да су 

били у потпуности искрени.  

              И овде, као и код анализе упитника који је попуњаван од стране млађих ученика, 

имамо сличне недоумице да ли су ученици пажљиво читали питања и на њих искрено 

одговарали, да ли разликују лошу намеру од пријатељске и колики значај придају неким 

догађајима. 

На основу дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја у складу са 

Меморандумом о разумевању који је потписан 07.02.2019. године са организацијом British 

Council, ће током наредне три године реализовати Програм ,,Школе за 21. век”.  

Циљ овог Програма је да подржи развој способности критичког мишљења и вештина 

решавања проблема и програмирања у току редовних и ваннаставних школских активности. 

Програм ће помоћи образовним системима и ученицима омогућити усвајање вештина, које ће 

им сутра обезбедити боље шансе за запошљавање и лични напредак. Овај програм се 

фокусира на учење вештина које послодавци сматрају пожељним: критичко размишљање, 

креативност и тимски рад у проналажењу решења за свакодневне проблеме. У оквиру 

Програма, за све основне школе у Републици Србији предвиђена је:  

- реализација обука за директоре,  

- реализација обука за наставнике и  

- додела микробит (Micro:bit) програмибилних уређаја.  

Такође, предвиђена је и подршка оснивању клубова за програмирање, израда пројеката и 

учешће на завршном сусрету.   

Након наведене обуке директора и наставника школе, циљ са поменуте обуке је детаљније 

представљање запосленима школе Програм, размена идеја и мишљења о најефикаснијим 

начинима његовог спровођења.  

Сходно свему наведено, елементи поменутог пројекта са одређеним активностима и 

задацима, усклађени су са облашћу Наставе и учења. АКТИВНОСТИ СА ПЛАНОМ И 

ЗАДАЦИМА У ОШ''ПРЕДРАГ КОЖИЋ'' ДУБОВАЦ ПРОЈЕКАТ ''ШКОЛА ЗА 21.ВЕК'' 

РАЗВОЈ  КРИТИЧКОГ МИШЉЕЊА И ВЕШТИНА РЕШАВАЊА ПРОБЛЕМА, саставни је 

део Развојног плана установе. 
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    Чланови Стручног актива за развојно планирање 
По одлуци директора школе именовани су чланови Стручног актива за Развојно 
планирање за школску 2019/2020. годину и њега чине: 
 

 Лидија Весели, директор школе 

 Александра Вајић, педагог школе 

 Бранислава Илић, наставник разредне наставе 

 Славка Ивковић, наставник разредне наставе 

 Анита Меза, наставник историје 

 Марија Аћимов, представник Савета родитеља 

 Златко Тилић, представник локалне заједнице члан Школског одбора 

 Адријана Илић, представник ученичког парламента 

 Михајло Чабовић, представник ученичког парламента 

 

3.10 Акциони план Развојног плана установе 

Тим је након анализа у прошлој школској години проценио да је у наредној шк. 

2019/20. години потребно извршити самовредновање следећих кључних области: 

ОБЛАСТ: НАСТАВА И УЧЕЊЕ-ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Циљ 1:  Кључна област 2. НАСТАВА И УЧЕЊЕ (у корелацији са 

појединим стандардима из кључне области  4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА), 

Из угла наставника и осталих запослених, потребно је у наредном периоду радити на 

усавршавању следећих стандарда:  

4.2.1. У школи се организују програми/активности за развијање социјалних вештина (конструктивно 

решавање проблема, ненасилна комуникација...) 

4.2.2. На основу праћења укључености ученика у ваннаставне активности и интересовања ученика, 

школа утврђује понуду ваннаставних активности. 

4.2.4.  Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстиче се професионални развој ученика, 

односно каријерно вођење и саветовање. 

4.3.5. Школа има успостављене механизме за идентификацију ученика са изузетним способностима и 

ствара услове за њихово напредовање (акцелерација, обогаћивање програма). 

Активности 
Носиоци 

Активности 
Динамика 

Критеријум 

успех 

Време 

Евалуације 

Носиоци 

Евалуације 

4.2.1. У школи се 

организују 

програми/активности за 

развијање социјалних 

вештина (конструктивно 

решавање проблема, 

ненасилна комуникација...) 

 

Одељенске 

старешине, 

предметни 

наставници, 

стручна служба, 

родитељи, 

Ученички 

парламент, Тим 

за заштиту 

Током 

године 

Радионице, рад  

ученика на 

пројектима школе, 

ваннаставне 

активности, излети 

На крају 

школске 

године 

Стручна 

служба 

4.2.2. На основу праћења 

укључености ученика у 

ваннаставне активности и 

интересовања ученика, 

Одељенска већа,  

предметни 

наставници, 

стручна служба, 

Током 

године 

Сачињен план рада 

ваннаставних 

активности, секција 

На крају 

школске 

године 

Предметн 

наставниц 

водитељи 

ваннаставни

х 
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школа утврђује понуду 

ваннаставних активности. 

 

родитељи, 

Ученички 

парламент 

активности, 

Стручна 

служба 

4.2.4.  Кроз наставни рад и 

ваннаставне активности 

подстиче се професионални 

развој ученика, односно 

каријерно вођење и 

саветовање. 

 

Одељенска већа,  

предметни 

наставници, 

стручна служба, 

родитељи, 

Ученички 

парламент 

Током 

године 

Педагошке свеске 

наставника 

На крају 

школске 

године 

Предметн 

наставниц 

водитељи 

ваннаставни

х активност 

Одељенска 

већа, 

Стручна 

служба 

4.3.5. Школа има 

успостављене механизме за 

идентификацију ученика са 

изузетним способностима и 

ствара услове за њихово 

напредовање (акцелерација, 

обогаћивање програма). 

 

Предметни 

наставници, 

стручна служба 

Током 

године 

Листа ученика, 

постигнућа ученика, 

успех на тесту  

На крају 

школске 

године 

Стручна 

служба 

Идентификација даровитих 

ученика 

Предметни 

наставници, 

стручна служба 

Током 

године 

Листа ученика, 

постигнућа ученика, 

успех на тесту 

интелигенције 

На крају 

школске 

године 

Стручна 

служба 

Сачињавање плана рада са 

даровитим ученицима-

ИОП3 

Предметни 

наставници, 

стручна служба 

Током 

године 
Сачињен план рада 

На крају 

школске 

године 

Стручна 

служба 

Сарадња са родит. даровит. 

ученика у циљу промов. 

плана рада са њима 

Предметни 

наставници, 

стручна служба 

Током 

године 

Записници са 

разговора са 

родитељима 

На крају 

школске 

године 

Стручна 

служба 

Припрема даровитих 

ученика за такмичења на 

свим нивоима 

Предметни 

наставници 

Током 

године 

Успеси ученика на 

такмичењима 

На крају 

школске 

године 

Стручна 

служба 

Промовисање успеха 

даровитих ученика на сајту 

школе и огласним таблама 

школе 

Тим за школски 

сајт 

Током 

године 

Прилози на 

школском сајту 

На крају 

године 

Тим за 

школски 

сајт 

 

Из угла ученика од 3. до 8. разреда, потребно је у наредном периоду радити на 
усавршавању следећих стандарда:  

4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима у 
учењу: 

- Успешни и мање успешни ученици добијају различите задатке 
(индивидуализација, ИОП); 

- На часу могу да радим онолико брзо колико желим. 
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4.1.5. У пружању подршке ученицима школа предузима различите 
активности у сарадњи са релевантним институцијама и појединцима: 

- Школа помаже ученицима који су слабијег материјалног стања. 

4.2.2. На основу праћења укључености ученика у ваннаставне активности и 
интересовања ученика, школа утврђује понуду ваннаставних активности: 

- Укључен/а сам у бар једну ваннаставну активност (секцију) у школи. 

4.2.3. У школи се промовишу здрави стилови живота, права детета, заштита 
човекове околине и одрживи развој: 

- У школи нас уче о здравим стиловима живота (како да се хранимо здраво, да 
вежбамо и сл). 

4.2.4. Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстиче се 
професионални развој ученика, односно каријерно вођење и саветовање. Овај 
стандард смо испитивали анкетирањем ученика седмог и осмог разреда који су 
обухваћени програмом професионалне оријентације. 

- У школи могу добити савет у вези избора средње школе/занимања; 

- Задовољан/на сам саветовањем наставника/педагога у вези избора средње 
школе и занимања; 

- У школи су нам на располагању информативни материјали у вези избора 
средње школе и занимања; 

- Наставници/педагог ми помажу да проценим сопствене способности и знања 
за даљи наставак образовања у средњој школи; 

- Информације у вези са избором средње школе/занимања које добијамо у 
школи су прецизне и јасне. 

4.3.4. У школи се организују компензаторни програми/активности за 
подршку учењу за ученике из осетљивих група: 

- У школи се ученицима којима је то потребно организују следеће активности: 
бесплатна ужина, бесплатни уџбеници, рад по ИОП-у, добијање новогодишњих 
пакетића, упис ученика у средњу школу под повољнијим условима итд. 

ОБЛАСТ: ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 

Циљ 1: Кључна област 3. ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА  

Ову област је потребно анализирати сваке школске године 

Активности 
Носиоци 

Активности 
Динамика 

Критеријум 

успех 

Време 

Евалуације 

Носиоци 

Евалуације 

Уједначавање критеријума 

оцењивања 
Активи 

На 

почетку 

године 

Записини

ци са 

сатанака 

На крају 

године 
Активи 
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Сарадња са Саветом родитеља 

ради изналажења ефикасних мера 

за постизање бољег успеха на 

завршном испиту 

Директор, 

стручна 

служба 

Током 

године 

Записини

ци са 

сатанака 

На крају 

године 

Директо

р, 

стручна 

служба 

Сарадња са Ученичким 

парламентом ради изналажења 

ефикасних мера за постизање 

бољег успеха на завршном 

испиту 

Директор, 

стручна 

служба 

Током 

године 

Записини

ци са 

сатанака 

На крају 

године 

Директо

р, 

стручна 

служба 

Сарадња са Наставничким већем 

ради изналажења ефикасних мера 

за постизање бољег успеха на 

завршном испиту 

Директор, 

стручна 

служба 

Током 

године 

Записини

ци са 

сатанака 

На крају 

године 

Директо

р, 

стручна 

служба 

 

ОБЛАСТ: ЕТОС  

1. Циљ анализом у шк. 2017/18. године, пожељно је поновити самовредновање ове 

кључне области у шк.2019/20.години, нарочито због анализе стања безбедности 

ученика у школи. 

Активности 
Носиоци 

Активности 
Динамика 

Критеријум 

успех 

Време 

Евалуације 

Носиоци 

Евалуације 

Анализирати која су безбедна 

места у школи 
Активи 

На 

почетку 

године 

Записини

ци са 

сатанака 

Током 

године 
Активи 

Спровођење превентивних 

активности везане за сигурност и 

безбедност ученика у школи 

Наставници, 

Директор, 

стручна 

служба 

Током 

године 

Записини

ци са 

сатанака 

Током 

године 

Наставн

ици, 

Директо

р, 

стручна 

служба 

Анализа реаговања школе на 

новонастале проблеме везане за 

сигурност и безбедност ученика у 

школи  

Наставници, 

Директор, 

стручна 

служба 

Током 

године 

Записини

ци са 

сатанака 

Током  

године 

Наставн

ици, 

Директо

р, 

стручна 

служба 

Сарадња између одељенских 

старешина и родитеља у праћењу 

понашања ученика 

Одељенске 

старешине, 

родитељи, 

наставници, 

Директор, 

стручна 

служба 

Током 

године 

Записини

ци са 

сатанака 

Током 

године 

Наставн

ици, 

Директо

р, 

стручна 

служба 
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Анализа родитеља на 

отвореношћу у разговору са 

својом децом 

Родитељи, 

одељенске 

старешине, 

ученици 

Током 

године 

Записини

ци са 

сатанака 

Током 

године 

Родитељ

и, 

наставни

ци, 

Директо

р, 

стручна 

служба 

Места у школи која су 

безбедна/мање безбедна 

Родитељи, 

запослени у 

школи, 

ученици 

Током 

године 

Записини

ци са 

сатанака 

Током 

године 

Родитељ

и, 

ученици, 

наставни

ци, 

Директо

р, 

стручна 

служба 

Анализа насиља у школи, облици 

и врсте насилног понашања 

Родитељи, 

запослени у 

школи, 

ученици 

Током 

године 

Записини

ци са 

сатанака 

Током 

године 

Родитељ

и, 

ученици, 

наставни

ци, 

Директо

р, 

стручна 

служба 

Предлози ученика, родитеља, 

наставника ради смањења насиља 

у школи 

Родитељи, 

запослени у 

школи, 

ученици 

Током 

године 

Записини

ци са 

сатанака 

Током 

године 

Родитељ

и, 

ученици, 

наставни

ци, 

Директо

р, 

стручна 

служба 

 

 

                    

                                                                                                 Тим развојног плана установе 
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Свако од запослених је на основу доле наведених стандарда примењивао одређене облике, методе 
рада као и наставна средства ради побољшања и подизања квалитета свог рада у образовно-
васпитном процесу.  

На почетку школске године иницијално тестирање.Вредновање сваког ученик појединачно што значи 
на крају часа петоминутна провера,на крају наставне теме контролни задатак. Често давање повратне 
информације ученицима о њиховом квалитету рада, о њиховој успешности, стварање подстицајне 
атмосфере.То значи да у комуникацији преовлађују позитивне поруке којима се ученици мотивишу за 
учење. Редовно извештавање о постигнућима путем родитељских састанака на крају квартала, 
полугодишта, школске године. Омогућавање ученицима да учествују у процесу 
самооцењивања.Вршњачко вредновање.Наставни садржаји се тематски планирају,колико је то могуће 
и међусобно повезују. 

Рад на часу, учење ученике да разликују битно од небитног и подстицати их на активно стицање знања 
путем открића и решавања проблема.Упућивање и подстицање ученика да користе додатне 
материјале (енциклопедије,часописе, књиге, интернет,ТВ). Ученици на часу резимирају 
научено,примењивање различитих наставних облика, метода, техника. 

ОБЛИК РАДА: индивидуални, фронтални, у пару, групни, диференцирани, индивидуализовани , 
програмирано и полупрограмирано учење  

МЕТОДЕ РАДА: монолошка, дијалошка,писаних радова, разговор, интерактивна, кооперативна, 
демонстративна дискусија, рад на тексту, цртање, вербална, учење путем откривања,учење путем 
решавања проблема,показивања, практичног рада, телесно-кинестетички мапа умова 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: рачунаљка, текстови, радни листићи, интернет, ППТ преезнтације, колаж папир, 
лењир)  

2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан. 

2.5.1. Наставник/инструктор практичне наставе и ученици се међусобно уважавају, 
наставник/инструктор практичне наставе подстиче ученике на међусобно уважавање и на 
конструктиван начин успоставља и одржава дисциплину у складу са договореним правилима. 

2.5.2. Наставник користи разноврсне поступке за мотивисање ученика уважавајући њихове 
различитости и претходна постигнућа. 

2.5.3. Наставник подстиче интелектуалну радозналост и слободно изношење мишљења. 

2.5.4. Ученик има могућност избора у вези са начином обраде теме, обликом рада или 
материјала. 

2.5.5. Наставник показује поверење у могућности ученика и има позитивна очекивања у 
погледу успеха. 

Начин остваривања/носиоци активности:одељењски старешина,предметни наставници 

-структуира и повезује делове часа 

-Користи време на часу 

-успоставља и одржава дисциплину  

-користи постојећа наставна средства 

-усмерава интеракцију међу ученицима у функцији учења 

-проверава да ли су постигнути циљеви часа 
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-показује поштовање према ученицима 

-испољаваемпатију према ученицима 

-адекватно реагује на међусобно неуважавање ученика  

-користи различите поступке за мотивисање ученика 

-даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују 

Информације, упутства и питања наставника су добро осмишљена, прецизно формулиса на и не 
двосмислена.Руковођење планираним циљевима и задацима.Да су наставне методе и облици рада 
усклађени са циљевима часа, наставним садржајима,узрасно-развојним карактеристикама ученика. 
Ученици се охрабрују да слободно износе своја мишљења и запажања. Подстиче се солидарност и 
одговорност у групном раду као и то да ученици заједнички траже нова решења задатака. Подстицање 
ученика да примене научено у свакодневном животу подршку ученицима да самостално решавају 
диференциране задатке. Наставник показује поштовање према ученицима.Испољава емпатију према 
ученицима,коришћење  различитих  поступака за мотивисање ученика.Презентовање градива на 
занимљив начин,градиво објашњавати и више пута, подстицати ученике да постављају питања и 
износе властито мишљење. Наставник  даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују и 
коментаришу у вези са предметом учења на часу.Захтеви примерени способностима 
ученика.коришћење материјала који привлаче пажњу и повећавају радозналост ученика.Јасно 
дефинисање задатака који се постављају ученицима.Ученике похвалити, коментарисати оцену, 
указујемо на грешке које би требало исправити и подстичемо их на самопроцену свог рада.Сталним 
подстицањем ученика и начином рада наставника мотивишемо ученике на учење. 

ОБЛИК РАДА: индивидуални, фронтални, у пару, групни, диференцирани, индивидуализовани , 
програмирано и полупрограмирано учење  

МЕТОДЕ РАДА: монолошка, дијалошка,писаних радова, разговор, интерактивна, кооперативна, 
демонстративна дискусија, рад на тексту, цртање, вербална, учење путем откривања,учење путем 
решавања проблема, показивања, практичног рада. 

Иновативне методе оцењивања :вршњачко вредновање, Петоминутне провере на крају часа, 
самопроцена, Ученички радови: плакат, карта, и др. 

Иновативне методе наставе: -интерактивна,Тимска ,амбијентална,Пројектна 
настава,полупрограмирана 

Иновативне методе учења: -кооперативна,интерактивна метода различитих нивоа ,интерактивно 
учење  у пару, интерактивно учење у проблемској настави, дискусија у малим групама, интерактивно 
учење у компјутерској настави ,читањем и писањем до критичког мишљења 

НАСТАВНА СРЕДСТВА:словарица ( разредна и индивидуална), моја азбука, текстови, радни листићи, 
интернет, ППТ преезнтације, књиге, часописи, енциклопедије,) рачунаљка, текстови, радни листићи, 
интернет, ППТ презентације, колаж папир, лењир), математички полигон,и др. 

Физичко васпитње 

интерактивна метода наставе, метода демонстрације и живе речи,спортска такмичења,као и спортске 

игре. 

Математика 5-8. разред 

Иновативне методе наставе и учења: илустративно-демонстративна, диференцирана  настава, учење 

путем открића, проблемска настава, интерактивна настава, тимска настава, активно учење, 

индивидуализована настава, игре у настави, такмичење, пројектна настава. 
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Иновативне методе оцењивања:  Провера постигнућа ученика путем  наставних листића и 

петнаестоминутних провера, самоевалуација, креативност и активност ученика на часу,  израда 

домаћих задатака, писмени радови, контролне вежбе, контролне вежбе за ученике који слабије 

напредују са коришћењем уџбеника,  задавање задатака по нивоима, заинтересованост за предмет. 

Географија 

иновативне методе: интерактивна, диференцирана, пројектна настава 

иновативне методе оцењивања: контролни рад, усмено оцињивање, групни рад, рад у пару, активност 

на часу, сналажење на карти, израда домаћих задатака 

Биологија 

БИОЛОГИЈА АКТИВНОСТИ 

ПРИМЕНА 

ИНОВАТИВНИХ 

МЕТОДА НАСТАВЕ, 

УЧЕЊА И 

ОЦЕЊИВАЊА 

 

 

- примена диференцираних задатака 

- рад у пару 

-  или групи 

-  интерактивне методе 

- примена проблем задатака 

- индивидуализована настава 

- истраживачки рад ученика 

-  употреба рачунара и видео бима за ПП презентације наставника и ученика 

- игре у настави 

- коришћење интернета  

- дискусија 

- дебата 

-  рад на пројекту 

- експеримент 

- праћење постигнућа ученика путем  наставних листића 

- ученици сами вреднују свој рад(индивидуално или у пару) 

- праћење активности ученика на часу и израде домаћих задатака 

- процена помоћу игара(квиз,пантомима,асоцијације)и израде ученичких 

презентација и пројеката, као и задатака по нивоима 

-   
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Ликовна култура 

Иновативне методе наставе и учења и оцењивања у оквиру предмета ликовна култура које се 

примењују  

-Употреба рачунара и видео бима за пп презентације наставника и ученика. 

-Употреба мултимедије на часу-интернета(нпр.визуелно представљање репродукција уметничких 

дела,ликовних уметника и музеја ). 

-Кроз свакодневне активности ученици се оцењују описно,вреднује се креативност,труд,шта ученик 

зна,разуме и примењује.                                                                     

Музичкa култура 

-Употреба мултимедије на часу (интернета, аудио-визуелно представљање музичких инструмената, 

оркестара кроз концерте, вокалне представе...), игре у настави, пројектна настава... 

-Употреба рачунара и видео бима за пп презентације наставника и ученика. 

-Оцењује се креативност и активност ученика на часу, задавање задатака по нивоима, 

заинтересованост за предмет 

Техника и технологија  

-Иновативне методе наставе и учења: илустративно-демонстративна, учење путем открића, 

проблемска настава, интерактивна настава, тимска настава, активно учење, индивидуализована 

настава, такмичење, пројектна настава. 

-Иновативне методе оцењивања:  Провера постигнућа ученика путем  самоевалуација, креативност и 

активност ученика на часу,  задавање задатака по нивоима, заинтересованост за предмет. 

-Употреба рачунара и видео бима за пп презентације наставника и ученика,   

Техничко и информатичко образовање 

-Иновативне методе наставе и учења: илустративно-демонстративна, учење путем открића, 

проблемска настава, интерактивна настава, тимска настава, активно учење, индивидуализована 

настава, такмичење, пројектна настава. 

-Иновативне методе оцењивања:  Провера постигнућа ученика путем  самоевалуација, креативност и 

активност ученика на часу,  задавање задатака по нивоима, заинтересованост за предмет. 

-Употреба рачунара и видео бима за пп презентације наставника и ученика,   

Историја 

Иновативне методе наставе које се примењују су: метод програмиране наставе, тематско-групно 

истраживање,појмовно структирисање, засновано на принципима усвајања основних историјских 

појмова и визуелној организацији веза у градиву у облику појмовних мапа,оријентисање у 

историјском времену и простору остварује се израдом и читањем временских ленти, историјских 

карата, тематских и хронолошких табела. Такође је стављен акценат да ученици током часа буду 

носиоци активности. 

 Иновативне методе учења које се примењују су: Проблемско-откривајуће учење, интерактивно и 

кооперативно учење, примена савремених средстава у настави, израда пројекта,предузетништво. 
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Физика 

Иновативне методе  - употреба интернета у настави физике 

Информатика 

ЗАДАТАК 
Активности* (тема, разговори, сарадња и учешће на заједничким акцијама, 

манифестацијама, родитељски састанци,...) 

ПРИМЕНА 

ИНОВАТИВНИХ 

МЕТОДА НАСТАВЕ, 

УЧЕЊА И 

ОЦЕЊИВАЊА 

 

- Информатика и рачунарство: 

-  индивидуализовани приступ ученицима 

- примена диференцираних задатака 

- примена интерактивних метода 

- индивидаулан рад ученика праћен менторским радом наставника 

- коришћење филма у настави 

- примена проблем задатака 

- истраживачк рад ученика 

- коришћење веб алата у функцији учења 

- примена информационо комуникацијских метода у настави 

- програмнирана настава, рад на програмираним материјалима 

- коришћење интернета у циљу остваривања образовно-васпитних задатака 

- дискусија 

- дебата 

- осмишљавање пројеката; рад на пројекту 

- експеримент 

 

Српски јзик 

РАЗРЕД:ПЕТИ РАЗРЕД 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ ИНОВАТИВНЕ МЕТОДЕ 

НАСТАВЕ 

ИНОВАТИВНЕ МЕТОДЕ 

УЧЕЊА 

ИНОВАТИВНЕ МЕТОДЕ 

ОЦЕЊИВАЊА 

 

Српски језик 

Рад у групама према 

афинитетима,Рад у 

пару;Интерактивна 

настава,Метода 

коцке,Метода желим 

дазнам,Индивидуализ

Kористити визуелни стил 

учења помоћу Power Poinт 

презентације, плаката или 

другог писаног материјала, 

Подстицати ученике на 

дискусију и изношење идеја, 

Језичка интеракција, рад 

на тексту, рад на 

задацима;тест;Писмени 

задатакИзлагање и 

представљање свог 
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ација свих учесника 

наставе 

 

Усмеравати ученике да 

хватају белешке- тактилни 

стил учења.Метода учења 

откривањем; Драматизација; 

Језичке игре; Израда 

пројекта. 

рада-  

 

РАЗРЕД:ШЕСТИ  РАЗРЕД 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТ 

ИНОВАТИВНЕ 

МЕТОДЕ НАСТАВЕ 

ИНОВАТИВНЕ МЕТОДЕ УЧЕЊА ИНОВАТИВНЕ МЕТОДЕ 

ОЦЕЊИВАЊА 

Српски језик 

 

Рад у групама према 

афинитетима.Рад у 

пару.Интерактивна 

настава-Метода 

коцке,Решавање 

проблема,Рад на 

тексту,Индивидуализ

ација свих учесника 

наставе 

Kористити визуелни стил учења 

помоћу Power Poinт 

презентације, плаката или 

другог писаног материјала, 

Подстицати ученике на 

дискусију и изношење идеја, 

Усмеравати ученике да хватају 

белешке- тактилни стил 

учења.Метода учења 

откривањем; Инсерт 

метода;Драматизација;Језичке 

игре; Израда пројекта. 

Језичка интеракција, рад на 

тексту, рад на задацима; 

тест;Писмени 

задатакИзлагање и 

представљање свог рада. 

 

РАЗРЕД: СЕДМИ  РАЗРЕД 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТ 

ИНОВАТИВНЕ 

МЕТОДЕ НАСТАВЕ 

ИНОВАТИВНЕ МЕТОДЕ УЧЕЊА ИНОВАТИВНЕ МЕТОДЕ 

ОЦЕЊИВАЊА 

Српски језик 

 

Рад у групама према 

афинитетима;Рад у 

пару,Интерактивна 

настава, Метода 

коцке;Рад на 

тексту.Индивидуализ

ација свих учесника 

наставе 

 

Kористити визуелни стил учења 

помоћу Power Poinт 

презентације, плаката или 

другог писаног материјала, 

Подстицати ученике на 

дискусију и изношење идеја, 

Усмеравати ученике да хватају 

белешке- тактилни стил 

учења.Метода учења 

откривањем; Инсерт 

метода;Драматизација;Језичке 

игре; Израда пројекта. 

Језичка интеракција, рад на 

тексту, рад на задацима;, 

тест;Писмени 

задатакИзлагање и 

представљање свог рада. 
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РАЗРЕД: ОСМИ  РАЗРЕД 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТ 

ИНОВАТИВНЕ МЕТОДЕ 

НАСТАВЕ 

ИНОВАТИВНЕ МЕТОДЕ УЧЕЊА ИНОВАТИВНЕ МЕТОДЕ 

ОЦЕЊИВАЊА 

Српски језик 

 

Рад у групама према 

афинитетима ,Рад у пару 

Интерактивна настава, 

Метода коцке,Играње 

улога. 

Индивидуализација свих 

учесника наставе 

 

Kористити визуелни стил учења 

помоћу Power Poinт 

презентације, плаката или 

другог писаног материјала, 

Подстицати ученике на 

дискусију и изношење идеја,  

Усмеравати ученике да хватају 

белешке- тактилни стил 

учења.Метода учења 

откривањем; Инсерт 

метода;Драматизација; 

Језичке игре; Израда пројекта. 

Језичка интеракција, 

рад на задацима; тест; 

Писмени задатак 

Излагање и 

представљање свог 

рада. 

Енглески језик 

Наставни 

предмет 

Иновативне методе наставе Иновативне методе 

учења 

Иновативне методе 

оцењивања 

Енглески језик 5 

раз. 

Интерактивна настава- 

језичка интеракција, 

хуманистички приступ, 

индивидуализација свих учесника 

наставе,пројектна настава, настава 

оријентисана ка исходима учења. 

кооперативна метода, 

инсерт метода, 

примена савремених 

средстава у настави, 

израда пројекта, 

драматизација, језичке 

игре, израда пројека 

језичка интеракција, 

рад на тексту, рад на 

задацима,  анализа 

постигнућа ученика, 

вршњачко 

вредновање, 

самопроцена, тест, 

писмени 

задатак,пројекат 

Наставни 

предмет 

Иновативне методе наставе Иновативне методе 

учења 

Иновативне методе 

оцењивања 

Енглески 

језик 6 раз. 

Интерактивна настава- 

језичка интеракција, 

хуманистички 

приступ,индивидуализација 

свих учесника наставе, 

пројектна настава, настава 

оријентисана ка исходима 

учења. 

кооперативна метода, 

инсерт метода, примена 

савремених средстава у 

настави, израда 

пројекта, 

драматизација, језичке 

игре 

језичка интеракција, рад на 

тексту, рад на задацима,  

анализа постигнућа ученика, 

вршњачко вредновање, 

самопроцена, тест, писмени 

задатак 
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Наставни 

предмет 

Иновативне методе наставе Иновативне методе 

учења 

Иновативне методе 

оцењивања 

Енглески 

језик 7 раз. 

Интерактивна настава- 

језичка 

интеракција,хуманистички 

приступ, 

индивидуализација свих 

учесника наставе 

кооперативна метода, 

инсерт метода, примена 

савремених средстава у 

настави, израда пројекта, 

драматизација, језичке 

игре 

језичка интеракција, рад на 

тексту, рад на задацима,  

анализа постигнућа ученика, 

вршњачко вредновање, 

самопроцена, тест, писмени 

задатак 

 

Наставни 

предмет 

Иновативне 

методе наставе 

Иновативне методе учења Иновативне методе оцењивања 

Енглески 

језик 8 раз. 

Интерактивна 

настава- 

језичка 

интеракција, 

хуманистички 

приступ, 

индивидуализација 

свих учесника 

наставе 

кооперативна метода, 

инсерт метода, примена 

савремених средстава у 

настави, израда пројекта, 

драматизација, језичке 

игре 

језичка интеракција, рад на тексту, рад 

на задацима,  анализа постигнућа 

ученика, вршњачко вредновање, 

самопроцена, тест, писмени задатак 

 

Хемија 

ПРЕДМЕТ: ХЕМИЈА РАЗРЕД: СЕДМИ РАЗРЕД 

ТЕМЕ ИНОВАТИВНЕ МЕТОДЕ 

НАСТАВЕ 

ИНОВАТИВНЕ МЕТОДЕ 

УЧЕЊА 

ИНОВАТИВНЕ МЕТОДЕ 

ОЦЕЊИВАЊА 

Хемија и њен значај 

 

Рад у групама према 

афинитетима;Пројектн

а 

настава;Интерактивна 

настава;Индивидуализ

ација свих учесника 

наставе; 

демонстрациона 

метода  показивања и 

илустровања; 

практичан рад 

(лабараторија, оглед). 

Kористити визуелни стил 

учења, пројектни задатак; 

Усмеравати ученике да 

хватају белешке- тактилни 

стил учења.Метода учења 

откривањем; Инсерт метода; 

 

Језичка интеракција, рад 

на задацима;Вршњачко 

вредновање, практична 

провера знања   
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Основни хемијски 

појмови 

 Рад у групама према 

афинитетима; 

Пројектна настава; 

Интерактивна настава; 

Учење засновано на 

проблему;Индивидуал

изација свих учесника 

наставе, практичан 

рад, лабараторија, 

оглед. 

Kористити визуелни стил 

учења ; Усмеравати ученике 

да хватају белешке- тактилни 

стил учења.Метода учења 

откривањем; Инсерт метода; 

 Израда пројекта; учење 

путем решавања проблема, 

учење по моделу путем 

посматрања. 

 

Радназадацима;Вршњач

ко 

вредновање,самопроцен

а, тест;домаћи  задатак; 

састављање таблице 

периодног система. 

 

 

Структура супстанце 

 

Рад у групама према 

афинитетима; 

Пројектна настава; 

Интерактивна настава; 

Учење засновано на 

проблему;Индивидуал

изација свих учесника 

наставе, практичан 

рад, лабараторија, 

оглед, коришћење 

интернета. 

Kористити визуелни стил 

учења ; Усмеравати ученике 

да хватају белешке- тактилни 

стил учења.Метода учења 

откривањем; Инсерт метода; 

 Израда пројекта; учење 

путем решавања проблема, 

учење по моделу путем 

посматрања, дискусија 

 

Рад на тексту, рад на 

задацима;Вршњачко 

вредновање,самопроцен

а, тест; домаћи задатак; 

 

Хомогене смеше- 

раствори 

 

Рад у групама према 

афинитетима; 

Пројектна настава; 

Интерактивна настава; 

Учење засновано на 

проблему;Индивидуал

изација свих учесника 

наставе, практичан 

рад, лабараторија, 

оглед, коришћење 

интернета. 

Kористити визуелни стил 

учења ; Усмеравати ученике 

да хватају белешке- тактилни 

стил учења.Метода учења 

откривањем; Инсерт метода; 

 Израда пројекта; учење 

путем решавања проблема, 

учење по моделу путем 

посматрања, дискусија 

 

Рад на тексту, рад на 

задацима;Вршњачко 

вредновање,самопроцен

а, тест;домаћи  задатак; 

рад са моделима; 

припрмање раствора. 

 

Хемијске реакције и 

израчунавање 

 

Рад у групама према 

афинитетима; 

Пројектна настава; 

Интерактивна настава; 

Учење засновано на 

проблему;Индивидуал

Kористити визуелни стил 

учења ; Усмеравати ученике 

да хватају белешке- тактилни 

стил учења.Метода учења 

откривањем; Инсерт метода; 

 Израда пројекта; учење 

путем решавања проблема, 

Језичка интеракција, рад 

на тексту, рад на 

задацима;Вршњачко 

вредновање,самопроцен

а, тест;домаћи  задатак; 

рад са моделима; 

годишњи тест. 
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изација свих учесника 

наставе, практичан 

рад, лабараторија, 

оглед, рад са 

моделима 

учење по моделу путем 

посматрања, дискусија 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: ХЕМИЈА РАЗРЕД: ОСМИ РАЗРЕД 

ТЕМЕ ИНОВАТИВНЕ МЕТОДЕ 

НАСТАВЕ 

ИНОВАТИВНЕ МЕТОДЕ 

УЧЕЊА 

ИНОВАТИВНЕ МЕТОДЕ 

ОЦЕЊИВАЊА 

Неметали, 

оксиди 

неметала, 

киселине 

Рад у групама према 

афинитетима; 

Пројектна настава; 

Интерактивна настава; 

Учење засновано на 

проблему; 

Индивидуализација 

свих учесника наставе, 

практичан рад, вежба, 

оглед, коришћење 

интернета. 

Kористити визуелни стил 

учења ; Усмеравати 

ученике да хватају 

белешке- тактилни стил 

учења.Метода учења 

откривањем; Инсерт 

метода; 

 Израда пројекта; учење 

путем решавања 

проблема, учење по 

моделу путем 

посматрања, дискусија, 

презентација. 

 

Рад на тексту, рад на 

задацима;Вршњачко 

вредновање,самопроцена, 

тест;домаћи  задатак. 

 

Метали, оксиди 

метала, 

хидроксиди 

(базе) 

 

 

Рад у групама према 

афинитетима; 

Пројектна настава; 

Интерактивна настава; 

Учење засновано на 

проблему; 

Индивидуализација 

свих учесника наставе, 

практичан рад, вежба, 

оглед, коришћење 

интернета 

Kористити визуелни стил 

учења ; Усмеравати 

ученике да хватају 

белешке- тактилни стил 

учења.Метода учења 

откривањем; Инсерт 

метода; 

 Израда пројекта; учење 

путем решавања 

проблема, учење по 

моделу путем 

посматрања, дискусија. 

 

Рад на тексту, рад на 

задацима;Вршњачко 

вредновање,самопроцена, 

тест;домаћи  задатак. 

 

Соли 

 

Рад у групама према 

афинитетима; 

Пројектна настава; 

Kористити визуелни стил 

учења ; Усмеравати 

ученике да хватају 

белешке- тактилни стил 

учења.Метода учења 

Рад на тексту, рад на 

задацима;Вршњачко 

вредновање,самопроцена, 

домаћи  задатак. 
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Интерактивна настава; 

Учење засновано на 

проблему; 

Индивидуализација 

свих учесника наставе, 

практичан рад, вежба, 

оглед, коришћење 

интернета. 

откривањем; Инсерт 

метода; 

 Израда пројекта; учење 

путем решавања 

проблема, учење по 

моделу путем 

посматрања, дискусија. 

 

 

 

 

Електролитичка 

дисоцијација 

киселина, база и 

соли 

Рад у групама према 

афинитетима; 

Пројектна настава; 

Интерактивна настава; 

Учење засновано на 

проблему; 

Индивидуализација 

свих учесника наставе, 

практичан рад, вежба, 

оглед. 

Kористити визуелни стил 

учења ; Усмеравати 

ученике да хватају 

белешке- тактилни стил 

учења.Метода учења 

откривањем; Инсерт 

метода; 

 Израда пројектних 

задатака; учење по 

моделу путем 

посматрања, дискусија. 

Рад на тексту, рад на 

задацима;Вршњачко 

вредновање,самопроцена, 

домаћи  задатак. 

 

Увод у органску 

хемију 

Дијалошка метода, 

демонстрациона 

метода. 

Пројектни задатак, 

дискусија. 

Језичка интеракција. 

 

 

Угљоводоници 

 

Рад у групама према 

афинитетима; 

Пројектна настава; 

Интерактивна настава; 

Учење засновано на 

проблему; 

Индивидуализација 

свих учесника наставе, 

практичан рад, вежба, 

оглед. 

 

Kористити визуелни стил 

учења ; Усмеравати 

ученике да хватају 

белешке- тактилни стил 

учења.Метода учења 

откривањем; Инсерт 

метода; 

 Израда пројектних 

задатака; учење по 

моделу путем 

посматрања, дискусија. 

 

Рад на тексту, рад на 

задацима;Вршњачко 

вредновање,самопроцена, 

домаћи  задатак. 

 

Органска 

једињења са 

кисеoником 

 

Рад у групама према 

афинитетима; 

Пројектна настава; 

Интерактивна настава; 

Kористити визуелни стил 

учења ; Усмеравати 

ученике да хватају 

белешке- тактилни стил 

учења.Метода учења 

откривањем; Инсерт 

Рад на тексту, рад на 

задацима;Вршњачко 

вредновање,самопроцена, 

домаћи  задатак. 
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Учење засновано на 

проблему; 

Индивидуализација 

свих учесника наставе, 

практичан рад, вежба, 

оглед. 

метода; 

 Израда пројектних 

задатака; учење по 

моделу путем 

посматрања, дискусија. 

Биолошки важна 

органска 

једињења 

Рад у групама према 

афинитетима; 

Пројектна настава; 

Интерактивна настава; 

Учење засновано на 

проблему; 

Индивидуализација 

свих учесника наставе, 

практичан рад, вежба, 

оглед, презентација. 

Kористити визуелни стил 

учења ; Усмеравати 

ученике да хватају 

белешке- тактилни стил 

учења.Метода учења 

откривањем; Инсерт 

метода; 

 Израда пројектних 

задатака; учење по 

моделу путем 

посматрања, дискусија, 

употреба интернета. 

 

Језичка интеракција, рад 

на тексту, рад на 

задацима;Вршњачко 

вредновање,самопроцена, 

домаћи  задатак. 

 

Хемија животне 

средине 

 

Пројектна настава; 

Интерактивна настава; 

Индивидуализација 

свих учесника наставе, 

презентација. 

Kористити визуелни стил 

учења ;учење по моделу 

путем посматрања, 

дискусија, употреба 

интернета. 

 

Језичка интеракција, рад 

на тексту. 

 

       Рад са родитељима ученика кроз Програм сарадње са породицом 

Дани отворених врата 

Дан за сарадњу са родитељима реализовао се и кроз дане отворених врата за оне који желе да посете 

неке чесове. План посете био је следећи: прва недеља-понедељак, друга недеља-уторак, трећа 

недеља- среда, четврта недеља- четвртак... 

 Континуирано праћење похађања наставе ученика из осетљивих група, организовање 
хуманитарних акција и укључивање релевантних институција 

 Хуманитарне акције 

1.разред 

 

Акција „ Друг-другу“ у оквиру Дечје недеље и прилог за децу 

дистрофичаре,помоћ стаарим лицима 

2.разред 

 

Акција „ Друг-другу“ у оквиру Дечје недеље и прилог за децу 

дистрофичаре 
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3.разред 

 

Акција „ Друг-другу“ у оквиру Дечје недеље и прилог за децу 

дистрофичаре 

4.разред 

 

Акција „ Друг-другу“ у оквиру Дечје недеље и прилог за децу 

дистрофичаре 

5.разред Акција „ Друг-другу“ у оквиру Дечје недеље и прилог за децу 

дистрофичаре 

6.разред Акција „ Друг-другу“ у оквиру Дечје недеље и прилог за децу 

дистрофичаре 

7.разред Акција „ Друг-другу“ у оквиру Дечје недеље и прилог за децу 

дистрофичаре 

8.разред Акција „ Друг-другу“ у оквиру Дечје недеље и прилог за децу 

дистрофичаре 

 

Центар за социјални рад и општина Ковин организовале су поделу школског прибора 

за ученике тешких материјалних могућности.  

 Праћење редовности у похађању наставе 

Редовно се прати од стране одељенских старешина посећеност настави и реагује  на 

нередовно похађање наставе. 

 Реализација предавања и радионица за превенцију социјално непожељних облика 
понашања (злоупотреба психоактивних супстанци, насиље, малолетничка деликвенција...) 

 Радионице и предавања- злоупотреба 

психоактивних супстанци, насиље, 

малолетничка деликвенција 

Реализатори 

1.Разред Радионица УНИЦЕФ-а,,Шта је све 

насиље“Радионица УНИЦЕФ-а,,Како 

реагујемо на насиље“ ,Радионица дигитално 

насиље интернет и како се заштитит 

Учитељица 

2.разред 

 

Превенција дигиталног насиља;радионица 

,,Друштвене мреже-   могућности и ризици“ 

Како се заштити од дигиталног насиља 

Учитељица 

3.разред 

 

Превенција дигиталног насиља;радионица 

,,Друштвене мреже-   могућности и ризици“ 

Како се заштити од дигиталног насиља 

Учитељица 

4.разред 

 

Дигитално насиље  

„ Друштвене мреже- могућности и ризици“ 

„ Мере заштите на друштвеним мрежама“ 

Учитељица 
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Од 5-6.разреда 

1. АНКЕТА „ Да ли има насиља у школи“  
Одељенске старешине, 

педагог, родитељи 

2. У сусрет васкршњим празницима 
Одељенске старешине, 

предметни наставници 

3. 
На ЧОС-у је разговарано о међувршњачком 

насиљу, понашању младих 

Одељенске старешине, 

педагог, родитељи 

4. Дигитално насиље-радионица, на ЧОС-у 

Педагог, директор, 

наставник информатике, 

предметни наставници 

6. Дан пролећа, ЧОС,  
Одељенске старешине, 

предметни наставници 

7. Огледни час „А сада мало о љубави“,  
Наставник музичке 

културе 

8. 

 

„Школа без насиља“ превентивна радионица 

 

педагог 

9.  
Заједнички родитељски састанак –радионица 

„Дигитално насиље“,  

Педагог, директор, 

наставник информатике, 

предметни наставници 

   10. Професионална оријентација, на ЧОС-у 
Одељењски старешина, 

педагог 

 

 Реализација програма „Професионална оријентација на преласку у средњу 

школу“ 

У  седмом и осмом разреду на часовима ЧОС-а одржано су  радионице, Професионалне 

оријентације. 

 Превенција насиља 

Мере превенције насиља Начин реализације  Мере 

1.разред 

 

Кроз часове редовне 

наставе,изборне и пројектне 

наставе, ЧОС-а, ваннаставне 

активноси 

Разговори са ученицима и 

родитељима, рад са Тимом за 

заштиту деце, рад са педагогом 

и директором ,појачан васпитни 

рад,сарадња са другим 

институцијама 
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2.разред 

 

Кроз часове редовне 

наставе,изборне  наставе, 

ЧОС-а, ваннаставне 

активноси 

Разговори са ученицима и 

родитељима, рад са Тимом за 

заштиту деце, рад са педагогом 

и директором ,појачан васпитни 

рад,сарадња са другим 

институцијама 

3.разред 

 

Кроз часове редовне 

наставе,изборне  наставе, 

ЧОС,слободне активности 

Разговори са ученицима и 

родитељима, рад са Тимом за 

заштиту деце, рад са педагогом 

и директором ,појачан васпитни 

рад,сарадња са другим 

институцијама 

4.разред 

 

Кроз часове редовне 

наставе,изборне  наставе, 

ЧОС,слободне активности 

Разговори са ученицима и 

родитељима, рад са Тимом за 

заштиту деце, рад са педагогом 

и директором ,појачан васпитни 

рад,сарадња са другим 

институцијама 

  

 

 

 ЦИЉ: Промоција резултата ученика са сметњама у развоју 
 

ЗАДАЦИ: 

 Континуирано праћење и вођење педагошке документације и евиденције о раду и 
напредовању ученика са сметњама у развоју 
Педагшка документација и евиденција о раду напредовања ученика са сметњама у раду води 

се континуирано. 

 Промоција постигнућа ученика и наставника  на манифестацијама, школском листу  и путем 
књиге обавештења у школи 
Промоција постигнућа ученика и наставника редовно се одвија путем књиге обавештења, као 

и путем сајта школе који уређује натавник информатике Синиша Ћулафић. 

 Приредбе и друге манифестације 

 Приредбе и друге манифестације 

1.разред Пријем првака 

Дечија недеља 

Приредба за Нову годину 

Приредба за  Светог Саву 

ЕТОС 
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Фашанке 

Св.Евдокија 

Васкрс  

Приредба за Дан школе 

Недеља спорта  

Презентација пројектне наставе 

2.разред 

 

 Дечија недеља 

Приредба за Нову годину 

Приредба за  Светог Саву 

Фашанке 

Св.Евдокија 

Васкрс  

Приредба за Дан школе 

Недеља школског спорта и спортских 

активности  

Презентација пројектне наставе 

Одељењска такмичења 

3.разред 

 

Дечија недеља 

Посете позоришним представама у Центру за 

културу, Ковин у току Дечије недеље 

             Приредба за Нову годину 

Приредба за  Светог Саву 

Фашанке 

Св.Евдокија 

Васкрс  

Приредба за Дан школе 

Недеља спорта  

,,Мале олимпијске игре“ 
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4.разред 

 

Дечија недеља  

Посете позоришним представама у Центру за 

културу, Ковин у току Дечије недеље 

Приредба за Нову годину 

Приредба за  Светог Саву 

Фашанке 

Св.Евдокија 

Васкрс  

Приредба за Дан школе 

Недеља спорта 

,,Између четири ватре“ 

5.разред,6.7

.8. 

-Сајам књига 

-Дечија недеља  

-Новогодишња приредба  

-Светосавска приредба  

-Дан заљубљених  

-Света Евдокија  

-Дан школе  

-Организација и реализација мале матуре  

-Учествовање на фестивалу „Клинци певају 

хитове“  

- Посете позоришним представама у Центру 

за културу, Ковин у току Дечије недеље.: 

 

 Посете културним институцијама 

Посете културним 

институцијама 

Назив, датум 

1.разред Сеоској библиотеци, Дом културе у Ковину,посета сеоској цркви и 

др. културним институцијамаа. 

2.разред 

 

Сеоска библиотека, Дом културе у Ковину ,Посета цркви,Посета 

музеју,позоришту,манастирима...(у оквиру екскурзије)   

3.разред Сеоска библиотека, Дом културе у Ковину ,Посета цркви,Посета 
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музеју,позоришту,манастирима...(у оквиру екскурзије)   

4.разред 

 

Сеоска библиотека, Дом културе у Ковину ,Посета цркви,Посета 

музеју,позоришту,манастирима...(у оквиру екскурзије)   

 

 ЦИЉ: УНАПРЕЂЕЊЕ ЉУДСКИХ РЕСУРСА И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА 

РАДА 

ЗАДАЦИ: 

Стручна заступљеност, замене и нестручно заступљеност наставног кадра 

Осим лица на радном месту наставника математике,физике, техничког и информатичког 

образовања,  музичког васпитања,  веронауке и ромског језика као матерњег језика са 

елементима националне културе,  остали наставни кадар је стручно заступљен.  

  Стручно усавршавања у складу са потребама школе у установи и ван ње 

 Набавка наставних средстава и радова потребних за реализацију наставе према 
могућностима школе.   

 

                    1.изолацију зидова  у унутрашњем  и спољашњем делу школе, где је 

неопходно урадити  и сви пратећи радова на зидовима учионица и осталих просторија,  

ради отклањања и пукотина,  

                    2. кречење зидова   у свим просторијама школе, када се буду стекли услови,  

временске прилике и наставни процес дозволио омогућавање  ових радова,  

                    3. крова  који  прокишњавања, нарочито на фискултурној сали, када су јаки 

ветрови праћени падавинама,  

                    4.мокрог чвора у свлачионицама ученика за наставу физичког васпитања,                 

                    5. замена  подних  изидних  плочица у истим свлачионицама,  

                    6.кровних вентилатора на истим свлачионицама,  

                    7. замена санитарије у свлачионицама,  

                    8. копање нове септичке јаме, јер је  стара засићена и није у функцији,  а 

може створити проблем запушења канализације,  

                    9. рушење постојеће шупе за огрев, која се налази у школском дворишту и 

зидање нове, јер постоји опасност, због њене дотрајалости, да безбедност деце, ученика 

мештана села буде угрожена, 

                 10. уређење школског дворишта са теренима за фудбал, одбојку, постављање 

трибина, заштитне мреже прозора и врата Школе, свлачионица и мокрог чвора у 

дворишту,   ради потребе коришћења школског дворишта за ученике, децу, мештане села  

Дубовца. 

                  Након посете службеника канцеларије за управљање јавним улагањима из 

Београда и њиховим увидом о стању школе, службеници су доставили  извештај који се 

налази након овог текста. Извештај говори о техничкој документацији и стању на терену, 

приликом посете наше школе.  

                 Израђен је пројекатсвих радова у школи  ради одобрења средстава за санације у 

школи. 
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 ЦИЉ: УНАПРЕЂЕЊЕ МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИХ РЕСУРСА И ПРИМЕНА 

ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У НАСТАВИ 

ЗАДАЦИ: 

 Преглед софтвера у ОШ „Предраг Кожић“ Дубовац 

 Школа поседује један кабинет информатике и рачунарства са 11 десктоп рачунара и 2 

лаптоп рачунара.  

 На основу Анкете  даје се преглед употребе софтвера у ОШ „Предраг Кожић“ Дубовац. 

Резултати ове анкете ће се искористити приликом састављања новог РПШ у коме ће 

значајно место заузети примена ИКТ у настави. 

 Разредна настава 

 Анкетирано 4 од 4 

 4 наставника азредне наставе користе софтвер и то програме из програмског пакета 

Microsoft Office 2010 (Word 2010, Excel 2010 и PowerPoint 2010) 

 Остали наставници у мањој мери  користе ИКТ у настави.  

 Поред ових програма наставник информатике користи и сет дијагностичких програма, као 

и програме за одржавање система и оптимизацију система. 

 Унапређивање опремљености школе савременим информационим наставним средствима: у 
школи је купљена интерактивна табла, лап топ и штампач у боји за потребе наставног процеса. 
Након провале у школи купљен је нови рачунар у библиотеци, лап топ код директора, уграђен 
је и аларм у унутрашњости школе. Канцеларија рачуноводства као и педагога и секретара, 
опремљена је новим лап топом и штампачем. Такође су опремљене и две учионице новим 
школским намештајем.  

 Увођење наставе путем Интернета/ на даљину 

 Унапређивање рада у кабинету информатикеУ новом кабинету за информатику урађени су 
електрични и мрежни радови. 
Путем информационог система ''Доситеј'', министарства просвете,  у школи су се унели   

подаци о пројекту ‘’Бесплатни уџбеници'', подаци о свим запосленима у школи, са њиховим 

личним подацима, завршеним школама, радним статусима, радним стажом, стручним 

усавршавањима, броју ученика, одељења, група за обавезне изборне и изборне предмете, 

квадратури свих просторија у школи.  

Путем информационог система објавила су се  слободна радна места, непуне норме 

укључујући податке о технолошким вишковима у школи. Редовним ажурирањем уносе се 

измене и допуне које наступе.  

3.11 ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА УЧИТЕЉА ЗА ШКОЛСКУ 
2019/2020.ГОДИНУ 

СЕПТЕМБАР 2019.Г. 

 Пријем првака 

 Презентација штампе за ученике 

 Учествовање на конкурсу  

 ОКТОБАР 2019.Г. 

 Дечја недеља  

 Трка за срећније детињство; Трка РТС-а кроз Србију 

 5.октобар- међународни Дан учитеља-изложба 
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 Изложба радова Дечје недеље 

 Учлањење у сеоску и школску  библиотеку 

НОВЕМБАР 2019.Г. 

 Дан толеранције 

 Конкурс МУП-а „ Твоја сигурност је у твојим рукама“ 

ДЕЦЕМБАР 2019.Г. 

 Обележавање краја 1. полугодишта и Нове године 

 Изложба поводом Нове године 

 Учествовање на конкурсу  

ЈАНУАР 2020.Г. 

 Месец Светосавља ( изложба радова, приредба) 

ФЕБРУАР 2020.Г. 

 Обележавање Дана заљубљених - изложба 

 Одабир ученика за такмичење рецитатора 

 Општинско такмичење из математике 

МАРТ 2020.Г. 

 Школска смотра рецитатора 

 Општинска смотра рецитатора 

 Такмичење из математике „ Мислиша“ 

 Обележавање Дана жена – 8.март- изложба 

АПРИЛ 2020.Г. 

 Договор око обележавања Васкрса и обележавање Васкрса-изложба 

 Учествовање на конкурсу  

МАЈ 2020.Г. 

 Обележавање Дана школе ( приредба, изложба); недеља школског спорта 

 КРОС РТС-а 

 Екскурзија 

ЈУН 2020.Г. 

 Припрема за пријем првака 

 Анализа резултата рада стручног Актива 

 Упознавање стручног Актива са извештајем за шк.2019/2020.годину 

Август 2020.г. 
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 Разматрање задатака рада актива учитеља 

 Доношење годишњег програма рада Актива учитеља школе 

 Утврђивање постојећег стања наставних средстава и дидактичких материјала 

везаних за реализацију васпитно-образовног рада и набавка нових средстава 

 Припреме за пријем првака 

Координатор Актива учитеља: 

                                                                                     Бранислава Илић   

 Чланови :Бановић Мирјана 

 Ивковић Славка 

                                  Гордана Адамов  

3.12 ПЛАН  И  ПРОГРАМ ТИМА ЗА СПОРТСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ  
СЕПТЕМБАР: 
         -Договор о раду и избору руководства 
         -Планиране активности у току године 
 
ОКТОБАР: 
          -Школски крос 
          -Учествовање у,,Трци за срећније детињство у Ковину 
          -Дечја недеља-спортске активности 
 
НОВЕМБАР-ДЕЦЕМБАР 
          -Међуодељенска такмичења у малом фудбалу и одбојци 
         
ФЕБРУАР:                                                               

          -Припреме ученика за општинско такмичење у одбојци 

          -Општинско такмичење у одбојци 
 
МАРТ: 
           -Припрема за општинско такмичење у малом фудбалу 
           -Општинско такмичење у малом фудбалу 
 
АПРИЛ: 
            -Посета ученика неком спортском објекту 
            -Припрема за Дан школе 
            -Пролећни крос 
МАЈ: 
            -Припрема за Дан школе 
            -15 мај Дан школе-спортски сусрети са једном од школа 
            -недеља спорта у периоду дана сколе 
              Припрема за такмичење из атлетике 
 
ЈУН:                                                                                          
            -Евалуација рада                                                                 
             
            -Извештај                       
                                    

                                                    Редакција Школског листа:  
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           Школски лист излазиће једном годишње и то у јуну месецу. Средства за излазак листа 
обезбедиће се од донација. 
 
           Школа поседује своју интернет страну на којој је представљен програм и организација рада, у 
складу са Годишњим планом рада, као и права и дужности ученика, правила понашања, кућни ред и 
други подаци од значаја за представљање школе.     
                                         
                                                      План Тима за школски лист  

            Тим за школски лист ће се састати најмање три пута годишње (септембар, децембар, мај).  

            План:  

-Учешће Тима  у уређивању школског листа (септембар),  

-Учешће Тима  у праћењу и објављивању  актуелних  тема везаних  за живот и рад школе, као и 

бројних догађања изван ње (децембар), 

-Сумирање и евалуација рада (мај) 

У Тиму за школски лист су следећи чланови: Мијатовић Весна (школски библиотекар и координатор, 

Лидија Весели (директор),    наставник информатике, Анита Меза (наставник историје) и Марија 

Домазет (лектор). 

                                                     Кухињски одбор 
           Кухињски обор на основу изабране понуде за ужину од стране Савета родитеља, саставља 
јеловник односно ужину, водећи рачуна о исправности намирница, хигијени и свим осталим условима 
који утичу на здраву исхрану ученика и запослених у школи.  
          Предлажу мере и уакзују на недостатке директору школе,Савету родитеља. 
Кухињски одбор чине: 
Мерча Милена – сервирка 
Мијатовић Весна, професор разредне наставе– координатор 
Виолета Стојадиновић – шеф рачуноводства 
Лидија Весели-директор 
Представници Савета родитеља 
Комисије за библиотеку, попис инвентара, Комисије за поправни испит, завршни испит, дисциплински 
поступак и друге биће именоване сходно времену кад је та Комисија потребна да ради у току године.   
       
 

3.13 ПЛАН И ПРОГРАМ ТИМА ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ 
                 У циљу спровођења завршног испита за ученике 8.разреда у школи ће се организовати 

припремна настава из предмета: српски језик, математика, биологија, географија, историја, физика, 

хемија. Припремна настава ће се реализовати у току 2.полугодишта из различитих предмета. 

                Програм завршног испита у основном образовању и васпитању садржи циљ програма 

завршног испита, структуру програма завршног испита и одређен број образовних стандарда са 

примерима задатака којима се испитује њихова оствареност. 

               Циљ програма завршног испита у основном образовању и васпитању је сагласно Закону о 

основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС",88/2017 и 27/2018 – др.закони), 

припрема ученика за полагање завршног испита на крају обавезног основног образовања.  

               Структура програма завршног испита 
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               Завршним испитом процењује се колико је ученик током осмогодишњег школовања овладао 

знањима и умењима из српског, односно матерњег језика, математике, историје, географије, 

биологије, физике и хемије. Завршни испит након завршеног осмог разреда, полажу сви ученици.                   

               Завршни испит ученици ће полагати у основним школама у којима су завршили осми разред.             

               Ученици полажу завршни испит писаним путем, решавањем тестова. 

               Садржај завршног испита по програмима завршног испита постепено се мењао до школске 

2014/2015. године, по обиму и структури, и то повећањем броја предмета који се полажу и 

повећањем броја непознатих испитних задатака у тестовима. 

               Ученици који заврше осми разред у школској 2018/2019. години полажу завршни испит 

употребом теста из предмета српски језик, односно матерњи језик, математика и употребом 

комбинованог теста из наставних предмета, и то: историје, географије, биологије, физике и хемије.                 

             Тестови завршног испита састављени су од непознатих задатака. 

              Заступљеност појединачних предмета у комбинованом тесту структурирана је према проценту 

заступљености у наставном плану од петог до осмог разреда. 

              Програм завршног испита описује образовна постигнућа која се очекују од ученика на крају 

основног школовања. Та постигнућа утемељена су у програмима за српски, односно матерњи језик и 

математику, тако и у документу о стандардима за крај обавезног образовања које утврђује, сагласно 

Закону о основама система образовања и васпитања, Национални просветни савет. 

              Образовни стандарди за крај обавезног образовања дефинисани су на три нивоа постигнућа - 

основном, средњем и напредном нивоу. Нивои образовних стандарда описују захтеве различите 

тежине, когнитивне комплексности и обима знања, од једноставнијих ка сложеним.  

             Сваки наредни ниво подразумева да је ученик овладао знањима и вештинама са претходног 

нивоа. 

             Основни ниво постигнућа чине знања, вештине и способности којима је овладало више од 80% 

ученика, средњи ниво постигнућа чине знања, вештине и способности којима је овладало око 50% 

ученика, а напредним нивоом постигнућа овладало је око 20% најбољих ученика. 

             Тестови које ученици решавају на завршном испиту садрже задатке којима се испитује 

оствареност образовних стандарда са основног, средњег и напредног нивоа. Тестови су конципирани 

тако да обухватају све нивое знања и све садржаје који су процењени као темељни и од суштинског 

значаја за наставак школовања. 

             Програм завршног испита, уз сваки стандард садржи задатке који на конкретан начин приказују 

шта се очекује од ученика који је овладао одређеним стандардом. Неки стандарди су илустровани 

једним примером, а неки уз помоћ више њих. 

             Образовни стандарди који су у програму означени звездицом не испитују се задацима који су 

предвиђени на завршном испиту. 

             Ученик по основу општег успеха и успеха на завршном испиту да остварује укупно 100 бодова, и 

то највише 60 бодова по основу општег успеха, а по основу успеха на завршном испиту највише 40 

бодова (по 13 бодова из српког језика и математике и 14 на комбинованом тесту). 

            Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом полажу завршни испит у складу са њиховим 

моторичким и чулним могућностима, односно условима које захтева одређена врста инвалидитета. 

           Прилагођавање завршног испита ученицима са сметњама у развоју врши се према 

индивидуалном образовном плану. Ове школске године немамо прилагођавање ЗИ у смислу измене 

садржаја, јер нема ученика који се образују по ИОП-у 2.             
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3.14 ПЛАН РАДА ТИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА У ШК. 
2019/20.ГОДИНИ: 

 

ПЛАНИРАНЕ 

АКТИВНОСТИ  

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИН  

ПРАЋЕЊА 

Формирање Тима за спровођење завршног 

испита у шк. 2018/19.години.  

 

На почетку шк. 

године 

Директор школе Увидом у табелу 

евиденције чланова 

стручних већа, актива и 

тимова у шк. 2018/19.г. 

Планирани број састанака тима за 

спровођење завршног испита у шк. 

2019/20. је минимум 4 

На почетку шк. 

године 

Чланови тима Увидом у записнике са 

састанатака тима за ЗИ у 

шк. 2019/20.години 

Доношење плана рада припремне наставе 

за завршни испит из предмета: српски 

језик, математика, биологија, 

хемија,физика,географија,историја. 

 

 

Септембар 2019. 

Предметни 

наставници  

Увидом у планове 

припремне наставе 

Доношење плана рада тима за ЗИ у шк. 

2019/20.години 

Септембар 2019. Чланови тима Увидом у сачињени 

годишњи план рада тима 

за ЗИ 

 

Праћење остваривања плана припремне 

наставе 

 

У току 

2.полугодишта 

Педагог и 

директор школе, 

одељењска већа 

виших разреда 

Увидом у ЕС дневник 

Упознавање са смерницама за спровођење 

пробног завршног испита шк. 2019/20. 

године 

Април 2020. 

 

 

Директор школе, 

чланови тима 

 

Увидом у записник са 

састанка тима 

 

Анализа резултата пробног ЗИ шк. 

2018/19. године  

 

 

Април 2020. 

Предметни 

наставници 7 

предмета који се 

полажу на ЗИ, 

педагог школе 

Увидом у сачињене 

табеле и извештаје и 

увидом у записник са 

састанка тима  

Формирање школске комисије за 

спровођење ЗИ 

Април 2020. 

 

Директор школе Увидом у записник са 

састанка тима за 

спровођење ЗИ 

Упознавање са стручним упутством за 

спровођење завршног испита на крају 

основног образовања и васпитања за шк. 

2019/20. годину 

Мај 2020. 

 

 

Директор школе, 

чланови тима 

 

Увидом у записник са 

састнка тима за 

спровођење ЗИ  
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Праћење календара уписа мај-август 2020. Директор, 

чланови тима 

Увидом у календар уписа 

Договор о предстојећим активностима 

завршног испита 

Мај 2020. Директор школе, 

чланови тима 

 

Увидом у записник са 

састанка тима за 

спровођење ЗИ  

Праћење рада комисије за завршни испит Јуни 2020. Директор школе Увидом у реализоване 

активности 

 

Анализа резултата завршног испита шк. 

2019/20. године (школска анализа) 

 

Јуни 2020. 

Предметни 

наставници 7 

предмета који се 

полажу на ЗИ, 

педагог школе 

 

Увидом у сачињене 

табеле и извештаје 

Анализа резултата завршног испита шк. 

2019/20. године (Завод за вредновање 

квалитета образовања и васпитања) 

Септембар 2020. Упознавање 

чланове тима са 

званичним 

резултатима 

Увидом у извештаје 

Завода и у записник са 

састанка тима за ЗИ 

 

Израда извештаја о раду тима за шк. 

2019/20. годину 

 

Септембар 2020. 

 

 

Чланови Тима за 

ЗИ 

Увидом у сачињени 

извештај о раду тима за 

шк.2019/20.годину и 

увидом у записник са 

састанка тима  

 
 
 

3.15 ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА СТРУЧНОГ ТИМА ЗА 
ИНКЛУЗИВНО  ОБРАЗОВАЊЕ (СТЗИО) У ШК. 2019/2020. ГОДИНИ 

 

АКТИВНОСТИ  ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

Формирање Стручног тима за инклузивно 

образовање, избор чланова и координатора 

тима 

 

Септембар 2019. 

 

Директор школе 

Увидом у табелу стручних 

већа, актива и тимова у 

шк. 2019/20.г. 

 

 

Израда предлога годишњег плана рада тима за 

инклузивно образовање школе за шк. 2019/20. 

годину 

 

 

 

Септембар 2019. 

 

 

 

Чланови СТЗИО 

Увидом у предлог 

годишњег план рада 

СТЗИО који је део 

Годишњег плана рада 

школе у шк. 2019/20. 

години, увидом у 

записник са састанка 

СТЗИО 

 

 

 

 

 

 

Увидом у предлог 

годишњи план рада 

СТЗИО који је део 

Годишњег плана рада 
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Усвајање предлога годишњег плана рада тима 

за инклузивно образовање школе за шк. 

2019/20. годину 

 

Септембар 2019. 

 

Чланови СТЗИО 

школе у шк. 2019/20. 

години, увидом у 

записник са састанка 

СТЗИО 

 

Идентификација ученика којима је потребна 

додатна подршка у шк. 2019/20.години у виду 

мера индивидуализације/ИОП-а 1/ИОП-а 2 и 

вођење евиденције (списак ученика у 

зависности од тешкоће или сметње) 

 

 

Квартално и 

полугодишње у току 

шк. 2019/20.г. 

Чланови СТЗИО у 

сарадњи са 

одељењским 

старешинама, 

предметним 

наставницима, 

наставницима 

разредне наставе 

Увидом  у евиденцију 

ученика са потребама за 

пружањем додатне 

образовне, здравствене 

или социјлане подршке 

коју води СТЗИО  

 

 

Формирање малих ИОП тимова за израду 

ИОП-а 1/ИОП-а 2 

 

Септембар 2019/ 

Јануар 2020. 

Одељењски 

старешина, 

учитељ/наставник, 

стручни сарадник, 

родитељ (давалац 

сагласности) 

 

 

Увидом у сачињене ИОП-

е 

Прибављање сагласности родитеља за рад 

ученика по ИОП-у 

Септембар 2019/ 

Јануар 2020. 

Одељењски 

старешина и 

родитељ 

Увидом у сачињене ИОП-

е 

 

 

 

Израда педагошких профила ученика  

 

 

Септембар 2019/ 

Јануар 2020. 

Одељењски 

старешина у 

сарадњи са 

родитељем, 

предметним 

наставницима и 

педагогом 

 

 

Увидом у сачињене 

обрасце бр. 2 педагошке 

профиле ученика 

 

Израда мера индивидуализације за оне 

ученике којима је она потребна без ИОП-а 

 

Квартално и/или 

полугодишње 

Одељењске 

старешине, 

предметни 

наставници 

Увидом у обрасце бр.3 

(План мера 

индивидуализације) 

Израда и доношење ИОП-а (полугодишње за 

ученике који су се већ образовали по ИОП-у, 

квартално за нове предложене ученике) 

Квартално и/или 

полугодишње 

Мали ИОП тимови Увидом у сачињене ИОП-

е ученика  

Предлог ИОП-а 2 Педагошком колегијуму за 

усвајање 

Септембар 2019/ 

Јануар 2020. 

СТЗИО Увидом у записник са 

састанка СТЗИО 

 

Усвајање ИОП-а 2  

Септембар 2019/ 

Јануар 2020. 

Педагошки 

колегијум 

Увидом у документацију 

којом се потврђује 

усвајање донетих ИОП-а 

 

 

 

Ревидирање педагошких профила 

По потреби у току 

шк. 2019/20.г. 

(квартално/ 

полугодишње) 

Одељењски 

старешина у 

сарадњи са 

родитељем, 

предметним 

наставницима и 

педагогом 

Увидом у сачињене 

обрасце бр. 2 педагошке 

профиле ученика 
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Вредновање ИОП-а и праћење ученичких 

постигнућа 

У зависности од тога 

за који период је 

ИОП донет 

(квартално и/или 

полугодишње) 

 

Мали ИОП тимови 

 

Увидом у сачињене 

обрасце 5 (Праћење и 

вредновање ИОП-а) 

Сачињавање ИОП-а према Правилнику о 

ближим упутствима за утврђивање права на 

индивидуални образовни план, његову примену 

и вредновање (,,Службени гласник РС» , број 

74/2018). 

 

Септембар 2019/ 

Јануар 2020.  

 

 

Мали ИОП тимови 

 

Увидом у сачињене ИОП-

е 

 

Интерно информисање нових колега о 

ученицима који се образују по ИОП-у  

 

Од септембра 2019. 

 

Мали ИОП тимови 

Разговори са новим 

колегама, давање 

смерница у раду са 

ученицима 

Сарадња са ковинском Интерресорном 

комисијом  

У току шк.године ако 

се укаже потреба 

Одељењски 

старешина, педагог 

По потреби слање захтева 

ИРК 

Сарадња са ШУ и стручњацима ШОСО ,,Мара 

Мандић» Панчево (информисање о процедури 

коју је потребно испоштовати да би се 

обезбедила додатна подршка у виду 

ангажовања лица ван установе- дефектолога 

одређеног профила за рад са нашим 

ученицима којима је то потребно) 

 

 

У току шк.године 

кад се стекну услови 

 

 

 

СТЗИО, педагог 

 

 

Увидом у документацију 

(сачињене обрасце)  

 

 

Стручно усавршавање запослених у овој 

области (према личним плановима стручног 

усавршавања запослених у шк. 2019/20. 

години ) 

 

 

 

У току шк.године 

Сви запослени који 

су у овој шк.години 

планирали 

похађање семинара 

на тему 

инклузивног 

образовања 

Увидом у личне планове 

запослених о стручном 

усавршавању ван 

установе у шк. 

2019/20.години 

 

 

Информисање стручних органа школе о 

спровођењу инклузивног образовања у шк. 

2019/20.години 

Квартално и/или 

полугодишње на 

седницама 

наставничког већа, 

одељењских већа, 

школског одбора, 

савета родитеља 

 

Сви запослени који 

раде са ученицима 

по ИОП-у, педагог 

школе 

 

Увидом у записнике са 

седница наставничког 

већа, одељењских већа, 

школског одбора, савета 

родитеља 

 

Вођење евиденције (записника) о састанцима 

СТЗИО у шк. 2019/20. години 

Оквирно се 

предивиђа 7 

састанака СТЗИО у 

току шк. 2019/20.г. (3 

у 1.полугодишту, 4 у 

2.полугодишту) 

Записничар и 

координатор  

СТЗИО је педагог 

школе 

Увидом у записнике 

СТЗИО 

 

 

Чување ИОП документације  

 

 

У току шк. године 

Документацију 

чува педагог школе 

у посебном 

регистратору 

Увидом у ИОП 

регистратор за шк. 

2019/20.годину 
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Израда листе стручне литературе као помоћ 

малим ИОП тимовима у планирању и 

реализацији индивидуалних образовних 

планова (ИОП1,ИОП2) 

 

 

 

Октобар 2019. 

Педагог школе 

предлаже и 

сачињава 

првобитну листу, 

запослени у 

настави допуњавају 

и користе у раду 

Увидом у сачињену листу 

која ће бити доступна 

свим запосленим у 

настави (огласна табла, 

мејл и сл). Извор стручне 

литературе-интернет. 

 

 

Проналажење стручне литературе за 

идентификацију даровитости код ученика 

(ИОП-3) 

 

 

Октобар 2019. 

Педагог школе 

предлаже и 

литературу, 

запослени у 

настави је по 

потреби 

допуњавају и 

користе у раду 

Увидом у обавештења 

педагога за наставнике . 

Извор стручне 

литературе-интернет. 

 

 

Сачињавање извештаја о раду СТЗИО у шк. 

2019/20.години 

 

 

август 2020. 

 

 

Чланови СТЗИО 

Увидом у сачињени 

извештај, записник са 

састанка СТЗИО, 

Годишњи извештај о раду 

школе у шк. 

2019/20.години 

 

 

3.16 ПРОГРАМ  ИНКЛУЗИВНОГ ОБРАЗОВАЊА ПО ПРЕДМЕТИМА 
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ 

У шк. 2019/20.г. 15  ученика ће бити образовано према мерама индивидуализације. 

Индивидуализација наставе се односи на индивидуализацију: брзине и темпа савлађивања садржаја, 

обима садржаја, материјала, начина усвајања садржаја, метода, задатака наставе и др. 

1) Индивидуализација наставних садржаја: 

а) ученик бира одређене теме међу понуђеним из наставних садржаја појединих наставних предмета, 

сагласно својим интересовањима 

б) ученик понавља и вежба у складу са својим способностима (број понављања и вежбања може 

варирати у квалитету, по тежини и (или)у квантитету, по броју); 

2) Индивидуализација времена (брзина и темпо рада) 

3) Индивидуализација наставних секвенци могућност избора и реорганизације наставних секвенци 

према претходном индивидуаном искуству ученика, његовиом укупном когнитивном, емотивном, 

конативном и мтивационом стрктуром; 

4) Индивидуализација персоналне пажње, која подразумева различиту комуникацију између 

наставника и појединог ученика, специфичне, индивидуално обојене и диференциране повратне 

информације и охрабрења за сваког ученика; 
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5) Индивидуализација ученичких и наставничких активности у процесу наставе: могућност избора и 

коришћења различитих активности учења од стране ученика и активности поучавања од стране 

наставника како би се што квалитетније и ефикасније досегли заједнички постављени циљеви и 

задаци.  

Овакав модел наставе, дакле, омогућава већи степен диференцијације међу ученицима онога што уче, 

како уче и који материјал користе у складу са својим могућностима, способностима и интересовањима. 

Управо због тог већег степена диференцијације даје приоритет индивидуализованој настави. 

Модел индивидуализоване наставе је теоријски, апстрактан модел. Међутим, општи, реални модел 

индивидуализоване наставе обухвата проблемску наставу, хеуристичку, егземпларну, програмирану 

наставу, затим наставу путем открића, менторску и аутодидактичку наставу.  

Облици примене индивидуализације у настави : 

а) Наставни листић 

б) Програмирана настава 

ц) Учење помоћу машина за учење и рачунара 

д) Индивидуализација у слободним и факултативним активностима 

е) Елементи индивидуализације у оквиру допунске и додатне наставе 

ф) Елементи индивидуализације у оквиру групне наставе  

Индивидуализација наставе се спроводи за ученике на основу мишљења учитеља/предметних 

наставника у случају да родитељ не жели да да сагласност за спровођење ИОП-а. 

За реализацију индивидуалне наставе извршено је прилагођавање метода, облика и средстава рада без 

измене образовних стандарда. 

ИОП 

 Настава ће се реализовати по ИОП-у 1 (прилагођен програм, без измене садржаја наставног 

предмета) за 14 ученика школе у у областима/предметима које мали ИОП тим процени 

приоритетним. 

 Настава енглеског језика ће се реализовати за 1 ученика по ИОП-у 3 (обогаћен програм). 

 Индивидуални образовни план и програм ИОП-2 (прилагођени програм са измењеним 

наставним садржајима и исходима) доноси Педагошки колегијум на предлог СТИО на почетку 

школске године, а уз претходно прибављену сагласност родитеља/старатеља ученика и у 

складу са потребама и могућностима сваког ученика. Након праћења реализације ИОП-а 2 у 

току школске године (која може бити квартална/полугодишња) и у зависности од потреба, 

ИОП-2 ће бити евалуиран при чему ће се вршити процена остварености постављених исхода и 

у складу са тим сачињавати или нови ИОП или ревидирати постојећи. У школској 2019/20. 

годину имаћемо потребу за израдом 4 ИОП-а 2: за ученицу 2. разреда Н.С. (друга година 

образовања по ИОП-у у школи), за једног ученика шестог разреда Н.Д. (коме ће ово бити пета 

година образовања по измењеном програму), за две ученице 7. разреда Н.Р. (шеста година 

образовања по измењеном програму) и В.В. (пета година образовања по измењеном програму). 
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ДЕЦА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ТЕШКОЋАМА 

 

ОЕЦД класификација, која је Полазиште свих законских и других нормативних аката Министарства, 

разликује три групе деце и ученика којима је потребна додатна подршка у образовању: 

  

1.         Сметње у развоју и инвалидитет 

1.1. Сметње у интелектуалном функционисању, 

1.2. Комуникацијске сметње (сметње из спектра аутизма и АДХД), 

1.3. Инвалидитет; телесни инвалидитет (недостаци делова тела), моторичке сметње (отежано кретање 

и/или коришћење руку, потпуна немогућност ходања и/или коришћења руку), чулне сметње (значајна 

слабовидост или слепило, наглувост или 

глувоћа) 

1.4. Вишеструке сметње (удружене две или више интелектуалних/комуникацијских 

сметњи/инвалидитета). 

  

2.       Специфичне тешкоће у учењу 

2.1. Тешкоће у читању, писању или рачунању, (уколико нису присутне интелектуалне или чулне 

сметње) 

2.2. Тешкоће у учењу због проблема у понашању или емоционалном развоју. 

  

3.         Деца из социјално-економски нестимулативних средина 

3.1.      Деца из сиромашних породица, 

3.2.      Деца из породица која не говоре језиком средине (на коме се одвија образовни процес), 

3.3.      Деца која дуже време бораве у болници или социјалној установи за смештај 

3.4.      Деца мигаранти и тражиоци азила 

 

Ученици са сметњама/тешкоћама у психофизичком развоју са документацијом 

на почетку школске 2019/20. године  

Ученик/разред I II III IV V VI VII VIII укупно 

Сметње у говору          

Тешкоће у учењу    3  1 1 2 7 

Сметње у интел. способностима     
 

 
 

  

Сметње у слуху       
 

  

Сметње у виду  1       1 

Сметње у понашању          

Теже емоцио. сметње          

Епилепсија        
  

Комбиноване сметње: епилепсија, 

говорне потешкоће,интелектуалне 

сметње, моторичке сметње 

 1      
 

1 

Комбиноване  сметње:социо-

емоционалне сметње, у понашању 
 1      

 
1 

Комбиноване сметње: социо-

емоционалне, говорне, сметње у 

понашању, нестимулативна породична 

средина 

     
 

1  1 

Укупно 0 3 0 3 0 1 2 2 11 

 

Ученици са потребом за додатном подршком у образовању евидентирани су на основу мишљења и 

налаза Интерресорне комисије општине Ковин и лекарске документације. За ученике са потребом за 

додатном подршком у образовању настава ће се реализовати према мерама индивидуализације и/или 

индивидуалном образовном плану у складу са чланом 76. Закона о основама система образовања и 

васпитања (,,Сл.гласник РС'', бр.88/2017 и 27/2018 и др.закони и 10/2019) и у складу са Правилником о 
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ближим упутствима за утврђивања права на индивидуални образовни план, његову примену и 
вредновање („Службени гласник РС“, број 74/2018). 

 

 

 

 

Ученици са сметњама/тешкоћама у психофизичком развоју без документације 

на почетку школске 2019/20. године 

Ученик/разред I II III IV V VI VII VIII ук 

Сметње у говору 1        1 

Тешкоће у учењу  1 5 1 5 2 2 3 19 

Сметње у интел. способностима          

Сметње у слуху          

Сметње у виду          

Сметње у понашању          

Теже емоцио. сметње          

Епилепсија          

Комбиноване сметње: епилепсија, говорне 

потешкоће,интелектуалне сметње, 

моторичке 

         

Комбиноване  сметње:социо-емоционалне 

сметње, у понашању 
         

Укупно 1 1 5 1 5 2 2 3 20 

 

 

Ученици којима је потребна додатна подршка у образовању 

на почетку школске 2019/20. године 

Ученик /разред I II III IV V VI VII VIII укупно 

Мере индивидуализације 

наставе 
4 2 4 1 4 - - - 15 

ИОП1 - 1 1 3 1 2 2 4 14 

ИОП2 - 1 - - - 1 2 - 4 

ИОП3 (обогаћен програм)  - 1 - - - - - - 1 

Укупно  4 5 5 4 5 3 4 4 34 

 

На почетку шк. 2018/19. године имамо потребу за одређеним видовима прилагођавања наставе за чак 

34 ученика школе (32,1% ученика школе), од тог броја за 15 ученика се предлаже израда мера 

индивидуализације, за 14 ученика ИОП-1 (прилагођени програм без измена стандарда) и за 4 ученика 

ИОП-2 (прилагођени програм са измењеним стандардима и исходима). Један ученик ће се образовати 

према ИОП-у 3 (обогаћеном програму, проширени садржаји из енглеког језика). 

Највећи број ученика који се образује према сачињеном ИОП-у показује тешкоће у учењу и 

савладавању наставног градива услед нестимулативних породичних и социјалних услова одрастања, 

док је број ученика са комбинованим сметњама у развоју мањи. Ученика са инвалидитетом немамо. 

 

Напомена: ово је стање на почетку школске године, могуће је повећање или смањење броја ученика 

којима је потребна додатна подршка у току шк. године на основу процене учитеља/предметних 

наставника у сарадњи са педагогом и Стручним тимом за инклузивно образовање школе. 
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Координатор СТЗИО, педагог школе Александра Вајић 

 

3.17 План рада за самовредновање 

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ У ШК. 2019/20.ГОДИНИ 

Самовредновање је поступак којим се вреднује сопствена пракса и сопствени рад. Циљ 

самовредновања је унапређивање квалитета рада школе. Самовредновање је иствремено и знак да је 

школа спремна да прихвати одговорност за сопствени рад и развој. Самовредновање је основа за 

друге врсте вредновања.   

Директор школе конституише Тим за самовредновање и вредновање рада школе у шк .2019/20. 

години, а чланови Тима бирају координатора на првом састанку Тима. 

Чланови Тима: 

1.Лидија Весели - координатор 

 

2. Александра Вајић 

3. Александар Шушулић 

4.Гордана Адамов 

5.Лидија Илић 

6.Видосав Обрадовић 

7.Милош Лалић 

8.Вучетић Ержебет 

родитељ 

9.Владан Илић 

локална 

заједница 

 

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ДИНАМИКА НАЧИН ПРАЋЕЊА 

Конституисање ТЗС и 

избор координатора 

Директор и 

чланови ТЗС 

IX Свеска записника ТЗС 

Сачињавање Годишњег 

плана рада Тима за 

шк.2019/20.годину 

Директор и 

чланови ТЗС 

IX Свеска записника ТЗС, увидом у 

сачињен Годишњи план рада тима 

Сачињавање Годишњег 

плана самовредновања 

за шк.2019/20.годину 

Директор и 

чланови ТЗС 

IX Свеска записника ТЗС, увидом у 

сачињен Годишњи план рада 

самовредновања у шк.2019/20.г. 

Упознавање 

Наставничког већа, 

 

Директор и 

 Свеске записника са одржаних 

састанака НВ-а, СР-а и ШО-а, 
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Школског одбора и 

Савета родитеља са 

новим Годишњим 

планом самовредновања 

за шк.2019/20.годину  

чланови ТЗС IX истицањем Новог годишњег плана на 

огласну таблу да се чланови колектива 

упознају 

Упознавање 

Наставничког већа, 

Школског одбора и 

Савета родитеља са 

новим акционим планом 

самовредновања за 

шк.2019/20.годину  

 

Директор и 

чланови ТЗС 

 

IX 

Свеске записника са одржаних 

састанака НВ-а, СР-а и ШО-а, 

истицањем Новог акционог плана на 

огласну таблу да се чланови колектива 

упознају 

Одржавање састанака 

тима – оквирно се 

планира 6 састанака тима  

ТЗС По потреби у току 

шк. године 

Свеска записника ТЗС 

Избор кључних области 

за испитивање у 

шк.2019/20.г. 

ТЗС IX Свеска записника ТЗС 

Сачињавање 

инструмената процене 

ТЗС Према плану 

самовредновања 

Свеска записника ТЗС, увидом у 

сачињене инструменте процене 

(упитнике/скале процене) 

Квантитативна и 

квалитативна анализа 

добијених резултата у 

виду сачињавања 

Годишњег извештаја о 

спроведеном 

самовредновању 

шк.2019/20.г. 

 

 

ТЗС 

 

 

Август-септембар 

2020. 

 

Свеска записника ТЗС, увидом у 

сачињени Годишњи извештај о 

спроведеном самовредновању свих 

одабраних кључних области у току ове 

шк. године 

Анализа рада тима и 

реализованих активности 

ТЗС XII-I Свеска записника ТЗС, полугодишњи 

извештај о раду (након 

1.полугодишта) 

Анализа рада тима и 

реализованих активности  

ТЗС VI, VIII Свеска записника ТЗС, полугодишњи 

извештај о раду (након 

2.полугодишта) 

Извештај о реализацији 

акционог плана 

самовредновања за 

шк.2019/20.годину 

ТЗС август 2020. Увидом у сачињени извештај 

Упознавање колектива са 

степеном реализације 

задатака-снагама и 

 

Наставничко 

  

Свеска записника ТЗС, извештаји о 
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слабостима области 

вредновања 

 

веће, ТЗС септембар 2020. 

 

спроведеном самовредновању 

Предлози мера 

унапређења на основу 

спроведеног 

самовредновања 

ТЗС, тим за 

квалитет, 

тим за 

развојно 

планирање 

Август-септембар 

2020. 

 

Увидом у сачињене мере унапређења 

тима за самовредновање рада школе 

 

Школске 2018/19. самовредновањем су биле обухваћене четири кључне области рада: 2. НАСТАВА И 

УЧЕЊЕ , 3. ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА , 4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА и 6. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 

ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА. 

Предлог нових области самовредновања у шк. 2019/20.години:  

-кључна област 2. НАСТАВА И УЧЕЊЕ (у корелацији са појединим стандардима из кључне области 4. 
ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА), 

-кључна област 3. ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА (сматрамо да је ову област потребно 
анализирати сваке школске године) 

-кључна област 5. ЕТОС (анализирана је шк. 2017/18. године, пожељно је поновити самовредновање 

ове кључне области у шк. 2019/20.години, нарочито због анализе стања безбедности ученика у 

школи). 

Као основа за сачињавање програма послужиће нам нови Правилник о стандардима квалитета 

рада установе (,,Службени гласник РС“ - Просветни гласник, бр. 14/2018 од 02.08.2018. године), ГПР, 

као и развојне потребе школе. Новим правилником о о стандардима квалитета рада установе 

одређено је 6 кључних области . 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 2: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу.  

2.1.1. Ученику су jасни циљеви часа/исходи учења и зашто то што jе планирано треба да научи.  

2.1.2. Ученик разуме обjашњења, упутства и кључне поjмовe.  

2.1.3. Наставник успешно структурира и повезуjе делове часа користећи различите методе (облике рада, 

технике, поступке…), односно спроводи обуку у оквиру занимања/профила у складу са специфичним 

захтевима радног процеса.  

2.1.4. Наставник поступно поставља питања/задатке/захтеве различитог нивоа сложености. 

 2.1.5. Наставник усмерава интеракциjу међу ученицима тако да jе она у функциjи учења (користи питања, 

идеjе, коментаре ученика, подстиче вршњачко учење).  

2.1.6. Наставник функционално користи постоjећа наставна средства и ученицима доступне изворе знања.  

2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика.  
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2.2.1. Наставник прилагођава захтеве могућностима сваког ученика.  

2.2.2. Наставник прилагођава начин рада и наставни материjал индивидуалним карактеристикама сваког 

ученика. 2.2.3. Наставник посвећуjе време и пажњу сваком ученику у складу са његовим образовним и 

васпитним потребама. 

 2.2.4. Наставник примењуjе специфичне задатке/активности/материjале на основу ИОП-а и плана 

индивидуализациjе.  

2.2.5. Ученици коjима jе потребна додатна подршка учествуjу у заjедничким активностима коjима се подстиче 

њихов напредак и интеракциjа са другим ученицима.  

2.2.6. Наставник прилагођава темпо рада различитим образовним и васпитним потребама ученика.  

2.3. Ученици стичу знања, усваjаjу вредности, развиjаjу вештине и компетенциjе на часу.  

2.3.1. Активности/радови ученика показуjу да су разумели предмет учења на часу, умеjу да примене научено и 

образложе како су дошли до решења.  

2.3.2. Ученик повезуjе предмет учења са претходно наученим у различитим областима, професионалном 

праксом и свакодневним животом.  

2.3.3. Ученик прикупља, критички процењуjе и анализира идеjе, одговоре и решења.  

2.3.4. Ученик излаже своjе идеjе и износи оригинална и креативна решења.  

2.3.5. Ученик примењуjе повратну информациjу да реши задатак/унапреди учење. 

 2.3.6. Ученик планира, реализуjе и вреднуjе проjекат у настави самостално или уз помоћ наставника.  

2.4. Поступци вредновања су у функциjи даљег учења.  

2.4.1. Наставник формативно и сумативно оцењуjе у складу са прописима, укључуjући и оцењивање оног што 

су ученици приказали током рада на пракси* (пракса ученика у средњоj стручноj школи).  

2.4.2. Ученику су jасни критериjуми вредновања.  

2.4.3. Наставник даjе потпуну и разумљиву повратну информациjу ученицима о њиховом раду, укључуjући и 

jасне препоруке о наредним корацима.  

2.4.4. Ученик поставља себи циљеве у учењу. 

 2.4.5. Ученик уме критички да процени своj напредак и напредак осталих ученика.  

2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан.  

2.5.1. Наставник/инструктор практичне наставе и ученици се међусобно уважаваjу, наставник/инструктор 

практичне наставе подстиче ученике на међусобно уважавање и на конструктиван начин успоставља и 

одржава дисциплину у складу са договореним правилима.  

2.5.2. Наставник користи разноврсне поступке за мотивисање ученика уважаваjући њихове различитости и 

претходна постигнућа.  

2.5.3. Наставник подстиче интелектуалну радозналост и слободно изношење мишљења.  
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2.5.4. Ученик има могућност избора у вези са начином обраде теме, обликом рада или материjала. 

2.5.5. Наставник показуjе поверење у могућности ученика и има позитивна очекивања у погледу успеха. 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ НАЧИН ПРАЋЕЊА ВРЕМЕ 

 

Праћење годишњих, оперативних планова 

рада наставника, редовна припрема за 

наставу, квалитета наставног процеса и 

прилагођеност метода и облика рада 

потребама и могућностима ученика.  

 

Наставници, 

директор, 

педагог 

 

Педагошка 

документација 

наставника (планови, 

припреме, дневници 

рада). Наставници на 

крају месеца врше 

евалуацију 

сопствених месечних 

планова и уносе 

корекције уколико је 

потребно. 

 

Наставници предају 

педагогу школе до 

5.ог месецу 

оперативне планове 

за текући месец. 

Прате се једном 

месечно, 

евиденција 

предатих планова  

 

 

Посете часовима редовне наставе и осталих 

облика образовно-васпитног рада у току 

целе школске године 

 

 

Наставници, 

педагог, 

директор 

 

Протокол за 

праћење, 

евиденција о посети 

часовима које чувају 

педагог и директор 

школе 

На почетку 

шк.године  

директор сачињава 

план посете 

часовима, а часови  

се прате применом 

посебног протокола 

за вредновање часа 

 

Праћење оцењивања ученика  

Наставници, 

педагог, 

директор, 

наставничко и 

одељењска већа 

На седницама 

одељењских и 

наставничког већа, 

као и приликом 

посете часовима 

Квартално на 

класификационим 

периодима 

 

Праћење ЕСдневника, евиденције 

образовно-васпитног рада 

Наставници, 

педагог 

директор, 

одељенске 

старешине 

Педагошка 

евиденција, 

извештаји 

На 

класификационим 

периодима 

 

 

Примена инструмената процене (упитника, 

односно склале процене) 

Одељењске 

старешине, 

наставници, 

педагог, 

директор, 

родитељи, 

ученици 

 

Увидом у враћене 

попуњене 

упитнике/скале 

процене 

 

 

фебруар 2020. 

 ТЗС, одељењске Увидом у добијене Након спроведеног 

анкетирања, март 
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Обрада попуњених враћених упитника старешине статистичке податке 2020. 

 

 

Сачињавање извештаја о спроведеном 

самовредновању 2.кључне области уз 

квалитативни опис нивоа остварености 

 

ТЗС 

 

 

Увидом у извештај о 

самовредновању 

2.кључне области 

април 2020. 

Резултате праћења 

посете часовима у 

које се реализују у 

току целе шк.године 

придодати 

извештају у јулу 

2020. 

 

Предлог мера унапређења 2.кључне 

области 

 

ТЗС 

Увидок у извештај о 

самовредновању и 

предложеним 

мерама унапређења 

 

јули 2020. 

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 3: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
 3.1. Резултати ученика на завршном испиту показуjу оствареност стандарда постигнућа 
наставних предмета, односно оствареност постављених индивидуалних циљева учења.  
Напомена: Оваj стандард jе применљив само за основну школу. По доношењу програма матуре и 
завршног испита у средњоj школи, биће усвоjен посебан стандард 3.1. за оваj ниво образовања. 
 
 3.1.1. Резултати ученика на завршном испиту из српског/матерњег jезика и математике су на 
нивоу или изнад нивоа републичког просека. 
 3.1.2. Наjмање 80% ученика остваруjе основни ниво стандарда постигнућа на тестовима из 
српског/матерњег jезика и математике.  
3.1.3. Наjмање 50% ученика остваруjе средњи ниво стандарда постигнућа на тестовима из 
српског/матерњег jезика и математике. 
3.1.4. Наjмање 20% ученика остваруjе напредни ниво стандарда постигнућа на тестовима из 
српског/матерњег jезика и математике. 
 3.1.5. Резултати ученика на комбинованом тесту су на нивоу или изнад нивоа републичког 
просека.  
3.1.6. Ученици коjи добиjаjу додатну образовну подршку постижу очекиване резултате на 
завршном испиту у односу на индивидуалне циљеве/исходе учења.  
3.1.7. Просечна постигнућа одељења на тестовима из српског/матерњег jезика и математике су 
уjедначена.  
 
3.2. Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима ученика.  
3.2.1. Резултати праћења образовних постигнућа користе се за даљи развоj ученика.  
3.2.2. Ученици коjима jе потребна додатна образовна подршка остваруjу постигнућа у складу са 
индивидуалним циљевима учења/прилагођеним образовним стандардима.  
3.2.3. Ученици су укључени у допунску наставу у складу са своjим потребама.  
3.2.4. Ученици коjи похађаjу допунску наставу показуjу напредак у учењу. 
 3.2.5. Ученици коjи похађаjу часове додатног рада остваруjу напредак у складу са програмским 
циљевима и индивидуалним потребама.  
3.2.6. Школа реализуjе квалитетан програм припреме ученика за завршни испит.  
3.2.7. Резултати инициjалних и годишњих тестова и провера знања користе се у 
индивидуализациjи подршке у учењу.  
3.2.8. Резултати националних и међународних тестирања користе се функционално за 
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унапређивање наставе и учења. 

 
 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ НАЧИН ПРАЋЕЊА ВРЕМЕ 

Испитивање стандарда 3.1. анализом 

постигнутих резултата ученика  8.разреда на 

Завршном испиту  

Тим за 

спровођење ЗИ 

шк. 2019/20.г. 

 

Увидом у 

резултате, 

сачињене 

извештаје, табеле, 

графиконе 

Јуни 2019. 

након ЗИ и у 

септембру 

2020.након 

добијања 

извештаја 

завода 

Испитивање стандарда 3.2.  применом упитника 

за наставнике, ученике и родитеље 

ТЗС одељењске 

старешине 

 

Враћени попуњени 

упитници 

март 2020.  

 

Обрада попуњених враћених упитника 

ТЗС, 

одељењске 

старешине 

Увидом у добијене 

статистичке 

податке 

Након 

спроведеног 

анкетирања 

април 2020. 

Сачињавање извештаја о спроведеном 

самовредновању 3. кључне области уз 

квалитативни опис нивоа остварености. 

ТЗС Увидом у извештај 

о самовредновању 

3.кључне облсти 

август –

септембар 

2020. 

 

Предлог мера унапређења 3.кључне области 

 

ТЗС 

Увидом у извештај 

о самовредновању 

и предложеним 

мерама 

унапређења 

 

Август-

септембар 

2020. 

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 5. ЕТОС 

5.1. Успостављени су добри међуљудски односи.  

5.1.1. У школи постоjи доследно поштовање норми коjима jе регулисано понашање и одговорност свих.  

5.1.2. За дискриминаторско понашање у школи доследно се примењуjу мере и санкциjе.  

5.1.3. За новопридошле ученике и запослене у школи примењуjу се разрађени поступци прилагођавања на 

нову школску средину.  

5.1.4. У школи се користе различите технике за превенциjу и конструктивно решавање конфликата.  

5.2. Резултати ученика и наставника се подржаваjу и промовишу.  

5.2.1. Успех сваког поjединца, групе или одељења прихвата се и промовише као лични успех и успех школе. 

 5.2.2. У школи се примењуjе интерни систем награђивања ученика и запослених за постигнуте резултате.  
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5.2.3. У школи се организуjу различите активности за ученике у коjима свако има прилику да постигне 

резултат/успех.  

5.2.4. Ученици са сметњама у развоjу и инвалидитетом учествуjу у различитим активностима установе.  

5.3. У школи функционише систем заштите од насиља. 

 5.3.1. У школи jе видљиво и jасно изражен негативан став према насиљу.  

5.3.2. У школи функционише мрежа за решавање проблема насиља у складу са Протоколом о заштити 

деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама.  

5.3.3. Школа организуjе активности за запослене у школи, ученике и родитеље, коjе су директно усмерене на 

превенциjу насиља.  

5.3.4. Школа организуjе посебне активности подршке и васпитни рад са ученицима коjи су укључени у насиље 

(коjи испољаваjу насилничко понашање, трпе га или су сведоци).  

5.4. У школи jе развиjена сарадња на свим нивоима.  

5.4.1. У школи jе организована сарадња стручних и саветодавних органа.  

5.4.2. Школа пружа подршку раду ученичког парламента и другим ученичким тимовима.  

5.4.3. У школи се подржаваjу инициjативе и педагошкaе аутономиjе наставника и стручних сарадника.  

5.4.4. Родитељи активно учествуjу у животу и раду школе.  

5.4.5. Наставници, ученици и родитељи организуjу заjедничке активности у циљу jачања осећања 

припадности школи. 

5.5. Школа jе центар иновациjа и васпитно-образовне изузетности.  

5.5.1. Школа jе препознатљива као центар иновациjа и васпитно-образовне изузетности у широj и ужоj 

локалноj и стручноj заjедници.  

5.5.2. Наставници континуирано преиспитуjу сопствену васпитно-образовну праксу, мењаjу jе и унапређуjу.  

5.5.3. Наставници нова сазнања и искуства размењуjу са другим колегама у установи и ван ње.  

5.5.4. Резултати успостављеног система тимског рада и партнерских односа на свим нивоима школе 

представљаjу примере добре праксе.  

5.5.5. Школа развиjа иновативну праксу и нова образовна решења на основу акционих истраживања. 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ НАЧИН ПРАЋЕЊА ВРЕМЕ 

Сачињавање упитника за процену 5.кључне области 

(помоћ Приручник за самовредновање и вредновање 

рада школе и монографије Борислава Станојловић 

Основи педагошке дијагностике). Акценат ставити на 

сачињавање ваљаног инструмента процене 

безбедности ученика у школи. 

ТЗС Увидом у сачињене 

инструменте 

процене (упитнике, 

скале процене и сл). 

Октобар 2019. 

Примена упитника процене 5. кључне области и ТЗС, одељењске Увидом у враћене новембар 2020. 
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ГОДИШЊИ ПЛАН АКТИВНОСТИ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ/УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. 

ГОДИНИ,  КОЈИ ЈЕ  РАЂЕН НА ОСНОВУ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА И ПРОГРАМА ПРЕВЕНЦИЈЕ  ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНИХ ПОНАШАЊА  

 Школа ће по питању безбедности ученика реализовати и активности запланиране ШРП-ом, као и 
планом активности из самовредновања и вредновања рада школе као и заштите деце од насиља у 
складу са Применом протокола за заштиту деце од насиља, а кроз ЧОС-а реализоваће се и програм 
,,Безбедно детињство'' (Развој безбедносне културе младих) у оквиру сарадње Министарства просвете 
и Министарства унутрашњих послова.  
              Такође ће се остварити рад тима Прве помоћи и безбедности ученика у саобраћају, који 
ће сарађивати са Црвеним крстом  и МУП-ом  у Ковину. 

 

ВРЕМЕ 

 

АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

 

 

 

 

 

VIII – IX 

 Израда годишњег плана рада Тима за заштиту ученика од насиља 

 Формирање Тима – избор нових чланова 

 Сарадња са учитељицом првог разреда ради информисања 
родитеља о Примени посебног протокола у школи 

 Вођење евиденције о активностима и састанцима 

Тим 

 

 

 

 

 

 

X 

 Праћење остваривања превентивних активности на нивоу школе 
кроз сарадњу са одељењским старешинама 

 Праћење интервентних активности на на нивоу школе кроз 
сарадњу са одељењским старешинама 

 Сарадња са родитељима, Спољашњом заштитном мрежом ( 
МУП,ЦСР, 

      ДЗ,Саветовалиштем за младе, јединицом  

      локалне самоуправе и локалном  

      заједницом – по потреби 

 Сарадња са другим Тимовима школе 

Тим 

упитника процене безбедности ученика  у школи старешине попуњене упитнике 

 

Обрада враћених попуњених упитника 

ТЗС, одељењске 

старешине 

Увидом у добијене 

статистичке податке  

децембар 2020. 

Сачињавање извештаја о спроведеном 

самовредновању 5. кључне области уз квалитативни 

опис нивоа остварености. 

ТЗС Увидом у извештај о 

самовредновању 

5.кључне области 

јануар 2020. 

Предлог мера унапређења 5.кључне области            ТЗС Увидом у извештај о 

самовредновању и 

предложеним 

мерама унапређења 

Јануар 2020. 
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( самовредновање, ШРП и остали ) – по потреби 

 Информисање НВ на крају 1. квартала-извештај 

 Вођење евиденције о активностима и састанцима 

 

 

 

 

 

 XI - XII 

 Праћење остваривања превентивних активности на нивоу школе 
кроз сарадњу са одељењским старешинама 

 Спровођење анкете међу ученицима 4. – 8. разреда о 
безбедности у школи 

 Праћење интервентних активности на на нивоу школе кроз 
сарадњу са одељењским старешинама 

 Сарадња са другим Тимовима школе 
( самовредновање, ШРП и остали ) – по потреби 

 Сарадња са родитељима, Спољашњом заштитном мрежом ( 
МУП,ЦСР, 

      ДЗ,Саветовалиштем за младе, јединицом 

      локалне самоуправе и локалном  

      заједницом – по потреби 

 Информисање НВ и ШУ на крају 1. полугодишта – извештај 

 Вођење евиденције о активностима и састанцима 

Тим 

 

 

 

 

 

 

 

     I-II 

 Праћење остваривања превентивних активности на нивоу школе 
кроз сарадњу са одељењским старешинама 

 Праћење интервентних активности на нивоу школе кроз сарадњу 
са одељењским старешинама 

 Сарадња са другим Тимовима школе 
( самовредновање, ШРП и остали ) – по потреби 

 Сарадња са родитељима, Спољашњом заштитном мрежом ( 
МУП,ЦСР, 

      ДЗ,Саветовалиштем за младе, јединицом 

      локалне самоуправе и локалном 

      заједницом ) – по потреби 

 Информисање НВ и ШУ на крају 1. полугодишта – извештај 

 Вођење евиденције о активностима и састанцима 

 Стручно усавршавање запослених – у зависности од могућности 

Тим 

 

 

 

 

 

 

 

 Праћење остваривања превентивних активности на нивоу школе 
кроз сарадњу са одељењским старешинама 

 Праћење интервентних активности на на нивоу школе кроз 
сарадњу са одељењским старешинама 

 Сарадња са другим Тимовима школе 
( самовредновање, ШРП и остали ) – по потреби 

 Сарадња са родитељима, Спољашњом заштитном мрежом ( 
МУП,ЦСР, 

      ДЗ,Саветовалиштем за младе, јединицом  

      локалне самоуправе и локалном  

Тим 
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     III       заједницом – по потреби 

 Информисање НВ на крају 3. квартала-извештај 

 Вођење евиденције о активностима и састанцима 

IV-V  Праћење остваривања превентивних активности на нивоу школе 
кроз сарадњу са одељењским старешинама 

 Праћење интервентних активности на на нивоу школе кроз 
сарадњу са одељењским старешинама 

 Сарадња са другим Тимовима школе 
( самовредновање, ШРП и остали ) – по потреби 

 Сарадња са родитељима, Спољашњом заштитном мрежом ( 
МУП,ЦСР, 

      ДЗ,Саветовалиштем за младе, јединицом  

      локалне самоуправе и локалном  

      заједницом – по потреби 

Тим 

 

 

 

 

 

 

 

VI - VIII 

 Праћење остваривања превентивних активности на нивоу школе 
кроз сарадњу са одељењским старешинама 

 Праћење интервентних активности на на нивоу школе кроз 
сарадњу са одељењским старешинама 

 Сарадња са другим Тимовима школе 
( самовредновање, ШРП и остали ) – по потреби 

 Сарадња са родитељима, Спољашњом заштитном мрежом 
 ( МУП,ЦСР, 

      ДЗ,Саветовалиштем за младе, јединицом 

      локалне самоуправе и локалном 

      заједницом ) – по потреби 

 Информисање НВ и ШУ на крају 2. полугодишта – извештај 

 Вођење евиденције о активностима и састанцима 

 Стручно усавршавање запослених – у зависности од могућности 

Тим  

Акциони план за примену програма превенције трговине људима и дигиталног насиља 

Садржај актиовности Носиоци Време реализације Исходи 

Упознавање чланова 

наставничког већа 

преко презентације са 

материјалом са 

Семинара Превенција 

трговине људима и 

приручником за рад са 

ученицима и 

родитељима  у вези 

дигиталног насиља 

 

ОС, Педагог школе 

 

Прва недеља октобра 

Сензитизација 

колектива 

Обележавање Дана 

жртава трговине 

 Црвени крст Ковин 

или Ш.У. 

18. октобар   
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људима 

Састанак са Тимом за 

превенцију насиља и 

разматрање  употребе 

индикатора  за 

препознавање жртава 

трговине људима и 

реализација радионица 

за ученике око 

дигиталног насиља 

 

чланови Тима 

 

 

 

ОС, наставница 

грађанског васпитања, 

педагог 

Друга недеља октобра 

 

 

 

 

 

 

Крај октобра, 

новембар, фебруар 

Примена индикатора 

за децу  са ризичним 

понашањем, праћење, 

реагогвање. Боље 

препознавање 

скривених облика 

занемаривања, насиља 

злостављања. 

Ученици праве 

разлику између 

ризичног и неризичног 

коришћења инернета 

Информисање 

родитеља  о програму 

трговине људима и 

једна студија случаја 

из материјала 

Педагог, чланови Тима  Новембар, децембар Сензитизација 

родитеља, 

упоузнавање са 

институцијама које су 

надлежне за жртве 

трговине људима 

Вредновање 

активаности 

Чланови Тима за 

превенцију насиља 

По завршеној 

актиивности 

Корисност 

информација, 

обазривија употреба 

интернета, 

превовремено и 

исправно реаговање 

свих актера 
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Радионице ће се разликовати у зависности од предзнања и узраста ученика, али ће бити тако 

конципиране да се остваре предвиђени циљеви. Циљеви ових радионица се увелико преклапају са 

делом кључних циљева наставе информатике и рачунарства, а то су: 

 Развијање свести о опасностима и ризицима при коришћењу интернета и  

 Оспособљавање ученика за одговорну примену препорука заштите здравља, безбедности, 

личне и приватности других у свакодневном раду у дигиталном окружењу 

Радионица  Дигитално насиље 

превенција и реаговање у оквиру 

предмета Информатика и рачунарство  

Наставне јединице 

 

 

Разред 
Време 

реализације 

Мере заштите на друштвеним мрежама 

 

Друштвене мреже и ауторска 

права 

Поступци и правила за безбедно 

понашање и представљање на 

мрежи 

5. Мај,  

Трагови које остављамо на интернету 

 

Претраживање интернета и 

проналажење информација 

Онлајн комуникација и форуми 

 

5. Јун,  

Трагови које остављамо на интернету Прeтрaживaњe Интeрнeтa 

Вeжбa: 

Прeтрaживaњe Интeрнeтa 

6. 
Октобар-

новембар  

Мере заштите на друштвеним мрежама Пoнaшaњe нa мрeжи и зaштитa 

личних пoдaтaкa. 

Сигурнoст нa Интeрнeту. 

6. Новембар  

Трагови које остављамо на интернету Појам дискусије и коментара на 

Интернету, инстант порука, 

блога, форума 

7. Октобар  

Мере заштите на друштвеним мрежама Појам видео-конференције, 

електронског учења и учења на 

даљину 

7. октобар  

Мере заштите на друштвеним мрежама Специјализовани програм за 

израду Веб страница 
8. децембар  

Трагови које остављамо на интернету Постављање Веб презентације на 

Веб сервер 
8. Фебруар  
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Такође, смисао радионица се одликава и у исходима предмета у коме се ученици обучавају да: 

 разликују пожељно од непожељног понашања на интернету 

 реагују исправно када дођу у контакт са непримереним садржајем или са непознатим особама 

путем интернета 

 потраже помоћ  и подршку од правих особа и на правом месту када дођу у контакт са 

непримереним садржајем или са непознатим особама путем интернета 

 препознају  ризик зависности од технологије 

 рационално управљају временом које проводе на интернету 

Сценарио за радионице ће бити саставни део писаних припрема за час које ће наставник доставити на 

увид,а о резултатима радионица ће водити евиденцију и мултимедијални запис. 

3.18 ПРИМЕНА ПРИРУЧНИКА ПОСЕБНОГ ПРОТОКОЛА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ 
И УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА У  

ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ УСТАНОВАМА 
Основ за доношење Посебног протокола 

Права детета и ученика у Републици Србији остварују се у складу са Уставом Републике Србије, 

ратификованим међународним уговорима, Кривичним закоником ("Службени гласник РС", бр. 85/05, 

88/05 - исправка, 107/05 - исправка, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14, 94/16 и 35/19), Законом о 

малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица ("Службени 

гласник РС", број 85/05), Закоником о кривичном поступку ("Службени гласник РС", бр. 72/11, 101/11, 

121/12, 32/13, 45/13, 55/14 и 35/19), Законом о прекршајима ("Службени гласник РС", бр. 65/13, 13/16 

и 98/16 - УС), Породичним законом ("Службени гласник РС", бр. 18/05, 72/11 - др. закон и 6/15), 

Законом о општем управном поступку ("Службени гласник РС", бр. 18/16 и 95/18 - аутентично 

тумачење), Законом о забрани дискриминације ("Службени гласник РС", број 22/09), Законом о 

спречавању насиља у породици ("Службени гласник РС", број 94/16), Законом о посебним мерама за 

спречавање вршења кривичних дела против полне слободе према малолетним лицима ("Службени 

гласник РС", број 32/13), Законом о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник 

РС", бр. 88/17, 27/18 - др. закон и 10/19) (у даљем тексту: Закон) и другим прописима којима се 

регулишу права детета и ученика. 

 

Република Србија се ратификацијом Конвенције о правима детета Уједињених нација ("Службени лист 

СФРЈ - Међународни уговори", број 15/90 и "Службени лист СРЈ - Међународни уговори", бр. 4/96 и 

2/97 - у даљем тексту: Конвенција), обавезала да обезбеди остваривање свих права детета, а 

нарочито, на заштиту од свих облика насиља, злостављања и занемаривања, потпуну информисаност, 

на правично поступање и заштиту приватности, као и да детету које је било изложено насиљу 

обезбеди подршку за физички и психички опоравак и његову социјалну реинтеграцију. 

 

Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање 

(у даљем тексту: Правилник о протоколу) прописују се садржаји и начини спровођења превентивних и 

интервентних активности, услови и начини за процену ризика, начини заштите од насиља, 

злостављања и занемаривања, праћење ефеката предузетих мера и активности. 
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Установа, у смислу Правилника о протоколу, је предшколска установа, основна и средња школа и дом 

ученика. Под простором установе подразумева се простор у седишту и ван седишта установе у ком се 

остварује васпитно-образовни, образовно-васпитни и васпитни рад, као и друге активности установе (у 

даљем тексту: образовно-васпитни рад). 

 

У примени Правилника о протоколу установа је дужна да обезбеди услове за сигурно и подстицајно 

одрастање и развој детета и ученика, заштиту од свих облика насиља, злостављања и занемаривања и 

социјалну реинтеграцију детета и ученика које је извршило, односно било изложено насиљу, 

злостављању или занемаривању. 

 

Забрана насиља, злостављања и занемаривања у установи односи се на сваког - децу, ученике, 

запослене, родитеље, односно друге законске заступнике (у даљем тексту: родитељ) и трећа лица. 

                                                      ОБЛИЦИ НАСИЉА И ЗЛОСТАВЉАЊА 

Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног, односно понављаног 

вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање 

здравља, развоја и достојанства личности детета и ученика или запосленог. 

 

Насиље и злостављање може да се јави од стране: запосленог према детету, ученику, другом 

запосленом, родитељу, односно старатељу или другом лицу које је преузело бригу о детету и ученику 

(у даљем тексту: родитељ); детета и ученика према другом детету и ученику или запосленом; 

родитеља према свом детету, другом детету и ученику и према запосленом. 

 

Насиље и злостављање може да јави као физичко, психичко (емоционално), социјално и електронско. 

 

Физичко насиље и злостављање је понашање које може да доведе до стварног или потенцијалног 

телесног повређивања детета, ученика или запосленог; физичко кажњавање деце и ученика од стране 

запослених и других одраслих особа. 

 

Психичко насиље и злостављање је понашање које доводи до тренутног или трајног угрожавања 

психичког и емоционалног здравља и достојанства детета и ученика или запосленог. 

 

Социјално насиље и злостављање је понашање којим се искључује дете и ученик из групе вршњака и 

различитих облика социјалних активности, одвајањем од других, неприхватањем по основу 

различитости, ускраћивањем информација, изоловањем од заједнице, ускраћивањем задовољавања 

социјалних потреба. 
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Електронско насиље и злостављање је злоупотреба информационих технологија која може да има за 

последицу повреду друге личности и угрожавање достојанства и остварује се слањем порука 

електронском поштом, СМС-ом, ММС-ом, путем веб-сајта (wеб сите), четовањем, укључивањем у 

форуме, социјалне мреже и сл. 

 

Осим наведених облика, насиље и злостављање препознаје се и кроз: злоупотребу, сексуално насиље, 

насилни екстремизам, трговину људима, експлоатацију детета и ученика и др. 

 

Злоупотреба детета и ученика је све оно што појединац, односно установа чини или не чини, што 

негативно утиче, наноси штету, ускраћује или смањује могућност за безбедан и здрав развој и доводи 

га у немоћан положај према појединцу или установи (злоупотреба у спорту, у политичке, верске, 

комерцијалне и друге сврхе). Злоупотреба подразумева и прекомерно подстицање, односно 

психолошки притисак на дете и ученика од стране родитеља или наставника ради постигнућа која 

могу да имају за последицу угрожавање нормалног психофизичког и социјалног развоја и најбољег 

интереса детета. 

 

Сексуално насиље и злостављање је понашање којим се дете и ученик сексуално узнемирава, наводи 

или приморава на учешће у сексуалним активностима које не жели, не схвата или за које није развојно 

дорастао или се користи за проституцију, порнографију и друге облике сексуалне експлоатације. 

 

Насилни екстремизам је промовисање, заговарање, подржавање, припремање и учествовање у 

идеолошки мотивисаном насиљу за остваривање друштвених, економских, верских, политичких и 

других циљева. 

 

Трговина људима је врбовање, превожење, пребацивање, скривање или примање лица, путем 

претње силом или употребом силе или других облика присиле, отмице, преваре, обмане, злоупотребе 

овлашћења или тешког положаја или давања или примања новца или користи да би се добио 

пристанак лица које има контролу над другим лицем у циљу експлоатације. 

 

Експлоатација је рад који није у најбољем интересу детета и ученика, а у корист је другог лица, 

установе или организације. Ове активности могу да имају за последицу угрожавање физичког или 

менталног здравља, моралног, социјалног и емоционалног развоја детета и ученика, његову 

економску зависност, ускраћивање права на образовање и слободу избора. 

 

Занемаривање и немарно поступање је пропуштање родитеља, друге особе која је преузела бригу о 

детету и ученику, установе или запосленог да у оквиру расположивих средстава обезбеди услове за 

правилан развој детета и ученика у свим областима, а што може да наруши његово здравље и развој. 
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Занемаривање у установи обухвата: ускраћивање појединих облика образовно-васпитног рада 

неопходних детету и ученику; нереаговање на сумњу о занемаривању или на занемаривање од стране 

родитеља; пропусте у обављању надзора и заштите детета и ученика од повређивања, 

самоповређивања, употребе алкохола, дувана, наркотичког средства или психоактивне супстанце, 

укључивања у деструктивне групе и организације и др. 

                                            PREVENCIJA NASILJA, ZLOSTAVLJANJA I ZANEMARIVANJA 

Prevenciju nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja čine mere i aktivnosti kojima se u ustanovi stvara sigurno i 

podsticajno okruženje, neguje atmosfera saradnje, uvažavanja i konstruktivne komunikacije. 

Preventivnim aktivnostima se: 

1) podiže nivo svesti i osetljivosti deteta i učenika, roditelja i svih zaposlenih za prepoznavanje svih oblika 

nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja; 

2) neguje atmosfera saradnje i tolerancije, uvažavanja i konstruktivne komunikacije u kojoj se ne toleriše 

nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje; 

3) ističu i unapređuju znanja, veštine i stavovi potrebni za konstruktivno reagovanje na nasilje; 

4) obezbeđuje zaštita deteta i učenika, roditelja i svih zaposlenih od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. 

Deca i učenici, roditelji i zaposleni zajednički planiraju, osmišljavaju i sprovode preventivne aktivnosti, načine 

informisanja o sadržajima, merama i aktivnostima za sprečavanje i zaštitu od nasilja, zlostavljanja i 

zanemarivanja. 

U okviru prevencije nasilja i zlostavljanja ustanova ostvaruje vaspitni rad, pojačan vaspitni rad i vaspitni rad 

koji je u intenzitetu primeren potrebama, samostalno ili u saradnji sa drugim nadležnim organima, 

organizacijama i službama. 

Prava, obaveze i odgovornosti svih u ustanovi u prevenciji nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja 

Radi prevencije nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja ustanova je dužna da upozna sve zaposlene, decu, 

učenike i roditelje sa njihovim pravima, obavezama i odgovornostima, propisanim zakonom, Pravilnikom o 

protokolu i drugim podzakonskim i opštim aktima. 

Zaposleni svojim kvalitetnim radom (vaspitno-obrazovnim, obrazovno-vaspitnim, vaspitnim, stručnim i 

drugim radom) i primenom različitih metoda, oblika rada i aktivnosti obezbeđuju podsticajnu i bezbednu 

sredinu. 

U ustanovi odeljenjski starešina, vaspitač, nastavnik i stručni saradnik izborom odgovarajućih sadržaja i 

načina rada doprinose sticanju kvalitetnih znanja i veština i formiranju vrednosnih stavova za uzajamno 

razumevanje, uvažavanje različitosti, konstruktivno prevazilaženje sukoba i dr. 

Odeljenjski starešina, vaspitač, nastavnik i stručni saradnik je dužan da obezbedi zaštitu deteta i učenika od 

proizvoljnog ili nezakonitog mešanja u njegovu privatnost, porodicu, dom ili prepisku, kao i zaštitu od 

nezakonitih napada na njegovu čast i ugled. 

 

Zaposleni ne sme svojim ponašanjem da izazove ili doprinese nasilju, zlostavljanju i zanemarivanju (na 

primer: nepoštovanje ličnosti i prava deteta i učenika, nedoslednost u postupanju, neobjektivno ocenjivanje i 

dr.). 
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Učenici, kao odgovorni učesnici u obrazovanju i vaspitanju, radi prevencije nasilja, zlostavljanja i 

zanemarivanja, obavezni su da: uvažavaju i poštuju ličnost drugih - dece, učenika, zaposlenih, roditelja i 

trećih lica; poštuju pravila ustanove i sve one akte kojima se uređuju njihova prava, obaveze i odgovornosti; 

aktivno učestvuju u radu odeljenjske zajednice; kao članovi učeničkog parlamenta i školskog odbora, 

posebno doprinose i učestvuju u preventivnim aktivnostima; svojim ponašanjem ne izazivaju, doprinose ili 

učestvuju u nasilju i zlostavljanju. 

Roditelj je dužan da, u najboljem interesu deteta i učenika: sarađuje sa ustanovom; učestvuje u preventivnim 

merama i aktivnostima; uvažava i poštuje ličnost svog deteta, druge dece i učenika, zaposlenih i drugih 

roditelja. 

Roditelj ne sme svojim ponašanjem u ustanovi da izazove ili doprinese pojavi nasilja, zlostavljanja i 

zanemarivanja. 

Задаци тима за заштиту јесу, нарочито, да: 

1) припрема програм заштите; 

2) информише децу и ученике, запослене и родитеље о планираним активностима и могућности 

тражења подршке и помоћи од тима за заштиту; 

3) учествује у обукама и пројектима за развијање компетенција запослених потребних за превенцију и 

интервенцију у ситуацијама насиља, злостављања и занемаривања; 

4) предлаже мере за превенцију и заштиту, организује консултације и учествује у процени ризика и 

доношењу одлука о поступцима у случајевима сумње или дешавања насиља, злостављања и 

занемаривања; 

5) укључује родитеље у превентивне и интервентне мере и активности; 

6) прати и процењује ефекте предузетих мера за заштиту деце и ученика и даје одговарајуће предлоге 

директору; 

7) сарађује са стручњацима из других надлежних органа, организација, служби и медија ради 

свеобухватне заштите деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања; 

8) води и чува документацију; 

9) извештава стручна тела и орган управљања. 

ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ 

Интервенцију у одговору на насиље, злостављање и занемаривање чине мере и активности којима се 

оно зауставља, осигурава безбедност учесника (оних који трпе, чине или сведоче), смањује ризик од 

понављања, ублажавају последице за све учеснике и прате ефекти предузетих мера. 

У установи се интервенише на насиље, злостављање и занемаривање, када се оно дешава или се 

догодило између: деце или ученика (вршњачко насиље); запосленог и детета, односно ученика; 

родитеља и детета, односно ученика; родитеља и запосленог, као и када насиље, злостављање и 

занемаривање чини треће лице у односу на дете, ученика, запосленог или родитеља. 

Установа је дужна да интервенише увек када постоји сумња или сазнање да дете и ученик трпи 

насиље, злостављање и занемаривање, без обзира на то где се оно догодило, где се догађа или где се 

припрема. 
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Разврставање насиља, злостављања и занемаривања по нивоима 

Разврставање насиља, злостављања и занемаривања на нивое има за циљ обезбеђивање уједначеног 

поступања (интервенисања) установа у ситуацијама насиља и злостављања када су актери деца, 

односно ученици (дете - дете, ученик - ученик, дете и ученик - запослени). Исти облици насиља, 

злостављања и занемаривања могу да се појаве на више нивоа, али се разликују у интензитету, 

степену ризика, учесталости, последицама и учесницима. 

Први ниво: 

Облици физичког насиља и злостављања су, нарочито: ударање чврга, гурање, штипање, гребање, 

гађање, чупање, уједање, саплитање, шутирање, прљање, уништавање ствари. 

Облици психичког насиља и злостављања су, нарочито: омаловажавање, оговарање, вређање, ругање, 

називање погрдним именима, псовање, етикетирање, имитирање, "прозивање". 

Облици социјалног насиља и злостављања су, нарочито: добацивање, подсмевање, искључивање из 

групе или заједничких активности, фаворизовање на основу различитости, ширење гласина. 

Облици сексуалног насиља и злостављања су, нарочито, неумесно, са сексуалном поруком: 

добацивање, псовање, ласцивни коментари, ширење прича, етикетирање, сексуално недвосмислена 

гестикулација. 

Облици насиља и злостављања злоупотребом информационих технологија и других комуникационих 

програма су, нарочито: узнемиравајуће позивање, слање узнемиравајућих порука СМС-ом, ММС-ом. 

Други ниво: 

Облици физичког насиља и злостављања су, нарочито: шамарање, ударање, гажење, цепање одела, 

"шутке", затварање, пљување, отимање и уништавање имовине, измицање столице, чупање за уши и 

косу. 

Облици психичког насиља и злостављања су, нарочито: уцењивање, претње, неправедно кажњавање, 

забрана комуницирања, искључивање, манипулисање. 

Облици социјалног насиља и злостављања су, нарочито: сплеткарење, ускраћивање пажње од стране 

групе (игнорисање), неукључивање, неприхватање, манипулисање, искоришћавање. 

Облици сексуалног насиља и злостављања су, нарочито: сексуално додиривање, показивање 

порнографског материјала, показивање интимних делова тела, свлачење. 

Облици насиља и злостављања злоупотребом информационих технологија су, нарочито: оглашавање, 

снимање и слање видео записа, злоупотреба блогова, форума и четовања, снимање камером 

појединаца против њихове воље, снимање камером насилних сцена, дистрибуирање снимака и слика. 

Трећи ниво: 

Облици физичког насиља и злостављања су, нарочито: туча, дављење, бацање, проузроковање 

опекотина и других повреда, ускраћивање хране и сна, излагање ниским температурама, напад 

оружјем. 

Облици психичког насиља и злостављања су, нарочито: застрашивање, уцењивање уз озбиљну 

претњу, изнуђивање новца или ствари, ограничавање кретања, навођење на коришћење наркотичких 

средстава и психоактивних супстанци, укључивање у деструктивне групе и организације. 
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Облици социјалног насиља и злостављања су, нарочито: претње, изолација, малтретирање групе 

према појединцу или групи, организовање затворених група (кланова) које има за последицу 

повређивање других. 

Облици сексуалног насиља и злостављања су, нарочито: завођење од стране ученика и одраслих, 

подвођење, злоупотреба положаја, навођење, изнуђивање и принуда на сексуални чин, силовање, 

инцест. 

Облици насиља и злостављања злоупотребом информационих технологија су, нарочито: снимање 

насилних сцена, дистрибуирање снимака и слика, дечија порнографија. 

Ради уједначеног и примереног поступања, установа у превенцији и интервенцији на насиље, 

злостављање и занемаривање, општим актом утврђује као лакше повреде обавеза ученика: 

- понављање насилног понашања са првог нивоа када васпитни рад није делотворан; 

- насилно понашање са другог нивоа када појачани васпитни рад није делотворан. 

Насилно понашање са трећег нивоа може да буде третирано као тежа повреда обавеза и као повреда 

забране утврђене законом, у зависности од околности (последице, интензитет, учесталост, учесници, 

време, место, начин и др.), што процењују тим за заштиту и директор. 

                     Интервенција према нивоима насиља, злостављања и занемаривања 

Ниво насиља и злостављања условљава и предузимање одређених интервентних мера и активности. 

На првом нивоу, по правилу, активности предузима самостално одељењски старешина, наставник, 

односно васпитач, у сарадњи са родитељем, у смислу појачаног васпитног рада са васпитном групом, 

одељењском заједницом, групом ученика и индивидуално. 

Изузетно, ако се насилно понашање понавља, ако васпитни рад није био делотворан, ако су 

последице теже, ако је у питању насиље и злостављање од стране групе према појединцу или ако исто 

дете и ученик трпи поновљено насиље и злостављање за ситуације првог нивоа, установа 

интервенише активностима предвиђеним за други, односно трећи ниво. 

На другом нивоу, по правилу, активности предузима одељењски старешина, односно васпитач, у 

сарадњи са педагогом, психологом, тимом за заштиту и директором, уз обавезно учешће родитеља, у 

смислу појачаног васпитног рада. Уколико појачани васпитни рад није делотворан, директор покреће 

васпитно-дисциплински поступак и изриче меру, у складу са законом. 

На трећем нивоу, активности предузима директор са тимом за заштиту, уз обавезно ангажовање 

родитеља и надлежних органа, организација и служби (центар за социјални рад, здравствена служба, 

полиција и друге организације и службе). Уколико присуство родитеља није у најбољем интересу 

ученика, тј. може да му штети, угрози његову безбедност или омета поступак у установи, директор 

обавештава центар за социјални рад, односно полицију или јавног тужиоца. 

На овом нивоу обавезни су васпитни рад који је у интензитету примерен потребама ученика, као и 

покретање васпитно-дисциплинског поступка и изрицање мере, у складу са законом. Ако је за рад са 

учеником ангажована и друга организација или служба, установа остварује сарадњу са њом и 

међусобно усклађују активности. 
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Информације о насиљу, злостављању и занемаривању од детета, односно ученика прикупља, по 

правилу, психолог, педагог, односно друго задужено лице у установи - одељењски старешина, 

наставник, васпитач или члан тима за заштиту, а изјава се узима у складу са законом. 

Ако постоји сумња или сазнање о насиљу, злостављању и занемаривању детета и ученика у породици, 

директор без одлагања обавештава полицију или јавног тужиоца, који предузимају даље мере у 

складу са законом. 

Уколико се ради о догађају који захтева предузимање неодложних интервентних мера и активности, 

директор обавештава родитеља и центар за социјални рад, који даље координира активностима са 

свим учесницима у процесу заштите детета и ученика. 

Ако постоји сумња да насилни догађај може да има елементе кривичног дела или прекршаја, 

директор обавештава родитеља и подноси кривичну пријаву надлежном јавном тужилаштву, односно 

захтев за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном суду. 

Уколико постоји сумња или сазнање да је ученик укључен у промовисање, заговарање и подржавање 

идеолошки мотивисаног насиља, односно у насилни екстремизам, директор школе сазива тим за 

заштиту који разматра ситуацију и на основу прикупљених информација одлучује о даљем поступању. 

Уколико постоји сумња или сазнање да ученик припрема и/или учествује у идеолошки мотивисаном 

насиљу, односно у насилном екстремизму које има елементе кривичног дела и када тај догађај 

очигледно захтева неодложно поступање, директор одмах обавештава родитеља, јавног тужиоца и 

полицију. 

Уколико постоји сумња или сазнање да је дете, односно ученик укључен у било који облик трговине 

људима, директор се обраћа служби надлежној за идентификацију и подршку жртава трговине 

људима, односно Центру за заштиту жртава трговине, надлежном центру за социјални рад и полицији. 

Увек када је запослени починилац насиља, злостављања и занемаривања према детету и ученику у 

установи, директор предузима мере према запосленом, у складу са законом, а према детету и ученику 

мере за заштиту и подршку (план заштите) на основу Правилника о протоколу. 

Када је родитељ починилац насиља и злостављања према запосленом, директор је дужан да одмах 

обавести јавног тужиоца и полицију. 

Када је ученик починилац насиља према запосленом, директор је дужан да обавести родитеља и 

центар за социјални рад; да покрене васпитно-дисциплински поступак, и да изрекне васпитно-

дисциплинску меру, у складу са Законом, а ако постоје елементи кривичног дела или прекршаја, 

пријаву поднесе надлежном јавном тужилаштву односно прекршајном суду. 

Уколико постоји сумња да је починилац насиља, злостављања и занемаривања треће одрасло лице 

(укључујући пунолетног ученика) према детету и ученику, директор је обавезан да истовремено 

обавести родитеља детета које је изложено насиљу, злостављању и занемаривању, надлежни центар 

за социјални рад и поднесе кривичну пријаву надлежном јавном тужилаштву, односно захтев за 

покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном суду. 

Када се насиље и злостављање дешава у установи између одраслих лица (запослени - запослени; 

запослени - родитељ; запослени, родитељ - треће лице), директор предузима мере, у складу са 

законом. 
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У поступку заштите детета и ученика од насиља, злостављања и занемаривања установа је дужна да: 

поступак води ефикасно и економично; обезбеди заштиту и поверљивост података до којих дође пре 

и у току поступка; да дете, односно ученика не излаже поновном и непотребном давању изјава. 

                                                    Редослед поступања у интервенцији 

1) Проверавање сумње или откривање насиља, злостављања и занемаривања обавља се 

прикупљањем информација - директно или индиректно. 

Прикупљање информација има за циљ утврђивање релевантних чињеница на основу којих се 

потврђује или одбацује сумња на насиље, злостављање и занемаривање. Током прикупљања 

информација поштују се принципи утврђени Конвенцијом и правила која се примењују у поступцима у 

којима учествује малолетно лице - дете и ученик. 

Установа проверава сваку информацију о могућем насиљу, злостављању и занемаривању и врши 

преглед видео записа уколико установа има електронски надзор над простором. Када родитељ 

пријави директору непримерено понашање запосленог према његовом детету, директор поступа у 

складу са законом. 

У случају неосноване сумње појачава се васпитни рад и прати понашање учесника. Када се потврди 

сумња, директор и тим за заштиту предузимају мере и активности за извршено насиље, злостављање 

и занемаривање. 

2) Заустављање насиља и злостављања и смиривање учесника је обавеза свих запослених у установи, 

а нарочито најближег присутног запосленог и дежурног наставника, односно васпитача да одлучно 

прекине све активности, раздвоји и смири учеснике у акту насиља. У случају да запослени процени да 

је сукоб високо ризичан и да не може сам да га заустави, одмах ће тражити помоћ. 

3) Обавештавање родитеља и предузимање хитних акција по потреби (пружање прве помоћи, 

обезбеђивање лекарске помоћи, обавештавање полиције и центра за социјални рад) обавља се одмах 

након заустављања насиља и злостављања. Уколико родитељ није доступан или његово 

обавештавање није у најбољем интересу детета и ученика, установа одмах обавештава центар за 

социјални рад. 

4) Консултације у установи се врше ради: разјашњавања околности, анализирања чињеница на што 

објективнији начин, процене нивоа насиља и злостављања, нивоа ризика и предузимања 

одговарајућих мера и активности, избегавања конфузије и спречавања некоординисане акције, 

односно ради успостављања и развијања усклађеног, уједначеног и ефикасног поступања. у 

консултације у установи укључују се: одељењски старешина, дежурни наставник, васпитач, психолог, 

педагог, тим за заштиту, директор, ученички парламент. 

Уколико у току консултација у установи директор и тим за заштиту, услед сложених околности не могу 

са сигурношћу да процене ниво насиља, злостављања и занемаривања, као и да одреде мере и 

активности, у консултације укључују надлежне органе и друге организације и службе: министарство 

надлежно за послове образовања и васпитања (у даљем тексту: Министарство) - надлежну школску 

управу, центар за социјални рад, полицију, правосудне органе, здравствену службу и др. 

 

5) Мере и активности предузимају се за све нивое насиља и злостављања. Оперативни план заштите (у 

даљем тексту: план заштите) сачињава се за конкретну ситуацију другог и трећег нивоа за сву децу и 



 

 

~ 100 ~ 

ученике - учеснике насиља и злостављања (оне који трпе, који чине и који су сведоци насиља и 

злостављања). 

План заштите зависи од: врсте и тежине насилног чина, последица насиља по појединца и колектив, 

броја учесника и сл. 

План заштите садржи: активности усмерене на промену понашања - појачан васпитни рад, рад са 

родитељем, рад са одељењском заједницом, укључивање ученичког парламента и савета родитеља, а 

по потреби и органа управљања; носиоце тих активности временску динамику; начине којима ће се 

обезбедити поновно укључивање свих учесника насиља, злостављања и занемаривања у ширу 

друштвену заједницу. Мере и активности треба да буду предузете уз учешће детета и ученика и да 

буду у складу са његовим развојним могућностима. Када тим за заштиту процени да постоји потреба 

да се, осим појачаног васпитног рада или васпитног рада који у интензитету одговара потребама 

детета, односно ученика, прилагоди и образовни рад, предложиће тиму за пружање додатне подршке 

ученицима припрему индивидуалног образовног плана. 

План заштите сачињава тим за заштиту заједно са одељењским старешином, односно васпитачем, 

психологом, педагогом (уколико нису чланови тима за заштиту), директором и родитељем, а по 

потреби и са другим надлежним организацијама и службама. У припрему плана заштите, када год је 

могуће, установа ће укључити представнике одељењске заједнице, односно групе, ученичког 

парламента, као и децу, односно ученике - учеснике у насиљу и злостављању. 

План заштите садржи и информације о мерама и активностима које установа предузима самостално, у 

сарадњи са другим надлежним организацијама и службама и када друге надлежне организације и 

службе спроводе активности самостално. Када су у мере и активности укључене друге организације и 

службе, одређују се задаци, одговорна лица, динамика и начини међусобног извештавања. 

За трећи ниво насиља и злостављања директор установе подноси пријаву надлежним органима, 

организацијама и службама и обавештава Министарство, односно надлежну школску управу, у року 

од 24 сата. Пре пријаве обавља се разговор са родитељима, осим ако тим за заштиту, надлежни јавни 

тужилац, полиција или центар за социјални рад процене да тиме може да буде угрожен најбољи 

интерес детета и ученика. 

Уколико је комуникација са медијима неопходна, одговоран је директор, осим ако је директор 

учесник насиља, злостављања или занемаривања. У том случају комуникацију са медијима остварује 

председник органа управљања. 

6) Ефекте предузетих мера и активности прати установа (одељењски старешина, васпитач, тим за 

заштиту, психолог и педагог) ради провере успешности, даљег планирања заштите и других 

активности установе. Установа прати понашање детета и ученика које је трпело и које је извршило 

насиље и злостављање, али и деце и ученика који су индиректно били укључени (сведоци). 

Прати се и укљученост родитеља и других надлежних органа, организација и служби. Ефекте 

предузетих мера прате и надлежне службе Министарства. 

                                                     Документација, анализа и извештавање 

 

У спровођењу превентивних и интервентних мера и активности установа: 

1) прати остваривање програма заштите установе; 
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2) евидентира случајеве насиља, злостављања и занемаривања другог и трећег нивоа; 

3) прати остваривање конкретних планова заштите другог и трећег нивоа; 

4) укључује родитеља у васпитни рад у складу са врстом и нивоом насиља и праћење ефеката 

предузетих мера и активности; 

5) анализира стање и извештава. 

Одељењски старешина, односно васпитач бележи насиље на првом нивоу; прати и процењује 

делотворност предузетих мера и активности; подноси извештај тиму за заштиту, у складу са 

динамиком предвиђеном програмом заштите. 

О случајевима који захтевају укључивање тима за заштиту (други и трећи ниво) документацију 

(службене белешке и сви други облици евидентирања података о лицу, догађају, предузетим 

радњама и др.) води, чува и анализира за потребе установе психолог или педагог, а изузетно, други 

члан тима за заштиту кога је одредио директор. Тим подноси извештај директору два пута годишње. 

Директор извештава орган управљања, савет родитеља и ученички парламент. 

Извештај о остваривању програма заштите је саставни део годишњег извештаја о раду установе и 

доставља се Министарству, односно надлежној школској управи. Извештај садржи, нарочито: анализу 

ефеката превентивних мера и активности и резултате самовредновања у овој области, број и врсту 

случајева насиља, злостављања и занемаривања, предузете интервентне мере и активности, као и 

њихове ефекте. 

Директор одлучује о дозволи приступа документацији и подацима у поступку заштите детета и 

ученика, осим ако је на основу закона, а на захтев суда, односно другог надлежног органа обавезан да 

их достави. Коришћење документације у јавне сврхе и руковање подацима мора бити у складу са 

законом. 

На основу анализа стања, праћења насиља, злостављања и занемаривања, вредновања квалитета и 

ефикасности предузетих мера и активности у области превенције и интервенције, установа дефинише 

даљу политику заштите деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања. 

                                                      ПРИМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОТОКОЛА 

ПЛАНИРАЊЕ И ПРЕВЕНЦИЈА У НИЖИМ РАЗРЕДИМА 

Превенција насиља у образовно-васпитним установама је скуп мера и активности које имају за циљ 

стварање сигурног и подстицајног окружења, неговање атмосфере сарадње, уважавања и 

конструктивне  

комуникације, у коме неће бити насиља или ће га бити што мање. 

Превентивне активности од првог до четвртог разреда у нашој школи обухватају : 

 

 

КОРАЦИ НАЧИН ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗЦИЈА 

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 
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(активности) ( опис активности, како) (када) (ко) 

1.Уграђивање у 

школска 

документа 

(Школски 

програм) 

кроз редовну 

наставу: 

- интегрисање садржаја ненасиља 

кроз наставне садржаје обавезних 

и изборних наставних предмета 

Од септембра до 

јуна  

Одељенске 

старешине,предметни 

наставници 

 

васпитно-

образовни рад: 

- интегрисање садржаја ненасиља 

кроз ЧОС 

У току школске 

године 

Одељенске старешине, 

Педагог 

Стручне службе 

 

 

ваннаставне 

активности: 

 

 

 

 

 

- Посећивање и организовање 

позоришних представа,изложби, 

- конкурси, 

такмичења и ревије стваралаштва 

(цртежи,поруке, 

литерарни радови) 

- израда  новина, 

-спортска такмичења. 

У току школске 

године 

Одељенске старешине, 

ученици, 

родитељи 

 

сарадња са 

родитељима: 

-заједничке акције деце и 

родитеља, 

Разговори(радионице) о заштити 

деце од насиља, злостављања и 

занемаривања  

У току школске 

године 

Одељенске старешине, 

Родитељи, 

ученици 

2. Повезивање са 

текућим 

спортским и 

културним 

догађањима 

 

културне 

активности 

- Посете:позоришту,музеју 

- учествовање у активно- 

  стима поводом школских 

празника:обележавање школске 

славе Светог Саве,Обележавање 

дана школе:недеља лепих 

порука,изложба дечјих радова, 

обележавање краја школске 

У току школске 

године 

Одељенске старешине, 

Ученици, 

Родитељи, 

Представници 

организација 
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 године:смотра стваралаштва 

ученика 

 спортске 

активности 

 

-Организовање ''Игре без граница'' 

-Организовање спортских 

такмичења: 

- одељенска 

- међуодељењска 

- јесењи и пролећни крос 

- у току Дечје недеље  

У току школске 

године 

Одељенске старешине, 

Ученици, 

 

у сарадњи са 

локалном 

заједницом 

Учествовање у акцијама  Црвеног 

крста,акцијама Актива жена 

Дубовац, конкурсима Друштва 

учитеља Ковина и другим школама 

и установама 

У току школске 

године 

Одељенске старешине, 

Ученици, 

Представници 

организација 

у сарадњи са 

родитељима 

Присуствовање и учествовање у 

културном животу школе 

У току школске 

године 

Одељенске старешине, 

Ученици, 

Родитељи  

3. Упознавање са 

Приручником за 

примену 

Посебног 

протокола 

 

кроз редовну 

наставу 

- интегрисање садржаја 

Приручника за примену Посебног 

протокола кроз наставне садржаје 

обавезних и изборних наставних 

предмета 

У току школске 

године 

Одељенске старешине 

Предметни наставници 

 

 

васпитно-

образовни рад 

 

Упознавање са кодексом 

понашања ученика и програмом 

заштите деце од насиља 

У току школске 

године 

Одељенске старешине, 

Предметни наставници, 

педагог 
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ваннаставне 

активности 

- Израда  новина 

-рад у секцијама 

- неговање толеранције у школи 

- подстицање и стварање 

позитивне климе у школи: 

Школски пано''Похвалница'' за 

истицање похвала ученици-ма за 

постигнућа у наставним и 

ваннаставним активностима 

У току школске 

године 

Одељенске старешине 

Предметни наставници 

ученици 

сарадња са  

родитељима 

Организовање родитељског 

састанка,индивидуални конта-

кти,разговори,радионице 

У току школске 

године 

Одељенске старешине 

Предметни наставници 

4. Реализовање 

конкретних 

акција из 

области 

превенције 

 

кроз редовну 

наставу 

Коришћење наставних садр-жаја 

који се могу користити за 

превенцију насиља у наставним 

предметима.Нпр. 

Српски језик и страни језици: 

обрада различитих текстова и 

књижевних дела предвиђених 

програмом може бити оквир за 

анализу узрока и последица 

различитих видова насиља(један 

од постављених циљева може бити 

уочавање односа моћи, 

сагледавање последица 

злоупотребе, замишљање могућих 

другачијих исхода,гледање ТВ 

емисија и сл.) 

Свет око нас/Природа и 

друштво:односи у породици, 

права и обавезе чланова поро-

дице, развијање одговорног 

односа према друговима, заје-

дници, окружењу и школским 

обавезама,поштовање одра-

слих,прихватање и уважавање 

различитих култура,планирање 

сопственог рада и напредова-

ња,могући конструктивни начини 

реаговања на ускраћивања. 

Физичко васпитање и школски 

спорт:Уважавање разлика у 

У току школске 

године 

Одељенске старешине 

Предметни наставници 
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физичким способностима и 

изгледу,јачање са-

мопоуздања,развијање тимског 

духа,развијање спортског по-

нашања такмичара, посматра-

ча/навијача и тренера,пружање 

подршке саиграчима,спортско 

прихватање неуспеха и развој 

самоконтроле, поштовање фер-

плеј игре, преузимање иници-

јативности и одговорности, 

стицање знања за препознава-ње 

ризика од спортских повре-да и 

указивања прве помоћи. 

Верска настава:Развијање то-

леранције, прихватање разли-

читости, различитих вера, обичаја 

и др. 

васпитно-

образовни рад 

- на часовима ЧОС-а, 

- упознавање са кодексом 

понашања у школи 

- успостављање правила 

понашања у одељењу 

- Организовање квиза: Покажи 

шта знаш 

У току школске 

године  

Ученици 

Одељенски старешина 

ваннаставне 

активности : 

 

кроз друштвене 

активности 

 

Активности поводом 

обележавања:  

 

-Поново у школи 

-Обележавање Међународног 

дана писмености 

У току школске 

године 

 

септембар 

 

 

 

Одељенске старешине, 

Ученици, 

Предметни наставници 
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Дечја недеља- Имам право 

(цртање дечјих права:изложба, 

упознавање са Букваром дечјих 

права, Конвенцијом о правима 

детета),Оцртавамо школско 

двориште кредама у боји с дечјим 

правима; Солидарност на 

делу:акција ''Друг другу'';Заједно 

ученици нижих разреда гледају 

цртани филм; Слатка журка и деца 

певају хитове. 

октобар 

 

 

 

 

 

 

 

Међународни дан учитеља- 

(Ликовно-литерарни радови 

ученика и изложба:Моја 

учитељица)  

Октобар 

 

 

Међународни дан толеранције-  

изложба ученичких 

радова/радионица 

 

новембар 

 

Обележавање Нове године и краја 

1. полугодишта- (Весело 

дружење), подела новогодишњих 

пакетића сваком ученику школе. 

децембар 

 

 Дан заљубљених- (Ликовно-

литерарни радови ученика: љу-

бав;изложба радова и разме-

њивање порука-'' заљубљена 

кутија'') 

13.фебруар 

 Дан писмености- (изложба дечјих 

радова на тему писме-

ност,изложба свезака) 

фебруар 

Дан жена- (Ликовно-литерарни 

радови ученика: Моја 

баба,мама,.... 

8.  март 

 Такмичење из математике 

„Мислиша“  

Општинско и међуопштинско 

такмичења из математике 

 

 

Март 
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Васкрс-(Ликовно-литерарни 

радови ученика,украшавање 

јаја,изложба радова,приредба 

поводом Благовести) 

Април 

 

Дан школе:приредба, изложба 

ученичких радова, спортски 

сусрети 

Екскурзија 

мај 

 

 

 

 

 

Обележавање краја школске 

године и подела књижица 

осмацима- фолклор,ритмика, 

рецитовање,драматизација 

јун 

Позоришне представе У току године 

Луткарска представа 2.полугодиште 

Пријем првака-приредбу дају 

четвртаци 

Август/ 

септембар 

 

хуманитарне 

активности 

- Акције поводом Дечје недеље 

- Сарадња са Црвеним крстом 

Помоћ дистрофичарима  

У току школске 

године 

Одељенске старешине, 

Ученици, 

Представници 

организација 

техничке 

активности 

-Уређење школског простора 

- Израда честитки поводом 

значајних датума 

- Израда  новина и плаката  

- Уређење школског и одељенског 

паноа 

У току школске 

године 

Одељенске старешине, 

Ученици, 

 у сарадњи са 

локалном 

- учествовање на конкурсима 

- учествовање  у току Дечје 

У току школске 

године 

Одељенске старешине, 

Ученици, 
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заједницом   недеље:'' Трка за срећније 

детињство'' у Ковину 

Представници 

организација 

сарадња са 

родитељима 

-Отворена врата 

 

-Презентација ученичких радова 

родитељски састанци, 

индивидуални контакти 

У току школске 

године 

Одељенске старешине, 

Родитељи, 

педагог 

 

 

                                                 ПРИМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОТОКОЛА 

                    ПЛАНИРАЊЕ И ПРЕВЕНЦИЈА У ВИШИМ РАЗРЕДИМА 

Превенција насиља у образовно-васпитним установама је скуп мера и активности које имају за циљ 

стварање сигурног и подстицајног окружења, неговање атмосфере сарадње, уважавања и 

конструктивне комуникације, у коме неће бити насиља или ће га бити што мање. 

     Превентивне активности од петог до осмог разреда у нашој школи обухватају : 

                                                                                           

КОРАЦИ  

(активности) 

НАЧИН 

(опис активности, како) 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

(када) 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

(ко) 

1. УГРАЂИВАЊЕ У 

ШКОЛСКА 

ДОКУМЕНТА   

(Школски програм) 

кроз редовну 

наставу: 

 

-интегрисање садржаја 

ненасиља кроз наставне 

садржаје обавезних и 

изборних наставних 

предмета 

Oд септембра до јуна Одељењски 

старешина и 

предметни 

наставници, педагог 

васпитно образовни 

рад: 

 

Интегрисање садржаја 

насиља кроз ЧОС 

У току школске године. Одељењске 

старешине, педагог, 

стручне службе  

ваннаставне 

активности: 

Посећивање и организовање 

позоришних 

представа,изложби; 

Такмичења, квизови, 

конкурси (цртежи, поруке, 

литерарни радови); 

У току школске 

године 

Одељењске 

старешине, 

предметни 

наставници, ученици, 

родитељи 
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израда новина и плаката у 

оквиру секција. 

сарадња са 

родитељима: 

Заједничка акција деце и 

родитеља, разговори 

(радионице) о заштити деце 

од насиља, злостављања и 

занемаривања 

У току школске године Одељењске 

старешине, педагог, 

родитељи, ученици 

    

2. ПОВЕЗИВАЊЕ СА 

ТЕКУЋИМ 

СПОРТСКИМ И 

КУЛТУРНИМ 

ДОГАЂАЊИМА 

културне 

активности: 

 

Посете: 

позоришту, музеју, сајму 

књига; 

учествовање у активностима 

поводом школских 

празника: 

Обележавање школске  

славе Светог Саве , 

обележавање Дана 

школе:недеља лепих 

порука,изложба дечијих 

радова; 

обележавање краја школске 

године: смотра 

стваралаштва ученика 

У току школске године Одељењске 

старешине , 

предметни 

наставници, ученици, 

родитељи, 

представници 

организација 

спротске активности: Организовање спротских 

такмичења: 

одељењска, 

међуодељењска, јесењи и 

пролећни крос 

У току школске године, 

у току дечије недеље, 

у недељи Дана школе 

Професор физичког 

васпитања, ученици 

активности у  

сарадњи са 

локалном 

заједницом : 

Учествовање у акцијама 

Црвеног крста, у акцијама 

Актива жена Дубовац, 

конкурсима Друштва 

учитеља Ковина и другим 

школама и установама 

У току школске године Одељењске 

старешине, 

предметни 

наставници, ученици, 

представници 

организација 

активности у 

сарадњи са 

родитељима: 

Присуствовање и 

учествовање у културном 

животу школе 

У току школске године Одељењске 

старешине,предметни 

наставници,ученици, 

родитељи 
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3. УПОЗНАВАЊЕ СА 

ПРИРУЧНИКОМ ЗА 

ПРИМЕНУ ПОСЕБНОГ 

ПРОТОКОЛА 

кроз редовну 

наставу: 

 

 

 

Интегрисање садржаја 

Приручника за примену 

Посебног Протокола кроз 

наставне садржаје обавез 

них и изборних наставних 

предмета 

У току школске године Одељењске 

старешине, педагог, 

предметни 

наставници 

 

васпитно образовни 

рад: 

 

 

 

Упознавање са кодексом 

понашања ученика и 

програмом заштите деце од 

насиља 

У току школске 

године 

Одељењске 

старешине, 

предметни 

наставници, педагог 

ваннаставне  

активности: 

Израда еко паноа, неговање 

толеранције у школи, 

подстицање и стварање 

позитивне климе у школи: 

школски пано ,,Похвалница'' 

У току школске године Одељењске 

старешине, 

предметни 

наставници , ученици. 

сарадња са 

родитељима 

Организовање родитељског 

састанка,јавне трибине, 

индивидуални 

контакти,разговори, 

радионице 

У току школске године старешине, 

предметни 

наставници , ученици, 

родитељи 

4. 

Реализовање 

конкретних акција 

из области 

превенције 

кроз редовну 

наставу: 

 

Коришћење наставних 

садржаја који се могу 

користити за превенцију 

насиља у наставним 

предметима. 

На пример: 

српски језик и страни 

језици:обрада различитих 

текстова 

и књижевних дела може 

бити оквир за анализу 

узрока и последица 

У току школске године Предметни 

наставници 
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различитих видова насиља; 

физичко васпитање и 

школски спорт: уважавање 

разлика у физичким 

способностима и изгледу, 

јачање самопоуздања, 

развијање тимског духа, 

развијање спортског 

понашања такмичара , 

посматрача и тренера, 

пружање подршке 

саиграчима, спортско 

прихватање неуспеха и 

развој самоконтроле, 

поштовање фер плеј игре, 

преузимање одговорности, 

стицање знања за 

препознавањем ризика  од 

спортских повреда и 

указивањ прве помоћи; 

верска настава: развијање 

толеранције, прихватање 

различитости различитих  

вера, обичаја, ширење 

мирољубивост и друго; 

биологија: развијање 

одговорног односа према 

околини, (биљни и 

животињски свет), 

уважавање различитих 

полова; 

географија: поштовање раса, 

религија, етничких група, 

ширење пријатељства међу 

народима у целом свету; 

музичка култура: подстицати 

ученике кроз различите 

садржаје  на развијање 

љубави према породици , 

друговима, наставницима ; 

ликовна култура: 

прихватање различитих 

ставова кроз ликовно 
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изражавање. 

кроз васпитно-

образовни рад: 

 

На часовима ЧОС-а, 

упознавање са кодексом 

понашања у школи, 

успостављање правила 

понашања у оделењу, 

организовање квиза  знања. 

На крају сваког месеца 

(Звезде одељења),  

У току школске године 

Ученици, одељењски 

старешина, директор, 

педагог 

билиотекар 

кроз ваннаставне 

активности и 

друштвене 

активности: 

 

Ученички парламент-

трибине; 

Активности поводом 

обележавања : 

Дан мира – израда ликовних 

и литерарних радова на тему 

мира у свету и размењивања 

порука о миру; 

 

 

 

Дечија недеља – имам 

право (цртање дечијих 

права, упознавање са 

Конвенцијом о правима 

детета, солидарност на делу,  

Караоке забава, спортски 

сусрети ); 

Посета сајму књига – 

организован одлазак 

заинтересованих ученика и 

наставника у Београд; 

 

 

Дан толеранције- 

уважавање туђег мишљења;  

Дан детета – ликовно -

литерарни радови ученика; 

 

 

У току школске године 

 

септембар 

 

 

 

 

 

 

 октобра 

 

 

 

 

Последња недеља 

октобра 

 

 

 

 

новембар  

 

 

 

Ученици и наставник 

 

Наставник ликовне 

културе, наставник 

српског језика и 

одељењски 

старешина, ученици 

 

Предметни 

наставници, педагог, 

директор, ученици 

 

Библиотекар, 

наставник српског 

језика, одељењске 

старешине, ученици 

 

Ученици и наставници 

 

Ученици, наставник 

ликовне културе и 

српског језика 

 

Ученици, предметни 

наставници, директор 

 

Ученици , сви 

запослени, родитељи 
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Обележавање Нове године 

и краја првог полугодишта 

(весело дружење); 

 

 

Школска слава Свети Сава – 

приредба 

 

 

Дан заљубљених – ликовно 

– литерарни радови ученика 

на тему љубав; 

 

 

Фашанке – неговање 

традиције; 

 

Такмичење из математике 

,,Мислиша'', општинска 

такмичења из наставних 

предмета; 

Обележавање верског 

празника Благовести - 

приредба 

Васкрс – ликовни радови 

ученика, украшавање јаја , 

изложба радова; 

 

Децембар 

 

 

27. јануар 

 

 

 

13. фебруар 

 

 

 

 март 

 

Март 

 

 

 април 

 

 

 Април 

Ученици, одељењске 

старешине, наставник 

ликовне културе и 

српског језика 

 

Ученици , Атив жена 

Дубовац 

 

Професор 

математике, 

предметни 

наставници и ученици 

 

Вероучитељ и 

ученици 

Нааставник ликовне 

културе, наставник 

Т.О., одељењске 

старешине, 

вероучитељ,ученици 

 

 

 

Дан школе – Имитације, И 

ми смо наставници, 

Запевајмо и заиграјмо, С 

речи на дела, Спортски дан 

Екзурзија и излети 

Обележавање краја 

школске године – приредба 

(ритмика, хор, фолклор, 

рецитовање, 

драматизација). 

15. мај 

 

 

У току школске године 

 

Јуни 

Директор, 

ученици, сви 

запослени и 

родитељи  

 

Предметни 

наставници, ученици, 

директор  
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кроз хуманитарне 

активности: 

Акција поводом Дечије 

недеље, сарадња са 

Црвеним крстом 

У току школске године Одељењске 

старешине, ученици, 

представници 

организација 

кроз техничке 

активности: 

Уређење школског простора, 

израда честитки поводом 

значајних датума, израда 

зидних  новина, уређење 

школског и одељењског 

паноа 

У току школске године Ученици, наставник 

ТО, ликовне културе и 

одељењсске 

старешине 

у сарадњи са 

локалном 

заједницом: 

Учествовање на конкурсима, 

учествовање у току Дечје 

недеље ,,Трка за срећније 

детињство'' у Ковину 

У току школске године 

 

Октобар 

 

Одељењске 

старешине , уче ници, 

професор физичког 

васпитања, 

представници 

организација 

сарадња са 

родитељима: 

 

Радионица о заштити деце 

од насиља 

У току школске године Родитељи, директор, 

педагог, одељењске 

старешине 

 

Превентивне активности подразумевају : 

-  стално стручно усавршавање, које ће се реализовати у складу са предвиђеним планом и 

материјалним средствима на нивоу установе 

 - понуду слободних и ваннаставних активности која  је у складу са ресурсима средине и саме установе 

- доношење правила понашања ( одељењских и правила установе )  и њихову доследну примену  

- могућност промене правила понашања након одређеног периода примене ( на крају шк. године или 

када друга постану актуелнија ) 

- примену основних идеја РЕСТИТУЦИЈЕ  као последице  кршења правила 

                             Образован је Тим од три члана: Лидија Весели, Александра Вајић и Венера Арсенов 
Бојовић по препоруци ЈПН Министарства просвете за превенцију  насиља у школама.  

                           Јединица за превенцију насиља основана је у фебруару месецу 2012. године уз стручну и 
финансијску подршку УНИЦЕФ-а а са циљем бољег планирања, координације и праћења одговора 
Министарства просвете и науке и других партнера на плану заштите деце од насиља у оквиру 
образовно-васпитног система обезбеђења Поред општег циља који представља спречавање и 
смањење насиља над и мећу децом и стварање безбеднијег окружења за учење и развој,задатак ЈПН 
је и да: 
• квалитетно спроводи програм „Школа без насиља" , пружа подршку школама које су се пријавиле за 
програм и управља спровођењем програма Школа без насиља 
• јача капацитете школских управа МПНТР у пружању потребне подршке школама 
• пружа стручну подршку у изради стратегија, подзаконских аката и успостављању мрежа са другим 
установама у домену превенције насиља 
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• пружа подршку школским мрежама и модел школама како би се у превенцији насиља и реаговању 
на њега увела пракса размене искустава 
• развија систем редовног праћења и извештавања о насиљу у образовно-васпитном систему 
• унапређује рад регионалних школских мрежа како би се осигурало прикупљање примера добре 
праксе и побољшање квалитета рада у школама 
• успоставља партнерске односе и учествује у информисању јавности/медија и људи од струке о свим 
релевантним активностима на плану заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања 

 
Програм „Школа без насиља" 
 
Програм Школа без насиља почео је са својом реализацијом школске 2005/06. године. Јединица за 
превенцију насиља га спроводи уз стручну и финансијску подршку УНИЦЕФ- а и у сарадњи са 
Министарством здравља, Министарством рада и социјалне политике, Саветом за права детета Владе 
Републике Србије, Заводом за унапређивање образовања и васпитања, а од 2008/09. године 
партнерству су се прикључили и Министарство унутрашњих послова као и Министарство омладине и 
спорта. 
 
Тренутно, 16 800 наставника и 229 000 ученика и њихових родитеља, као и преко 60 активних ментора 
чине део растуће породице Школа без насиља. Својим укључивањем у различите програмске 
активности повећавају своју осетљивост, знање, мењају ставове према насиљу и јачају вештине да 
кроз изграђене механизме интервенције на насиље правовремено и успешно раде на његовом 
заустављању. 
 
У протеклих годину дана, укључено је 28 нових школа у програм, а 24 школе добиле су плакету Школа 
без насиља чиме су стекле признање да могу самостално да раде на даљем развоју сигурне и 
подстицајне средине за децу у својој школи. 
 
Укупан број школа у програму је 251 од чега 242 основне школе и 9 средњих школа у око 90 места у 
Србији, што је око 16% свих школа у Србији. 
 
На листи чекања за улазак у програм Школа без насиља тренутно се налази 17 основних и 7 средњих 
школа за чијим се донаторима трага током целе године. 

Пројекат „Зауставимо дигитално насиље" 
 
Као један од системских одговора на све већу доступност дигиталних технологија као и појаву 
дигиталног насиља, Јединица за превенцију насиља Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја је у сарадњи са партнерима УНИЦЕФом и компанијом Теленор развила пројекат „Зауставимо 
дигитално насиље" који за циљ има повећање свесности о новим облицима насиља, ризицима који 
долазе са употребом интернета и упознавање са адекватним начинима заштите и реаговања у 
ситуацијама насиља. У оквиру пројекта, спроводе се обуке за ученике, наставнике и родитеље, а 
покренута је и кампања „Бирај речи хејт спречи" која позива све младе да шире позитивне поруке, 
реагују и пријављују дигитално насиље. Поред тога, планирано је и да се развију приручници и 
адекватни материјали, како би се оснажиле школе за рад на теми превенције и интервенције у 
случајевима дигиталног насиља. 
 
У сарадњи са компанијом Теленор, УНИЦЕФ-ом и Институтом за психологију, спроведено је 
истраживање о врстама и учесталости дигиталног насиља међу ученицима основног и 
средњошколског узраста (укључено укупно 3 784 ученика (1349 наставника и 2031 родитеља). 
Одржане су и обуке за превенцију дигиталног насиља са децом и наставницима (укупно 90 деце и 
наставника из 10 школа у Србији). Обуке ће се наставити и током 2013. и 2014 године. 

СОС телефонска линија за пријаву насиља у школама-0800 200 201 
 
У децембру месецу 2011.године отворена је СОС линија за пријаву насиља у школама. Стратешки циљ 
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отварања овакве линије био је да се насиље заустави и спречи, а да се за децу односно ученике створи 
безбедно окружење и пруже безбедни услови за учење. Телефон је пре свега намењен деци, 
родитељима, свим запосленима у образовним установама, као и онима којима је потребна додатна 
помоћ у решавању проблема насиља, и онима који се на различите начине баве питањем превенције 
насиља. 
Улога телефона је трострука: 
 
• Емпатијска- саветници активно слушају, показују разумевање, уважавају саговорнике који пријављују 
проблем . 
• Инструктивна односно информативно-едукативна- саветници након добијања што прецизнијих 
података од саговорника, дају информације о томе на који начине се може решити пријављени 
проблем, које кораке треба предузети и којим редоследом. Сарадник који се јавља на телефон 
обавезан је да одмах обавести и активира Републичку инспекцију када су у питању случајеви са III 
нивоа насиља и која даље предузима активности у оквиру своје надлежности. 

• Истраживачка- саветници у складу са протоколом бележе потребне информације, затим га 
електронским путем шаљу Јединици за превенцију насиља која све протоколе прати и чува, како би 
они били основа за различите врсте истраживања и осветљавања стања насиља у нашим школама из 
специфичне перспективе. 

За рад на СОС линији за пријаву насиља у школама обучено је 60 саветника у сарадњи са УНИЦЕФ-оми 
Националном дечијом линијом НАДЕЛ. 
 
Линија ради континуирано током целе школске године од 8.30-16.30. 

Обука Тимова за кризне интервенције 
 
У сарадњи са немачком организацијом GIZ, имплементиран је програм за обуку Тимова за кризне 
интервенције и реаговање у кризним ситуацијама. Обуке су усмерене на помоћ школама у 
драматичним ситуацијама које могу да поремете функционисање установе школе за дуже време. 
(самоубиство ученика, смрт ученика или наставника). Циљ рада стручњака из ових тимова је да се 
осигура брза, ефикасна и стручна помоћ ученицима, родитељима и запосленима у школама у 
наведеним специфичним ситуацијама, јер се показало да оне могу бити извор новог насиља. Обука ће 
обухватити све ШУ на територији целе Србије чиме ће бити обучени стабилни и мобилни Тимови за 
кризне интервенције. Стабилне Тимове за кризне интервенције чиниће директор, стручни сарадник и 
одабрани члан колектива, док ће мобилне тимове чинити обучени професионалци који ће у школе 
долазити по позиву директора и то у кризним ситуацијама које на краће или дуже време поремете 
функционисање уобичајеног тока живота у школи. 
 
Укупан обухват обучених запослених у образовно-васпитним установама за реаговање у кризним 
ситуацијама је 350 у 7 Школских управа. Током 2013 наставља се обука и у преосталим Школским 
управама. 
„Обука Улога образовног система у заштити ученика од породичног насиља" 
 
У оквиру пројекта „Заштита деце од насиља у Југоисточној Европи" који финансира Европска унија у 
сарадњи са УНИЦЕФ-ом, одржане су обуке за препознавање и реаговање у ситуацијама када су деца 
жртве породичног насиља, трговине и експлоатације децом и сексуалног насиља у 4 града у Србији. 
Обухват је 160 запослених у васпитно образовним установама. 
 
Други део обуке о био је посвећен сарадњи Центара за социјални рад и образовно васпитних установа 
када су учесници имали прилику да се упознају са свим процедурама и корацима сарадње 
неопходним за адекватну заштиту и поступање у случајевима породичног насиља. 

Пројекат„Превенција родно заснованог насиља" 
 
Током првог полугодишта школске 2013/2014 године, Јединица за превенцију насиља, у оквиру 
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програма „Школа без насиља" , почела је са активностима пројекта „Превенција родно заснованог 
насиља" који ће за циљ имати истраживање распрострањености родно заснованог насиља као и 
превенцију овог облика насиља које је повезано са родним улогама. Пројекат се реализује у сарадњи 
са УНИЦЕФ-ом, и другим институцијама и организацијама, које имају дугогодишње искуство у области 
родно заснованог насиља, и уз подршку Покрајинског секретаријата за образовање, управу и 
националне заједнице Војводине. 

Поред поменутих активности, Јединица за превенцију насиља радила је и на увођењу модел школа за 
превенцију насиља и листа стручњака за подршку школама у превенцији насиља у релевантне 
законске акте, учествовала у изради Стретегије за превенцију насилног понашања на спортским 
догађајима, у радној групи Министарства унутрашњих послова за Препознавање деце жртава 
трговине и узела учешће у пројекту Превенција говора мржње на интернету Министарства омладине и 
спорта. Такође, остварена је одлична сарадња и са великим бројем релевантних партнера који раде на 
плану заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања. У школи је достављен и Приручник 
радионице за превенцију дигиталног насиља, као и индикаторе за идентификацију жртава трговине 
децом, Тима за превенцију трговине децом и младима у образовању-стручни текст.  

 

3.19 ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ 
 

Тим за професионалну оријентацију у шк. 2019/20. години радиће у следећем саставу: Александра 

Вајић, педагог координатор, Радосава Јаџић (одељењски старешина 8. разреда , који је уједно и 

носилац активности и реализације програмских задатака кроз радионице са ученицима 8. разреда, а 

уз помоћ и сарадњу педагога), Лидија Весели, директор школе, Марија Ћирић (одељењски старешина 

7. разреда, носилац активности и реализације програмских задатака кроз радионице са ученицима 7. 

разреда) и Сузана Милојков, наставник технике и технологије у 6.разреду. 

Наставља се реализација програма ПО за ученике који завршавају основну школу, дакле за ученике 7. 

и 8. разреда, кроз пројекат GIZ BOSS- Професионална оријентација на прелазу у средњу школу , за 

који смо обучени преко семинара Регионалног центра за стручно усавршавање у Смедереву.Основни 

циљ програма је подстицање развоја личности ученика до промишљене , ваљане и реалне одлуке о 

избору школе и занимања,планирање каријере и укључивање у свет рада. Концепт програма ПО 

остварује се кроз пет модула: 

 самоспознаја – препознавање сопствених потенцијала, спремност за постигнућа и склоности 
преко одговарајућег осмишљавања наставе и учења 

 инормисање о занимањеима и каријери 

 упознавање са путевима образовања- мрежом школа 

 реални сусрети са светом рада  

 доношење одлуке о избору школе и занимања-самостално, промишљено и одговорно 
доношење одлуке о избору школе 

 
Реализација програмских задатака из области ПО оствариваће се у оквиру садржаја ЧОС-а и слободних 

активности.   

месец  Садржај активности Носиоци 
активности 

IX Планирање рада наставника на професионалном информисању Тим за ПО 
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X Планирање рада и имплементације програма ПО Тим за ПО 

X -V Остваривање ПО кроз пет модула Тим за ПО 

X –V              Праћење реализације, евиденција и извештавање 

 

Тим за ПО 

 

3.20 ПРОГРАМ РАДА ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ  
И ове шк. године наставља се реализација програма ПО за ученике који завршавају основну 

школу, дакле за ученике 7. и 8. разреда, кроз пројекат GIZ BOSS- Професионална оријентација на 

прелазу у средњу школу , за који смо обучени преко семинара Регионалног центра за стручно 

усавршавање у Смедереву. Основни циљ програма је подстицање развоја личности ученика до 

промишљене, ваљане и реалне одлуке о избору школе и занимања, планирање каријере и 

укључивање у свет рада. Концепт програма ПО остварује се кроз пет модула: 

 самоспознаја – препознавање сопствених потенцијала, спремност за постигнућа и склоности 
преко одговарајућег осмишљавања наставе и учења 

 инормисање о занимањеима и каријери 

 упознавање са путевима образовања- мрежом школа 

 реални сусрети са светом рада  

 доношење одлуке о избору школе и занимања-самостално, промишљено и одговорно 
доношење одлуке о избору школе 

  
Реализација програмских задатака из области ПО оствариваће се у оквиру садржаја ЧОС-а и 

слободних активности.   

Рад на професионалном информисању ученика почиње од првог разреда и континуирано се 

наставља током целог основног школовања, иако ученици од првог до шестог разреда нису 

обухваћени радионицама професионалне оријентације. У току редовне наставе ученици ће се 

информисати о занимањима која су повезана садржајима појединих наставних области. 

            Од првог до четвртог разреда посебну пажњу треба обратити на занимања родитеља, рођака, 

суседа и занимања која су највише позната. У петом разреду треба обрадити занимања у 

грађевинарству, у шестом разреду занимања у металопрерађивачкој индустрији, графичкој, 

текстилној, гумарској и кожарској индустрији, у седмом разреду занимања у услужним делатностима, 

туризам и угоститељство, у осмом разреду занимања техничара. 

           Посебан допринос у упознавању ученика са наведеним занимањима пружиће наставници 

техничког образовања/технике и технологије, хемије и физике. 

          Кроз додатну наставу и слободне активности и друге друштвене активности ученицима ће се 

давати шире информације о појединим занимањима која погодују способностима ученика. 

          Кроз посете разним организацијама у оквиру наставе појединих предмета, ученици ће се 

упознати са разним занимањима. 

          Разредне старешине ће из области професионалне оријентације обрадити следеће садржаје: 

- Стварање активног става према избору позива 
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- Формирање правилног односа према раду и изграћивању радних навика 

- Упознавање са значајним факторима избора позива 

- Давање информација о суфицитарним и дефицитарним занимањима. 

           У реализацији програма рада на професионалном информисању ученика, наставници, педагог 

школе ће посебну пажњу обратити надареним ученицима, као и ученицима који имају проблема у 

психофизичком развоју. 

          Рад на професионалном информисању ученика обављаће се кроз родитељске састанке и 

индивидуалне сусрете са родитељима. На тај начин родитељима ученика ће се скренути пажња на 

потребу праћења и подстицања деце и уочавања изражених склоности и способности, интересовања, 

изграћивања правилног односа према учењу и раду уопште, информисању деце о занимањима у 

породици и ближој околини, сузбијању површних схватања и предрасуда о појединим занимањима, 

указивања на последице нереалних амбиција и слично. 

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ УЧЕНИКА ШК. 2019/20.Г. 

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ  ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈ

Е 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

Имплементација  активности  

професионалне оријентације у годишње 

планове ЧОС-а у 6.  7. и 8. разреду 

Септембар 

2019. 

Педагог школе Увидом у план рада 

ЧОС-а за 6. 7. и 8. 

разред 

 

Формирање тима за професионалну 

оријентацију 

 

На почетку шк. 

године 

 

Директор школе 

Увидом у табелу 

евиденције чланова 

стручних већа, 

актива и тимова у 

шк. 2019/20.г. 

У току школске године планира се 

минимум 4 састанка 

У току 

шк.године 

Тим за ПО Увидом у свеску 

записника тима за 

ПО са одржаваних 

састанака 

Сачињавање годишњег плана рада тима 

за ПО у шк. 2019/20.години  

На почетку шк. 

године 

Тим за ПО Увидом у свеску 

записника тима. 

Праћење реализације активности/часова 

професионалне оријентације увидом у 

дневничку евиденцију  

У току 

шк.године 

Педагог и тим Увидом у свеску 

записника тима за 

ПО  

Анкетирање– професионална 

интересовања ученика 

 

Фебруар 2020. 

Педагог, ученици 

8.разреда 

Увидом у 

инструмент процене 

и извештај педагога 

Упознавање са анализом интересовања 

ученика 8. разреда добијеном на основу 

анкетирања ученика (професионална 

интересовања ученика) 

 

Фебруар 2020. 

Педагог упознаје 

тим, ученике, 

одељењско веће 

виших разреда 

Увидом у свеску 

записника тима, 

анализу педагога, 

записник са седниц 

одељењског већа 
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виших разреда 

Информисање ученика о занимањима 

која су повезана садржајима појединих 

наставних области. 

У току 

шк.године 

Предметни 

наставници 

Усмени разговори 

Информисање ученика кроз ваннаставне 

активности, додатну наставу и слободне 

активности и друге друштвене 

активности (ученицима су дате шире 

информације о  

појединим занимањима која погодују 

способностима ученика)  

У току 

шк.године 

Предметни 

наставници 

Усмени разговори 

 

 

 

Рад на информисању родитеља 

 

 

У току 

шк.године 

Одељењске 

старешине и 

родитељи на 

родитељским 

састанцима и 

индивидуалним 

сусретима 

 

 

Усмени разговори 

Реализација две радионице за ученике 6. 

разреда (ЧОС) 

Према плану 

ЧОС-а 

Одељењски 

старешина 6. 

разреда и ученици 

6. разреда 

Увидом у дневничку 

евиденцију 

6.разреда 

Пружање подршке ученицима 7. разреда 

у избору средње школе и 

занимања/образовног профила кроз 

радионице  из приручника 

,,Професионална оријентација на 

прелазу у средњу школу“ (на ЧОС-у и 

на часовима слободних активнсти) 

 

Према плану 

ЧОС-а 

одељењски 

старешина 7. 

разреда, ученици 7. 

разреда 

 

Увидом у 

евиденцију 

Дневника рада 7. 

разреда 

Пружање подршке ученицима 8. разреда 

у избору средње школе и 

занимања/образовног профила кроз 

радионице из приручника 

,,Професионална оријентација на 

прелазу у средњу школу“ (на ЧОС-у и 

на часовима слободних активнсти) 

 

Према плану 

ЧОС-а  

Одељењски 

старешина 

8.разреда, педагог 

 

Увидом у 

евиденцију 

Дневника рада 8. 

разреда 

Сачињавање годишњег извештаја о раду 

тима за ПО у шк. 2019/20.години 

Август 2020. тим за ПО Увидом у сачињени 

извештај 
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3.21 План рада Тима за заштиту животне средине 
Чланови већа: Обрадовић Видосав,Ануца Славковић,Александар Шушулић,Сања Тошић(кооринатор),и 

одељенске старешине од првог до осмог разреда. 

Циљ: Омогућавање и подстицање естетских и еколошких опажања, разумевања и поступања у 
процесу стваралачког живљења. 

Задаци: Стварање услова за реализацију естетских, еколошких као и културних потреба у школи 
и социокултурној средини;Развијање сензибилитета у духу етно-естетике и обичаја у сопственој 
средини;Развијање критеријума за вредновање естетских, еколошких вредности; Развијање 
свестикод ученика о значају естетике и екологије у свакодневном животу;Развијање 
одговорности за очување уметничког наслеђа, културне баштине, екологије и хигијене у 
животном амбијенту;Подстицање индивидуалног деловања ученика и наставника у развоју 
естетске и еколошке свести 

Време реализације : Школска 2019-/2020. 

Носиоци 

активности 

Циљ и задаци : Планиране 

активности: 

Методе, облици и 

средства рада: 

Напомена:  

Ученици 

Ученици 

првог, 

другог и 

трећег 

разреда и 

чланови 

тима за 

заштиту 

животне 

средине 

1.Постепено 

навикавање ученика да 

слободно време 

проводе у природи; 

2.Стварање навика да 

отпадни материјал 

бацају на за то 

одређена места; 

3.Формирање првих 

знања о различитим 

врстама отпадног 

материјала и њиховом 

селективном 

одлагању; 

4.Развијање љубави 

према природи; 

5.Усвајање појмова 

“екологија, еколошки” 

и развијање свести о 

неопходности заштите 

и чувања животне 

средине; 

 

1.Одласци у 
природу, 
посете парку, 
излети; 
2.Учешће у 
акцијама 
сакупљања 
секундарних 
сировина; 
3.Учешће у 
радним 
акцијама и 
акцијама 
уређења 
унутрашњег и 
спољашњег 
школског 
простора; 
4.Заједничко 
планирање 
рада - 
састављање 
распореда 
рада и 
планирање 
животног 
режима; 
.Свакодневна 
практична 
примена 
стечених знања 
о животу у 
здравој радној 
средини; 
 

Посматрање, вежбање, 
демонстрирањеилустрац
ија, разговор, 
саветовање, убеђивање . 

 

Индивидуални рад, рад у 
паровима, групни и 
колективни облик рада. 

 

Упознати 

ученике са 

појмом 

рециклаже 

(кроз филм 

или 

презентацију).

Ученици 

треба да 

схвате да су 

део природе,и 

да је њихов 

утивај важан 

за животну 

средину и 

живи свет 

Ученици 

четвртог, 

1.Формирање 
трајних 
интересовања за 

1.Израда 
паноа;Активно
сти у оквиру 

Демонстрирање, 
посматрање, разговор, 
дискусије, анализа 

Формирати 

еколошку 
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петог и 

шестог 

разреда и 

чланови 

тима за 

заштиту 

животне 

средине 

одређене видове 
рекреације; 

2.Развијање 
интересовања за 
чување радне и 
животне 
средине и 
3.формирање 

еколошке 
секције; 

4.Навикавање ученика 
да користе више 
различитих извора 
знања из области 
заштите животне 
средине; 

5.Веће ангажовање 
ученика на сакупљању 

секундарних сировина; 

6.Активнији однос 

према уређивању 
зелених површина око 
школе, куће и у месту; 

7.Развијање свести о 
колективној 
одговорности заштите 
природне и радне 
средине; 

 8. Развијање 

креативног мишљења 

еколошке 
недеље; 

2.Организовањ
е изложби у 

холу школе; 

3.Писање 

литерарних 
радова на 
теме везане 
за заштиту 
човекове 
средине; 

Кроз 
наставне 
предмете 
познавање 
природе, 
биологије, 

ликовне 
културе, 
физичког 
васпитања,гр
ађанског 
васпитања, 

као и часове 
одељењског 
старешине и 
одељењске 
заједнице, 
прошириват

и знања и 
навике о 
неопходност
и чувања и 
заштите 
природе, 

здравља. 

ситуације,убеђивање, 
самоконтрола, 

самостални рад 

Индивидуални рад, .рад у 

паровима, групама, 
колективни. 

 

секцију, 

сачинити план 

рада секције. 

Ученици 

седмог и 

осмог 

разреда 

чланови 

тима за 

заштиту 

животне 

средине 

1.Продубљивање 
естетског 
доживљавања 
природе; 

2.Даље развијање 
свести о колективној 
одговорности заштите 
и унапређивања 

животне и радне 
средине; 

3.Уобличавање 
активног односа према 
природи ради њеног 
очувања; 

4.Усвајање сазнања да 
се одређени отпаци из 
домаћинства могу 
користити. 

1.Учешће у 
радним 
акцијама 
сакупљања 
секундарних  
сировина 

2.Учешће у 
акцијама у 

оквиру МЗ - 
Дубовац, на 
озелењавању 
места; 

3.Излети, 
организована 
пешачења; 

4.Активности у 
оквиру 
еколошке 

Дискусија, анализа 
ситуације, 
убеђивање,самодисципли
на,самоконтрола, 
приказивање филмова, 
демонстрирање, 

евалуација, предавања и 
др.Захтев, пример, 
подстицање, поука и др. 

 

Остварити 

сарадњу 

еколошке 

секције школе 

са МЗ 

Дубовац 
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5.Продубљивање и 
даље подстицање 

естетског 
доживљавања, старања 
и уношења у 
свакодневни живот. 

 

недеље; 

5.Организовањ
е изложби у 
холу школе; 

6.Предавања и 
дискусије 

везане за 
очување и 
животне 
средине; 

7.Уређивање и 
одржавање 
просторија у 
школи као 

еколошкој 
средини; 
8.Учешћем у 
хуманитарним 
акцијама, 

 

 
 

3.22 План и програм рада Тима за културне активности школе  

Месец Културне активности Носиоци активности 

Септембар  Приредба за пријем првака 

Учитељица 1.разреда, 

директор, ученици петог 

разреда, родитељи; 

Октобар   Посета Сајму књига, Београд Директор школе, школски 

библиотекар, одељењске 

старешине, ученици од 5. до 8. 

разреда, родитељи; 

-Културна дешавања у току 

дечје недеље 

Директор школе, наставници, 

ученици, родитељи, локална 

заједница; 

Новембар ,,Дан детета“-ликовни  конкурс Учитељице,ученици 

Децембар 

 

- Приредба уочи 

новогодишњих празника 

-изложба дечијих радова 

Ученици од 1. до 8. разреда, 

наставници, директор школе 
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Јануар Обележавање школске 

славе,,Свети Сава“ 

Ученици од 1. до 8. разреда, 

наставници, директор школе 

Фебруар  -Обележавање дана 

заљубљених-изложба дечијих 

радова 

Професор ликовне културе, 

професори разредне наставе, 

ученици, редакција школског 

листа 

Март  -Изложба дечијих радова 

,,Моја мама“ 

Професор ликовне културе, 

ученици, редакција школског 

листа,учитељице 

Април - Обележавање Васкрса-

изложба дечијих радова 

Професори разредне наставе, 

професор ликовне културе, 

ученици, редакција школског 

листа 

Мај 

Екскурзија нижих и виших  

разреда 

Учитељице,наставници, 

ученици, директор, родитељи, 

редакција школског листа 

-Дани ћирилице (ликовно-

литерарни конкур) 

Учитељице,наставнице 

ликовне културе и српског 

језика,ученици 

Приредба поводом дана школе 
Наставници, ученици, 

директор, родитељи 

Јун 

Прослава мале матуре 
Наставници, ученици, 

директор, родитељи 

Фестивал,,Клинци певају 

хитове“ 

Наставница музичке 

културе,ученици 

Август 

Доношење плана и програма 

рада Тима за културне 

активности за наредну школску 

годину 

Координатор и чланови тима 

Током школске године 

Посета позоришним 

представама у школи и ван ње  

Директор, родитељи, ученици, 

одељењске старешине  

 

- Трибине у организацији 

Ученичког парламента  

 

Ученички парламент и 

координатор 
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3.23 Тим за обезбеђивање квалитета рада установе 

На основу стандарда квалитета рада школе, програма рада самовредновања, 

Тим за обезбеђивање квалитета рада установе у сарадњи са тимом за 

самовредновање као и Активом развојног плана сагледава анализе и предузима 

мере ради отклањања евентуалних слабости установе. 

За ову школску годину, а на основу предлога тима за самовредновање, 

анализираће се следећи стандарди из област 

II. СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 2: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 

2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу. 

 

2.1.1. Ученику су јасни циљеви часа/исходи учења и зашто то што је 

планирано треба да научи. 

2.1.2. Ученик разуме објашњења, упутства и кључне појмовe. 

2.1.3. Наставник успешно структурира и повезује делове часа користећи 

различите методе (облике рада, технике, поступке…), односно спроводи обуку у 

оквиру занимања/профила у складу са специфичним захтевима радног процеса. 

2.1.4. Наставник поступно поставља питања/задатке/захтеве различитог 

нивоа сложености. 

2.1.5. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у 

функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика, подстиче вршњачко 

учење). 

2.1.6. Наставник функционално користи постојећа наставна средства и 

ученицима доступне изворе знања. 

2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика. 

 

2.2.1. Наставник прилагођава захтеве могућностима сваког ученика. 

2.2.2. Наставник прилагођава начин рада и наставни материјал индивидуалним 

карактеристикама сваког ученика. 

2.2.3. Наставник посвећује време и пажњу сваком ученику у складу са његовим 

образовним и васпитним потребама. 

2.2.4. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а 

и плана индивидуализације. 

2.2.5. Ученици којима је потребна додатна подршка учествују у заједничким 

активностима којима се подстиче њихов напредак и интеракција са другим ученицима. 

2.2.6. Наставник прилагођава темпо рада различитим образовним и васпитним потребама 

ученика. 

2.3. Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и компетенције на часу. 
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2.3.1. Активности/радови ученика показују да су разумели предмет учења на 

часу, умеју да примене научено и образложе како су дошли до решења. 

2.3.2. Ученик повезује предмет учења са претходно наученим у различитим 

областима, професионалном праксом и свакодневним животом. 

2.3.3. Ученик прикупља, критички процењује и анализира идеје, одговоре и 

решења. 

2.3.4. Ученик излаже своје идеје и износи оригинална и креативна решења. 

2.3.5. Ученик примењује повратну информацију да реши задатак/унапреди 

учење. 

2.3.6. Ученик планира, реализује и вреднује пројекат у настави самостално 

или уз помоћ наставника. 

2.4. Поступци вредновања су у функцији даљег учења. 

 

2.4.1. Наставник формативно и сумативно оцењује у складу са прописима, 

укључујући и оцењивање оног што су ученици приказали током рада на пракси* 

(пракса ученика у средњој стручној школи). 

2.4.2. Ученику су јасни критеријуми вредновања. 

2.4.3. Наставник даје потпуну и разумљиву повратну информацију 

ученицима о њиховом раду, укључујући и јасне препоруке о наредним 

корацима. 

2.4.4. Ученик поставља себи циљеве у учењу. 

2.4.5. Ученик уме критички да процени свој напредак и напредак осталих 

ученика 

2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан. 

 

2.5.1. Наставник/инструктор практичне наставе и ученици се међусобно 

уважавају, наставник/инструктор практичне наставе подстиче ученике на 

међусобно уважавање и на конструктиван начин успоставља и одржава 

дисциплину у складу са договореним правилима. 

2.5.2. Наставник користи разноврсне поступке за мотивисање ученика 

уважавајући њихове различитости и претходна постигнућа. 

2.5.3. Наставник подстиче интелектуалну радозналост и слободно изношење 

мишљења. 

2.5.4. Ученик има могућност избора у вези са начином обраде теме, обликом 

рада или материјала. 

2.5.5. Наставник показује поверење у могућности ученика и има позитивна 

очекивања у погледу успеха. 
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ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 

4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима. 

4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима у 

учењу. 

4.1.2. Школа предузима разноврсне мере за пружање васпитне подршке 

ученицима. 

4.1.3. На основу анализе успеха и владања предузимају се мере подршке 

ученицима. 

4.1.4. У пружању подршке ученицима школа укључује породицу односно 

законске заступнике. 

4.1.5. У пружању подршке ученицима школа предузима различите 

активности у сарадњи са релевантним институцијама и појединцима. 

4.1.6. Школа пружа подршку ученицима при преласку из једног у други 

циклус образовања. 

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

 

4.2.1. У школи се организују програми/активности за развијање социјалних 

вештина (конструктивно решавање проблема, ненасилна комуникација…). 

4.2.2 На основу праћења укључености ученика у ваннаставне активности и 

интересовања ученика, школа утврђује понуду ваннаставних активности. 

4.2.3. У школи се промовишу здрави стилови живота, права детета, заштита 

човекове околине и одрживи развој. 

4.2.4. Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстиче се 

професионални развој ученика, односно каријерно вођење и саветовање. 

4.3. У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група 

и ученицима са изузетним способностима. 

 

4.3.1. Школа ствара услове за упис ученика из осетљивих група. 

4.3.2. Школа предузима мере за редовно похађање наставе ученика из 

осетљивих група. 

4.3.3. У школи се примењује индивидуализовани приступ/индивидуални 

образовни планови за ученике из осетљивих група и ученике са изузетним 

способностима. 

4.3.4. У школи се организују компензаторни програми/активности за 

подршку учењу за ученике из осетљивих група. 

4.3.5. Школа има успостављене механизме за идентификацију ученика са 

изузетним способностима и ствара услове за њихово напредовање 

(акцелерација; обогаћивање програма). 
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4.3.6. Школа сарађује са релевантним институцијама и појединцима у 

подршци ученицима из осетљивих група и ученицима са изузетним 

способностима. 

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 3: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 

3.1. Резултати ученика на завршном испиту показују оствареност стандарда 

постигнућа наставних предмета, односно оствареност постављених 

индивидуалних циљева учења 

Напомена: Овај стандард је применљив само за основну школу.  

3.1.1. Резултати ученика на завршном испиту из српског/матерњег језика и 

математике су на нивоу или изнад нивоа републичког просека. 

3.1.2. Најмање 80% ученика остварује основни ниво стандарда постигнућа 

на тестовима из српског/матерњег језика и математике. 

3.1.3. Најмање 50% ученика остварује средњи ниво стандарда постигнућа на 

тестовима из српског/матерњег језика и математике. 

3.1.4. Најмање 20% ученика остварује напредни ниво стандарда постигнућа 

на тестовима из српског/матерњег језика и математике. 

3.1.5. Резултати ученика на комбинованом тесту су на нивоу или изнад 

нивоа републичког просека. 

3.1.6. Ученици који добијају додатну образовну подршку постижу очекиване 

резултате на завршном испиту у односу на индивидуалне циљеве/исходе учења. 

3.1.7. Просечна постигнућа одељења на тестовима из српског/матерњег 

језика и математике су уједначена. 

3.2. Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима 

ученика. 

3.2.1. Резултати праћења образовних постигнућа користе се за даљи развој 

ученика. 

3.2.2. Ученици којима је потребна додатна образовна подршка остварују 

постигнућа у складу са индивидуалним циљевима учења/прилагођеним 

образовним стандардима. 

3.2.3. Ученици су укључени у допунску наставу у складу са својим 

потребама. 

3.2.4. Ученици који похађају допунску наставу показују напредак у учењу. 

3.2.5. Ученици који похађају часове додатног рада остварују напредак у 

складу са програмским циљевима и индивидуалним потребама. 

3.2.6. Школа реализује квалитетан програм припреме ученика за завршни 

испит. 
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3.2.7. Резултати иницијалних и годишњих тестова и провера знања користе 

се у индивидуализацији подршке у учењу. 

3.2.8. Резултати националних и међународних тестирања користе се 

функционално за унапређивање наставе и учења. 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 5. ЕТОС 

5.1. Успостављени су добри међуљудски односи. 

 

5.1.1. У школи постоји доследно поштовање норми којима је регулисано 

понашање и одговорност свих. 

5.1.2. За дискриминаторско понашање у школи доследно се примењују мере 

и санкције. 

5.1.3. За новопридошле ученике и запослене у школи примењују се 

разрађени поступци прилагођавања на нову школску средину. 

5.1.4. У школи се користе различите технике за превенцију и конструктивно 

решавање конфликата. 

5.2. Резултати ученика и наставника се подржавају и промовишу. 

 

5.2.1. Успех сваког појединца, групе или одељења прихвата се и промовише 

као лични успех и успех школе. 

5.2.2. У школи се примењује интерни систем награђивања ученика и 

запослених за постигнуте резултате. 

5.2.3. У школи се организују различите активности за ученике у којима 

свако има прилику да постигне резултат/успех. 

5.2.4. Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом учествују у 

различитим активностима установе. 

5.3. У школи функционише систем заштите од насиља. 

 

5.3.1. У школи је видљиво и јасно изражен негативан став према насиљу. 

5.3.2. У школи функционише мрежа за решавање проблема насиља у складу 

са Протоколом о заштити деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

у образовно-васпитним установама. 

5.3.3. Школа организује активности за запослене у школи, ученике и 

родитеље, које су директно усмерене на превенцију насиља. 

5.3.4. Школа организује посебне активности подршке и васпитни рад са 

ученицима који су укључени у насиље (који испољавају насилничко понашање, 

трпе га или су сведоци). 

5.4. У школи је развијена сарадња на свим нивоима. 

 

5.4.1. У школи је организована сарадња стручних и саветодавних органа. 
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5.4.2. Школа пружа подршку раду ученичког парламента и другим 

ученичким тимовима. 

5.4.3. У школи се подржавају иницијативе и педагошкaе аутономијaе 

наставника и стручних сарадника. 

5.4.4. Родитељи активно учествују у животу и раду школе. 

5.4.5. Наставници, ученици и родитељи организују заједничке активности у 

циљу јачања осећања припадности школе. 

 

3.24 Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва 

Циљ оријентације ка општим међупредметним компетенцијама и кључним компетенцијама је 

динамичније и ангажованије комбиновање знања, вештина и ставова релевантних за 

различите реалне контексте који захтевају њихову функционалну примену. 

Опште међупредметне компетенције заснивају се на кључним компетенцијама, развијају се 

кроз наставу свих предмета, примењиве су у различитим ситуацијама и контекстима при 

решавању различитих проблема и задатака и неопходне свим ученицима за лично остварење и 

развој, укључивање у друштвене токове и запошљавање и чине основу за целоживотно учење. 

Опште међупредметне компетенције за крај основног образовања и васпитања у Републици 

Србији су: 

1) компетенција за учење; 

2) одговорно учешће у демократском друштву; 

3) естетичка компетенција; 

4) комуникација; 

5) одговоран однос према околини; 

6) одговоран однос према здрављу; 

7) предузимљивост и оријентација ка предузетништву; 

8) рад са подацима и информацијама; 

9) решавање проблема; 

10) сарадња; 

дигитална компетенција. 

Како до краја основног образовања треба остварити све ове међупредметне компетенције, за 

ову школску годину тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва одабрао је 

следеће четири, које ћемо развијати код ученика петог разреда: 

- Компетенцију за учење 

- Одговоран однос према околини 
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- Одговоран однос према здрављу  

- Дигитална компетенција 

Установи се указала прилика да кроз поменуте компетенције, а на основу обуке и помоћи у 

развијању горе поменутог које је Министарство просвете, науке и технолошког развоја у 

складу са Меморандумом о разумевању потписало 07.02.2019. године са организацијом British 

Council, током наредне три године реализовати Програм ,,Школе за 21. век”.  

Циљ овог Програма је да подржи развој способности критичког мишљења и вештина 

решавања проблема и програмирања у току редовних и ваннаставних школских активности. 

Програм ће помоћи образовним системима и ученицима омогућити усвајање вештина, које ће 

им сутра обезбедити боље шансе за запошљавање и лични напредак. Овај програм се 

фокусира на учење вештина које послодавци сматрају пожељним: критичко размишљање, 

креативност и тимски рад у проналажењу решења за свакодневне проблеме. У оквиру 

Програма, за све основне школе у Републици Србији предвиђена је:  

- реализација обука за директоре,  

- реализација обука за наставнике и  

- додела микробит (Micro:bit) програмибилних уређаја.  

Такође, предвиђена је и подршка оснивању клубова за програмирање, израда пројеката и 

учешће на завршном сусрету.   

Након наведене обуке директора и наставника школе, циљ са поменуте обуке је детаљније 

представљање запосленима школе Програм, размена идеја и мишљења о најефикаснијим 

начинима његовог спровођења.  

Тим на изради пројекта ''Школа за 21. век'' и његових активности има и своју 

надлежност и то: 

- представљање свим запосленима школе Програм, размена идеја и мишљења о 

најефикаснијим начинима његовог спровођења; 

-Проширивање идеје, координатори, директор са обуке међу колегама и Ученичким 

парламентом са својим одељенским заједницама; 

      -Одржавање по два угледна часа, координатори са обуке; 

      -Формирање клубова за кодирање са ученицима из 7. и 8. разреда: 

      -Разрада идеја тима за пројекат и његова израда, са видео записом. 

НА ОСНОВУ СВЕГА ТИМ ЈЕ ДОНЕО ПЛАН АКТИВНОСТИ СА ЗАДАЦИМА НА 

ПРОЈЕКТУ ‘’ШКОЛА ЗА 21. ВЕК’’КОЈИ ЈЕ САСТАВНИ ДЕО РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

УСТАНОВЕ 

 

3.25  Стручни сарадници 
Програм рада стручног сарадника-школског библиотекара  

ЦИЉ  

Стручни сарадник - школски библиотекар, својим стручним ангажовањем, доприноси остваривању и 

унапређивању образовно-васпитног рада у основним и средњим школама, реализујући програм рада 

прилагођен наставним плановима и програмима. Програм рада школског библиотекара обухвата 

задатке и послове из области образовања и васпитања, као и библиотечко-информацијске послове из 

домена културних и уметничких аспеката образовања.  
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Он подстиче промовисање читања и самосталност ученика у учењу, даје свој пун допринос развоју 

информационе писмености (медијске и информатичке) за ученике и наставнике, остварује сарадњу и 

заједничко планирање активности наставника, школског библиотекара и локалне самоуправе, 

обезбеђује електронске изворе и приступ ка њима, што омогућава ученицима да овладају вештинама 

налажења и критичког процењивања датих информација и перманентност учења током читавог 

живота.  

ЗАДАЦИ  

Школски библиотекар, реализовањем задатака и послова из области образовања и васпитања, као и 

библиотечко-информацијских из домена културних активности школске библиотеке, доприноси 

унапређивању свих облика и подручја рада, тако што учествује у пословима планирања, 

програмирања, организовања, унапређивања и праћења рада школе, односно целокупног образовног 

процеса, као члан школских тимова има задатке:  

- развијања и неговања навике читања и коришћења библиотеке код ученика и наставника,  

- развијања и промовисања правилне употребе свих облика извора информација,  

- стварања услова за интердисциплинарни приступ настави и електронском учењу,  

- мотивисања за учење и подстицање на оспособљавања за самостално учење и образовање током 

целог живота,  

- сарадње са наставницима, ученицима и њиховим родитељима,  

- праћења и подстицања развоја ученика у индивидуалним способностима и њиховим склоностима ка 

интелектуалном, емоционално-социјалном и сваком другом професионалном развоју,  

- пружања помоћи обдареним ученицима при налажењу и избору одговарајуће литературе, а посебно 

ученицима који имају тешкоће у учењу и раду, али и оним ученицима који живе у тежим социјалним 

приликама, сарађујући са њиховим родитељима и релевантним институцијама,  

- стварања услова за што непосреднији и једноставнији приступ библиотечком фонду и расположивим 

изворима информација, и развијање индивидуалне стваралачке способности и креативности код 

ученика,  

- припремања и реализовања библиотечког програма намењеног ученицима са посебним потребама и 

посебним способностима,  

- вођења аутоматизованог библиотечког пословања (инвентарисање и сигнирање, каталогизација, 

класификација библиотечке грађе и други послови),  

- коришћење савремених облика и метода рада са ученицима,  

- заштита и чување библиотечко-медијатечке грађе и периодична ревизија фонда.  

ОБЛАСТИ РАДА (у складу са конкретним условима и специфичностима рада школе и 

школског окружења) 

I. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  

1. Планирање набавке литературе и периодичних публикација за ученике, наставнике и стручне 

сараднике. 

2. Израђивање годишњег, месечних и оперативних планова. 
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3. Планирање  рада са ученицима у школској библиотеци (новинарска секција). 

4. Планирање и реализација програма рада школске библиотеке на нивоу установе, повезивања са 

наставом и предметним садржајима, пројектном наставом.  

5. Израда програма рада библиотечке секције. 

II. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  

1. Учешће у изради годишњег плана рада и самовредновања рада установе,  

2. Вођење аутоматизованог библиотечког пословања, са увидом у наставне планове и програме рада 

школе,  

3. Одабирање и припремање литературе и друге грађе за разне образовно-васпитне активности 

(теоријска и практична настава, пројектна настава, допунски и додатни рад, ваннаставне активности 

ученика, организовање тематских изложби, одржавање часова,  и др.).  

4. Коришћење сазнања и достигнућа савремене науке, научно проверене методе и резултата 

сопственог истраживачког рада. 

5. Побољшање информационе, медијске и информатичке писмености корисника развијањем критичког 

односа према различитим информацијама и изворима сазнања и осећаја за естетске вредности.  

III. РАД СА НАСТАВНИЦИМА  

1. Сарадња са наставницима на промоцији читања ради задовољства кроз све облике образовно-

васпитног рада. 

2. Сарадња са наставницима у припремању ученика за самостално коришћење разних извора 

информација. 

3. Организовање наставних часова из појединих предмета у школској библиотеци.  

4. Сарадња са наставницима око утврђивања годишњег плана обраде лектире, и коришћења 

наставничко-сарадничког дела школске библиотеке. 

5. Коришћење ресурса библиотеке у процесу наставе. 

6. Систематско информисање корисника школске библиотеке о новоиздатим књигама, стручним 

часописима и другој грађи, о тематским изложбама у вези с појединим издањима, ауторима, акцијама 

и јубилејима, и усмено или писмено приказивање појединих књига и часописа.  

7. У сарадњи са активима наставника организовати одржавање часова пројектне наставе и наставних 

часова у библиотеци. 

8. Организовање такмичења, смотри, конкурса у којима ће учествовати и ученици и наставници. 

IV. РАД СА УЧЕНИЦИМА  

1. Припрема ученика за самостално коришћење различитих извора сазнања и свих врста информација 

у настави и ван ње. 

2. Пружа помоћ ученицима код учења ван школе и усвајању метода самосталног рада на тексту и 

другим материјалима. 
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3. Пружа помоћ ученицима у припреми и обради задате теме (пројектна настава). 

4. Обучавање ученика у коришћењу стручног фонда школске библиотеке. 

5. Ради на развијању позитивног односа према читању и важности разумевања текста и упућивању на 

истраживачке методе рада (употреба лексикона, енциклопедија, речника и др.) и омогућавању 

претраживања и употреби свих извора и оспособљавању за самостално коришћење. 

6. Стимулише навикавање ученика да пажљиво користе и чувају библиотечку грађу, да развијају 

навику долажења у школску и јавну библиотеку и да узимају учешћа у њеним културно-просветним 

активностима у складу са њиховим интересовањима и потребама (часови библиотекарства и 

упознавање са радом школских секција; читање, беседништво, стваралаштво, такмичења, квизови о 

прочитаним књигама, развијање комуникације код ученика и сл.). 

7. Подстиче побољшање информационе, медијске и информатичке писмености ученика, развијањем 

истраживачког духа и критичког односа према различитим информацијама и изворима сазнања и 

осећаја за естетске вредности. 

8. Ради са ученицима у читаоници, у радионицама за ученике поводом значајних датума, и на 

реализацији школских пројеката ( Школа без насиља, Дечија права, конкурси и друго).  

9. Реализује  часове новинарске секције чији је крајњи циљ школско гласило. 

V. РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА  

1. Учешће на родитељским састанцима ради давања информација о читалачким интересовањима и 

потребама ученика, ради развијања читалачких и других навика ученика и формирању личних и 

породичних библиотека. 

2. Остваривање сарадње са родитељима у вези са развијањем читалачких навика ученика. 

3. Учлањивање родитеља у библиотеку. 

VI. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ 

И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА  

1. Сарадња са стручним већима наставника, педагогом  и директором школе у вези с набавком и 

коришћењем књижне и некњижне грађе, те целокупном организацијом рада школске библиотеке,  

2. Информисање стручних већа, стручних сарадника и директора о набавци нове стручне литературе за 

предмете, дидактичко-методичке и педагошко-психолошке литературе,  

3. Информисање о развоју медијске и информатичке писмености, и упућивање на критички и 

креативни однос ученика приликом коришћења извора,  

4. Припрема заинтересованих за реализацију мултидисциплинарних пројеката, изложби, креативних 

радионица; за организовање књижевних сусрета и других културних догађаја, као и еколошких 

пројеката и садржаја у којима се апострофира борба против свих облика зависности,  

5. Сарадња око обезбеђивања књижне и некњижне грађе за школску библиотеку коју користе ученици, 

наставници и стручни сарадници,  

6. Припремање и организовање културних активности школе (књижевне трибине, позоришне 

представе,  сусрети, разговори, акције прикупљања књига и завичајне књижне и друге грађе, изложбе, 

конкурси, обележавање значајних јубилеја везаних за школу и просвету: "Месец књиге", "Светски дан 

књиге", "Дечија недеља", "Дан писмености", Јубилеј школских библиотека и школских библиотекара и 

др.),  
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7. Учешће у припремању прилога и изради школског листа „Отворен прозор“ и интернет презентације 

школе.  

VII. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА  

1. Рад у школским тимовима на изради годишњег и развојног плана школе и школског програма, на 

реализацији наставе засноване на истраживању - пројектне наставе,  

2. Рад у стручним тимовима у складу са решењем директора,  

3. Рад у стручним тимовима у циљу промовисања школе и прикупљања средстава за обнову књижног 

фонда.  

 

VIII. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И 

ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  

1. Сарадња са другим школама, школским библиотекама, сеоском библиотеком на територији локалне 

самоуправе. 

2. Сарадња са локалном самоуправом по питању промоције рада библиотеке и школе. 

3. Сарадња са просветним, научним, културним и другим установама (новинско-издавачким 

предузећима, радио-телевизијском центрима, филмским и позоришним кућама, домовима културе и 

културно просветним заједницама и организацијама које се баве радом и слободним временом 

омладине и другим образовним установама). 

4. Учешће у раду Друштва школских библиотекара Србије и других стручних друштава у локалној 

самоуправи и Републици Србији.  

5. Сарадња са предшколском установом, дружење са предшколцима. 

6. Одржавање тематских и других изложби књигаодређеног издавача. 

IX. ОСНОВНИ ПОСЛОВИ, ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ  

1. Редовни библиотечки послови: набавка библиотечко-медијатечке грађе, њено инвентарисање, 

класификација, сигнирање, вођење дневне, месечне и годишње евиденције. 

2. Функционално и естетско уређење простора библиотеке. 

3. Издавање на коришћење фонда библиотеке ученицима, наставницима и осталим члановима 

(задуживање и раздуживање). 

4. Праћење и вредновање остварености постављених циљева рада школске библиотеке (организација 

дана отворених врата приликом којих ћ еученици моћи да прикажу производе креативног рада у 

школи, промоција рада библотеке путем школског сајта, школског гласила и изложбених паноа). 

5. Праћење и евиденција коришћења литературе у школској библиотеци.  

 6. Вођење документације о раду школске библиотеке и школског библиотекара - анализа и 

вредновање рада школске библиотеке у току школске године.  
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 7. Стручно усавршавање - учешће на семинарима, саветовањима и другим скуповима на којима 

узимају учешће и школски библиотекари.  

Активности у раду школске библиотеке које нису временски одређене налазе се у раду 

библиотекара, док  активности које су временски одређене садржане су у следећем: 

СЕПТЕМБАР 

-упознавање ученика са радом школске библиотеке, 

-формирање новинарске секције школе, 

-уписивање ученика 1. разреда у библиотеку, организовање првог часа посете библиотеци, 

упознавање са правилима рада библиотеке, пословима библиотекара, 

-обележавање Међународног дана писмености, 

ОКТОБАР 

-обележавање Дечије недеље, 

-планирање набавке потребне литературе и пибликација за ученике, наставнике и стручне 

сараднике, 

-посета Сајму књига, 

-обележавање Светског дана школских библиотека, 

НОВЕМБАР 

-обечежавање Међународног дана детета, 

ДЕЦЕМБАР 

-обележавање Дана библиотекара Србије, 

ЈАНУАР 

-обележавање Светог Саве 

ФЕБРУАР 

-обележавање Међународног дана матерњег језика, 

-обележавање Националног дана књиге, 

-припрема извештаја о раду школске библиотеке у првом полугодишту 

МАРТ 

-обележавање Светског дана поезије, 

АПРИЛ 
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-обележавање Међународног дана дечије књиге 

МАЈ 

-за ученике 8. разреда радионице професионалне оријентације 

ЈУН 

-проглашење најчитаније књиге у прошлој години  

-у сарадњи са одељенским старешинама ученике обавестити о задужењима и неопходности 

враћања позајмљених књига и литература, 

- припрема извештаја о раду школске библиотеке на крају наставне године 

АВГУСТ 

-припрема и израда годишњег и оперативног плана рада, 

-сређивање књижног фонда, 

-ревизија библиотечко-медијатечке грађе, 

-просторно уређење простора библиотеке, техничке и организационе припреме за почетак 

школске године.  

 

3.26 ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ САРАДНИКА – ПЕДАГОГА 
 

На основу Правилника о програму свих облика рада стручних сарадника и у складу са чл. 

138 Закона о основама система образовања и васпитања (,,Службени гласник РС“ 88/2017, 27/2018 – 

др.закони и 10/2019) , стручни сарадник педагог у установи организује и планира свој рад.  

 

Стручни сарадници учествују у пословима:  

- планирања и програмирања образовно-васпитног рада,  

- праћења и вредновања образовно-васпитног рада,  

- рада са наставницима,  

- рада са ученицима,  

- рада са родитељима, односно старатељима,  

- рада са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и пратиоцем ученика, 

- рада у стручним органима и тимовима,  

- сарадње са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне самоуправе,  

- вођења документације, припреме за рад и стручног усавршавања. 

ЦИЉ: 

Применом теоријских, практичних и истраживачких сазнања педагошке науке педагог доприноси 

остваривању и унапређивању образовно-васпитног рада у установи, у складу са циљевима и 



 

 

~ 138 ~ 

принципима образовања и васпитања дефинисаних Законом о основама система образовања 

васпитања, као и посебним законима.  

ЗАДАЦИ:  

Задаци стручног сарадника су да, у оквиру своје надлежности, ради на:  

1) унапређивању образовно-васпитног рада у установи;  

2) праћењу, подстицању и пружању подршке укупном развоју детета и ученика у домену физичких, 

интелектуалних, емоционалних и социјалних капацитета и предлагању мера у интересу развоја и 

добробити детета;  

3) пружању стручне подршке васпитачу, наставнику и директору за:  

(1) стварање подстицајне средине за учење уз примену савремених научно заснованих 

сазнања;  

(2) јачање компетенција и професионални развој наставника, васпитача и стручних сарадника; 

  (3) развијање компетенција за остваривање циљева и општих исхода образовања и 

васпитања;  

               4) развоју инклузивности установе;  

               5) стручним пословима у заштити од насиља и стварању безбедне средине за развој деце и 

ученика, заштити од дискриминације и социјалне искључености деце, односно ученика;  

               6) праћењу и вредновању образовно-васпитног рада и предлагању мера за повећање 

квалитета образовно-васпитног рада;  

               7) остваривању сарадње са децом и ученицима, родитељима, односно другим законским 

заступницима и другим запосленима у установи;  

               8) остваривању сарадње са надлежним установама, стручним удружењима и другим органима 

и организацијама;  

               9) координацији сарадње и обезбеђивању примене одлука савета родитеља установе и 

општинских савета родитеља;  

             10) спровођењу стратешких одлука Министарства у установи, у складу са својим описом посла. 

Стручни сарадник остварује задатке на основу стандарда компетенција за стручне сараднике. 

Непосредан рад у овој школи педагог недељно обавља 15 сати, док је припрему и планирање рада 

предвиђено 5 сати у оквиру радног времена од 50% норме. Током  шк. 2019/2020. године у оквиру 

ангажовања 50% од пуног радног времена, педагог планира следеће активности у оквиру области 

рада: 

I    Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 

Активност Време реализације  Реализатор/ 

сарадници 

Израда финалног  Распореда  контролних задатака 

дужих од 15 минута и писмених задатака за I и за II 

полугодиште у вишим разредима, поштујући нови 

Правилник о оцењивању ученика у основној школи 

 

септембар 2019. 

јануар 2020. 

 

педагог, директор, 

предметни наставници 

Пријем, евиденција и праћење израде глобалних и 

месечних оперативних планова учитеља и 

од септембра 2019.  



 

 

~ 139 ~ 

предметних наставника, односно њихове 

припремљености за рад 

месечно током шк.године Педагог, наставници 

Сарадња са одељењским старешинама у остваривању 

плана рада ОС 

према плану ЧОС-а педагог,одеље. старешине 

Учешће у припреми ИОП-1 и ИОП-2 за ученике 

којима је потребна додатна подршка 

квартално/на 

полугодишту 
педагог, предметни 

наставници 

Планирање и организација сарадње са Центром за 

промоцију здравља ЗЗЈЗ Панчево ради одржавања 

едукативних предавања ученицима 5-8. разреда. 

Планирање у октобру, 

реализација у новембру 

2019. 

педагог, стручњак ван 

установе 

Учешће у изради оперативних планова заштите 

ученика/разреда и/или планова појачаног васпитног 

рада 

Уколико буде било 

потребе у току шк. године 

педагог,одеље.старешине, 

родитељи,  чланови ТЗЗУ 

Учешће у изради делова Годишњег плана рада школе 

за шк. 2019/20. годину. 

септембар 2019. Педагог, сви наставници, 

директор 

Израда личног Годишњег плана рада педагога за шк. 

2019/20.г. 

септембар 2019. педагог 

Учешће у изради Годишњег плана самовредновања за 

шк. 2019/20.годину 

септембар 2019. педагог, ТЗС 

Израда личног плана стручног усавршавања за шк. 

2019/20.годину 

септембар 2019. педагог 

Израда личних оперативних планова рада до 5.ог у месецу током 

школске године 

педагог 

Планирање 8 радионица са ученицима нижих разреда 

(тема: Здрави стилови живота и развој просоцијалних 

вештина) 

Имплементирано у 

планове ЧОС-а од 1.до 

4.разреда 

Педагог и ученици нижих 

разреда 

Планирање 12 радионица са ученицима виших 

разреда (теме: ризична понашања у дечјем узрасту; 

трговина људима; професионална оријентација 

ученика) 

Имплементирано у 

планове ЧОС-а од 5.до 

8.р. 

Педагог и ученици виших 

разреда 

II    Праћење и вредновање образовно-васпитног рада 

Активност Време  Реализатор/ 

сарадници 

Израда годишњег извештаја о свом раду за шк. 

2019/20. годину 

август-септембар 2020. педагог 

Учешће у изради Годишњег извештаја о раду школе у 

школској 2019/20. години. 

јули-септембар 2020. педагог, наставници, 

директор 
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Учешће у изради Годишњег извештаја о 

самовредновању рада школе за шк.2019/20.годину 

август-септембар 2020. педагог, ТЗС 

Израда личног извештаја о стручном усавршавању у 

шк.2019/20.г. 

август 2020. Педагог  

Праћење и вредновање наставног процеса и 

напредовања ученика учествујући у изради извештаја 

за потребе школе ( о успеху ученика у учењу и 

владању, о реализацији активности Стручног тима за 

ИО). 

на крају квартала и 

полугодишта шк. 

2019/20.г. 

педагог, одељењске 

старешине на ОВ-а 

Праћење  поступака оцењивања ученика кроз преглед  

педагошке документације појединих наставника и 

посете часова. 

током школске године 

према утврђеном плану 

посета/квартално/на 

полугодишту 

педагог, 

директор, предметни 

наставници 

Праћење  реализације ОВ рада кроз посету часовима 

учитеља и предметних наставника (евиденција: 

припреме наставника за часове, увид у наставничку 

педагошку свеску, примена протокола за снимање, 

анализирање и процењивање наставног часа) 

 

према утврђеном плану 

посета 

 

педагог, директор, 

наставници 

 

Праћење реализације и начина вођења евиденције у 

ЕСдневнику  

на крају 

класификационих 

периода/полугодишта 

педагог, директор, 

одељењске 

старешине,координатор 

есдневника 

Израда и примена упитника за спровођење 

самовредновања рада школе у оквиру одабраних 

кључних области на основу Правилника о 

стандардима квалитета рада установе и приручника о 

самовредновању 

 

у току шк.године према 

плану самовредновања 

педагог, тим за 

смаовредновање, 

ученици, наставници, 

родитељи 

Праћење реализације и учешће у евалуацији ИОП-а 1 

и ИОП-а 2 за ученике, сугестије наставницима у 

изради ИОП-а и начину вредновања истих. 

на крају 1. и на крају 2. 

полугодишта 

педагог, предметни 

наставници, СТЗИО 

Учешће  у организацији и спровођењу завршног  

испита ученика 8. разреда као члан школске комисије 

за ЗИ  

мај/јуни 2020. педагог, директор, 

школска комисија 

Праћење понашања ученика на часовима увидом у 

есдневник и/или евиденцију у папирном облику 

у току шк.године по 

потреби 

педагог 

III   Рад са наставницима 

Активност Време  Реализатор/ 

сарадници 

Припрема и прослеђивање учитељици првог разреда 

пре почетка шк. године резултата испитивања и 

провере спремности деце пред полазак у први разред 
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основне школе школске 2020/2021. године, податке 

добијене анкетирањем родитеља, уз сву уписну 

документацију која ће бити део портфолиа ученика 

1.разреда. 

септембар 2020. педагог 

Праћење извођења наставе на часовима учитеља и 

предметних наставника уз повратну информацију 

(препоруке) 

Према плану посета педагог, директор 

Сарадња са одељењским старешинама и 

наставницима који пружају образовну подршку 

појединим ученицима и спроводе (ИОП-1 или ИОП-2 

или мере индивидуализације за ученике којима је 

потребна додатна подршка, помоћ у изради плана и 

пед.профила детета, захтеви за ИРК Ковин) и као 

координатор СТИО 

 

на класификационим 

периодима/по потреби 

 

 

педагог, чланови СТЗИО, 

предметни наставници, 

директор 

Сарадња са одељењским старешинама у реализацији  

појединих часова ЧОС-а. Евидентирање у есдневнику 

одржаних планираних часова одељењског 

старешинства у нижим (8 часова) и (12 часова) у 

вишим разредима. 

 

током школске године 

према плану ЧОС-а 

 

педагог, ученици, одеље. 

старешине 

Сарађивање са одеље.старешинама у организацији и 

реализацији родитељских састанака 

Ако буде потребе педагог, директор, 

одеље.старешина 

Сарадња са одеље. старешинама ученика у току 

појачаног васпитног рада. 

Ако буде потребе педагог, одеље. 

старешине 

Сарадња са наставницима по питању вођења 

педагошке документације 

током школске године педагог, 

наставници, директор 

Сарадња са одељењским старешинама и предметним 

наставницима (процес самовредновања) 

у току шк.године педагог, наставници, 

одељењске старешине 

Прослеђивање свих релевантних 

информација/писмених обавештења наставницима 

(мејл школе) 

у току шк.године педагог, директор, 

наставници 

Сарадња са наставницима у активностима на 

одељењским већима, наставничком већу, тимовима, 

активима итд. 

у току шк.године педагог, директор, 

наставници 

IV   Рад са ученицима 

Активност Време  Реализатор/ 

сарадници 

Индивидуални саветодавни разговори са ученицима 

(проблеми у учењу/понашању/остало) 

током школске године 

по потреби 
педагог, ученици 
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Појачан васпитни рад са ученицима 

током школске године 

по потреби 

педагог, директор,одеље. 

старешина, ученици, 

родитељи 

Корективно-педагошки рад са ученицима (Н.С., Н.Џ., 

В.Н., Н.Н., Т.П., Ј.М., В.В.) 

По потреби и у складу са 

радним ангажовањем 

педагог, ученици 

Помоћ и подршка ученицима који се образују по ИОП-

у и са ученицима који имају тешкоће у учењу 

(корективно-педагошки рад) 

током школске године 

по потреби 

 

педагог, ученици 

Учешће у изради педагошке документације ученика 

којима је потребна додатна подршка (педаго.профил, 

ИОП1/ИОП2/вредновања ИОП-а) 

током школске године 

по потреби 

педагог, 

одељ. старешина 

Праћење напредовања ученика кроз анализу успеха и 

дисциплине, кроз праћење понашања ученика на 

часовима, кроз индивидуалне/групне разговоре са 

ученицима 

на класификационим 

периодима 
педагог, 

наставници, ученици 

Рад на професионалној оријентацији ученика 8. 

разреда (реализација 6 радионица, анкете, разговори 

). 

од октобра до јуна током 

шк.године 
педагог,одеље. старешина, 

ученици, родитељи 

Рад са ученицима виших разреда (реализација 6 

радионица о ризичним понашањима, трговини и сл.) 

новембар-март, мај педагог, одеље. старешина, 

ученици 5-8.р. 

Рад са ученицима нижих разреда (реализација 8 

радионица на тему здравих животних стилова) 

Од октобра до јуна педагог, ученици 1-4.р. 

Организација и реализација активности са 

предшколцима (будућим првацима), радионица 

упознавања. 

април 2020. педагог, будући прваци 

Испитивање и провера спремности деце пред полазак 

у први разред oсновне школе школске 2020/2021. 

године. 

мај 2020. педагог, будући прваци 

V   Рад са родитељима, односно старатељима 

Активност Време  Реализатор/ 

сарадници 

Индивидуални/групни саветодавни разговори са 

родитељима чија деца врше повреду правила 

понашања као и оних са елементима насилничког 

понашања. 

током школске године 

по потреби 
педагог, одеље. старешина, 

родитељи 

Саветодавни разговори са родитељима ученика код 

којих је спровођен појачан васпитни рад/ учешће у 

вођењу васпитно-дисциплинских поступака.   

током школске године 

по потреби 

педагог, директор,одеље. 

старешина, родитељи, 

ученици 
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Сарадња са родитељима чија деца се образују по 

ИОП-у 

током шк. год. педагог, родитељи 

Сарадња и саветодавни рад са родитељима будућих 

првака, приликом Еуписа деце у први разред и 

приликом провере спремности за полазак у школу, 

као и на родитељском састанку на тему,,Зрелост и 

припрема детета за полазак у школу“. 

 

од марта до јуна 2020. 

 

Директор, педагог, 

родитељи 

 

Сачињавање и примена упитника и анкетирање 

родитеља  о условима у којима деца расту у 

породици, и о особинама и интересовањима саме 

деце  будућих првака. 

 

мај 2020. 

 

педагог, родитељи 

 

Учешће у реализацији родитељских састанака 

током школске године 

ако буде потребе 

педагог, 

одеље. старешина, 

родитељи 

Сарадња са родитељима члановима Савета родитеља, 

Школског одбора на појединим састанцима и 

упознавање са анализом успеха и дисциплине 

ученика, као и са резултатима  у оквиру процеса 

самовредновања  

 

квартално/полугодишње 

 

педагог, директор, 

родитељи 

Позиви и обавештења за родитеље ученика који 

нередовно похађају наставу и/или непохађаче 

Ако буде потребе у току 

године 

педагог, директор, одеље. 

старешина 

VI   Рад са директором 

Активност Време  Реализатор/ 

реализатори 

Сарадња на планирању активности, изради 

стратешких докумената установе , анализи и 

извештају о успеху и дисциплини ученика на 

кварталима и раду школе на крају школске године 

 

током школске године 
 

педагог, директор 

Сарадња око инструктивно-педагошког рада са 

наставницима након посећених часова 

током школске године педагог, директор 

Сарадња  у оквиру рада стручних већа , актива и 

тимова 
током школске године педагог, директор 

Размена информација од важности за образовно-

васпитни рад и рад школе. Сарадња са директором о 

свим питањима битним за функционисање установе. 

током школске године педагог, 

директор 

 

VII   Рад у стручним органима и тимовима 

Активност Време  Реализатор/ 
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реализатори 

Учествовање у раду и присуствовање седницама стручних органа   

( одељењских и наставничког већа), Савета родитеља, Школског 

одбора 

током школске 

године 
педагог,чланови 

стручних органа  

Рад у тимовима према одлуци директора школе током школске 

године 

педагог, чланови 

тимова 

Рад у активима према одлуци директора школе током школске 

године 

педагог, чланови 

тимова 

Извештавање стручних и руководећих органа о раду стручног 

тима за инклузивно образовање 
током школске 

године 

педагог 

Извештавање стручних и руководећих органа о раду тима за 

професионалну оријентацију ученика 
током школске 

године 

педагог 

Извештавање стручних и руководећих органа о спроведеним 

резултатима самовредновања 
током школске 

године 

педагог, директор 

Размена информација од важности за образовно-васпитни рад и 

рад школе 

током школске 

године 

педагог, 

чланови стручних 

органа 

VIII   Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне самоуправе 

Активност Време  Реализатор/ 

реализатори 

Сарадња са Центром за промоцију здравља ЗЗЈЗ Панчево  ради 

одржавања едукативних предавања ученицима 5-8. разреда. 

Прво 

полугодиште 

Педагог, стручњаци 

ЗЗЈЗ Панчево 

Попуњавање статистичких упитника и табела за потребе 

одређених институција ( Републичког и Покрајинског завода за 

статистику ) 

 

октобар 2019. 

педагог, 

директор 

 

Сарадња са просветним инспектором (редован инспекцијски 

надзор, Припремљеност установа образовања за рад на почетку 

шк. 2019/20. године) 

Према плану 

просветног 

инспектора 

педагог, директор, 

секретар,шеф 

рачуноводства, 

просветни инспектор 

Сарадња са Интерресорном комисијом Ковин (захтеви за процену 

потреба за подршком појединих ученика) 

у току шк.године 

по потреби 

педагог, 

одеље.старешина 

Сарадња са: Центром за социјални рад Ковин,  ПУ Ковин, Судом за 

прекршаје (сачињавање и слање дописа, обавештења о 

ноправданом непохађању наставе, захтеви за покретање 

прекршајног поступка и по преби пратеће документације) 

у току шк.године 

по потреби 

педагог, 

одеље.старешина, 

директор 



 

 

~ 145 ~ 

Сарадња са другим основним школама (слање документације, 

преводница, извештаји о упису ученика, ИОП документација, 

дописи и сл. по потреби). 

у току шк.године 

по потреби 

педагог, 

одеље.старешине, 

директор 

IX   Вођење документације, припрема за рад  и стручно усавршавање 

Активност Време  Реализатор/ 

реализатори 

Вођење евиденције о сопственом раду на дневном нивоу.  током школске 

године 

педагог 

Прикупљање података о ученицима који садрже личне податке и 

податке о индивидуалном раду  у складу са етичким кодексом 

педагога. 

током школске 

године 

педагог,одеље. 

старешине, 

родитељи/старатељи 

Стручно усавршавање ван установе према сачињеном плану - 

похађање акредитованих семинара, трибина и сл. 

током школске 

године 

педагог 

Стручно усавршавање у установи према сачињеном плану током шк.године педагог 

Размена искустава и сарадња  са другим педагозима/психолозима 

и  стручним сарадницима у образовању. 

током школске 

године 

педагог 

Вођење и чување педагошке документације о раду (евиденција о 

обављеним разговорима са ученицима, појачаном васпитном 

раду, оперативни планови заштите ученика/разреда, васпитно-

дисциплинским поступцима, дописи релевантним установама, 

коришћени инструменти процене, извештаји, табеле, статистички 

подаци, месечни и годишњи планови рада наставника, обрасци за 

наставнике потребни за анализу успеха, евиденције о насилном 

понашању, упитници за самовредновање, социометријски 

упитници, други упитници, протоколи посматрања часова, 

документација о ИОП плановима-регистратори, преводнице, 

спискови ученика школе, брошура за родитеље првака, службене 

белешке, праћење стручне литературе...) 

 

 

 

 

током школске 

године  

 

 

 

 

педагог, наставници, 

ученици, директор, 

родитељи 

 
                      

    ΙV ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА, 
ОРГАНА УПРАВЉАЊА И ДРУГИХ ОРГАНА У ШКОЛИ 

4.1          Школски одбор 

 
                                        План рада Школског одбора   
                   Законом о основама исстема образовања и васпитања предвиђене су надлежности  и 

одговорности Школског одбора. 
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Школски одбор је орган управљања установе. Школски одбор броји 9 чланова:три представника 

школе, три представника локалне управе и три представника родитеља. Седницама Школског одбора 

присуствује и учествује у њиховом раду представник синдиката у школи, без права одлучивања.                 

                  Седницама Школског одбора присуствује директор школе без права одлучивања као и 

секретар школе у улози записничара. 

                             На основу Решења о именовању СО Ковин, састав Школског одбора је следећи: 

 Представници школе:  

o Бранислава Илић, професор  разредне наставе 

o Славка Ивковић-професор разредне наставе   

o Весна Мијатовић-библиотекар 

 Представници локалне управе:  

o Владан Илић,  председник ШО 

o Златко Тилић 

o Драган Сретков 

 Представници родитеља:  

o Марија Аћимов 

o Снежана Секулић 

o Дејан Чабовић 

                          

 

 

                                            ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 

месец Садржај и активности 

IX 

 

- доношење плана и програма рада Школског одбора у шк.2019/20.год. 

- доношење Годишњег плана рада школе за шк.2019/20.год. 

- Извештај о раду у шк. 2018/2019.години  

-  доношење плана развоја школе у шк. 2019/20.год. 

- доношење плана самовредновања рада школе у шк. 2019/20.год. 

-  доношење програма стручног усавршавања у школи у шк. 2019/20.год. 

-  усвајање извештаја о раду  директора  шк.2018/19.год. 

-  усвајање извештаја о реализацији: програма стручног усавршавања, 

развојног плана, самовредновања  и рада школе у шк.2018/19.год. 

-текућа питања 

X, XI - Разматрање извештаја о успеху и владању ученика на крају првог 

тромесечја 

- предлог мера за унапређење образовно-васпитног рада 

-текућа питања 

XII, I - Разматрање извештаја о успеху и владању ученика на крају првог 

класификационог периода 

- текућа питања 

 

II 

 

- Усвајање финансијског плана за 2019/20.годину и завршног рачуна за за 

2019.год. 

- текућа питања 

III , IV 

 

-Разматрање извештаја о успеху и владању ученика на крају другог 

тромесечја 

-текућа питања 
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V , VI 

 

-Разматрање извештаја о успеху и владању ученика на крају другог 

класификационог периода  

-текућа питања 

 

 

4.2  Директор школе 
 

                                          ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ  

                        Директор Школе има утврђене задатке прописане Законом о основама система 

образовања и васпитања, другим прописима /под законским актима/, Статутом и другим актима 

Школе. 

                            У области образовања и васпитања, задаци директора Школе су дефинисани 

одредбама Закона о основама система образовања и васпитања. 

                           Директор Школе законски заступа Школу и одлучује у организацији и динамици 

непосредног извршавања послова, задатака и обавеза. Свој рад директор организује на основу 

Закона, Статута, Одлука и закључака Наставничког већа, Школског одбора, као и насталих ситуација 

везаних за живот и рад Школе. 

  План и програм рада директора Школе осим свакодневних задатака који проистичу из 

сфере непосредног образовно-васпитног рада, обухвата и велики број послова који су последица 

динамике прописа у области образовања и васпитања.  

  Основни задатак директора је одговорност за законитост рада целе Школе. 

Послови и радни задаци директора: 

 Планира, организује и руководи радом Школе; 

 Организује рационално и ефикасно извођење образовног програма; 

 Обезбеђује једнакост ученика у остваривању права на образовање и васпитање, у складу са 
њиховим способностима; 

 Припрема предлог извештаја  Годишњег плана рада у протеклој школској години, као и предлог 
Годишњег плана рада у наредној школској години и одговоран је за његово спровођење; 

1. Руководи радом Наставничког већа; 
2. Врши избор наставника, учитеља, стручних сарадника и осталих запослених у Школи; 
3. Предлаже акт о Унутрашњој организацији и систематизацији радних места; 
4. Врши обезбеђивање квалитета образовно-васпитног рада у Школи; 
5. Одлучује о правима и обавезама запослених, у складу са Законом, Колективним уговором и 

другим општим актима Школе; 
6. Подстиче стручно образовање и усавршавање наставника, учитеља, стручних сарадника и осталих 

запослених и предлаже њихово напредовање; 
7. Заступа и представља Школу; 
8. Стара се о законитости рада Школе и одговара за законитост рада исте; 
9. Спроводи Одлуке Школског одбора; 
10. Предлаже развој Школе; 
11. Предлаже годишњи финансијски план Школе; 
12. Предлаже распуштање Школског одбора ако се не састаје или не врши своју функцију; 
13. Подноси Школском одбору извештај о свом раду, у складу са Законом; 
14. Сарађује са родитељима, локалном средином, Општином, Центром за социјални рад, МУП-ом, 

Црвеним крстом, Министарством просвете, Школском управом, Покрајинским секретаријатом за 
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образовање, осталим Школама на нивоу Општине и Републике, као и са свим осталим 
институцијама са којима је неопходна сарадња за ефикаснији рад Школе; 

15. Прати упис деце у први разред; 
16. Одлучује о подели разреда на одељења, врши распоред наставника по предметима и одељењима 

и распоређује образовно-васпитне задатке на поједине наставнике,  учитеље, на предлог 
Наставничког већа; 

17. Одређује ментора, на предлог стручног актива; 
18. Стара се да Школа обавести родитеље/старатеље о ученику који не похађа наставу или је престао 

да иде у Школу; 
19. Брине о сарадњи Школе са родитељима (родитељски састанци, часови за разговор-отворена врата 

Школе и други облици сарадње); 
20. Одговоран је за остваривање права и дужности ученика; 
21. Присуствује образовно-васпитном раду наставника, учитеља, прати њихов рад и даје им савете за 

унапређење и побољшање рада; 
22. Ствара услове за рад Савета родитеља; 
23. Потписује споразум о преузимању наставника у складу са Законом; 
24. Прати рад саветодавне, педагошке службе и предлаже мере за побољшање тога рада; 
25. Обезбеђује чување и заштиту школске евиденције, документације и имовине Школе; 
26. Обавља и друге послове у складу са Законом и Статутом Школе 
 
Програмски садржај Динамика 

П Р О Г Р А М И Р А Њ Е 

 анализа претходне школске године, мере унапређења рада, 

 пројектовање Годишњег плана рада Школе (делегирање задатака стручним већима и 

Комисијама, иницирање израде распореда часова, учешће у изради пројеката), 

 израда месечног плана послова  Школе и плана директора, 

 сагледавање кадровских ресурса, утврђивање кадровске политике, 

 утврђивање финансијског плана Школе. 

О Р Г А Н И З А Т О Р С К А   Ф У Н К Ц И Ј А 

 утврђивање организације рада у Школи (израда распореда свих видова наставе у Школи) и 

организација рада одређених служби (делегирање задатака секретару Школе, посебна 

организација рада помоћно-техничког особља, распоред рада, пријем странака, ученика...), 

 Годишњи план рада Школе за школску 2016/2017 годину,  

 разрада овлашћења свих руководних места у Школи, ко и за шта одговара, начин праћења и 

вредновања рада, стандардизација...), 

 постављење ефикасније организације рада директора (распоред рада, седнице, недељно 

планирање са стручном службом и стручним сарадницима), 

 учешће у пројектовању, изради и дефинисању информационог система Школе, формирање 

базе података у функцији ефикаснијег рада Школе. 

 

Р У К О В О Д Н А   Ф У Н К Ц И Ј А 

 упознавање са прописима на којима се заснива руковођење и управљање Школом, примена 

нормативних аката Школе са постојећим Законима, 

 упознавање личности појединаца, развијање тимског рада, 

 припрема седница стручних и управних органа Школе, 

 планирање радних састанака унапред за месец, односно седмицу (месечни, седмични план). 
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Е В А Л У А Т О Р С К А   Ф У Н К Ц И Ј А 

 учешће у изради програма вредновања рада Школе и учешће у његовој реализацији (израда 

документације, инструментарија...), 

 организација израде инструментарија за: 

-праћење припремања наставника за наставу, 

-сарадњу са родитељима (саветодавни рад, едукација), 

-усавршавање наставника, 

-објективнијег вредновања рада ученика по разредима, усклађеног са стандардима Школе, 

-праћење и вредновање квалитета наставе и ваннаставних активности,  

-праћење и вредновање пројеката који се реализују у Школи, 

-вредновање рада стручних служби Школе, 

-анализа коришћења савремених дидактичких средстава у настави. 

П Е Д А Г О Ш К О-И Н С Т Р У К Т И В Н А   Ф У Н К Ц И Ј А 

 указивање педагошко-инструктивне помоћи у фази припремања наставе (изради 

дидаткичких материјала, подстицање примене савремених средстава и мултимедија), 

 Годишњи план рада Школе  

 праћење реализације редовне наставе и ваннаставних активности,  

 праћење реализације програма рада са талентованим ученицима и ученицима са 

посебним потребама, 

 праћење реализације огледа и пројеката, 

 стварање стручних тимова и иницирање креирања и реализације нових пројеката, 

 праћење развоја методичке праксе и образовне технологије у свету, 

 упознавање са понудом издавачких кућа. 

          О С Т А Л И   П О С Л О В И 

 планирање радних и саветодавних састанака са родитељима и ученицима, 

 планирање и реализација сарадње са  локалном заједницом, научним, културним и 

спортским институцијама, 

 планирање и реализација сарадње са школама у окружењу и шире, 

 сарадња са стручним службама општинског одељења за образовање, Министарства  

просвете,  Министарства финансија, комуналним и инспекцијским службама, 

 планирање и реализација сарадње са Покрајинским секретаријатом за образовања, 

културним центрима и осталим институцијама на нивоу Општине и Републике, 

 професионални развој. 

 

 План посете часовима 

Директор и педагог  ће  разрадити ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ПОСЕТЕ ЧАСОВИМА , за школску 2019/2020. 

годину.  

Циљеви посете биће : 
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1. Праћење остваривања образовних стандарда, исхода, знања, умења, вештина и навика  
2. Праћење реализације Развојног плана установе и праћење примене Посебног Протокола за 

заштиту ученика од насиља  
3. Праћење реализације ИОП-а и индивидуализације наставе 
4. Праћење рада приправника, ако буду потребе за поменутим. 

На основу плана посете, потребно је употребитги ИКТ на часовима, припремити на увид 

припрему за час, портфолио ученика по ИОП-у, педагошку свеску за праћење кретања 

ученика и њиховим постигнућима.  

      У  реализацији Плана и програма и његове динамике, неопходна је  сарадња са свим органима 

Школе и запосленима понаособ, као и константна сарадња са органима локалне самоуправе и 

другим органима на нивоу Покрајине одн.Републике. 

     У  циљу општег просперитета Школе, запослених, ученика и њихових родитеља. 

     Мерило рада директора је  пре свега законито поступање, рационално коришћење 

средстава Школе, коректан и професионалан однос према свим запосленима, успостављање 

комуникације са родитељима а све у интересу ученика и њиховог правилног образовања и 

васпитања, ради њиховог даљег усмерења приликом избора даљег школовања и избора занимања 

која су у складу са њиховим жељама и способностима. 

    Углед Школе, радом директора,  доприноси  да моралне вредности, међусобно поштовање и 

уважавање, буду испред свих осталих вредности. 

1.11 План посете директора и педагога школе часовима предметне и резредне 
наставе шк. 2019/20. 

Месец Обавезна настава 

Ваннаставне 

активности 

и изборни 

предмети 

 

 

Октобар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 

7.разред  

 

Географија 

7.разред  

 

Хемија 

7.разред 

 

Музичко 

7.разред 

 

Информатика 

7.разред 

 

 

Пројектна настава у 1. разреду 

Пројектна настава у 2. разреду 

 

Физичко и здравствено васпитање 
5.разред  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народна 

традиција у 3. 
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Новембар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

децембар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биологија 

5.разред  

 

Историја 

5.разред  

Техника и технологија 

5.разред  

 

Енглески језик 

5.разред 

Српски језик 

5.разред  

 

Физика 

6.разред  

 

Математика 

5.разред  

 

Наставни предмети/ угледни часови: 

Природне науке 

 

Математика 

Физика географија 

Биологија 

 

Друштвене науке 

Српски језик 

Енглески језик 

Француски језик 

Историја 

 

Вештине, музичко, физичко 

 

разреду 

 

 

Народна 

традиција у 4. 

разреду 

 

 

 

 

 

Допунска 

географија 

 

 

 

Веронаука  

7.разред 

 

 

 

 

 

У другом полугодишту наставиће се са посетама на часовима који нису обухваћени у првом 

полугодишту, али ће акценат посете бити посећеност у 8. завршниом разреду. 

На основу сагледавања слабости области ''Настава и учење'' потребно је:  

у већој мери планирати групни рад, рад у пару, коришћење различитих метода рада (облика, 

технике...), у већој мери користити ИК технологију, примена диференциране наставе, 

самопроцена, програмирана настава. 

Ученицима дати јасне кораке и водити их кроз цео процес разумевања, примене и 

образлагања градива, у већој мери представљати садржаје визуелно и развијати активности 

ученика разумевањем предмета учења на часу и притом развијати код ученика приказивање 

наученог као и ученикова објашњења како су дошли до решења.  

Приликом вредновања ученика примењивати важећи Правилник о оцењивању, образлагати 

им оцене, како би ученици знали шта им је потребно да знају за сваку оцену, како би ученици 

могли применити и вршњачко вредновање.  
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Укључивање ученика виших разреда у планирању наставе (часа) са јасним упутствима како 

би ученици имали увид у садржаје у наредном периоду образовања и како би били у стању да 

себи постављају јасне циљеве у учењу. 

Пружити ученицима могућност одабира начина обраде теме, облика рада или материјала.  

Осим горе поменутог приликом посете, потребно припремити на увид припрему за час, 

портфолио ученика по ИОП-у, педагошку свеску за праћење кретања ученика и њиховим 

постигнућима.                                                                                                                               

4.3  Секретар школе 
          Закон о основама система образовања  и васпитања  предвиђа  да управне,нормативно-правне  

и друге  правне послове у установи обавља секретар. 

           Послови секретара су следећи: 

-Учествује у техничкој  израду нацрта и измена нормативних аката. 

- учествује у припреми  седнице школског одбора, учествује у раду седнице школског одбора  и 

благовремено спроводи одлуке органа Школе 

-прати прописе  и о њима обавештава запослене 

- обавља послове око спровођења конкурса  и огласа 

-непосредно израђује другостепена решења  поводом приговора , односно жалбе  уложене на 

првостепено решење, а на основу спроведене процедуре  и коначне одлуке надлежних органа Школе. 

-непосредно израђује и сва друга решења и правно обрађује и сачињава све одлуке које у поступку 

донесе надлежни орган Школе 

-учествује у изради или непосредно ради на изради  свих врста уговора  које школа закључује  у складу 

са донетим одлукама надлежних органа школе 

-обавља  административне послове у оквиру кадровских промена, 

-ради на изради Извештаја о раду и Плану рада школе у сарадњи са педагогом и директором школе 

-остале послове по налогу директора 

 

4.4   План рада Савета  родитеља  
 

Савет родитеља чине родитељи, представници деце од 1. до 8. разреда. Савет родитеља  одржава 

седнице и решава  питања из своје надлежности и у складу са Законом,  Статутом школе и својим 

Пословником о раду. 

   На конститутивној седници, биће изабран председник Савета родитеља. Савет родитеља 

има своје представнике у Школском одбору, тимовима за самовредновање рада школе, за 

превенцију насиља, злостављања и занемаривања, развојном плану установе и др.                 

Савет родитеља  разматра понуде за екскурзију, ужину, уџбенике, осигурање и др. У складу са 

својим надлежностима  Савет родитеља  предлаже и разматра мере унапређивања образовно- 

васпитног рада у школи. Савет родитеља се редовно извештава о успеху и владању ученика, раду 

директора и др. Узима учешће у разним наставним и ваннаставним активностима и школским 

свечаностима( Св. Сава, Св. Евдокија, Дан школе,...). Учествује  у хуманитарној акцији у сарадњи са 

Црвеним крстом, у сакупљању помоћи у одећи, обући и хигијени угроженима у овогодишњим 
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поплавама. Такође,  Савет родитеља треба имати  успешну сарадњу са Школом, Ученичким 

парламентом и локалном самоуправом 

 

4.5  Ученички парламент 

Ученички парламент 

Координатор: Марија Ћирић 

ПЛАН    РАДА     

Планиране активности Носиоци активности Време реализације 

Формирање скупштине 

Ученичког парламента 

 

Израда и усвајање плана 

рада Ученичког парламента 

 

Координатор и 

представници Ученичког 

парламента 

СЕПТЕМБАР    

Разматрање положаја 

ученика и њихова 

иницијатива у школском  

животу 

                                    

Организовање посете Сајму 

књига  

 

Координатор и 

представници Ученичког 

парламента 

ОКТОБАР 

Предлагање и давање 

мишљења стручним 

органима о правилима 

понашања у школи 

(ученик,наставник,родитељ) 

                                    

Обележавање Светског дана 

детета (20.новембар) 

 

Координатор и 

представници Ученичког 

парламента 

НОВЕМБАР 

Хуманитарна акција – један 

пакетић пуно љубави 

                                     

Организовање забавног 

живота у школи-Нова 

година 

 

 Учешће у организацији 

приредбе поводом Светог 

Саве  

Координатор и 

представници Ученичког 

парламента 

ДЕЦЕМБАР 

Учешће на спортским 

такмичењима, турнирима и 

разним спортским 

активностима 

 

Координатор и 

представници Ученичког 

парламента 

ЈАНУАР 

Припреме за ангажмане у Координатор, ФЕБРУАР       
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предстојећим општинским 

такмичењима 

 

Сарадња са библиотеком 

школе- организовање 

књижевног сусрета 

Учешће Ученичког 

парламента у уређивању 

школског простора поводом  

Дана заљубљених 

 

библиотекарка и 

представници Ученичког 

парламента 

Међународни дан расне 

дискриминације (21.март) 

                          

Обележавање светског Дана 

жена (8.март) 

 

Координатор и 

представници Ученичког 

парламента 

МАРТ 

Припреме за предстојећи 

Дан школе 

  

 Анализа учешће на 

општинским такмичењима                                   

                                

Светски дан здравља 

(7.април) 

 

Координатор и 

представници Ученичког 

парламента 

АПРИЛ   

Разматрање могућности 

унапређења сарадње 

ученика и наставника 

                                     

Припреме за екскурзију 

                                    

Међународни дан породице 

(15.мај) 

                                    

 Иницирање евентуалних 

нових секција у наредној 

шк. години 

 

Координатор и 

представници Ученичког 

парламента 

МАЈ    

Испраћај  ученика осмог 

разреда 

 

Како оцењујемо свој рад и 

како видимо себе у наредној 

шк. години 

                                    

 Избор новог председника  

за наредну шк.годину      

 

Координатор и 

представници Ученичког 

парламента 

ЈУН     
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4.6   Педагошки колегијум 
 

                Педагошки колегијум ОШ,,Предраг Кожић'' у Дубовцу чине председници/ координатори: 

Стручног већа за разредну наставу, Стручног већа за развој Школског програма за Први циклус 

основног образовања и васпитања,  Стручног већа за развој Школског програма за Други циклус 

основног образовања и васпитања,  Стручног актива учитеља, Стручног актива за развојно планирање, 

Стручног већа за природне науке, Стручног актива за ИО, Стручног актива за заштиту деце, тима за 

самовредновање, тима за ШРП,Стручног већа за друштвене науке и Стручног већа вештина,.  

               Педагошким колегијумом председава директор школе,а седницама присуствује и представник 

стручних сарадника. 

              Педагошки колегијум доноси Индивидуални образовни план у установи на предлог стручног 

тима за инклузивно образовање, односно тима за пружање додатне подршке ученицима . 

 

ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

 

 

месец 

Садржај и активности 

СЕПТЕМБАР 

 

- Разматрање Годишњег програма рада за школску 2019/2020.годину 

- Развојни план школе 

- Извештај о раду у шк. 2018/2019.години 

- Предлог плана професионалног усавршавања 

- Утврђивање термина класификационих периода и датума 

одржавања Наставничких већа, Родитељских састанака 

- План школских такмичења 

- Организовање педагошко-инструктивног увида и надзора 

- Доношење Индивидуалних образовних планова 

- утврђивање сатнице стр.усавршавања по активностима  

- вођење педагошке документације наставника 

- професионални план развоја наставника и стручних сарадника 

ОКТОБАР 

  

 

 

- Анализа реализације васпитно-образовних задатака током првог 

класификационог периода 

- остваривање образовних стандарда и постигнућа ученика 

-Праћење стручног усавршавања у установи 

-праћење остварења стандрда за крај 1. и 2. циклуса 

- праћење реализације ИОП-а 

- Унапређивање образовно-васпитног рада са ученицима 

- Праћење реализације индивидуализације наставе 

НОВЕМБАР 

 

- Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог 

класификационог периода 

- Редовност похађања наставе 

- Рад са децом која имају тешкоћа у развоју 

- Вредновање квалитета рада и мере унапређења наставног процеса 

-Праћење стручног усавршавања у установи 

- Праћење рада приправника и ментора, ако постоји такво лице 

- Анализа реализације Индивидуалних образовних планова  

ДЕЦЕМБАР 

 

- Рад са талентованим ученицима 

- Извештај о професионалном усавршавању  
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- Професионална оријентација ученика 

- Реализација школских програма и пројеката 

праћење остварења стандрда за крај 1. и 2. циклуса 

праћење реализације ИОП-а 
-Праћење стручног усавршавања у установи и ван установе 

Унапређивање образовно-васпитног рада са ученицима 

- Праћење реализације индивидуализације наставе 

ЈАНУАР 

 

- Анализа успеха на крају првог полугодишта 

- Мере за унапређивање васпитно-образовног рада у другом 

полугодишту 

-Праћење стручног усавршавања у установи 

праћење остварења стандрда за крај 1. и 2. циклуса 

- праћење реализације ИОП-а 

- Праћење реализације индивидуализације наставе 

ФЕБРУАР - Организовање такмичења 

-Праћење стручног усавршавања у установи 

 

 

МАРТ 

 

- Анализа реализације програма васпитно-образовног рада и 

усавршавање наставника и унапређивање наставе 

- Активности у оквиру самовредновања 

-Праћење стручног усавршавања у установи 

- Активности у оквиру развојног планирања  

 - Анализа реализације програма васпитно-образовног рада 

разредних већа на крају трећег класификационог периода 

праћење остварења стандрда за крај 1. и 2. циклуса 

- праћење реализације ИОП-а 

- Праћење реализације индивидуализације наставе 

Унапређивање образовно-васпитног рада са ученицима 

АПРИЛ 

 

- Осврт на сарадњу са родитељима и ваншколским институцијама 

- Организовање активности поводом ускршњих празника 

-Праћење стручног усавршавања у установи 

- Увид у вођење педагошке документације наставника 

МАЈ / 

ЈУН 

 

- праћење остварења стандрда за крај 1. и 2. циклуса 

- праћење реализације ИОП-а 

- Праћење реализације индивидуализације наставе 

-Утврђивање успеха, дисциплине и похађање наставе на крају 

школске године 

- Организација полагања завршног испита за ученике осмог разреда 

- Разматрање и усвајање извештаја о успеху и дисциплини ученика 

VIII разреда 

-Праћење стручног усавршавања у установи и ван установе 

-Организовање поправних, разредних испита у августу 
-Унапређивање образовно-васпитног рада са ученицима 
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V   ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ СЛОБОДНИХ, ВАННАСТАВНИХ 
АКТИВНОСТИ,ДОПУНСКЕ, ДОДАТНЕ, ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ 
И ПРЕДМЕТНЕ У 4. РАЗРЕДУ 

 

5.1  Слободне активности ученика – секције  
                 Поред редовне наставе наставници и ученици ће реализовали многобројне активности у 

корелацији с постoјећим наставним предметима. Садржаји часова слободних активности су одређени  

по потребама школе и локалне заједнице. Задаци слободних активности су: 

 - Проширење и продубљивање као и стицање нових знања и умења, а према интересовањима 

ученика. 

 - Задовољавање специфичних интересовања ученика уз активно усмеравање њихових 

склоности. 

 - Способности и интересовања и подстицање професионалног развоја 

 - Мотивисање и оспособљавање ученика за самосталан и креативан рад. 

 - Омогућавање ученицима организовање забаве и рекреације, као и других начина да 

самостално користе слободно време и организују духовни, културни и друштвени живот у средини у 

којој живе и раде. 

           Поред великог броја ваннаставних активности које су саставни део Школског програма за 

шк.2019/2020.годину, школа ће у новој школској години ученицима пружити могућност да раде на 

изради Школског листа и у више секција , као што су: драмска/рецитаторска, новинарска, 

школски лист, ликовна, хор,саобраћајна, спортска.  Ученици ће својим избором 

одлучити у коју ће секцију ићи што ће утицати на понуђен план и програм рада секција у овом 

Годишњем плану рада школе 

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ДРАМСКЕ И РЕЦИТАТОРСКЕ СЕКЦИЈЕ 

Програм рада драмске секције реализује се кроз систем драмских игара који пружа 

значајне могућности  за развој стваралачких способности у васпитању и образовању. 

Систем драмских игара обухвата следеће игре: 

- игре за концетрацију, пажњу и машту, 

- игре за ослобађање и култивисање говора, 

- игре у дијалозима – драмске игре, 

- игре за ослобађање у простору и покрету. 

Циљеви и задаци драмског стваралаштва: 

- упознавање са културом драмског стваралаштва, 

- упознавање са основама драмског истрживања, 

- развијање стваралачке способности, 

- богаћење и развијање маште и креативног начина мишљења, 

- развијање способности за концетрацију и способности за јавне наступе, 

- стицање способности лепог, течног и креативног импровизованог изражавања, 

- стицање искуства и навика за колективни живот и рад, 

- развој опажања, размишљања и слободног изражавања, 

- емоционално сазревање (емотивни и сазнајни развој), 
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- развијање критичке способности, 

- развијање самоконтроле, досетљивости итд. 

Координатор: Марија Ћирић 

Чланови: Радосава Јаџић, Катарина Богдановић Величић 

Планирани фонд часова: 24 

Планиране активности Носиоци активности Време реализације 

1. Формирање секције 

2. Доношење плана рада за 

текућу школску годину 

 

Координатор, чланови, 

пријављени ученици  

Октобар 

3. Гледање позоришног дела 

 4. Подсећање на представу 

која је припремана у 

претходној години 

 

Координатор, чланови, 

пријављени ученици 

Новембар 

5.Подела улога 

6. Читачка проба 

 

Координатор, чланови, 

пријављени ученици 

Децембар 

7.Распоредна проба: 

груписање лица и ствари на 

сцени 

8. Распоредна проба: вежбе 

покрета и гестова 

9. Читачка проба 

10. Увежбавање рецитације 

 

Координатор, чланови, 

пријављени ученици 

Фебруар 

11. Увежбавање рецитације 

12. Смотра рецитатора 

13. Распоредна проба: вежба 

акцента и паузе 

14. Распоредна проба: 

звучни и други ефекти 

 

Координатор, чланови, 

пријављени ученици 

Март 
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15. Избор текста за 

драматизацију 

16. Подела улога изабраног 

текста 

 

Координатор, чланови, 

пријављени ученици 

Април 

17. Драматизација текста по 

избору ученика – проба 

Координатор, чланови, 

пријављени ученици 

Мај 

18. Драматизација текста по 

избору ученика – проба 

19. Драматизација текста по 

избору ученика – проба 

Координатор, чланови, 

пријављени ученици 

Мај 

20. Проба пред наступ 

21. Генерална проба 

22. Учешће на школској 

свечаности 

 

Координатор, чланови, 

пријављени ученици 

Мај 

23. Анализа рада секције 

24. Израда извештаја  

Координатор, чланови, 

пријављени ученици 

 

 
ПЛАН И ПРОГРАМ НОВИНАРСКЕ СЕКЦИЈЕ 

Главни циљ новинарске секције је: 

-Oкупљање ученика истих интересовања око заједничког пројекта, 

-Уређивање школског листа, са намером да свако од њих нађе према својим интересима место у групи 

и тако најбоље изрази своје место и тиме изрази своје способности, 

-Праћење и објављивање актуелних  тема везаних  за живот и рад школе, као и бројна догађања изван 

ње. 

            Кроз секцију ће ученици моћи да се креативно изразе у свом раду и да стекну комуникацију са 

својим читаоцима, вршњацима из школе. 

Задаци секције су: 

-развијање културе изражавања ученика, 

-вежбање тимског рада и рада у пару, 

-подстицање ученика на коришћење различитих извора информација 
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(енциклопедија,речника,књига,часописа,интернета, ТВ-а,...), 

-подстицање ученика на додатно стицање знања и вештина, 

- подстицање ученика да учествују у ваннаставним активностима, такмичењима и секцијама, 

-подстицање ученика на узимање учешћа у животу  школе и локалне заједнице. 

          Планирано је 18 часова годишње. У току школске године излази  један број школског листа 

„Отворен прозор“. Планирана је измена назива школског листа. Носилац остваривања плана и 

програма новинарске секције је редакција школског листа. 

ПЛАН ПО МЕСЕЦИМА: 

СЕПТЕМБАР 

 - Евидентирање чланова новинарске секције, избор  редакције школског листа „Отворен прозор“ и 

упознавање са планом и програмом рада , 

- Упознавање са фунционалним стиловима и облицима новринарског изражавања (вест, извештај, 

репортажа) и врсте новинарских текстова.  

ОКТОБАР  

- Говорно-писмене вежбе,  основне одлике репортаже, аудио, ТВ, видео и штампано новинарство,  

- Прикупљање материјала и предлог темата за „Отворен прозор “. 

НОВЕМБАР  

- Праћење, бележење и обрада актуелних догађаја у школи  и подела задатака за рад на листу,   

- Обрада прикупљеног материјала  (преглед материјала и избор радова). 

ДЕЦЕМБАР  

- Рад на школском листу (преглед материјала и избор радова) и сарадња са другим секцијама. 

ЈАНУАР  

-Праћење, бележење и обрада актуелних догађаја у школи.   

ФЕБРУАР 

 - Анкета-техника, интервју,  

 - Прећење и обрада актуелних догађаја у школи и ван ње. 

МАРТ 

 - Композициона структура новинарског текста,  

 - Мелодичност читања (слух у радијском и ТВ новинарству) 

АПРИЛ  

-Техничка обрада текстова, 
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- Прећење и обрада актуелних догађаја у школи и ван ње. 

 

МАЈ 

 - Припрема школског листа за штампање и постављање на сајт школе,  

- Куцање и лекторисање радова . 

ЈУН 

- Постављање школског листа на сајт школе (наставник информатике), штампање  листа,  

-Анализа и сумирање рада у протеклом периоду. 

                    ЛИКОВНА СЕКЦИЈА ОД 5. ДО 8. РАЗРЕДА (18 часова) 

ТЕМА САДРЖАЈ ЗАДАТАК ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Формирање 

секције 

Упознавање са 

предметом 

Избор 

руководства и 

плана рада 

СЕПТЕМБАР 

Тема по избору 

ученика 

 

 

Коришћење 

техника цртања 

које ученици 

сами бирају 

сходно свом 

сензибилитету и 

ликовној идеји. 

Развој цртачких 

и сликарских 

способности  

 

 Рад по 

ликовном 

конкурсу 

Практични рад уз 

помоћ 

наставника 

представити 

задату тему 

Дечја недеља Подизање свести 

о дечијим 

правима, 

здравом животу 

и правим 

моралним 

вредностима. 

Скренути деци 

пажњу на 

њихова права у 

друштву и 

њихово 

остваривање 

кроз 

илустровање 

"срећног детета" 

ОКТОБАР 

Рад по 

ликовном 

конкурсу 

Практични рад уз 

помоћ 

наставника 

представити 

задату тему 

Рад по Практични рад уз представити НОВЕМБАР 
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ликовном 

конкурсу 

помоћ 

наставника 

задату тему 

  

Уређење 

школског 

објекта за Нову 

Годину 

Развој цртачких 

способности кроз 

игру и забаву 

Реализација 

новогодишњих 

мотива, 

украшавање 

школског 

простора 

ДЕЦЕМБАР 

Свети Сава Сликање и 

величање лика 

Светог Саве  

Уређење 

школског објекта 

за Светог Саву 

ЈАНУАР 

Дан 

заљубљених 

Подизање свести 

о значају 

међусобне 

толеранције и 

љубави 

Уређење школе 

за Дан 

заљубљених ФЕБРУАР 

Осми март Подизање свести 

о поштовању и 

правима жена у 

друштву 

Реализација 

осмомартовских 

поклона 
МАРТ 

Васкрс Развијање 

ликовних 

способности и 

подсећање на 

традиционалне 

вредности 

Уређење 

школског објекта 

за Васкрс кроз 

осликавање 

ускршњих јаја АПРИЛ 

Рад по 

ликовном 

конкурсу 

Практични рад уз 

помоћ 

наставника 

Одабир скица и 

припрема за 

реализацију 

Дан школе Припремање и 

естетско уређење 

приредбе за Дан 

школе 

Уређење 

школског објекта 

МАЈ 
Рад по 

ликовном 

конкурсу 

 

Практични рад уз 

помоћ 

наставника 

представити 

задату тему 

Рад по 

ликовном 

Практични рад уз 

помоћ 

представити ЈУН 
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конкурсу 

 

 

наставника задату тему 

Израда паноа 

поводом краја 

школске 

године 

Практични рад уз 

помоћ 

наставника 

Корекције и 

коначна 

реализација 

паноа 

 

 

                                  ПЛАН  И  ПРОГРАМ  СПОРТСКЕ СЕКЦИЈЕ  

СЕПТЕМБАР: 

 -Формирање секције 

                -Договор о раду  

                -Избор спорта 

            ОКТОБАР: 

 -Упознавање са основним елементима и историје атлетике 

               -Упознавање са основним елементима атлетикр 

            НОВЕМБАР: 

            -Тренинзи 

            ДЕЦЕМБАР: 

            -Тренинзи-мали фудбал 

            -Међуодељенска такмичења у малон фудбалу 

             ФЕБРУАР: 

            -Припреме за такмичење 

            -Припрема за општинско такмичење 

МАРТ: 

-Тренинзи 

              -Општинско такмичење у малом фудбалу 

              -Такмичење у спортској гимнастици 

               АПРИЛ: 
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            -Тренинзи,припрема,такмичења 

            -Припрема за Дан школе 

 

 МАЈ: 

            -Припрема за дан школе 

            -15 мај Дан школе 

 ЈУН: 

            -Евалуација рада                                                         

            -Извештај          

5.2  План рада  секције  

Планиран број часова: 8 

План ће бити реализован у зависности од интересовања ученика. Секцију води Шушулић Александар. 

Циљ: Припрема за општинско такмичење  

    ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ХОРСКЕ  СЕКЦИЈЕ, УЧЕНИКА ВИШИХ  РАЗРЕДА 
  
Школски хор  
 Хор старијих разреда обухвата ученике од петог до осмог разреда.  Циљ и задаци хора су 
неговање смисла за заједничко музицирање, колективан рад, и припрема програма за 
културне и јавне активности школе. Програм рада обухвата развијање дечијег гласа за лепо 
певање, технику певања, обликовање тонова и изговор текста по певању.Реализоваће се са 
36 часаова годишње.  
 
Циљ:       
Општи циљ ваннаставне активности- хор ученика виших разреда- је развијање интересовања 
за музичку уметност и упознавање музичке традиције и културе свога и других народа. 
Задаци: 
                            -неговање способности извођења музике(певање); 
                                 -стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и                     
                                  оспособљавање за разумевање музике; 
                                 -подстицање креативности у свим музичким активностима; 
                                 -упознавање основа музичке писмености и изражајних                                  
                                  средстава музичке уметности, 
                                -припремање програма за културну и јавну делатност школе; 
                                -упознавање занимања музичке струке.              
Оперативни задаци : 
                                  -     певање песама по слуху и из нотног текста песме наших и других народа( 
народне, уметничке, дечје, староградске), 

- упознају основне појмове из музичке писмености, 
- упознају музичка дела уз основне информације о делу и композитору, 
- развијају стваралачке способности. 
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 САДРЖАЈ РАДА                                                                   
Носилац послова: наставник музичке културе                                                                                                                                  
септембар                                                                                                                 
- Пријем нових чланова у хор                                                          
октобар 
-Певање песама за распевавање 
-Певање песама из програма за Дечију недељу                                                                                                                                                                                                    
-Одабир нових песама 
новембар                                                                                                                         
-Одабир и утврђивање песама из репертоара хора за Новогодишњи концерт, 
-Певање вежби за распевавање,  једногласно и двогласно                                                                
децембар     
- утврђивање песама из репертоара хора за Новогодишњи концерт, 
јануар 
-Припрема програма за свечану академију поводом прославе  школске славе Свети Сава 
-Учествовање на прослави Св. Саве, 
-Певање обрађених песама                  
-Певање песама по избору ученика,                                                                                                        
фебруар                                                                                                                   
-Одабир нових песама и припрема за прославу Дана заљубљених                                                                   
март                    
-Одабир и увежбавање песама за прославу Дан школе  
 април                                                                                                                                                                                                                                            
-Певање вежби и вокализа зараспевавање гласова, једногласно и двогласно 
-Утврђивање одабраних песама за прославу Дана школе                                 
 -Припремање и одабир ученика за фестивал „Клинци певају хитове“                                                                              
мај                                                                                                                  
-Припремање ученика за фестивал „Клинци певају хитове“                                                                              
јун 
-Заједничко музицирање за крај школске  године 
-Певање песама по избору ученика 
-Учешће деце из школе на фестивалу „Клинци певају хитове“ 
План рада тима за школски сајт (и дигиталну учионицу) 

План рада тима за школски сајт  

САДРЖАЈ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

ПОСЛА 

 

 Планирање рада, усвајање Плана рада 

 Предлози за набавку рачунарске опреме и литературе 

 Осмишљавање интерне едукације запослених  

 Планирање и изођење интерних стручних усавршавања 

 Пружање ИТ пподршке 

 Избор семинара 

 Извођење инерне едукације  

 Припрема материјала за ЗИ 

 Подршка ученицима 8 разреда за ЗИ 

 Подршка у спровођењу и припреми за ЗИ 

 Подршка активима, тимовима и сл. 

Септембар - август 
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 Рад на колском сајту 

 Рад на блоговима 

 Анализа рада и писање извештаја 
 

 

Носилац рада је наставник информатике Милош Лалић у сарадњи са директором школе Лидијом 

Весели, учитељицом Мирјаном Бановић-разредна настава, наставницом Весном Мијатовић-

предметна настава. Кроз ИТ подршку планирано је да осим, подршке наставницима у циљу 

ефикаснијег коришћења хардвера и софтвера у настави почне обука наставника у партиципацији у 

модерирању школског сајта кроз неколико интерних обука, као и да предметни наставници чији су 

предмети заступљени на ЗИ креирају и користе блогове за наставу из својих предмета. 

Такође, тим ће пратити и Конкурсе за набавку ИТ опреме и софтвера. 

 

5.3 ПРОГРАМ  ВАННАСТАВНИХ И СЛОБОДНИХ  АКТИВНОСТИ  УЧЕНИКА 
НИЖИХ РАЗРЕДА 

 
ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ У 1.РАЗРЕДУ  

Друштвене,техничке,хуманитарне,спортске и културне активности: 36 - 72 часа 

Друштвене 

активности 

 

 

 

 

 

 

 

Дечја недеља: 

1.Имам право(цртање 

дечјих права,.изложба ,); 

2.Oцртавање школског 

дворишта кредама у боји  

с правима детета;,  

3.Играмо се... 

4. Слатка журка 

октобар 

 

 

 

 

 

 

 

Одељењске старешине, 

предметни наставници, 

педагог,директор, родитељи 

Ученички парламент 

 

Међународни дан 

учитеља:(Ликовно-

литерарни радови и 

изложба ученика на тем 

у,,Моја учитељица“ 

20.новембар 

 

Одељењске старешине, 

ученици, 

родитељи,представници 

организација 

 

Универзални дан детета 

:позоришна представа 

или изложба ученичких 

радова 

 

Децембар 

 

Одељењске старешине, 

ученици 

Обележавање Нове 

године и краја првог 

полугодишта-(Весело 

дружење ,изложба 

ученичких радова и 

приредба) 

Децембар 

 

Учитељице, ученици, Ђачки 

парламент,директор, 

родитељи 



 

 

~ 167 ~ 

 

Света Евдокија 

 

Март Учитељице, ученици, Ђачки 

парламент,директор, 

родитељи,школа,вероучите

љ, 

Дан заљубљених-

(Ликовно-литерарни 

радови ученика на 

тему,,Љубав“,изложба 

радова и размењивање 

порука-,,заљубљена 

кутија“) 

Фебруар Учитељице, ученици, 

 Дан жена-(Изложба 

ликовно-литерарних 

радова ученика:Моја 

мама,бака...) 

Март Учитељице, ученици 

Васкрс-(Ликовно-

литерарни радови 

ученика,украшавање јаја, 

изложба радова) 

Април Учитељице, ученици 

   

Предавања о саобраћају 

од стране МУП-а 

На почетку 

године 

Учитељица, ученици, 

представници МУП-а 

Културне 

активности 

   

Учлањење у сеоску  

Библиотеку 

У току године Учитељица,ученици,библио

текар 

Учлањење  у школску   

Библиотеку 

У току године Учитељица,ученици,библио

текар 

,,Фашанке“ 

 

 Ученици,родитељи, Актив 

жена Дубовац 

Обележавање шк.славе 

Свети Сава,изложба 

ученичких радова 

Јануар Учитељице,родитељи,учени

ци,школа 

Дан школе:приредба, 

изложба ученичких 

радова, спортски сусрети 

Свет Сава 

Мај Учитељице,родитељи,учени

ци,школа 

Пријем првака- приредба септембар Учитељица,родитељи,учени

ци,школа 

  

-Екскурзија  

Мај  Учитељице,родитељи,учени

ци,школа,агенција 
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Обележавање краја 

школске године и подела 

књижица  

Јун Учитељице,родитељи,учени

ци,школа 

Хуманитарн

е активности 

-Акције поводом Дечје 

недеље: Солидарност на 

делу, акција «Друг 

другу» 

У току  дечје 

недеље 

Одељењске старешине, 

ученици, родитељи 

 

-Сарадња са Црвеним 

крстом 

 

У току шолске 

године 

Одељењске старешине, 

ученици, 

родитељи,представници 

организација 

 

-Помоћ болесном другу 

 

У току шолске 

године 

Одељењске старешине, 

ученици, родитељи 

-Помоћ дистрофичарима 

 

 

У току шолске 

године 

Одељењске старешине, 

ученици, 

родитељи,представници 

организација 

-Помоћ социјално 

угроженој деци 

У току шолске 

године 

Одељењске старешине, 

ученици, родитељи 

Техничке 

активности 

-Уређење школског 

простора 

 

Активности у сарадњи са 

Тимом за заштиту 

животне средине 

 

У току шолске 

године 

 

 

 

Одељењске старешине, 

ученици, Тим за уређење 

објекта 

 

Тим за заштиту животне 

средине 

-Израда честитки 

поводом значајних 

датума 

 

У току шолске 

године 

Учитељица,ученици 

Уређење учионице 

 

У току шолске 

године 

Учитељица,ученици 

-Уређење школског и 

одељењског паноа 

 

У току шолске 

године 

Учитељица,ученици 

-Учествовање у 

школском листу 

У току шолске 

године 

Ученици,новинарска 

редакција, 

У сарадњи 

са локалном 

заједницом 

-Учествовање на 

конкурсима  

У току шолске 

године 

Одељењске старешине, 

ученици, представници  

организација 

-У чествовање у току 

Дечје недеље : 

„Трка за срећније 

детињство“ у Ковину 

октобар Одељењске старешине, 

ученици, представници  

организација 
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-Учлањење у сеоску 

библиотеку 

 

У току шолске 

године 

Сеоски 

библиотекар,ученици, 

Сарадња са 

родитељима 

-Отворена врата 

 

-Предавања 

У току шолске 

године 

Одељењске старешине, 

педагог, родитељи 

 

 

Сарадња са 

организациј

ама, 

тимовима и 

активима у 

школи 

 

-Са Ученичким 

парламентом 

У току школске 

године 

Одељенске старешине, 

Родитељи, ученици, 

Педагог,чланови тимова и 

већа 

 

-Са Тимом за заштиту 

деце од 

насиља,злостављања и 

занемаривања 

У току школске 

године 

Одељенске старешине, 

Родитељи,ученици, 

Педагог,чланови тимова и 

већа 

 

Друштвено 

користан 

рад 

Акције У току школске 

године  

Учитељи, родитељи, Тим за 

заштиту животне средине 

Спортске 

активности 

Недеља школског спорта 

и спортских активности: 

- крос РТС-а кроз Србију 

- Мале олимпијске игре у 

Ковину 

У 1.и 

2.полугодишту Дан школе 

 

мај 

Учитељица, ученици 

 

учитељица 

 

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ У 2.РАЗРЕДУ  

Друштвене,техничке,хуманитарне,спортске и културне активности: 36 - 72 часа годишње 

Школа је својим Школским програмом и Годишњим планом рада предвидела различите 

активности у складу са својим ресурсима и просторним могућностима. Поред организације 

излета, посета изложбама и сарадње са локалном самоуправом, ученицима треба понуђен је  

већи број друштвених, техничких, хуманитарних, спортских и културних активности. 

 Циљ ових активности је задовољавање/проширивање интересовања ученика, дружење са 

вршњацима кроз заједничко делање, исказивање способности, осамостаљивање, развој 

неких вештина и друго. Ученици имају што више могућности за активно учешће, за креативно 

испољавање, за интеракцију са другим ученицима, коришћење различитих извора 

информација и савремених технологија. Резултати рада ученика у оквиру ваннаставних 

активности биће презентовани широј јавности : организовањем представа, изложби, 

објављивање на сајту школе, кроз смотре стваралаштва, спортске сусрете и друго. 

Друштвене 

активности 

 

-Поново у школи 

-Обележавање 

Међународног дана 

септембар Учитељице, ученици 
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писмености 

Дечја недеља 

 

октобар 

 

 

Одељењске старешине, 

предметни наставници, 

педагог,директор, 

родитељи 

Ученички парламент 

 

Међународни дан 

учитеља:(Ликовно-

литерарни радови и 

изложба ученика на тем 

у,,Моја учитељица“ 

октобар 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Одељењске старешине, 

ученици, 

родитељи,представници  

 

Међународни дан 

толеранције-  изложба 

ученичких 

радова/радионица 

 

новембар 

 

Одељењске старешине, 

ученици 

Обележавање Нове 

године и краја првог 

полугодишта-(Весело 

дружење ,изложба 

ученичких радова и 

приредба) 

 

Децембар 

 

Учитељице, ученици, Ђачки 

парламент,директор, 

родитељи,школа 

Света Евдокија 

 

Март Учитељице, ученици, Ђачки 

парламент,директор, 

родитељи,школа,вероучите

љ, 

Дан заљубљених-

(Ликовно-литерарни 

радови ученика на 

тему,,Љубав“,изложба 

радова и размењивање 

порука-,,заљубљена 

кутија“) 

Фебруар Учитељице, ученици, 

 Дан жена-(Изложба 

ликовно-литерарних 

радова ученика:Моја 

мама,бака...) 

Март Учитељице, ученици 

Васкрс-(Ликовно-

литерарни радови 

ученика,украшавање јаја, 

изложба радова) 

Април Учитељице, ученици 
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Одељењска такмичења: 

Најбољи познавалац 

таблице множења, 

Најбржи 

У току шк.године Учитељице, ученици 

Културне 

активности 

Излет 

 

 

октобар Учитељице,родитељи,учени

ци,школа, тим за заштиту 

животне средине 

Посета верском објекту  септембар Одељењске старешине, 

ученици, вероучитељ 

,,Фашанке“ 

 

 Ученици,родитељи, Актив 

жена Дубовац 

Обележавање шк.славе 

Свети Сава,изложба 

ученичких радова 

Јануар Учитељице,родитељи,учени

ци,школа 

Дан школе:приредба, 

изложба ученичких 

радова, спортски сусрети 

Свет Сава 

Мај Учитељице,родитељи,учени

ци,школа 

  

-Екскурзија  

Мај  Учитељице,родитељи,учени

ци,школа,агенција 

 

Обележавање краја 

школске године и подела 

књижица  

Јун Учитељице,родитељи,учени

ци,школа 

 
Позоришне представе У току године Учитељице, ученици 

 
Луткарска представа 2.полугодиште Учитељице, ученици 

Хуманитарн

е активности 

-Акције поводом Дечје 

недеље: Солидарност на 

делу, акција «Друг другу» 

У току  дечје 

недеље 

Одељењске старешине, 

ученици, родитељи 

 

-Сарадња са Црвеним 

крстом 

 

У току шолске 

године 

Одељењске старешине, 

ученици, 

родитељи,представници 

организација 

-Помоћ дистрофичарима 

 

 

У току шолске 

године 

Одељењске старешине, 

ученици, 

родитељи,представници 

организација 

Техничке 

активности 

-Уређење школског 

простора 

 

Активности у сарадњи са 

У току шолске 

године 

 

 

Одељењске старешине, 

ученици, Тим за уређење 

објекта 

 



 

 

~ 172 ~ 

Тимом за заштиту 

животне средине 

 

 Тим за заштиту животне 

средине 

-Израда честитки 

поводом значајних 

датума 

 

У току шолске 

године 

Учитељица,ученици 

Уређење учионице 

 

У току шолске 

године 

Учитељица,ученици 

-Уређење школског и 

одељењског паноа 

 

У току шолске 

године 

Учитељица,ученици 

-Учествовање у школском 

листу 

У току шолске 

године 

Ученици,новинарска 

редакција, 

У сарадњи 

са локалном 

заједницом 

-Учествовање на 

конкурсима  

У току шолске 

године 

Одељењске старешине, 

ученици, представници  

организација 

-У чествовање у току 

Дечје недеље : 

„Трка за срећније 

детињство“ у Ковину и 

др. 

октобар Одељењске старешине, 

ученици, представници  

организација 

Сарадња са 

родитељима 

-Отворена врата 

 

-Презентација ученичких 

радова 

родитељски састанци, 

индивидуални контакти 

У току шолске 

године 

Одељењске старешине, 

педагог, родитељи 

 

 

Сарадња са 

организациј

ама, 

тимовима и 

активима у 

школи 

 

-Са Ученичким 

парламентом 

У току школске 

године 

Одељенске старешине, 

Родитељи, ученици, 

Педагог,чланови тимова и 

већа 

 

-Са Тимом за заштиту 

деце од 

насиља,злостављања и 

занемаривања 

У току школске 

године 

Одељенске старешине, 

Родитељи,ученици, 

Педагог,чланови тимова и 

већа 

 

Друштвено 

користан 

рад 

Акције У току школске 

године  

Учитељи, родитељи, Тим за 

заштиту животне средине 
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Спортске 

активности 

-Недеља школског спорта 

и спортских активности: 

- крос РТС-а кроз Србију 

- Мале олимпијске игре у 

Ковину 

- међуодељењска и 

одељењска такмичења 

У 1.и 

2.полугодишту Дан школе 

 

мај 

Учитељица, ученици 

 

учитељица 

 

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ У 3.РАЗРЕДУ      

Друштвене,техничке,хуманитарне,спортске и културне активности: минимум 36 часова 

Друштвене 

активности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дечја недеља: 

1.Активности у оквиру Дечје 

недеље 

 

октобар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одељењске старешине, 

предметни наставници, 

педагог,директор, 

родитељи 

Ђачки парламент 

 

 

 

 

 

Међународни дан учитеља-

изложба 

20.новембар 

 

Одељењске старешине, 

ученици, 

родитељи,представници 

организација 

 

Дан толеранције октобар Одељењске старешине, 

ученици 

Обележавање Нове године и 

краја првог полугодишта-

(Весело дружење ,изложба 

ученичких радова , 

приредба...) 

 

Децембар 

 

Учитељице, ученици, 

Ђачки 

парламент,директор, 

родитељи,школа 

Света Евдокија 

 

Март Учитељице, ученици, 

Ђачки 

парламент,директор, 

родитељи,школа,вероуч

итељ, 

Дан заљубљених-(Ликовно-

литерарни радови ученика на 

тему,,Љубав“,изложба 

радова и размењивање 

порука-,,заљубљена кутија“) 

 

Фебруар Учитељице, ученици, 
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 Дан жена-(Изложба ликовно-

литерарних радова 

ученика:Моја мама,бака...) 

 

Март Учитељице, ученици 

Васкрс-(Ликовно-литерарни 

радови ученика,украшавање 

јаја, изложба радова) 

 

Април Учитељице, ученици 

Дани ћирилице Април Учитељице, ученици 

Мислиша Март Учитељице, ученици, 

наставник 

математике,директор,шк

ола 

Културне 

активности 

Излет 

 

Септембар Учитељице,родитељи,уч

еници,школа 

 

,,Фашанке“ 

У току године Ученици,родитељи,Акти

в жена Дубовац 

Обележавање шк.славе Свети 

Сава,изложба ученичких 

радова 

 

 

Јануар Учитељице,родитељи,уч

еници,школа 

 

Дан школе:приредба, 

изложба ученичких радова, 

спортски сусрети 

Свет Сава 

 

Мај Учитељице,родитељи,уч

еници,школа 

  

-Екскурзија  

Мај  Учитељице,родитељи, 

ученици,школа,агенција 

 

Обележавање краја школске 

године и подела књижица 

осмацима- ритмика, 

рецитовање или 

драматизација 

Јун Учитељице,родитељи,уч

еници,школа 

Хуманитарне 

активности 

-Акције поводом Дечје 

недеље:Солидарност на 

делу:,Акција,,Друг-другу» 

У току  дечје недеље Одељењске старешине, 

ученици, родитељи 

 

-Сарадња са Црвеним крстом 

 

У току шолске године Одељењске старешине, 

ученици, 

родитељи,представници 

организација 
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-Помоћ болесном другу 

 

 

У току шолске године Одељењске старешине, 

ученици, родитељи 

-Помоћ дистрофичарима 

 

 

У току шолске године Одељењске старешине, 

ученици, 

родитељи,представници 

организација 

 

-Помоћ социјално угроженој 

деци 

У току шолске године Одељењске старешине, 

ученици, родитељи 

Техничке 

активности 

-Уређење школског простора 

 

 

У току шолске године Одељењске старешине, 

ученици, Тим за 

уређење објекта 

-Активности за заштиту 

животне средине 

 

У току године Одељењске старешине, 

ученици,Тим за заштиту 

животне средине 

-Израда честитки поводом 

значајних датума 

 

У току шолске године Учитељица,ученици 

-Уређење школског и 

одељењског паноа 

 

У току шолске године Учитељица,ученици 

-Учествовање у школском 

листу 

У току шолске године Ученици,новинарска 

редакција, 

Спортске 

активности 

Крос РТС-а кроз Србију 

Пролећни крос 

 

 

У току године 

 

ученици 

У сарадњњи 

са локалном 

заједницом 

-Учествовање на конкурсима  У току шолске године Одељењске старешине, 

ученици, представници  

организација 

-У чествовање у току Дечје 

недеље : 

„Трка за срећније детињство“ 

у Ковину 

октобар Одељењске старешине, 

ученици, представници  

организација 

 

Сарадња са 

родитељима 

Отворена врата 

Предавања 

У току шолске године Одељењске старешине, 

педагог, родитељи 

 

 

Сарадња у 

школи 

 

-Са Ученичким парламентом У току школске године Одељенске старешине, 

Родитељи,ученици, 

Педагог,чланови тимова 

и већа 
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Друштвено-

користан рад 

-Акције У току школске године Учитељи,родитељи,учен

ици,Тим за заштиту 

животне средине. 

 

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ У 4.РАЗРЕДУ 

Друштвене,техничке,хуманитарне,спортске и културне активности: минимум 36 часов   

Ваннаставне 

активности: 

Кроз друштвене 

активности 

Активности поводом обележавања: 

 

Дечја недеља: 

1.Имам право(цртање дечјих права и 

изложба)  

2.Оцртавање школског дворишта 

кредама у боји  с правима детета; 

3.Солидарност на делу:акција“Друг-

другу“, 

4.Играмо се... 

5.Слатка журка 

 

Међународни дан учитеља:(Ликовно-

литерарни радови и изложба ученика 

на тему,,Моја учитељица“) 

 

 

Универзални дан детета :позоришна 

представа или изложба ученичких 

радова 

 

 

 

Обележавање Нове године и краја 

првог полугодишта-(Весело дружење) 

 

 

Света Евдокија 

 

 

Дан заљубљених-(Ликовно-

литерарни радови ученика на 

тему,,Љубав“,изложба радова и 

размењивање порука-,,заљубљена 

кутија“) 

 

 

Дан жена-(Ликовно-литерарни 

радови ученика:Моја мама,бака...) 

 

У току школске 

године 

 

 

 

 

октобар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.новембар 

 

 

 

 

Децембар 

 

 

 

Март 

 

 

Фебруар 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

Одељењске 

старешине, 

 предметни 

наставници, 

 педагог,директор, 

родите 

љи 

Ђачки парламент 

 

 

 

 

Одељењске 

старешине, 

 ученици, 

родитељи,пре 

дставници 

организација 

Одељењске 

старешине,  

ученици 

 

Одељењске 

старешине, 

 предметни 

наставници, 

педагог,директор, 

родитељи,ђачки 

парламе 

нт 

 

Одељењске 

старешине,  

ученици 

 

 

Одељењске 

старешине,  

ученици, 
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Математичко такмичење,,Мислиша“ 

Општинско и међуопштинско 

такмишење из математике 

 

 

Васкрс-(Ликовно-литерарни радови 

ученика,украшавање јаја, изложба 

радова, приредба поводом 

Благовести) 

 

 

Дани ћирилице 

 

 

 

Март 

 

Април 

 

 

 

 

 

 

Април 

 

 

Наставник математике,  

учитељица, ученици 

 

 

 

 

Одељењске 

старешине,  

ученици,предметни 

наста 

вници, директор 

 

Културна активност Излет 

 

„Фашанке“ 

 

Обележавање шк.славе Свети 

Сава,изложба ученичких радова 

 

Дан школе:приредба, изложба 

ученичких радова, спортски сусрети 

Обележавање краја школске године и 

подела књижица осмацима-фолклор, 

ритмика, рецитовање, драматизација 

 

 

Екскурзија 

 

 

Обележавање краја школске године и 

подела књижица осмацима- ритмика, 

рецитовање или драматизација 

 

Септембар 

 

У току године 

 

 

 

Јануар 

 

 

Мај 

 

 

 

 

Мај 

 

 

Јун 

 

 

 

Одељењске 

старешине, 

вероучитељ, 

ученици,предметни 

наставници, директор 

 

 

 

 

 

 

Одељењске 

старешине,  

ученици, директор,  

ауто-превозник 

 

Хуманитарне 

активности 

-Акције поводом Дечје недеље: 

Солидарност на делу, акција «Друг 

другу» 

 

-Сарадња са Црвеним крстом 

 

-Помоћ болесном другу 

 

-Помоћ дистрофичарима 

У току шолске 

године 

Одељењске 

старешине, 

 ученици, родитељи, 

пре 

дставници организаци 

ја 

 

Техничке 

активности 

-Уређење школског простора 

 

-Активности у сарадњи са Тимом за 

заштиту животне средине 

У току шолске 

године 

 

 

Одељењске 

старешине, 

 ученици,  
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-Израда честитки поводом значајних 

датума 

 

-Израда зидних новина 

 

-Уређење школског и одељењског 

паноа 

-Учествовање у школском листу 

 

У току шолске 

године 

 

У току шолске 

године 

 

У току шолске 

године 

 

 

У току шолске 

године 

 

У сарадњи са 

локалном 

заједницом 

-Учествовање на конкурсима  

 

 

-Учествовање у току Дечје недеље : 

„Трка за срећније детињство“ у 

Ковину 

 

У току шолске 

године 

 

 

Октобар 

Одељењске 

старешине, 

 ученици, представни 

ци  

организација 

Сарадња са 

родитељима 

-Отворена врата 

-Предавања 

У току шолске 

године 

Одељењске 

старешине,  

педагог, родитељи 

 

Сарадња у школи 

 

-Са Ученичким парламентом 

 

У току школске 

године 

Одељенске 

старешине, 

Родитељи,ученици, 

Педагог 

Друштвено-

користан рад 

-Акције У току школске 

године – 5 сати 

Учитељи,родитељи,уче

ници,Тим за заштиту 

животне средине. 

Спортске 

активности 

Крос РТС-а кроз Србију 

Пролећни крос 

20. септембар 

пролеће 

Учитељица,ученици 

 

Корективни рад са ученицима 

Kорективни рад ће се изводити , у складу са потребама, а обавеза наставника је да евидентирају 

ученике са сметњама и сарађују са родитељима. У корективни рад би се према упутству МП требали 

укључити и стручњаци ( дефектолози, логопеди ) из школе за образовање ученика са сметњама у 

развоју. Стручни тим за инклузију и мали ИОП тимови раде на прилагођавању наставе ученицима са 

тешкоћама у учењу и савладавању наставног градива, као и ученицима са сметњама у развоју. Настава 

се, по потреби и у складу са могућностима ученика, прилагођава и у виду мера индивидуализације. 

Садржај корективног рада са ученицима би могао оријентационо да буде следећи: 

Садржај Носиоци активности Временски оквир 
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Евидентирање ученика којима је потребан корективно- 
педагошки рад,односно подршка, упознавање са 
околностима у којима такво дете живи. 

педагог, 
одељ.старешине 

септембар,октобар 

Евидентирање ученика са проблемима у физичком 
развоју и саветодавни рад са родитељима. 

проф.физичког 
васпитања 

септембар,октобар 

Евидентирање ученика са проблемима у говору педагог, одељ. 
старешине, логопед 

Септембар-октобар и 
у току шк.године 

Саветодавни рад са родитељима ученика којима је 
потребан корективно- педагошки рад,односно подршка. 

педагог, 
одељ.старешине 

у току шк. године 

Групни и индивидуални рад са ученицима педагог У току шк. године 

Сарадња у утврђивању нивоа захтева ученика у 
појединим наставним предметима. 

педагог У току шк. године 

Сарадња са различитим институцијама због потреба 
ученика, пре свега са ИРК. 

педагог У току шк. године 

 

 
 

5.4  ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ, ДОДАТНЕ, ПРИПРЕМНЕ И ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ У 
4. РАЗРЕДУ 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

Допунска настава / СРПСКИ ЈЕЗИК – 1. Разред 

Тема: ОСНОВЕ ЧИТАЊА И ПИСАЊА – ПРИПРЕМА ЗА ЧИТАЊЕ И ПИСАЊЕ 

Садржај Циљеви, задаци, исходи 
Активности, 

методе, облици 
Средства  

Евалуација и 

самоевалуац. 

- Моторичке вежбе: 
- вежбање покрета 

руке, шаке и прстију 
- писање различитих 

црта и линија као 
основних елемената 
слова 

- Основно 
описмењавање 
ученика на темељима 
ортоепских и 
ортографских 
стандарда српског 
језика 

Интерактивна 

Смисаоно учење 

Разговор 

 

Индивидуални, 

групни, тандем, 

фронтални 

 

Буквар 

текстови 

домаћи 

задаци 

ученички 

радови 

прибор за 

писање 

свеска 

 

посматрање 

разговори 

белешке 

посматрање 

(усмерено, 

пригодно, 

опште) 

задовољства 

ученика на часу 



 

 

~ 180 ~ 

Корелација: Физичко васпитање: вежбе обликовања 

 

Тема: ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИСАЊЕ 

Садржај 
Циљеви, задаци, 

исходи 

Активности, 

методе, облици 
Средства  

Евалуација и 

самоевалуац. 

- Упознавање са 
писаним и штампаним 
словима 

- Правилан изговор свих 
гласова 

- Увежбавање графички 
правилног и естетски 
ваљаног писања 

- Препознати гласове 
српског језика 

- Правилно 
обликовање слова и 
повезивање у речи 

Интерактивна 

Аналитичко -

синтетичка 

Игровне активности 

Смисаоно учење 

Разговор 

Индивидуални, 

групни, тадем, 

фронтални 

Буквар 

Словарица 

текстови 

домаћи 

задаци 

ученички 

радови 

прибор за 

писање 

свеска 

 

посматрање 

разговори 

белешке 

посматрање 

(усмерено, 

пригодно, 

опште) 

задовољства 

ученика на часу 

Корелација: Ликовна култура, Музичка култура 

Тема: УСАВРШАВАЊЕ ЧИТАЊА И ПИСАЊА 

Садржај 
Циљеви, задаци, 

исходи 

Активности, 

методе, облици 
Средства  

Евалуација и 

самоевалуац. 
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- После усвајања 
основне писмености 
наставља се 
увежбавање и 
усавршавање читања и 
писања 

- Уз обраду текстова и 
осталих предметних 
подручја: граматика, 
правопис, лектира, 
језичка култура 

- Увежбавање читања 
и писања 

Интерактивна 

метода разговора 

метода читања и 

писања 

Смисаоно учење 

Разговор 

 

Индивидуални, 

групни, тандем, 

фронтални 

Словарица 

Буквар 

текстови 

домаћи 

задаци 

ученички 

радови 

прибор за 

писање 

свеска 

 

посматрање 

разговори 

белешке 

посматрање 

(усмерено, 

пригодно, опште) 

задовољства 

ученика на часу 

Корелација: Ликовна култура, Музичка култура 

 

Тема: ЈЕЗИК 
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Тема: КЊИЖЕВНОСТ 

 

Садржај 
Циљеви, задаци, 

исходи 

Активности, 

методе, облици 
Средства  

Евалуација и 

самоевалуац. 

- Стихови обрађених 
народних песама и 
стихови песника за 
децу 

- Народна прича: 
„Коза и седам 
јарића“ и остале 
приче из буквара и 
читанке 

- Увођење и 
доживљавање и 
разумевање 
књижевних текстова 

- Разликовање основне 
врсте књижевног 
изражавања, стих и 
проза  

Интерактивна 

метода разговора 

метода читања и 

писања 

стваралачка 

Смисаоно учење 

Разговор 

 

Индивидуални, 

групни, тандем,  

фронтални 

Читанка 

Буквар 

текстови 

домаћи 

задаци 

ученички 

радови 

прибор за 

писање 

свеска 

 

посматрање 

разговори 

белешке 

посматрање 

(усмерено, 

пригодно, 

опште) 

задовољства 

ученика на часу 

Корелација: Ликовна култура, Музичка култура 
Садржај 

Циљеви, задаци, 

исходи 

Активности, 

методе, облици 

 

Средства  

 

Евалуација и 

самоевалуац. 

- Реченица, реч, глас и 
слово - препознавање 

- Изговарање и правилно 
писање гласова 

- Употреба великог слова, 
тачке, упитника и 
узвичника 

- Препознавање 
речи, реченице, 
гласова, слова 

- Правилна 
употреба великог 
слова, тачке, 
упитника и 
узвичника 

Интерактивна 

метода разговора 

метода читања и 

писања 

Смисаоно учење 

Разговор 

 

Индивидуални, 

групни, тандем, 

фронтални 

Читанка 

Буквар 

текстови 

домаћи 

задаци 

ученички 

радови 

прибор за 

писање 

свеска 

 

посматрање 

разговори 

белешке 

посматрање 

(усмерено, 

пригодно, 

опште) 

задовољства 

ученика на часу 

Корелација: Ликовна култура, Музичка култура 
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Допунска настава / МАТЕМАТИКА – 1. разред 

1. Тема: ПРЕДМЕТИ У ПРОСТОРУ И ОДНОСИ МЕЂУ ЊИМА 

Садржај 
Циљеви, задаци, 

исходи 

Активности, методе, 

облици 
Средства  

Евалуација и 

самоевалуац. 

- Релације међу 
предметима: већи, 
мањи, лево, десно, 
испред-иза, горе-доле 

- Предмети облика 
лопте, ваљка, купе, 
квадра 

- Оријентисати се у 
простору 
користећи 
одреднице горе-
доле, испод-иза, 
лево-десно 

Посматрање 

Графичко 

представљање 

Разговор 

Цртање и писање 

Индивидуални 

подстицај 

Аналитичко-

синтетичка 

 

Индивидуални, 

групни, тандем, 

фронтални 

Апликације 

Дидактички 

материјал 

Уџбеник 

Креде у боји 

Оловке у боји 

Прибор за 

цртање 

 

контролни 

задаци 

посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

усмене провере 

белешке 

 

Корелација: 

 

2. Тема: ЛИНИЈА И ОБЛАСТ 

Садржај 
Циљеви, задаци, 

исходи 

Активности, методе, 

облици 
Средства  

Евалуација и 

самоевалуац. 

- Лини, врста линије 
- тачка,  
- дуж 

 

- Разликовати и 
именовати 
различите линије и 
области: крива и 
права линија, 
затворена и 
отворена линија, 
унутрашњост и 
спољашност, дуж 

 

Посматрање 

Графичко 

представљање 

Разговор 

Цртање и писање 

Индивидуални 

подстицај 

Аналитичко-синтетичка 

Индивидуални, групни, 

тандем, фронтални 

Апликације 

Дидактички 

материјал 

Уџбеник 

Креде у 

боји 

Оловке у 

боји 

Прибор за 

цртање 

контролни 

задаци 

посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

усмене провере 

белешке 
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Корелација: 

 

3. Тема: ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ ДО 100 

Садржај Циљеви, задаци, исходи 
Активности, 

методе, облици 
Средства  

Евалуација и 

самоевалуац. 

- Скупови 
- Цифре – писање и 

читање бројева 
- Приказивање бројева 

помоћу тачака на 
бројевној правој 

- Знаци +, - = 
- Сабирање и 

одузимање 
природних бројева 
до 100 

- Да ученици усвоје 
основне чињенице о 
скуповима, релацијама и 
пресликавањима 

- Да науче да броје, читају, 
записују и упоређују 
бројеве до 100 као и да 
исправно употребљавају 
знаке једнакости и 
нејдеднакости 

- Да савладају сабирање и 
одузимање 

Посматрање 

Графичко 

представљање 

Разговор 

Цртање и писање 

Индивидуални 

подстицај 

Аналитичко-

синтетичка 

Индивидуални, 

групни, тандем, 

фронтални 

Апликације 

Дидактички 

материјал 

Уџбеник 

Креде у 

боји 

Оловке у 

боји 

Прибор за 

цртање 

 

посматрање 

разговори 

белешке 

посматрање 

(усмерено, 

пригодно, 

опште) 

задовољства 

ученика на 

часу 

Корелација: 

 

4. Тема: МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 
 

Садржај 
Циљеви, задаци, 

исходи 
Активности, методе, облици Средства  

Евалуација и 

самоевалуац. 
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- Јединице за 
дужину 

- Пореди и 
процељује мерама 
дужине 

- Зна вредности 
новчаница и 
поступак плаћања 

Посматрање 

Графичко представљање 

Игра 

Разговор 

Цртање и писање 

Индивидуални подстицај 

Аналитичко-синтетичка 

Индивидуални, групни, тандем, 

фронтални 

Апликације 

Дидактички 

материјал 

Уџбеник 

модели 

штапићи 

Прибор за 

цртање 

 

посматрање 

разговори 

белешке 

посматрање 

(усмерено, 

пригодно, 

опште) 

задовољства 

ученика на часу 

Корелација: 

 

Временска структура годишњег програма 

СРПСКИ ЈЕЗИК (допунска настава) – 1. разред 

Ред. 

број 

часа 

Наставна јединица Тип часа 

1 Школски прибор – разговор увод 

2 
Моторичке вежбе (за развијање и опуштање руке и шаке, као увод у 

почетну наставу писања) 
вежба 

3 
Моторичке вежбе (за развијање и опуштање руке и шаке, као увод у 

почетну наставу писања) 
вежба 

4 Гласови и шчитавање слова обрада 

5 Писање и читање штампаних слова обрада 

6 Писање обрађених штампаних слова обрада 

7 Писање слова и читање вежба 

8 Преписивање штампаног текста писаним словима обрада 

9 Писање писма Деда Мразу вежба 

10 Писање текстова штампаним словима обрада 

11 Писaње реченица – преписивање штампаног текста наученим вежба 
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писаним словима 

12 Стихови које си научио напамет вежба 

13 
Читање текста „Коза и седам јарића“ и преписивање писаним 

словима 
вежба 

14 Читање обрађених текстова и писање писаним словима вежба 

15 Састављање и писање реченица на тему „Пролеће“ обрада 

16 Читање текстова који су обрађени на часовима српског језика обрада 

17 Читање текстова из читанке вежба 

18 Преписивање текстова писаним словима вежба 

                                        Временска структура годишњег програма 

МАТЕМАТИКА (допунска настава) – 1. разред 

Ред. 

број 

часа 

Наставна јединица Тип часа 

1 Вежбе оријентације у простору вежба 

2 Линија, тачка, дуж, врста линије обрада 

3 Предмети облика круга, правоугаоника и квадрата обрада 

4 Задаци за вежбање у оквиру скупова обрада 

5 Задаци за вежбање у оквиру бројева обрада 

6 Задаци за вежбање у оквиру бројева вежба 

7 Знаци: +, -, = обрада 

8 Сабирање и одузимање на бројевној правој обрада 

9 Сабирање и одузимање до 5 вежба 

10 Бројеви прве десетице обрада 

11 
Сабирци и збир; умањеник, умањилац и разлика; 

Замена места и здруживање сабирака 
обрада 

12 Сабирање и одузимање у оквиру прве десетице  обрада 

13 Сабирање и одузимање у оквиру прве десетице  обрада 
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14 Сабирање и одузимање бројева до 20 обрада 

15 Сабирање и одузимање бројева до 20 вежба 

16 Писање и читање бројева до 100 обрада 

17 Сабирање и одузимање бројева до 100 обрада 

18 Сабирање и одузимање бројева до 100. Јединице за дужину вежбање 

 

Допунска настава  

Допунска настава у  2. разреду основног васпитања и образовања биће реализована са по 

једним часом недељног фонда, тј. 36 часова на годишњем нивоу по одељењу а уколико су 

потребе ученика веће,број часова допунске наставе ће се према потребама увећати. Сарджаји 

часова допунске наставе биће одређени по тренутним потребама ученика, a за 

предмете:математика ,српски језик и свет око нас. Допунска настава се организује за ученике 

који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде своје 

знање, са циљем разумевања, препознавања , отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег 

усвајања знања, умења и вештина из наставног градива. У току зимског распуста планира се 

такође организовање допунске наставе у складу са потребама ученика. 

 Број часова допунске наставе 

 

 

 

 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК – 2. Разред 

Садржаји програма Број 

часова 

Активности у 

образовно-

васпитном раду 

Оновни 

облици/методе 

извођења 

програма 

Циљеви и 

задаци 

садржаја 

програма 

1.Књижевност 2 

Слушају,читају,разгов

арају,питају,препознај

у 

текстуални, 

фронтални 

усвајање 

основних 

термина науке 

о 

књижевности 

 

Разред / предмет II 

Српски језик 17 

Свет око нас 2 

Математика 17 

Свега: 36 
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2.Језик:  

Граматик

а 
5 

Уочавају и схватају 

реченицу као основну 

језичку категорију 

рад у пару, 

фронтални,текст

уални, 

индивидуални 

 

бољи 

резултати на 

проверама, 

побољшање 

писмене 

културе 

Правопис     5 

пишу текст, 

исправљају 

неправилно написане 

реченице, питају 

3.Језичк

а 

 култура 

Усмено 

изражав. 
1 

слушају, разговарају, 

питају, препознају 
рад у пару, 

фронтални, 

индивидуални,т

екстуални 

 

побољшање  

говорне  и 

писмене 

културе 

Писмено 

изражав. 
4 

пишу текст, 

исправљају 

неправилно написане 

реченице, питају 

 

МАТЕМАТИКА- 2.разред 

 

СВЕТ ОКО НАС – 2. разред 

Садржај

и 

програм

а 

Бр

ој 

час

ов

а 

Активности у 

образовно-

васпитном 

раду 

Основни 

облици/метод

е извођења 

програма 

Циљеви и задаци садржаја програма 

1.Приро

дни 

бројеви 

10 

-уочава 

-именује 

-повезује 

 

-илустративна 

-дијалошка 

-

демонстративн

а 

 

- уочавање,писање и читање природних 

бројева до 100 

- схватање сабирања и множења до 100 

у скупу природних бројева 

 

2.Геоме

тријски 

облици 

2 

-уочава 

-закључује 

-проверава 

-дијалошка 

-

демонстративн

а 

- препознавање и именовање 

геометријских тела и фигура 

-уочавање и пребројавање различитих 

геометријских фигура на једноставним 

сликама 

3.Мере

ње и 

мере 

5 

уочава 

-закључује 

-проверава 

дијалошка 

-

демонстративн

а 

- схватање мера и практична примена 

 

Садржај

и 

програм

Бр

ој 

час

Активности у 

образовно-

васпитном 

Основни  

облици/метод

е извођења 

Циљеви и задаци садржаја програма 
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3.РАЗРЕД 

ДОПУНСКА НАСТАВА у  трећем разреду основног васпитања и образовања биће реализована са по 

једним часом недељног фонда, тј. 36 часова на годишњем нивоу, уколико су потребе ученика 

веће,број часова допунске наставе ће се према потребама увећати. Сарджаји часова допунске наставе 

биће одређени по тренутним потребама ученика, a за предмете:математика и српски језик. допунска 

настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне 

који желе да утврде своје знање, са циљем разумевања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег 

усвајања знања из наставног градива. 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

 
Садржај програма 

 

Број 

часова 

 
Оновни облици 

извођења програма 

 

Циљеви и  задаци 

Књижевност 4 индивидуални, групни, 

фронтални,у пару 

усвајање 

основних 

термина науке о 

књижевности 

Језик  5 индивидуални, групни, 

фронтални,у пару 

побољшање 

писмене културе, 

усвајање 

основних 

граматичких 

појмова 

Језичка култура 7 индивидуални, групни, 

фронтални,у пару 

Боље усмено и 

писмено 

изражавање 

Укупно 16   

а ов

а 

раду програма 

КРЕТАЊ

Е И 

ОРИЈЕН

ТАЦИЈА 

У 

ПРОСТО

РУ И 

ВРЕМЕН

У 

2 

-уочава 

-именује 

-повезује 

 

-илустративна 

-дијалошка 

-

демонстративн

а 

Зна да препозна и разликује делове 

дана, одреди колико  сати траје дан. Зна 

да прочита време на часовнику и да га 

запише. Примењује стечена знања у 

новим примерима. 

Уме да наведе месеце у години, одреди 

колико трају и пронађе одређени датум 

у календару и да га запише на више 

начина. Зна колико траје седмица, 

година. 

Именује сва четири годишња доба и зна 

њихово трајање, разликује и наводи 

основне карактеристике сваког од њих. 
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МАТЕМАТИКА 

 
Садржај 
програма 

 

Број 

часова 

 
Оновни облици 

извођења 

програма 

 

Циљеви и  задаци 

Блок бројева до 1000 8 индивидуални, 

групни,фронтални 

-схватање писменог и усменог сабирања у скупу 

природних бројева 

- схватање множења и дељења у скупу 

природних бројева 

Геометријске фигуре 

и њихови међусобни 

односи 

4 рад у пару, 

фронтални, 

индивидуални 

 

- схватање геометријских фигура као скуп тачака 

(дуж, права, полуправа, раван,  правоугаоник, 

квадрат) 

- уочавање њихових међусобних односа 

-препознавање и правилно цртање 

Мерење и мере 4 рад у пару, 

фронтални, 

индивидуални 

 

-схватање мера и практична примена 

Укупно 16   

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО 

 

Садржај програма  

Број часова 
 
Оновни облици 

извођења програма 

 

Циљеви и  задаци 

1. Природа- човек - 

друштво 
2 

индивидуални, 

групни,фронтални 

Развијање основних 

научних појмова из 

природних и 

друштвених наука 

2. Кретање у 

простору и времену 
1 

рад у пару, фронтални, 

индивидуални 

 

Различити облици 

кретања и њихове 

карактеристике. 

3. Наше наслеђе 1 

рад у пару, фронтални, 

индивидуални 

 

Откривање прошлости 

(сведоци ближе и даље 

прошлости) 

Укупно 4   

 

4.РАЗРЕД 

Допунска настава у  четвртом разреду основног васпитања и образовања биће реализована са по 
једним часом недељног фонда, тј. 36 часова на годишњем нивоу по одељењу а уколико су потребе 
ученика веће,број часова допунске наставе ће се према потребама увећати. Садржаји часова допунске 
наставе биће одређени по тренутним потребама ученика, a за предмете:математика, српски језик     
Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и 
за оне који желе да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања , отклањања нејасноћа 
и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из наставног градива.  
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СРПСКИ ЈЕЗИК 

Садржаји 

програма 

Број 

часова 

Активности у образовно-

васпитном раду 

Оновни облици 

извођења 

програма 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 

1. Променљиве 

речи 

5 слушаjу, издвајају именске 

речи из текста, мењају речи по 

роду и броју 

индивидуални, 

групни, 

фронтални 

оспособљавање 

ученика да препознају 

облике именских речи 

и да их правилно 

користе 

2. Глаголски 

облици 

3 издвајају глаголске основе, 

мењају глаголе и проналазе их 

у тексту 

рад у пару, 

фронтални 

 

бољи резултати на 

проверама, 

побољшање говорне 

културе 

3.Правопис 6 пишу текст, исправљају 

неправилно написане 

реченице, питају 

рад у пару, 

фронтални, 

индивидуални 

 

побољшање писмене 

културе 

4. Књижевно-

теоријски 

појмови 

2 слушају, разговарају, питају, 

препознају 

текстуални, 

фронтални, 

 

усвајање основних 

термина науке о 

књижевности 

 

   МАТЕМАТИКА  

Садржаји програма Број 

часова 

Активности у 

образовно-васпитном 

раду 

Основни облици 

извођења 

програма 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 

Осноовне операције у 

скупу природних бројева 

8 -разликује 

-именује 

-открива релације и 

изражава их 

-упоређује 

 

-илустративна 

-дијалошка 

-демонстративна 

 

- схватање писменог 

и усменог сабирања у 

скупу природних 

бројева 

- схватање множења 

и дељења у скупу 

природних бројева 

Геометријске фигуре и 

површина правоугаоника 

и квадрата 

3 -уочава 

-закључује 

-проверава 

-дијалошка 

-демонстративна 

- схватање 

геометријских 

фигура као скуп 

тачака (дуж, права, 

полуправа, раван, 

кружница, 

круг,правоугаоник, 

квадрат,троугао) 

- уочавање њихових 

међусобних односа 

-препознавање и 

правилно цртање 
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Разломци   3 -именује 

-упоређује 

 

-дијалошка 

-демонстративна 

-стварање појма 

разломка као 

количника два броја 

-приказивање на 

геометријским 

фигурама,практична 

примена 

 

Мере и мерења 2 уочава 

-закључује 

-проверава 

дијалошка 

-демонстративна 

- схватање мера и 

практична примена 

 

    

                               

ПРИРОДА И ДРУШТВО 

 

Садржаји 
програма 

Број 
часова 

Активности у 
образовно-
васпитном раду 

Основни облици 
извођења програма 

Циљеви и задаци 
садржаја програма 

Моја домовина,  
део света 

2 

Слушају, питају, 
разговарају 

Дијалошка, 
демонстрациона,групни 

Боље разумевање, 
Обучавање 
картографској 
писмености и 
примени стечених 
знања 
препознавање, 

Сусрет са 
природом и 
Истражујемо 
природне појаве 

2 

Питају, слушају, 
демонстрирају 

Дијалошка, рад у 
паровима, 
демонстрациона 

Боље, брже 
уочавање и 
разумевање и 
усвајање знања 
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ДОДАТНА НАСТАВA 
 
 Додатна настава у  четвртом разреду основног васпитања и образовања биће реализова 
 
на из наставног предмета Математика ,са по једним часом недељног фонда, тј. 36 часова на 
годишњем нивоу  а уколико су потребе ученика веће,број часова додатне наставе ће се према 

потребама увећати. Сарджаји часова додатне наставе су одређени за предмет математика. Током 
зимског распуста организоваће се и додатна настава са укупно 10 часова 
 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Садржаји 

програма 

Број 

часова 

Активности у 

образовно- 

васпитном 

раду 

Основни облици 

извођења програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Логички и 

комбинаторни 

задаци 

5 

- уочавање 

- издвајање 

- решавање 

проблема 

- демонстративна 

- дијалошка 

- хеуристичка 

- Развијање логичког мишљења, 

поступка решавања проблемских 

задатака 

  

Природни 

бројеви и опе- 

рације са њима 

6 
- уочавање 

- решавање 

- демонстративна 

- дијалошка 

- Развијање тачности и 

прецизности при раду и логичког 

мишљења 

Природни 

бројеви и опе- 

рације са њима-

текстуални 

задаци 

4 

- уочавање 

- издвајање 

- решавање 

проблема 

- демонстративна 

- дијалошка 

- хеуристичка 

- Развијање логичког мишљења 

- Оспособљавање ученика за 

самостално решавање проблема 

Квадрат и 

правоугаоник 
4 

- уочавање 

- 

закључивање 

- цртање 

- скицирање 

- демонстративна 

- дијалошка 

- хеуристичка 

- Развијање способности 

уочавања битног у проблему; 

- Прецизност и уредност при раду 

Коцка и квадар 6 

- уочавање 

- 

закључивање 

- цртање 

- скицирање 

- демонстративна 

- дијалошка 

- хеуристичка 

- Развијање способности 

уочавања битног у про- 

  блему; 

- Прецизност и уредност при раду 

Проблеми 

превожења, 

пресипања, 

мерења 

4 

- мерење 

- уочавање 

- рачунање 

- примена 

- демонстративна 

- дијалошка 

- експериментална 

- Примена научених знања о 

јединицама мере и 

  претварању јединица на 

конкретне проблеме 

Занимљиви 

задаци 
7 

- уочавање 

- 

упоређивање 

- рачунање 

-меморисање 

- експериментална 

- игра 

- дијалошка 

- кооперативна 

- Решавање логичког мишљења и 

закључивања 

- Примена наученог кроз 

решавање проблемских  

  и занимљивих задатака 
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ПРОГРАМ  РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ  У 4. РАЗРЕДУ   

Ре

дб

р. 

П
Р

ЕД
М

ЕТ
 

ТЕ
М

Е 
ПРОГРАМ  РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЧАСОВА У 4. РАЗРЕДУ КОЈЕ  

ИЗВОДЕ НАСТАВНИЦИ ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ 

В
Р

ЕМ
Е 

Р
ЕА

Л
И

ЗА
Ц

И
ЈЕ

 

О
Б

Л
И

К
 Р

А
Д

А
 

 Н
А

С
ТА

В
Н

Е 

 М
ЕТ

О
Д

Е 

Н
А

С
Т.

 

С
Р

ЕД
С

ТВ
А

 

  

1.ЧАС ОБРАЗОВНИ 

СТАНДАРДИ 

2.ЧАС ОБРАЗОВНИ 

СТАНДАРДИ 

1. 

С
р

п
ск

и
 је

зи
к 

1
.К

њ
и

ж
ев

н
о

ст
 

2
.Г

р
ам

ат
и

ка
 

 

Основни ниво: 1СЈ.1.2.4. 

познаје и користи основне 

делове текста и књиге 

(наслов, пасус, име аутора, 

садржај, речникСредњи 

ниво: 1СЈ.2.2.4.Успоставља 

везу између  

информација1СЈ.2.2.5. 

Одређује основни смисао 

текста и његову 

наменуНапредни ниво: 

1СЈ.3.2.1. изводи сложеније 

закључке на основу текста 

,обједињујући информације 

из различитих делова дужег 

текста 

Основни ниво: 1СЈ.1.4.3 . 

препознаје врсте 

реченица по 

комуникативној 

функцији(обавештајне, 

упитне, узвичне, 

заповедне)и по 

потврдности/одричности(

потврдне и одричне) 

Средњи ниво: 1СЈ.2.4.6 

Одређује врсте реченице 

по комуникативној 

функцији 

(обавештајне,упитне,узви

чне,заповедне) и по 

потврдности/одричности 1
.ч

ас
 у

 н
о

ве
м

б
р

у 

2
.ч

ас
 у

 а
п

р
и

л
у 

Ф
р

о
н

та
л

н
и

, и
н

д
и

ви
д

уа
л

н
и

 

Д
и

ја
л

о
ш

ка
, т

ек
ст

уа
л

н
а 

   

 

2. 

М
ат

ем
ат

и
ка

 

1
.М

е
р

ењ
е 

и
 м

ер
е 

2
.П

о
вр

ш
и

н
а 

Основни ниво: 

1МА.1.2.1.Уме да 

именујегеометријскеобјекте 

у 

равни(квадрат,круг,троугао,п

равоугаоник,тачка,дуж,прав

а,полуправа и угао и уочава 

међусобне односедва 

геометријска објекта равни 

(паралелност,нормалност,пр

ипадност) 

Средњи  ниво:1МА.2.2.1. 

Уочава међусобне односе 

геомертијских објеката у 

равни 

Препознавање коцке, 

квадра, пирамиде (неких 

рогљастих тела), лопте, 

ваљка (неких облих тела); 

формирање појмова 

рољаста и облих тела; 

развиjање способноsти 

уочавања, упоређивања, 

апстраховања 

1
. у

 о
кт

о
б

ар
у 

2
.ч

ас
 у

 ја
н

уа
р

у 

Ф
р

о
н

та
л

н
и

, и
н

д
и

ви
д

уа
л

н
и

 

Д
и

ја
л

о
ш

ка
, т

ек
ст

уа
л

н
а 
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3. 

Ф
р

ан
ц

ус
ки

 је
зи

к 

П
ев

ањ
е 

С
л

уш
ањ

е
 м

уз
и

ке
 

 

обрада песме са нотног 

текста-корелација са 

музичким васпитањем. 

Обрада песме по нотном 

тексту са српског на 

француски језик. 

Основни 

ниво:СЈ.1.5.3.одређује 

главни догађај и ликове у 

тексту1СЈ.1.5.4.  Одређује 

време и место дешавања 

радње Средњи 

ниво:1СЈ.2.5.4. Одређује 

карак. 

особине,осећања,изглед 

и поступке ликова; и 

односе међу ликовима) 

Напредни 

ниво:1СЈ.3.5.1.Тумачи 

особине,понашање и 

поступке ликова 

позивајући се на текст 1
.ч

ас
 у

 н
о

ве
м

б
р

у 

2
.ч

ас
 у

 ф
еб

р
уа

р
у 

Ф
р

о
н

та
л

н
и

, и
н

д
и

ви
д

уа
л

н
и

 

Д
и

ја
л

о
ш

ка
, т

ек
ст

уа
л

н
а 

   

 

4. 

О
п

ш
те

 т
ех

н
и

чк
о

 и
 и

н
ф

о
р

м
ат

и
чк

о
 о

б
р

аз
о

ва
њ

е
 

Љ
уд

и
 р

ад
е,

 к
о

р
и

ст
е 

ен
ер

ги
ју

,п
р

о
и

зв
о

д
е 

и
 т

р
о

ш
е 

Осовни ниво: 1ПД.1.2.2.Зна 

употребну вредност 

природних ресурса  

Средњи ниво: 

1ПД.2.2.1.Разликује 

обновљиве  природне 

ресурсе 

Основни ниво: 

1ПД.1.2.3.Разликује 

повољно и неповољно 

деловање човека на 

очување природе 

Средњи ниво: 

1ПД.2.2.3.Зна основне 

мере заштите живе и 

неживе природе као 

природних 

ресурса1ПД.2.2.2.Разуме 

еколошку оправданост 

употребе обновљивих 

ресурса и рационалног 

коришћења 

необновљивих ресурса 1
.ч

ас
 у

 ја
н

уа
р

у 

2
.ч

ас
 у

 ф
еб

р
уа

р
у 

Ф
р

о
н

та
л

н
и

, и
н

д
и

ви
д

уа
л

н
и

 

Д
и

ја
л

о
ш

ка
, т

ек
ст

уа
л

н
а 

   

 

5. 

И
ст

о
р

и
ја

 

О
св

р
т 

ун
аз

ад
-п

р
ш

ло
ст

 С
р

б
и

је
 

Основни ниво: 1ПД.1.6.5.Зна 

основне информације о 

начину живота људи у 

прошлости       

Средњи ниво: 

1ПД.2.6.6.Препознаје 

основна културна и 

друштвена обележја 

различитих историјских 

периода 

1ПД.2.6.7.Препознаје на 

основу карактеристичних 

историјских извора о ком 

историјском периоду или 

личности је реч 

Основни ниво: 

1ПД.1.6.5.Зна основне 

информације о начину 

живота људи у прошлости 

Средњи ниво: 

1ПД.2.6.6.Препознаје 

основна културна и 

друштвена обележја 

различитих историјских 

периода 

Напредни ниво: 

1ПД.3.6.1.Зна шта је 

претходило а шта је 

уследило након важних 

догађаја и појава 1
.ч

ас
 у

 ф
еб

р
уа

р
у 

2
.ч

ас
 у

 м
ар

ту
 

Ф
р

о
н

та
л

н
и

, и
н

д
и

ви
д

уа
л

н
и

 

Д
и

ја
л

о
ш

ка
, т

ек
ст

уа
л

н
а 
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6. 

Ге
о

гр
аф

и
ја

 

1
.М

о
ја

 д
о

м
о

ви
н

а,
д

ео
 с

ве
та

 

 

  

Основни ниво: 

1ПД.1.6.3.Зна географски 

положај и основне 

одреднице државе 

Србије:територија,границе,г

лавни град, 

симболи,становништво 

Средњи ниво: 

1ПД.2.4.4.Уме да пронађе 

основне информације на 

географској карти 

Србије:највећа и најважнија 

насеља,облике рељефа и 

поршинских вода 

Средњи ниво: 

1ПД.2.6.3.Разуме 

повезаност природно-

географских фактора-

рељефа,вода,климе и 

делатности људи 

 

1
0

.ч
ас

 у
 с

еп
те

м
б

ар
у 

2
.ч

ас
 у

 о
кт

о
б

р
у 

Ф
р

о
н

та
л

н
и

, и
н

д
и

ви
д

уа
л

н
и

 

 Д
и

ја
л

о
ш

ка
, т

ек
ст

уа
л

н
а 

   

 

 

7. 

М
уз

и
чк

а 
ку

л
ту

р
а 

1
.П

ев
ањ

е 

2
.С

л
уш

ањ
е 

м
уз

и
ке

 

 2
.П

ев
ањ

е 
и

 

св
и

р
ањ

е 

обрада песме са нотног 

текста-обрада  

Обрада песме по нотном 

тексту.Тактирање на четири 

Негује способности  

извођења музике –

певање и свирање-пева 

песму по нотном 

запису,усваја основе 

музичке писмености 1
.ч

ас
 у

 н
о

ве
м

б
р

у 

2
.ч

ас
 у

 а
п

р
и

л
у 

Ф
р

о
н

та
л

н
и

, 

и
н

д
и

ви
д

уа
л

н
и

 
Д

и
ја

л
о

ш
ка

, 

те
кс

ту
ал

н
а 

   

 

8. 

Л
и

ко
вн

а 

ку
лт

ур
а 

С
л

и
ка

р
ск

и
 

м
ат

е
р

и
ја

л
и

 

и
 т

ех
н

и
ке

 Подстицање ученика да повезују опажене информације, 

помагање ученицима у самосталном изражавању 

коришћењем примерених техника и средстава. 

1
.ч

ас
 у

 

н
о

ве
м

б
р

у 

Ф
р

о
н

та
л

н
и

, 

и
н

д
и

ви
д

уа

л
н

и
 

Д
и

ја
л

о
ш

ка
, т

ек
ст

уа
л

н
а 

   

Д
и

ја
л

о
ш

ка
, т

ек
ст

уа
л

н
а 

   

9. 

Ф
и

зи
чк

о
 в

ас
п

и
та

њ
е 

О
С

Н
О

В
И

 С
П

О
Р

ТС
К

И
Х

 И
ГА

Р
А

 

Фудбал-додавање и 

заустављање лопте 

појединим деловима 

стопала-увеж. 

Овладавање моторичком 

вештином додавања и 

заустављања лопте у 

кретању, усавршавање 

моторике у целини, развој 

унутрашњих органа и 

система и учвршивање 

здравља код деце. 

Овладавање новом 

кретном акцијом у 

сарадњи са 

другом.Развијање 

спретности и способности 

процењивања 

просторних и временских 

одлика кретања 

1
.ч

ас
 у

 н
о

ве
м

б
р

у 

2
.ч

ас
 у

 а
п

р
и

л
у 

Ф
р

о
н

та
л

н
и

, и
н

д
и

ви
д

уа
л

н
и
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5.5  Планови додатне наставе 
ПЛАН РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ БИОЛОГИЈЕ-14 ЧАСОВА 

 

Разред Садржај додатне наставе Бр.часова 

пети 1.Порекло и разноврсност живота-2 часа 

2.Јединство грађе и функције-2 часа 

 

4 

10. 

Б
и

о
ло

ги
ја

 

С
ус

р
ет

 с
а 

п
р

и
р

о
д

о
м

 

Основни ниво: 

1ПД.1.1.3.Зна заједничке 

карактеристике живих бића 

Средњиниво:1ПД.2.1.2.Зна 

основне разлике између 

биљака,животиња и људи 

1ПД.2.1.3. Примењује 

вишеструке критеријуме 

класификације живих бића 

Напредниниво:1ПД.3.1.1.Ра

зуме повезаност живе и 

неживе природе на мање 

очигледним примерима 

 

Основни ниво: 

1ПД.1.2.3.Разликује 

повољно и неповољно 

деловање човека на 

очување природе 

Средњи ниво: 

1ПД.2.2.3.Зна основне 

мере заштите живе и 

неживе природе као 

природних ресурса 

1ПД.2.2.4.Зна шта је 

добробит животиња и 

поступке којима се она 

штити 

1
.ч

ас
 у

 о
кт

о
б

р
у 

2
.ч

ас
 у

 н
о

ве
м

б
р

у 

Ф
р

о
н

та
л

н
и

, и
н

д
и

ви
д

уа
л

н
и

 

Д
и

ја
л

о
ш

ка
, т

ек
ст

уа
л

н
а 

   

 

11. 

И
н

ф
о

р
м

ат
и

ка
 и

 

р
ач

ун
ар

ст
во

 

1
.Р

ад
 с

а 
те

кс
то

м
  

2
. w

eb
 к

ам
ер

а 

 

Microsoft Word.Изглед 

основног прозора 

 

 

 

 

 

 

Web камера  

1
.ч

ас
 у

 о
кт

о
б

р
у 

   
   

   
   

   
  

4
.ч

ас
 у

 ф
еб

р
уа

р
у 

 Ф
р

о
н

та
л

н
и

, р
ад

 у
 п

ар
у,

 

и
н

д
и

ви
д

уа
л

н
и

 
Д

и
ја

л
о

ш
ка

, 

д
ем

о
н

ст
р

ат
и

вн
а 

р
ач

ун
ар

 

12. 

Гр
ађ

ан
ск

о
 в

ас
п

и
та

њ
е 

1
.Д

еч
и

ја
 п

р
ав

а 
су

 у
н

и
ве

р
за

л
н

а 
–

 је
д

н
ак

а 

за
 с

ве
   

   
 2

.  
Ж

и
ви

м
 д

ем
о

кр
ат

и
ју

, 

д
ем

о
кр

ат
ск

а 
ак

ц
и

ја
 

Дечија права су универзална 

– једнака за све        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Живим демократију, 

демократска акција 

 

8
.ч

ас
 у

 о
кт

о
б

р
у 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

4
.ч

ас
 у

 м
ар

ту
 

 
Ф

р
о

н
та

л
н

и
, и

д
и

ви
д

уа
л

н
и

 

Д
и

ја
л

о
ш

ка
, т

ек
ст

уа
л

н
а 
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шести 1.Порекло и разноврсност живота-2 часа 

2.Јединство грађе и функције-1 часа 

3 

седми 1.Грађа човечијег тела-3 часа 3 

осми 1.Екологија и животна средина-2 часа 

2.Глобалне последице загађивања животне 

средине-2 часа 

4 

1.12 План рада додатне наставе српског језика 

ПЛАН  РАДА  ДОДАТНЕ  НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА  У  ШЕСТОМ  РАЗРЕДУ 

Предметни наставник: Катарина Величић Богдановић 

1. Комуникативна и предикатска реченица  

2. Служба речи 

3. Падежи – значења и функције 

4. Врсте речи  

5. Врсте речи 

6.. Изражајно читање и рецитовање 

7. Гласови 

8. Гласовне промене 

9. Гласовне промене 

10. Глаголсkа времена  

11. Глаголски начини  

13. Глаголски придеви и прилози 

14. Творба речи 

15. Правописне норме српског језика  

16. Правописне норме српског језика 

 

НАПОМЕНА : План подложан изменама 

 

 

ПЛАН  РАДА  ДОПУНСКЕ  НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА  У  ШЕСТОМ   РАЗРЕДУ 
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Предметни наставник.  Катарина Величић Богдановић 

1. Врсте речи  

2. Врсте речи 

3. Деклинација именских речи кроз падеже 

4. Гласови  

5. Гласови 

6. Гласовне промене 

7. Гласовне промене 

8. Лична карта глагола, презент, перфекат и футур 1 

9. Прости глаголски облици  

10. Сложени  глаголски облици 

11. Служба речи у реченици и препознавање глаголских облика у служби предиката 

12. Нелични глаголски облици 

13. Комуникативна и предикатска реченица  

14. Правописне норме српског језика (запета, тачка , две тачке и знаци навода) 

15. Правописне норме српског језика  

16.  
НАПОМЕНА : План подложан изменама 

 

ПЛАН  РАДА  ДОПУНСКЕ  НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА  У  ПЕТОМ  РАЗРЕДУ 

Школска 2019/2020.година 

Предметни наставник. Марија Ћирић 

Број часова Планиране 

активности 

Носиоци 

активности 

Време реализације 

1. 1. Врсте речи Предметни 

наставник и 

ученици 

У току школске 

године 

2. Служба речи Предметни 

наставник и 

ученици 

У току школске 

године 

3. Падежи – деклинација 

именица 

Предметни 

наставник и 

ученици 

У току школске 

године 

4. Придеви – подела, 

промена ,компарација 

Предметни 

наставник и 

ученици 

У току школске 

године 

5. Заменице – личне и 

неличне 

Предметни 

наставник и 

ученици 

У току школске 

године 

6. Глаголи – гл. род и гл. 

вид 

Предметни 

наставник и 

ученици 

У току школске 

године 

7. Инфинитив , Предметни У току школске 
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инфинитивна основа, 

презент , презентска 

основа 

наставник и 

ученици 

године 

8. Глаголска времена Предметни 

наставник и 

ученици 

У току школске 

године 

 
 

ПЛАН  РАДА  ДОПУНСКЕ  НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА  У  СЕДМОМ  РАЗРЕДУ 

Школска 2019/2020.година 

Предметни наставник. Марија Ћирић 

Број чпасова Планиране 

активности 

Носиоци 

активности 

Време реализације 

1.  Врсте речи Предметни 

наставник и 

ученици 

У току школске године 

2. Врсте речи Предметни 

наставник и 

ученици 

У току школске године 

3. Врсте речи Предметни 

наставник и 

ученици 

У току школске године 

4. Служба речи Предметни 

наставник и 

ученици 

У току школске године 

5. Служба речи Предметни 

наставник и 

ученици 

У току школске године 

6. Падежи – 

деклинација именица 

Предметни 

наставник и 

ученици 

У току школске године 

7. Падежи – 

деклинација именица 

Предметни 

наставник и 

ученици 

У току школске године 

8. Падежи – 

деклинација именица 

Предметни 

наставник и 

ученици 

У току школске године 

9. Придеви – подела, 

промена 

,компарација 

Предметни 

наставник и 

ученици 

У току школске године 

10. Придеви – подела, 

промена 

,компарација 

Предметни 

наставник и 

ученици 

У току школске године 

11. Заменице – личне и 

неличне 
Предметни 

наставник и 

ученици 

У току школске године 

12. Глаголи – гл. род и 

гл. вид 
Предметни 

наставник и 

ученици 

У току школске године 

13. Глаголи – гл. род и 

гл. вид 
Предметни 

наставник и 

ученици 

У току школске године 

14. Инфинитив , 

инфинитивна основа, 
Предметни 

наставник и 

У току школске године 
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презент , презентска 

основа 
ученици 

15. Глаголска времена Предметни 

наставник и 

ученици 

У току школске године 

16. Глаголска времена Предметни 

наставник и 

ученици 

У току школске године 

 

ПЛАН  РАДА  ДОПУНСКЕ  НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА  У  ОСМОМ  РАЗРЕДУ 

Школска 2019/2020.година 

Предметни наставник. Марија Ћирић 

Број часова Планиране 

активности 

Носиоци активности Време реализације 

1. Систематизација 

градива петог, 

шестог  и седмог  

разреда                                  

Предметни наставник и 

ученици 

У току школске 

године 

2. Сложена реченица                                              Предметни наставник и 

ученици 

У току школске 

године 

3. Независне реченице                                           Предметни наставник и 

ученици 

У току школске 

године 

4. Синтагме   Предметни наставник и 

ученици 

У току школске 

године 

5. Зависне реченице 

(врсте и везници)                
Предметни наставник и 

ученици 

У току школске 

године 

6. Зависне реченице 

(врсте и везници)                
Предметни наставник и 

ученици 

У току школске 

године 

7. Зависне реченице 

(врсте и везници)                
Предметни наставник и 

ученици 

У току школске 

године 

8. Зависне реченице 

(врсте и везници)                
Предметни наставник и 

ученици 

У току школске 

године 

 

План рада допунске наставе енглеског језика у 5.разреду школска година 2019/20. година  

Број часова Активности Носиоци активности Време реализације 

1. Module 1 Review Предметни наставник 

и ученици 

У току школске 

године 

2. Module 2 Review Предметни наставник 

и ученици 

У току школске 

године 

3. Module 3 Review Предметни наставник 

и ученици 

У току школске 

године 

4. Module 4 Review Предметни наставник 

и ученици 

У току школске 

године 

5. Module 5 Review Предметни наставник У току школске 
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и ученици године 

6. Module 6 Review Предметни наставник 

и ученици 

У току школске 

године 

 

План рада допунске наставе енглеског језика у 6.разреду школска година 2019/20. година  

Број часова Активности Носиоци активности Време реализације 

1. Module 1 Review Предметни наставник 

и ученици 

У току школске 

године 

2. Module 2 Review Предметни наставник 

и ученици 

У току школске 

године 

3. Module 3 Review Предметни наставник 

и ученици 

У току школске 

године 

4. Module 4 Review Предметни наставник 

и ученици 

У току школске 

године 

5. Module 5 Review Предметни наставник 

и ученици 

У току школске 

године 

6. Module 6 Review Предметни наставник 

и ученици 

У току школске 

године 

 

План рада допунске наставе енглеског језика у 7.разреду школска година 2019/20. година  

Број часова Активности Носиоци активности Време реализације 

1. Module 1 Review Предметни наставник 

и ученици 

У току школске 

године 

2. Module 2 Review Предметни наставник 

и ученици 

У току школске 

године 

3. Module 3 Review Предметни наставник 

и ученици 

У току школске 

године 

4. Module 4 Review Предметни наставник 

и ученици 

У току школске 

године 

5. Module 5 Review Предметни наставник 

и ученици 

У току школске 

године 

6. Module 6 Review Предметни наставник 

и ученици 

У току школске 

године 

 

План рада допунске наставе енглеског језика у 8.разреду школска година 2019/20. година  
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Број часова Активности Носиоци активности Време реализације 

1. Module 1 Review Предметни наставник 

и ученици 

У току школске 

године 

2. Module 2 Review Предметни наставник 

и ученици 

У току школске 

године 

3. Module 3 Review Предметни наставник 

и ученици 

У току школске 

године 

4. Module 4 Review Предметни наставник 

и ученици 

У току школске 

године 

5. Module 5 Review Предметни наставник 

и ученици 

У току школске 

године 

6. Module 6 Review Предметни наставник 

и ученици 

У току школске 

године 

 

План допунске наставе из хемије 

Месец Наставна јединица 

Септембар Материја и супстанца 

Октобар,      Новембар Структура материје. Атом ,језгро атома ,електронски омотач 

Децембар,    ,јануар Хемијска веза 

Фебруар, март Раствори 

Април , Мај Количина супстанце , израчунавања 

Осми разред 

Месец Наставна јединица 

Септембар Оксиди , киселине , базе 

Октобар,      Новембар Електролитичка дисоцијација  

Децембар,    ,јануар Ел. Дисоцијација киселина база и соли 

Фебруар, март угљоводоници , алкохоли 

Април , Мај Карбоксилне киселине, масти, угљени хидрати,протеини 

 

 

МАТЕМАТИКА 5. РАЗРЕД – ДОПУНСКА НАСТАВА               8 часова годишње 
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1. Природни бројеви и дељивост-први део 

 

1 час 

2. Основни појмови геометрије 

 

1 час 

3. Природни бројеви и дељивост-други део 

 

1 час 

4. Разломци-први део 

 

1 час 

5. Угао  

 

1 час 

6. Разломци-други део 

 

1 час 

7. Осна симетрија 

 

1 час 

8. Разломци-трећи део 

 

1 час 

 

МАТЕМАТИКА -Додатна настава за 5. разред  8 часова годишње 

1. Природни бројеви и дељивост-први део 

 

1 час 

2. Основни појмови геометрије 

 

1 час 

3. Природни бројеви и дељивост-други део 

 

1 час 

4. Разломци-први део 

 

1 час 

5. Угао  

 

1 час 

6. Разломци-други део 

 

1 час 

7. Осна симетрија 

 

1 час 

8. Разломци-трећи део 

 

      1   час 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 6. РАЗРЕД – ДОПУНСКА НАСТАВА, 8 ЧАСОВА 
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   Садржаји 
програма 

Број 
часова 

Начин и поступци 
остваривања програма 

Циљеви и задаци садржаја 

 програма 

 

Цели бројеви 

(сабирање и 
одузимање) 

1 

Комбиновано: Дијалошка, 
текстуално-графичка, 
откривајућа-путем открића, 
самостални рад ученика.  
Облици: Фронтални, 
индивидуални,  рад у пару. 
Прибор за геометрију, књига, 
збирка, модели,  креде у боји, 
медијална средства. 

-Умеју да примењују 
скуповне операције у 
решавању практичних 
задатака,  
-стичу радне навике, као и 
навике коришћења 
симбола у математици 

Троугао  

 
     2 -II- 

-Знају (усвоје) појмове: 
угао, кружни лук, тетива, 
врсте углова, троуглова, 
конструисање троугловаи 
углова, сабирање и 
одузимање углова... 

Цели бројеви 
(множење и 
дељење)  

 

2 -II- 

-Упознају 

(усвоје) појмове: дељивост 
бројева, множење и 
дељење целих бројева; 

Скуп 
рационалних 
бројева  

 

2 

 

-II- 

 

Знају (усвоје) операције са 
рационалним бројевима; 

 

Површина 
четвороугла 

1 -II- 
Знају да израчунају 
површину четвороугла; 
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МАТЕМАТИКА 6. РАЗРЕД – ДОДАТНА НАСТАВА, 8 ЧАСОВА  

Садржајипро
грама 

Број 

часова 

Начин и поступци остваривања 
програма 

Циљеви и задаци 
садржаја програма 

Скуп Z 

 
2 

Дијалошка, текстуално-
графичка, откривајућа-
путемоткрића, самостални рад 
ученика.  
Облици:Фронтални,индивидуал
ни. 

Средства: Књига, 
раднилистићи, плакати, 
медијална средства, 
припремљен материјал.  

-развијање сарадничког 
односа, проширивање 
постојећих и  усвајање 
нових знања,  

Троугао  

 
2 -II- 

-усвајање нових знања, 
утврђивање 
постојећих, 
оспособљавање за 
самосталан рад 

Скуп Q 2 -II- 

- уочавање 

 повезаности 

 градива и 
оспособљавање за 
самосталан рад 

Припрема за 
такмичење 

 

     2 -II- 

-повезивање и примена 
наученог, анализа 
текстова, уочавање 
повезаности градива 

 

 

МАТЕМАТИКА 7. РАЗРЕД – ДОПУНСКА НАСТАВА, 8 ЧАСОВА 

   Садржаји 

програма 

 Број  

часова 

Начин и поступци 

остваривања 

програма 

Циљеви и задаци 

садржаја 

 програма 
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Реални бројеви -  

квадратни корен,  

Децимални запис 

реалног броја;  

1 

Дијалошка (развојни 

разговор), 

Текстуално-графичка 

(рад на тексту, 

графички рад,  

самосталан рад), 

фронтални, и 

индивидуални рад, 

Вербално-текстуална 

.Средства: збирка, 

радни листићи, 

плакати, медијална 

средства, помоћна 

средства за 

рачунање 

Оспособити ученика 

да:  

-усвоји појам 

квадрата и квадратног 

корена  

-умеју да користе 

таблице квадрата и 

квадратног корена и 

рачунаре, умеју да 

одреде приближну 

вредност реалног 

броја и да придружују 

тачке бројевне праве 

реалним бројевима. 

Питагорина 

теорема 
2 

Комбиновано: 

Дијалошка, 

текстуално-графичка, 

откривајућа-путем 

открића 

(продуктивна), 

самостални рад 

ученика.  

Облици:Фронтални,и

ндивидуални 

(Књига, радни 

листићи, плакати, 

медијална средства, 

прибор за 

геометрију).  

-усвоји Питагорину 

теорему и схвати њен 

доказ,  

-умеју примењивати 

теорему код свих 

изучаваних 

гео.фигура и решавају 

практичне задатке. 
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Рационални 

алгебарски изрази- 

Операције са 

степенима, степен 

производа, 

количника степена.  

 

2 

Комбиновано: 

Дијалошка, 

текстуално-графичка,  

откривајућа-путем 

открића 

(продуктивна), 

самостални рад 

ученика.  

Облици:Фронтални,и

ндивидуални 

(Књига, радни 

листићи, плакати, 

медијална средства 

креде у боји). 

Оспособити ученике 

да;  

-усвоје појам степена 

и операције са 

степенима,  

-умеју вршити 

операције са 

степенима истих 

основа, израчунавају 

бројевну вредност 

израза, врше 

операције са 

мономима и 

полиномима, 

растављајуједноставн

ије полиноме на 

чиниоце,  

-стичу навику за 

уредност, поступност 

и  

упорност у раду 

Многоугао- -појам 

и врсте. Збир 

углова многоугла. 

Обим и површина 

многоугла.  

 

     1 

Комбиновано:Дијало

шка, текстуално-

графичка, 

откривајућа-путем 

открића 

(продуктивна), 

самостални рад 

ученика.  

Облици:Фронтални,и

ндивидуални 

(Књига, радни 

листићи, 

плакати,медијална 

средства,креде у 

боји). 

Ученици треба да :  

-усвоје појам 

многоугла,  

-умеју да 

израчунавају збир 

углова и број 

дијагонала, као и 

обим и површину 

правилног многоугла  

-стичу навике 

прецизности, 

тачности и уредности 

у раду.  
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Зависне величине и 

њихово графичко 

представљање  

 

1 

Комбиновано:Дијало

шка, текстуално-

графичка, 

откривајућа-путем 

открића 

(продуктивна), 

самостални рад 

ученика.  

Облици:Фронтални,и

ндивидуални 

(Књига,плакати,меди

јална средства) 

Ученици треба да:  

- основна својства 

пропорције и 

потпуније схвате 

појам функција и њен 

график.  

-умеју да цртају 

график функција, 

одређују непознати 

члан пропорције  

Круг-Централни и 

перифериски угао у 

кругу.  

Обим круга, бројП. 

Површина круга 

1 

Комбиновано:Дијало

шка, текстуално-

графичка, 

откривајућа-путем 

открића 

(продуктивна), 

самостални рад 

ученика.  

Облици:Фронтални,и

ндивидуални 

(Књига,плакати,меди

јална средства) 

Ученици треба да:  

-усвоје појам 

централног и 

периферијског угла и 

њихов однос, науче 

формуле за 

израчунавање обима 

и површине круга и 

његових делова ,  

 

МАТЕМАТИКА 8. РАЗРЕД – ДОПУНСКА НАСТАВА, 8 ЧАСОВА 

  Садржаји програма Број  часова 
Циљеви и задаци садржаја 

 програма 

Линеарне једначине 
и неједначине с 
једном непознатом. 
Решавање 
линеарних једначина 
са једном 
непознатом.  
 

1 

Оспособити ученике да:  
коришћење појмова о једначинам,  
дефинишу  појам линеарне једначине 
са једном  непознатом,  
решавају проблемске задатке који се 
своде на једначину са једном 
непознатом;  
 

 
Призма; појам, 
врсте, елементи.  

1 
Упознају геометриско тело  призму, 
њене елементе и својства,  
Умеју да цртају мреже, праве моделе 
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Површина призме; 
Мерење запремине.  

од картона,  израчунавају површину и  
запремину 

 
Пирамида- појам, 
врсте, елементи.  
Површина 
пирамиде; 
Запремина 
пирамиде.  
 

1 

Упознају геометриско тело  
пирамиду,  њене елементе и својства,  
Умеју да цртају мреже, праве моделе 
од картона,  израчунавају површину и  
запремину 

Линеарна функција-
Функција и њен 
график.  
Цртање и читање 
графика 

1 

Уочавају функције у разним 
математичким и нематематичким 
садржајима 
умеју да састављају таблице  и  цртају 
и  читају  графике разнихстања, 
појава и  процеса.  

Графичко 
представљање 
статистичких 
података 

1 

Оспособљавање ученика да:  
-схвате појам статистике који подаци  
се могу обрадити у статистици и 
начин на који се обрађују.   
Појам медијана и како се одређује. 

Системи линеарних 
једначина с две 
непознате. Графички 
приказ решења.  
 

1 

Оспособљавање ученикада:  
схвате појам решавања линеарне 
једначине са двенепознате и 
решењасистема линеарних 
једначина,  решење тумаче графички 
да може одговарајуће текстуалне 
задатке да изрази математичким 
језиком. 
 
 

Ваљак; елементи,  
површина и 

запремина ваљка. 
1 

Оспособити ученике да:  
упознају геометриско тело:  ваљак: 
елементе, својства, врсте,  
уме да црта његову мрежу и 
даизрачунаваповршинуињеговузапре
мину,  
решавапрактичнезадаткеувезителауо
бликуваљка,  
 

 
Купа ; елементи,  
површина и 
запремина 
Лопта: ; елементи,  
површина и 
запремина 

1 

 Оспособити ученике да:  
упознају геометриско тело:  купа и 
лопта: елементе, својства, врсте.  
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5.6 ПЛАН РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ БИОЛОГИЈЕ-14 ЧАСОВА 

Разред Садржај допунске наставе Бр.часова 

пети 1.Порекло и разноврсност живота-2 часа 

2.Јединство грађе и функције-1 час 

3.Наслеђивање и еволуција-1 час 

4 

шести 1.Порекло и разноврсност живота-2 часа 

2.Јединство грађе и функције-1 часа 

3.Наслеђивање и еволуција-1 час 

4 

седми 1.Грађа човечијег тела-3 часа 3 

осми 1.Екологија и животна средина-1 час 

2.Глобалне последице загађивања животне 

средине-1час 

3.Разноврсност екосистема,угрожавање и 

заштита-1 час 

3 

 

               Математика  7.  разред – ДОДАТНА НАСТАВА, 8 ЧАСОВА 

Садржаји програма 
Број 

часова 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Реални бројеви  1 

-усвајање нових знања, утврђивање 

посојећих, оспособљавање за 

самосталан рад 

Питагорина теорема 1 

-усвајање нових знања, утврђивање 

посојећих, оспособљавање за  

самосталан 

 рад 

Рационални алгебарски 

изрази 

 

    2 

-усвајање нових знања, утврђивање 

посојећих, оспособљавање за  

самосталан 

 рад 

Многоугао     1 

-усвајање нових знања, утврђивање 

посојећих, оспособљавање за  

самосталан  
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рад 

Зависне величине и њихово 

графичко представљање; 

Круг 

1 

-усвајање нових знања, утврђивање 

посојећих, развијање способноси за 

самосталан 

 рад 

Припрема за          

такмичење 
2 

- утврђивање посојећих знања, 

развијање способноси за 

самосталан рад 

-повезивање и примена наученог 

 
 
       Математика  8.  разред – ДОДАТНА НАСТАВА  
 

Садржаји програма 
Број 

часова 
Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Сличност троуглова  
Тачка, права и раван 

1 

-усвајање нових знања, 
утврђивање постојећих, 
оспособљавање за  
самосталан 
 рад 

Линеарне једначине и 
неједначине с једном 

непознатом 
1             -II- 

 
Призма и пирамида  

1 

-усвајање нових знања, 
утврђивање постојећих, 
развијање способноси за 
самосталан 
 рад 

 
Линеарна функција 

1 

-усвајање нових знања, 
утврђивање постојећих, 
оспособљавање за  
самосталан  
рад 

Графичко представљање 
статистичких података 

1 

-усвајање нових знања, 
утврђивање постојећих, 
развијање способноси за 
самосталан 
 рад 

Системи линеарних једначина с 
две непознате 

1             -II- 

 
Ваљак, купа и лопта  

1             -II- 

Припрема за          такмичење 1 

- утврђивање постојећих 
знања, развијање 
способноси за самосталан 
рад, 
-повезивање и примена 
наученог, анализа текстова, 
уочавање 
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 повезаности градива.  

 

5.7 План рада додатне наставе физике 

Циљ: Припрема ученика за такмичење. 

Тема Број часова 

Упутство за израду рачунских задатака из Физике 1 

Решавање такмичарских задатака 8 

Анализа учешћа на такмичењима 1 

Укупно 10 

 

План рада додатне  наставе енглеског језика у 5.разреду школска година 2019/20. година  

Број часова Активности Носиоци активности Време реализације 

1. -The present simple 

аnd continuous, 

-Reading and oral 

exercises 

 

Предметни наставник 

и ученици 

У току школске 

године 

2. -Past tense verb to be 

-Reading and oral 

exercises 

 

Предметни наставник 

и ученици 

У току школске 

године 

 

План рада додатне  наставе енглеског језика у 6.разреду школска година 2019/20. година  

Број часова Активности Носиоци активности Време реализације 

1. -The present tenses, 

-Reading and oral 

exercises 

 

Предметни наставник 

и ученици 

У току школске 

године 

2. -Past tenses, 

-Reading and oral 

exercises 

 

Предметни наставник 

и ученици 

У току школске 

године 
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План рада додатне  наставе енглеског језика у 8.разреду школска година 2019/20. година  

Број часова Активности Носиоци активности Време реализације 

1. The present tenses 

 

Предметни наставник 

и ученици 

У току школске 

године 

2. Past tenses 

 

Предметни наставник 

и ученици 

У току школске 

године 

3. Adjectives and adverbs Предметни наставник 

и ученици 

У току школске 

године 

4. Future forms and 

tenses 

Предметни наставник 

и ученици 

У току школске 

године 

5. Passive and active 

tenses 

Предметни наставник 

и ученици 

У току школске 

године 

6. Wh-questions Предметни наставник 

и ученици 

У току школске 

године 

7. Modal verbs Предметни наставник 

и ученици 

У току школске 

године 

8. Word building Предметни наставник 

и ученици 

У току школске 

године 

9. Conditional sentences Предметни наставник 

и ученици 

У току школске 

године 

10. Школско такмичење Предметни наставник 

и ученици 

У току школске 

године 

 

5.8 Плана рада допунске наставе из српског језика 

Шести разред  

ПЛАН  РАДА  ДОПУНСКЕ  НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА  У  ШЕСТОМ   РАЗРЕДУ 

Предметни наставник.  Катарина Величић Богдановић 

1. Врсте речи  

2. Врсте речи 

3. Деклинација именских речи кроз падеже 

4. Гласови  

5. Гласови 

6. Гласовне промене 

7. Гласовне промене 

8. Лична карта глагола, презент, перфекат и футур 1 
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9. Прости глаголски облици  

10. Сложени  глаголски облици 

11. Служба речи у реченици и препознавање глаголских облика у служби предиката 

12. Нелични глаголски облици 

13. Комуникативна и предикатска реченица  

14. Правописне норме српског језика (запета, тачка , две тачке и знаци навода) 

15. Правописне норме српског језика  
НАПОМЕНА : План подложан изменама 

 

ПЛАН  РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА  У  ПЕТОМ  РАЗРЕДУ 

Школска 2019/2020.година 

Предметни наставник. Марија Ћирић 

Број часова Планиране активности Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

1. Подела реченица по 

значењу и саставу.Субјекат 

и предикат као главни 

реченични чланови 

Предметни 

наставник и 

ученици 

У току школске 

године 

2. Стилске вежбе Предметни 

наставник и 

ученици 

У току школске 

године 

3. Значење и употреба падежа Предметни 

наставник и 

ученици 

У току школске 

године 

4. Лични и нелични глаголски 

облици 

Предметни 

наставник и 

ученици 

У току школске 

године 

5. Промена именских речи 

(слагање у роду, броју и 

падежу) 

Предметни 

наставник и 

ученици 

У току школске 

године 

6. Конгруенција ( слагање ) 

главних реченичних 

чланова у роду,броју и 

падежу 

Предметни 

наставник и 

ученици 

У току школске 

године 

7. Непромењљиве врсте речи 

и њихова употреба у 

српском језику 

Предметни 

наставник и 

ученици 

У току школске 

године 

8. Рад на текстовима са 

такмичења из српског 

језика. 

Предметни 

наставник и 

ученици 

У току школске 

године 

9. Индивидуална припрема 

одабраних такмичара. 
Предметни 

наставник и 

ученици 

У току школске 

године 

10. Индивидуална припрема 

одабраних такмичара. 
Предметни 

наставник и 

ученици 

У току школске 

године 
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ПЛАН  РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА  У  ОСМОМ РАЗРЕДУ 

Школска 2019/2020.година 

Предметни наставник. Марија Ћирић 

Број часова Планиране активности Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

1. Гласови Предметни 

наставник и 

ученици 

У току школске 

године 

2. Гласовне промене Предметни 

наставник и 

ученици 

У току школске 

године 

3. Творба речи Предметни 

наставник и 

ученици 

У току школске 

године 

4. Историјат српског језика 

до Вука Караџића   
Предметни 

наставник и 

ученици 

У току школске 

године 

5. Глаголски облици , 

грађење и значења                                      
Предметни 

наставник и 

ученици 

У току школске 

године 

6. Сложена реченица, 

независне и зависне 

реченице 

Предметни 

наставник и 

ученици 

У току школске 

године 

7. Зависне реченице Предметни 

наставник и 

ученици 

У току школске 

године 

8. Зависне реченице Предметни 

наставник и 

ученици 

У току школске 

године 

9. Зависне реченице Предметни 

наставник и 

ученици 

У току школске 

године 

10. Систематизација градива  

виших  разреда                                                                                                                                          
Предметни 

наставник и 

ученици 

У току школске 

године 

 

5.9 Планови додатне наставе 
ПЛАН РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ БИОЛОГИЈЕ-14 ЧАСОВА 

Разред Садржај додатне наставе Бр.часова 

пети 1.Порекло и разноврсност живота-2 часа 

2.Јединство грађе и функције-2 часа 

4 

шести 1.Порекло и разноврсност живота-2 часа 3 
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2.Јединство грађе и функције-1 часа 

седми 1.Грађа човечијег тела-3 часа 3 

осми 1.Екологија и животна средина-2 часа 

2.Глобалне последице загађивања животне 

средине-2 часа 

4 

1.13 План рада додатне наставе српског језика 

ПЛАН  РАДА  ДОДАТНЕ  НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА  У  ШЕСТОМ  РАЗРЕДУ 

Предметни наставник: Катарина Величић Богдановић 

1. Комуникативна и предикатска реченица  

2. Служба речи 

3. Падежи – значења и функције 

4. Врсте речи  

5. Врсте речи 

6.. Изражајно читање и рецитовање 

7. Гласови 

8. Гласовне промене 

9. Гласовне промене 

10. Глаголсkа времена  

11. Глаголски начини  

13. Глаголски придеви и прилози 

14. Творба речи 

15. Правописне норме српског језика  

16. Правописне норме српског језика 

 

НАПОМЕНА : План подложан изменама 
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1.14 План рада допунске наставе из Хемије 

Седми разред 

Месец Наставна јединица 

Септембар Материја и супстанца 

Октобар, Новембар  Структура материје. Атом ,језгро атома ,електронски омотач 

Децембар,јануар Хемијска веза 

Фебруар, март Раствори 

Април , Мај Количина супстанце , израчунавања 

 

Осми разред 

Месец Наставна јединица 

Септембар Оксиди , киселине , базе 

Октобар, 
Новембар 

Електролитичка дисоцијација 

Децембар, 
јануар 

Ел. дисоцијација киселина база и соли 

Фебруар, март угљоводоници , алкохоли 

Април , Мај Карбоксилне киселине, масти, угљени хидрати,протеини 

  

1.15 План рада допунске наставе из физике 

Редни 
број 
теме 

Наставна тема 

1 Сила 

2 Кретање и сила 

3 Мерење 

4 Маса и густина 

5 Сила и кретање 

6 Кретање тела под дејством силе теже  

7 Равнотежа тела 

8 Светлосне појаве 

9 Осцилаторно и таласно кретање 

10 Електрично поље 

 

ПЛАН  РАДА  ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ У ОСМОМ РАЗРЕДУ 

Школска 2019/2020.година 

Предметни наставник. Марија Ћирић 

Број часова Планиране активности Носиоци Време 
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активности реализације 

1. Читање и разумевање 

прочитаног 

 

Предметни 

наставник и 

ученици 

У току школске 

године 

2. Писано изражавање – 

вежбање задатака из 

збирке 

Предметни 

наставник и 

ученици 

У току школске 

године 

3. Фонетика и фонологија – 

гласови, подела гласова, 

гласовне алтернације 

 

Предметни 

наставник и 

ученици 

У току школске 

године 

4. Граматика – врсте речи, 

падежи и значења падежа 

 

Предметни 

наставник и 

ученици 

У току школске 

године 

5. Граматика –  служба 

речи у реченици, систем 

зависних и независних 

реченица 

 

Предметни 

наставник и 

ученици 

У току школске 

године 

6. Писано изражавање – 

вежбање задатака из 

збирке 

 

Предметни 

наставник и 

ученици 

У току школске 

године 

7. Писано изражавање – 

вежбање задатака из 

збирке 

 

Предметни 

наставник и 

ученици 

У току школске 

године 

8. Писано изражавање – 

вежбање задатака из 

збирке 

Предметни 

наставник и 

ученици 

У току школске 

године 

9. Писано изражавање – 

вежбање задатака из 

збирке 

 

Предметни 

наставник и 

ученици 

У току школске 

године 

10. Писано изражавање – 

вежбање задатака из 

збирке 

Предметни 

наставник и 

ученици 

У току школске 

године 

 

Математика ПРИПРЕМНА НАСТАВА  
 

1) РАЦИОНАЛНИ БРОЈЕВИ- 1 ЧАС 
2) ЦЕЛИ БРОЈЕВИ- 1 ЧАС 
3) ТРОУГАО-1 ЧАС 
4) РЕАЛНИ БРОЈЕВИ- 1 ЧАС 
5) СТЕПЕН-1 ЧАС 
6) ЧЕТВОРОУГАО-1 ЧАС 
7) СЛИЧНОСТ- 1 ЧАС 
8) ПРОПОРЦИОНАЛНЕ ВЕЛИЧИНЕ-1 ЧАС 
9) ЈЕДНАЧИНЕ- 1 ЧАС 
10) ГЕОМЕТРИЈСКА ТЕЛА- 1 ЧАС 
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5.10 Планови припремне наставе 

ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ БИОЛОГИЈЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ-10 ЧАСОВА 

Припремна настава биологије за завршни испит обухвата градиво петог,шестог,седмог и осмог 

разреда са следећим стандардима на основном,средњем и напредном нивоу. 

Редни 
број 
теме 

Наставна тема 

1 
Особине живих бића и разноврсност живог света 

2 Царство биљака  и гљива грађа и животни процеси 

3 .Разноврсност биљака значај и заштита 

4 Праживотиње и царство животиња 

5 Увод у еволуцију живог света 

6 Грађа човечијег тела 

7 Репродуктивно здравље 

8 
Екологија и животна средина 

9 Разноврсност екосистема,угрожавање,заштита и унапређивање 

10 

Глобалне последице загађивања животне средине 

.Животна средина и одрживи развој 

 

План припремне наставе за полагање завршног испита 

 Извођење припремне наставе из предмета хемија за полагање завршног испита ученика 8. 

разреда извешће се током другог полугодишта школске 2018/2019. године. Трајање припрема је 

седам часова, а обухватиће се градиво из седмог и осмог разреда, кроз следеће теме: 

- Основни хемијски појмови (1 час), 
- Структура супстанце ( 2 часа), 
- Неметали, оксиди, киселине (1 час), 
- Метали, оксиди, базе ( 1 час), 
- Угљоводоници (1 час), 
- Органска једињења са кисеоником (1 час). 

Теме : Угљоводоници и Органска једињења са кисеоником по наставном плану и програму обрађују се 

и утврђују током другог полугодишта тако да је број часова припремне наставе за ове две теме сасвим 

довољан. 

5.11 План припремне наставе из ФИЗИКЕ 

Редни 
број 
теме 

Наставна тема 

1 Механичко кретање 

2 Сила 

3 Мерење, маса и густина 

4 Сила теже и трење 

5 Равнотежа тела 

6 Електрично поље  

7 Електрична струја 
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ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА 5. РАЗРЕД- историја 

 

ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА 6. РАЗРЕД-историја 

         Садржаји 

програма 

 Број  

часова 

Активности 

ученика у 

образовно-

васпитном раду 

Активност 

наставника у 

образовно-

васпитном раду 

Начин и 

поступци 

остваривања 

програма 

Циљеви и задаци 

садржаја 

 програма 

Срби и њихово 

окружење 

раном 

средњем 

веку 

1 

-слушају,  

питају,  

разговарају,  

користе историјски 

атлас 

-објашњава,  

подстиче,  

мотивише,  

наводи, сугерише 

-дијалошка,   

илустративна, 

наративна 

-разумевање основних 

појмова историјског 

периода,  

препознавање,  

коришћење 

 историјске карте 

Срби и њихово 

окружење у позном 

средњем веку 

1 

-  слушају,  

питају,  

разговарају,  

користе историјски 

атлас, читају 

 

-објашњава, 

подстиче, 

мотивише, наводи, 

сугерише 

-дијалошка,   

текстуалана, 

наративна-рад у 

паровима 

-брже и боље уочавање и  

разумевање у својених 

знања, 

 коришћење историјске 

карте 

Српске земље и 

њихово окружење у 

доба османлијских 

освајања 

1 

-  слушају,  

питају,  

разговарају,   

читају,  

упоређују,  

илуструју 

 

-објашњава, 

подстиче, 

мотивише, наводи, 

сугерише 

-дијалошка,   

текстуалана, 

наративна, 

илустративна 

-разумевање нових 

појмова и  

чињеница, усвајање и 

приме 

на стечених знања 

УКУПНО 3 

 

 

 

 

 

         Садржаји програма 
 Број  

часова 

Активности 

ученика у 

образовно-

васпитном раду 

Активност 

наставника у 

образовно-

васпитном раду 

Начин и 

поступци 

остваривања 

програма 

Циљеви и задаци 

садржаја 

 програма 

Праисторија 1 

-слушаjу,  

питају,  

разговарају,  

користе историјски 

атлас 

-објашњава,  

подстиче,  

мотивише,  

наводи, сугерише 

дијалошка,   

илустративна, 

наративна 

-разумевање 

основних појмова 

историјског периода,  

препознавање,  

коришћење 

 историјске карте 

Стара Грчка 1 

-  слушаjу,  

питају,  

разговарају,  

користе историјски 

атлас, читају 

 

-објашњава, 

подстиче, 

мотивише, наводи, 

сугерише 

-дијалошка,   

текстуалана, 

наративна-рад у 

паровима 

-брже и боље 

уочавање и  

разумевање у 

својених знања, 

 коришћење 

историјске карте 

Стари Рим 1 

-  слушаjу,  

питају,  

разговарају,   

читају,  

упоређују,  

илуструју 

 

-објашњава, 

подстиче, 

мотивише, наводи, 

сугерише 

-дијалошка,   

текстуалана, 

наративна, 

илустративна 

-разумевање нових 

појмова и  

чињеница, усвајање и 

приме 

на стечених знања 

УКУПНО 3  
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ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА 7. РАЗРЕД-историја 

         Садржаји 

програма 

 Број  

часова 

Активности 

ученика у 

образовно-

васпитном раду 

Активност 

наставника у 

образовно-

васпитном 

раду 

Начин и поступци 

остваривања 

програма 

Циљеви и задаци 

садржаја 

 програма 

Српски народ под 

страном 

влашћу 

од 16. до 

18. века 

1 

-слушаjу,  

питају,  

разговарају,  

користе историјски 

атлас 

-објашњава,  

подстиче,  

мотивише,  

наводи, 

сугерише 

-дијалошка,   

илустративна, 

наративна 

-разумевање основних 

појмова историјског 

периода,  

препознавање,  

коришћење 

 историјске карте 

Европа и свет од 

краја 18. до 70-

тих год. 19. века 

1 

-  слушаjу,  

питају,  

разговарају,  

користе историјски 

атлас, читају 

 

-објашњава, 

подстиче, 

мотивише, 

наводи, 

сугерише 

-дијалошка,   

текстуалана, 

наративна-рад у 

паровима 

-брже и боље уочавање и  

разумевање у својених 

знања, 

 коришћење историјске 

карте 

Српски народ под 

страном влашћу 

од краја 18. до 

краја 19. века 

1 

-  слушаjу,  

питају,  

разговарају,   

читају,  

упоређују,  

илуструју 

 

-објашњава, 

подстиче, 

мотивише, 

наводи, 

сугерише 

-дијалошка,   

текстуалана, 

наративна, 

илустративна 

-разумевање нових 

појмова и  

чињеница, усвајање и 

приме 

на стечених знања 

УКУПНО 3  

 

ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА 8. РАЗРЕД-историја 

         Садржаји 

програма 

 Број  

часова 

Активности ученика у 

образовно-васпитном 

раду 

Активност наставника у 

образовно-васпитном 

раду 

Начин и поступци 

остваривања 

програма 

Циљеви и 

задаци 

садржаја 

 програма 

           

Први светски 

рат и  

револуције у 

Русији и Европи 

 

1 

-  слушају,  

питају,  

разговарају,   

читају,  

упоређују,  

илуструју 

 

-објашњава, подстиче, 

мотивише, наводи, 

сугерише 

-дијалошка,   

текстуалана, 

наративна, 

илустративна 

-разумевање 

нових 

појмова и  

чињеница, 

усвајање и 

приме 

на стечених 

знања 

Југословенска 

 краљевина 
1 

-  слушају,  

питају,  

разговарају,   

читају,  

упоређују,  

илуструју,  

користе атлас 

-објашњава, подстиче, 

мотивише, наводи, 

сугерише 

-дијалошка,   

текстуалана, 

наративна-групни рад 

-усвајање 

знања,  

уочавање 

 узрочно 

последичних 

веза, 

примена 

стечених 

знања, 

 коришћење 

карте 

Други 

светски рат 

 

1 

-  слушају,  

питају,  

разговарају,   

читају,  

упоређују,  

илуструју,  

користе атлас 

-објашњава, подстиче, 

мотивише, наводи, 

сугерише 

-дијалошка,   

текстуалана, 

наративна-групни рад 

-усвајање 

знања, 

уочавање 

узрочно 

последичних 

веза, 

примена 

стечених 

знања,  
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коришћење 

карте 

УКУПНО 3 

 

ПЛАНОВИ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ ЗА 5. РАЗ. 

Садржаји 

програма 

Број 

часова 

Активности ученика 

у образовно-

васпитном раду 

Активности 

наставника у 

образовно-

васпитном раду 

Начин и поступци 

остваривања 

програма 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 

Праисторија 1 

-учествују у разговору, 

активно слушају, читају и 

анализирају текст  из 
читанке, користе аталас, 

врше истраживања о 

познатим личностима 

Објашњава, 

подстиче,  
дискутује,   

анализира,  

поставља проблем, 
усмерава, ствара 

ситуацију 

-дијалошка, наративна, 

текстуална, 

илустративна-групни рад 

-усвајање нових знања, 
утврђивање 

посојећих,употреба атласа, 

оспособљавање за 
самосталан рад 

Античка Грчка 1 

-активно слушају, питају, 

истражују, илиструју, 
читају текстове 

Објашњава, 
подстиче,  

дискутује,   

анализира,  
поставља проблем, 

усмерава,  

ствара ситуацију 

-дијалошка, текстуална, 

илистративна-групни рад 

-анализа текстова, уочавање 

 повезаности 

 градива и оспособљавање за  
самосталан 

 рад, употреба атласа 

Антички Рим 1 

-истражују о познатим 

личностима, читају 

текстове, анализирају и 
учествују у разговору 

Објашњава, 

подстиче,  

дискутује,   
анализира,  

поставља проблем, 

усмерава,  
ствара ситуацију 

-дијалошка, текстуална, 

илистративна-групни рад 

-анализа текстова, уочавање 

 повезаности 
 градива и оспособљавање за  

самосталан  

рад, употреба атласа 

УКУПНО 3 

ПЛАНОВИ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ ЗА 6. РАЗ. 

Садржаји 

програма 

Број 

часова 

Активности ученика 

у образовно-

васпитном раду 

Активности наставника у 

образовно-васпитном 

раду 

Начин и поступци 

остваривања 

програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Срби и њихово 
окружење у 

раном средњем 

веку 

1 

-учествују у 

разговору, активно 

слушају, читају и 
анализирају текст  из 

читанке, користе 

аталас, врше 
истраживања о 

познатим личностима 

Објашњава, 

подстиче,  

дискутује,   
анализира,  

поставља проблем, 

усмерава, ствара ситуацију 

-дијалошка, 

наративна, 

текстуална, 
илустративна-групни 

рад 

-усвајање нових знања, 
утврђивање посојећих,употреба 

атласа, оспособљавање за 

самосталан рад 

Срби и њихово 
окружење у 

позном средњем 

веку 

1 

-активно слушају, 
питају, истражују, 

илиструју, читају 

текстове 

Објашњава, 
подстиче,  

дискутује,   

анализира,  
поставља проблем, 

усмерава,  

ствара ситуацију 

-дијалошка, 
текстуална, 

илистративна-групни 

рад 

-анализа текстова, уочавање 

 повезаности 

 градива и оспособљавање за  
самосталан 

 рад, употреба атласа 

Српске земље и 

њихово 

окружење у доба 
османлијских 

освајања 

1 

-истражују о познатим 

личностима, читају 

текстове, анализирају 
и учествују у 

разговору 

Објашњава, 
подстиче,  

дискутује,   

анализира,  
поставља проблем, 

усмерава,  

ствара ситуацију 

-дијалошка, 
текстуална, 

илистративна-групни 

рад 

-анализа текстова, уочавање 

 повезаности 

 градива и оспособљавање за  
самосталан  

рад, употреба атласа 

УКУПНО 3 
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ПЛАНОВИ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ ЗА 7. РАЗ. 

Садржаји 

програма 

Број 

часова 

Активности ученика у 

образовно-васпитном раду 

Активности наставника у 

образовно-васпитном 

раду 

Начин и поступци 

остваривања програма 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 

Српски народ 

под страном 
влашћу од 16. до 

18. века 

1 

-учествују у разговору, 

активно слушају, читају и 

анализирају текст  из 
читанке, користе аталас, 

врше истраживања о 

познатим личностима 

Објашњава, 

подстиче,  

дискутује,   
анализира,  

поставља проблем, 

усмерава, ствара ситуацију 

-дијалошка, наративна, 

текстуална, 

илустративна-групни рад 

-усвајање нових знања, 
утврђивање 

посојећих,употреба атласа, 

оспособљавање за 
самосталан рад 

Европа и свет од 

краја 18. века до 

70-тих год. 19. 
века 

1 
-активно слушају, питају, 
истражују, илиструју, читају 

текстове 

Објашњава, 

подстиче,  

дискутује,   
анализира,  

поставља проблем, 

усмерава,  

ствара ситуацију 

-дијалошка, текстуална, 

илистративна-групни рад 

-анализа текстова, 

уочавање 

 повезаности 
 градива и оспособљавање 

за  

самосталан 

 рад, употреба атласа 

Српски народ 
под страном 

влашћу од краја 

18. до краја 19. 
века 

1 

-истражују о познатим 

личностима, читају текстове, 
анализирају и учествују у 

разговору 

Објашњава, 

подстиче,  
дискутује,   

анализира,  

поставља проблем, 
усмерава,  

ствара ситуацију 

-дијалошка, текстуална, 
илистративна-групни рад 

-анализа текстова, 

уочавање 
 повезаности 

 градива и оспособљавање 

за  
самосталан  

рад, употреба атласа 

УКУПНО 1 

 

ПЛАНОВИ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ ЗА 8. РАЗ. 

Садржаји 

програма 

Број 

часо

ва 

Активности 

ученика у 

образовно-

васпитном раду 

Активности 

наставника у 

образовно-васпитном 

раду 

Начин и поступци 

остваривања 

програма 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 

Први светски 

рат и 

револуција у 

Русији и 

Европи 

1 

-активно 

слушају, питају, 

истражују, 

илиструју, читају 

текстове 

Објашњава, 

подстиче,  

дискутује,   

анализира,  

поставља проблем, 

усмерава,  

ствара ситуацију 

-дијалошка, 

текстуална, 

илистративна-

групни рад 

-анализа текстова, 

уочавање 

 повезаности 

 градива и оспособљавање 

за  

самосталан 

 рад, употреба атласа 

Југословенска 

краљевина 
1 

-разговарају, 

истражују, 

упоређују, 

самостално раде 

у радним 

свескама 

Објашњава, 

подстиче,  

дискутује,   

анализира,  

поставља проблем, 

усмерава,  

ствара ситуацију 

-дијалошка, 

индивидуална 

-уочавање узрочно 

последничких веза, 

развијање способноси за 

самосталан 

 рад 

Други 

светски рат 
1 

-разговарају, 

читају текстове, 

истражују, 

користе атлас 

Објашњава, 

подстиче,  

дискутује,   

анализира,  

поставља проблем, 

усмерава, ствара 

ситуацију 

-дијалошка, 

наративна, 

илустративна, 

текстуална-групни 

рад 

-анализа текстова, 

уочавањ 

е повезаности герадива, 

развијање креативности и 

сарадничког  односа 

УКУПНО 3 
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План Припремне наставе за 8. разред - историја 

Редни број Назив наставне теме: 
Број 

часова 

 

1.  
Стари век( Стари Исток, Грчка и Рим) 3 

 

2. 
Европа и Срби и њихово окружење у раном средњем веку 1 

 

3. 
Европа и Срби и њихово окружење у позном средњем веку 1 

 

4. 
Европа од краја 15. До краја 18. века 1 

5. Српски народ под страном влашћу од краја 15.века до краја 18. века 1 

6. 
Српски народ под страном влашћу од краја 18. Века до седамдесетих 

година 19.века 
1 

7. Први светски рат 1 

8.                     Други светски рат и послератни период 1 

 УКУПНО 10 

 

ГЕОГРАФИЈА -ПЛАН ДОДАТНЕ  НАСТАВЕ  ЗА ПЕТИ РАЗРЕД,   3 часа годишње 

Садржаји 

програма 

(теме) 

број 

часова 

Активности наставника у 

обр.-васпитном раду 

Начин и 

поступак 

остваривања 

Циљ и задаци 

садржаја 

програма 

Васиона и 

Земља 

1 -подстиче на 

истраживачки рад 

-методе рада прилагођава 

ученицима који показују 

интересовање за усвајање 

знања  у већем обиму 

-индивидуални 

-групни 

Усвајање знања 

у већем обиму 

Планета 

земља 

1 -подстиче на 

истраживачки рад 

-методе рада прилагођава 

-индивидуални 

-групни 

Усвајање знања 

у већем обиму 
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ученицима који показују 

интересовање за усвајање 

знања  у већем обиму 

-мотивише ученике за 

учешће на такмичењима 

-рад у пару 

Планета 

земља 

1 -подстиче на 

истраживачки рад 

-методе рада прилагођава 

ученицима који показују 

интересовање за усвајање 

знања  у већем обиму 

-мотивише ученике за 

учешће на такмичењима 

-индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

Усвајање знања 

у већем обиму 

 

ГЕОГРАФИЈА- ДОДАТНА НАСТАВА, ШЕСТИ РАЗРЕД  3 часа годишње 

Садржаји 

програма (теме) 

број 

часова 

Активности наставника у 

обр.-васпитном раду 

Начин и поступак 

остваривања 

Планета Земља 

(воде на земљи-

хидросфера) 

1 -подстиче на истраживачки 

рад 

-методе рада прилагођава 

ученицима који показују 

интересовање за усвајање 

знања  у већем обиму 

-мотивише ученике за учешће 

на такмичењима 

-индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

Становништво и 

насеља на земљи 

1 -подстиче на истраживачки 

рад 

-методе рада прилагођава 

ученицима који показују 

интересовање за усвајање 

знања  у већем обиму 

-мотивише ученике за учешће 

на такмичењима 

-индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

Регионална 

географија 

Европе и Јужна 

Европа 

1 -подстиче на истраживачки 

рад 

-методе рада прилагођава 

ученицима који показују 

интересовање за усвајање 

-индивидуални 

-групни 

-рад у пару 
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знања  у већем обиму 

-мотивише ученике за учешће 

на такмичењима 

 

ГЕОГРАФИЈА- ДОДАТНА НАСТАВА, СЕДМИ РАЗРЕД  3 часа годишње 

Садржаји 

програма (теме) 

број 

часова 

по теми 

Активности наставника у обр.-

васпитном раду 

Начин и поступак 

остваривања 

Азија 1 -упућује 

-подстиче на размишљање, 

логичко закључивање и 

упоређивање 

-подстиче на радозналост и 

самостални рад 

-одговара на питања 

-усмерава и прати активности 

ученика 

-фронтални 

-индивидуални 

-рад у пару 

-рад у групи 

Африка 1 -упућује 

-подстиче на размишљање, 

логичко закључивање и 

упоређивање 

-подстиче на радозналост и 

самостални рад 

-одговара на питања 

-усмерава и прати активности 

ученика 

-фронтални 

-индивидуални 

-рад у пару 

-рад у групи 

Северна , Средња  

и Јужна Америка 

1 -упућује 

-подстиче на размишљање, 

логичко закључивање и 

упоређивање 

-подстиче на радозналост и 

самостални рад 

-одговара на питања 

-усмерава и прати активности 

ученика 

-фронтални 

-индивидуални 

-рад у пару 

-рад у групи 
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ГЕОГРАФИЈА- ДОДАТНА НАСТАВА, ОСМИ РАЗРЕД  3 часа годишње 

Садржаји 

програма 

(теме) 

број 

часова 

по теми 

Активности 

ученика у обр.-

васпитном раду 

Активности наставника 

у обр.-васпитном раду 

Начин и 

поступак 

остваривања 

Географски 

положај, 

границе и 

величина Србије 

1 

- разговарају, 
- описују, 
-уочавају 

-посматрају 

-мере 

-упућује 

-подстиче на 

размишљање, логичко 

закључивање и 

упоређивање 

-подстиче на 

радозналост и 

самостални рад 

-одговара на питања 

-усмерава и прати 

активности ученика 

-фронтални 

-индивидуални 

-рад у пару 

-рад у групи 

Природно-

географске 

одлике Србије 

1 

- разговарају, 
- описују, 
-уочавају 

-посматрају 

-мере 

-упућује 

-подстиче на 

размишљање, логичко 

закључивање и 

упоређивање 

-подстиче на 

радозналост и 

самостални рад 

-одговара на питања 

-фронтални 

-индивидуални 

-рад у пару 

-рад у групи 

Становништво и 

насеља Србије 

1 

- разговарају, 
- описују, 
-уочавају 

-посматрају 

-мере 

 

-подстиче на 

размишљање, логичко 

закључивање и 

упоређивање 

-подстиче на 

радозналост и 

самостални рад 

-одговара на питања 

-усмерава и прати 

активности ученика 

-фронтални 

-индивидуални 

-рад у пару 

-рад у групи 
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ГЕОГРАФИЈА -ПЛАН ДОПУНСКЕ  НАСТАВЕ  ЗА ПЕТИ РАЗРЕД  3 часа годишње 

Садржаји 

програма 

(теме) 

број 

часова 

Начин и поступак 

остваривања 

Циљ и задаци садржаја 

програма 

Васиона и 

Земља 

1 -индивидуални 

-групни 

Усвајање знања у 

мањем обиму 

Планета 

земља 

1 -индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

Усвајање знања у 

мањем обиму 

Планета 

земља 

1 -индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

Усвајање знања у 

мањем обиму 

 

ГЕОГРАФИЈА- ДОПУНСКА НАСТАВА, ШЕСТИ РАЗРЕД  3 часа годишње 

Садржаји 

програма (теме) 

број 

часова 

Начин и поступак 

остваривања 

Циљ и задаци 

садржаја програма 

Планета Земља 

(воде на земљи-

хидросфера) 

1 -индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

Усвајање знања у 

мањем обиму 

Становништво и 

насеља на земљи 

1 -индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

Усвајање знања у 

мањем обиму 

Регионална 

географија 

Европе и Јужна 

Европа 

1 -индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

Усвајање знања у 

мањем обиму 
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ГЕОГРАФИЈА- ДОПУНСКА НАСТАВА, СЕДМИ РАЗРЕД  3 часа годишње 

Садржаји 

програма (теме) 

број 

часова 

по теми 

Начин и поступак 

остваривања 

Циљ и задаци садржаја 

програма 

Азија 1 -фронтални 

-индивидуални 

-рад у пару 

-рад у групи 

Усвајање знања у мањем 

обиму 

Африка 1 -фронтални 

-индивидуални 

-рад у пару 

-рад у групи 

Усвајање знања у мањем 

обиму 

Северна , Средња  

и Јужна Америка 

1 -фронтални 

-индивидуални 

-рад у пару 

-рад у групи 

Усвајање знања у мањем 

обиму 

 

ГЕОГРАФИЈА- ДОПУНСКА НАСТАВА, ОСМИ РАЗРЕД 3 часа годишње 

Садржаји 

програма (теме) 

број 

часова 

по теми 

Начин и поступак 

остваривања 

Циљ и задаци 

садржаја 

програма 

Географски 

положај, границе 

и величина 

Србије 

1 -фронтални 

-индивидуални 

-рад у пару 

-рад у групи 

Усвајање знања у 

мањем обиму 

Природно-

географске 

одлике Србије 

1 -фронтални 

-индивидуални 

-рад у пару 

-рад у групи 

Усвајање знања у 

мањем обиму 

Становништво и 

насеља Србије 

1 
-фронтални 

Усвајање знања у 

мањем обиму 
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-индивидуални 

-рад у пару 

-рад у групи 

ГЕОГРАФИЈА-ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ 4 ЧАСА ГОДИШЊЕ 

Садржаји програма (теме) Број часова по 

теми 

Планета Земља 1 

Европа,  Република Србија 1 

Америка, Аустралија и Океанија 1 

Африка, Азија 1 

                

ДОДАТНА  НАСТАВА  ЗА  ПРЕДМЕТ  ФРАНЦУСКИ  ЈЕЗИК од 5. до 8.разреда 

- За додатни рад од 5. до 8.разреда се опредељују даровити ученици и посебних интересовања за 
француски језик.Ангажоване ученике стога треба   стимулисати(похвале,награде,интерна школска 
такмичења у циљу припреме за општинско,окружно и републичко такмичење које се организује 
само за ученике 8.разреда) и постепено их уводити у области професионалне оријентације ка 
широком пољу делатности које пружа знање француског језика. 

Ученици ће надоградити своје знање следећим садржајима: 

- Језик – вежбе вокабулара, слушање, превод, спеловање,  читање и писање с разумевањем 
- Елементи културе и цивилизације 
- Остало( припрема приредбе у оквиру школских манифестација) 

ПЕТИ РАЗРЕД – 1 час 

Вежбе вокабулара, слушање, превод и  читање  

ШЕСТИ РАЗРЕД –  3 часа 

Вежбе вокабулара, слушање, превод, читање и писање са разумевањем 

СЕДМИ РАЗРЕД – 1 час 

Вежбе вокабулара, слушање, превод, читање и писање са разумевањем 

ОСМИ РАЗРЕД – 1 час 

Вежбе вокабулара, слушање, превод, читање и писање са разумевањем 

Планови додатне наставе 
ПЛАН РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ -    ЧАСОВА 

Разред Садржај додатне наставе Бр.часова 

пети 1. -2 часа 4 
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2. -2 часа 

шести 1. -2 часа 

2. -1 часа 

3 

седми 1. -3 часа 3 

осми 1. -2 часа 

2. -2 часа 

4 

 

План рада ДОПУНСКЕ наставе за школску 2019/2020.годину ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

ПЕТИ РАЗРЕД – 6  часова 

Глагол etre 

Глаголи 1.групе 

La négation 

L article 

Глагол avoir 

Les nombres 

ШЕСТИ РАЗРЕД – 4 часа 

Le passé composé 

l imparfait 

Les adjectives possessif 

Увежбавање читања 

СЕДМИ РАЗРЕД – 4 часа 

Le future simple,Le conditionnel 

Les complements d objets directs et indirects 

Discours indirect 

Les pronoms en et y 

ОСМИ РАЗРЕД – 4 часа 

Le passé composé,l imparfait 

Le plus que parfait 

Le future antérieur 
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Discours indirect 

Напомена: Назначени број часова је оријентациони и може се мењати по потреби ученика 

Разред Садржај додатне наставе Бр.часова 

пети 1. -2 часа 

2. -2 часa 

4 

шести 1. -2 часа 

2. -1 часа 

3 

седми 1. -3 часа 3 

осми 1. -2 часа 

2. -2 часа 

4 

 
 

      VΙ ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОГ РАДА 

 
6.1  Програм унапређења квалитета рада установе, пројектна настава у 

1.разреду, индивидуализација и ИОП 

                                    УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

У циљу унапређења образовно-васпитног рада директор школе, стручни сарадници и 

наставници ће се максимално залагати на реализацији образовно-васпитних задатака школе у свим 

облицима и видовима непосредног рада са ученицима а на основу Плана унапређивања квалитета 

рада установе: 

- Коришћењем активних облика и метода рада 

- Коришћењем постојећих и нових наставних средстава 

- Обухватом свих ученика, слободним и другим друштвеним активностима у циљу афирмације        

њихових вредности 

- У раду  Ученичког парламента 

- Праћењем здравственог стања ученика и њиховог развоја 

- Развијањем и неговањем колективног духа, правилних другарских односа, одговорности и 

стваралачког односа према раду и стварању радних навика 

- Обогаћивању и интезивирању сарадње школе и породице 

- Стално педагошко-психолошком и уже стручном усавршавању 
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- Унапређивању методологије планирања наставног градива и благовременом усавршавању 

свих задатака око планирања. 

Педагошки колегијум је донео да се за праћење остварења образовних стандарда, исхода, 

знања,умења,навика и вештина, води посебна свеска за свако одељење а у вишим разредима и 

по предметима,како би се пратио на квалитетан начин ниво постигнућа сваког ученика. Такође,   у 

сваком дневнику  се налази свеска у којој наставници евидентирају понашања ученика за време 

наставних часова. План унапређивања квалитета рада установе је донет у шк.2013/14.години на 

основу Мишљења екстерне комисије која је извршила спољно вредновање квалитета рада 

установе. 

                                                                                      ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВНОГ ГРАДИВА 

- Годишњи и месечни планови рада су усаглашени са условима рада у школи образовним 

стандардима на крају основног образовања и васпитања као и складу са стандардима квалитета рада 

установе, школским календаром и календаром природе 

- Дидактички  прилагођена динамика обраде програма (утврђивање и проверавање знања ученика 

после наставних целина, а систематизација и проверавање знања ученика после одређених тематских 

комплекса) 

- Успоставља се  корелација и синхронизација садржаја наставе свих наставних области са условима 

наставе (време, место, актуелност) 

- Оријентациони распоред  се употпуњава  са планом остварености образовних стандарда, исхода, 

умења, знања, вештина и навика ученика, извођењем критеријумских тестова нас крају 4. и 7. 

разреда, завршним испитом на крају 8. разреда, као и иницијалним тестовима на почетку школске 

године из предмета за које су предвиђени стандарди а на основу Правилника о оцењивању ученика. 

Програм унапређења квалитета рада установе обавезног образовања и 
васпитања  

У циљу унапређења образовно-васпитног рада одељењски старешина, наставници као и 
стручни сарадници и наставници ће се максимално залагати на реализацији образовно-
васпитних задатака у свим облицима и видовима непосредног рада са ученицима од 1. До 
4.разреда и то: 
- Коришћењем активних облика и метода рада 
- Коришћењем постојећих и нових наставних средстава  и примена ИКТ у настави 
- Обухватом свих ученика, ваннаставним и другим активностима у циљу афирмације њихових 
вредности 
- Корективним радом са ученицима од стране учитеља, педагога школе 
- Праћењем здравственог стања ученика и њиховог развоја 
- Развијањем и неговањем колективног духа, правилних другарских односа, одговорности и 
стваралачког односа према раду и стварању радних навика 
- Обогаћивању и интезивирању сарадње школе и породице 
- Стално педагошко-психолошком и уже стручном усавршавању 
- Унапређивању методологије планирања наставног градива и благовременом усавршавању 
свих задатака око планирања. 
- У школи постоје Отворена врата када настави могу да присуствују и родитељи ученика. 
- У дневнику ће се налазити свеска у којој ће одељењски старешина и наставници 
евидентирати понашања ученика за време наставних часова и одмора у школи. 
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- Како би се што квалитетније и континуирано пратили рад и напредовање ученика 
одељењски старешина води електронски Одељењски портфолио и Педагошку евиденцију.  
- Годишњи и месечни планови рада су усаглашени са условима рада у школи  
- Дидактички  прилагођена динамика обраде програма (утврђивање и проверавање знања 
ученика после наставних целина, а систематизација и проверавање знања ученика после 
одређених тематских комплекса) 
- Успостављена је  корелација и синхронизација садржаја наставе свих наставних области са 
условима наставе (време, место, актуелност) 
- Оријентациони распоред је употпуњен са планом остварености образовних стандарда, 
исхода, умења,знања, вештина и навика ученика, извођењем пројектне наставе и др. 
- Ускладу са екстерним вредновањем рада Школе. 

Дидактичко-методичке иновације  

Иновације у припреми васпитно-образовног рада обухватају: операционализацију циљева на задатке 
(разна технолошка решења), програмирање рада школе, планирање и припремање васпитно-
образовног рада (наставе, слободног времена, додатне и допунске наставе и сл.), планирање 
наставног часа с циљем унапређења квалитета рада установе и подизање нивоа ученичких 
постигнућа. 
Организацијске иновације обухватају организацију часа, примену појединих облика наставе (групни и 
други), врсте наставе (индивидуализована, проблемска и друге), наставне методе (разговора, усменог 
озлагања и друге), етапе у организацији наставе (стицање нових знања, вежбање, понављање, 
проверавање), распоред одвијања наставе и других видова рада (еластични распоред, блок часови и 
слично). 

Медијске иновације односе се на примену дидактичких  аудитивних и аудиовизуелних медија (радио, 
магнетофонске траке, плоче дискови, видео-материјали, слојевите и друге фолије), примену 
образовног рачунарског софтвера, коришћење база рачунарских података (Интернет, електронска 
енциклопедија и слично). 

Евалуацијско-докимолошке иновације обухватају праћење и вредновање рада ученика ОneNote, 
праћење и вредновање свих видова рада школе, (реализације наставног програма и другог). Примена 
техничких средстава у евалуацији рада подразумева комплексно праћење успеха, коришћење 
евидентних листа, скала процене, петминутних и других тестова у оцењивању знања и других 
вредности код ученика.  

Према мишљењу многих аутора (М. Новик, на пример), квалитет треба подизати напуштањем наставе 
засноване на програмираним обрасцима и усмеравањем дидактичког процеса ка развојним, 
проблемским, истраживачким и трагалачким активностима које подстичу ученичко стваралаштво. 

Облици и нивои проблемске наставе  

Постоје различити нивои проблемског учења што зависи од интелектуалних напора ученика и 
њихове сазнајне активности. Сазнајна самосталност ученика може се кретати у распону од врло 
високе до оне која може бити једнака нули, тј. може потпуно изостати. Проблемско учење треба 
разликовати по стварним облицима стваралаштва. Полазећи од тога постоје три облика проблемског 
учења:  

• научно стваралаштво – теоријско истраживање, тј. откривање нових правила, закона, доказа. У 
темељу овог облика проблемског учења налази се постављање и решавање теоријских питања;  

• практично стваралаштво – захтев за практичним решењем, тј. начином примене знања у новој 
ситуацији, конструкцијом, проналаском. Постављају се и решавају практични проблеми;  

• уметничко стваралаштво – уметничко изражавање стварности на основу стваралачке маште 
укључујући цртање, игру, музицирање итд.  
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Све облике проблемског учења карактерише репродуктивна, продуктивна и стваралачка активност 
ученика, истраживање и решавање проблема. Научно стваралаштво као облик проблемског учења 
најчешће се практикује на теоријским часовима када се организује индивидуално, групно или 
фронтално решавање проблема. Други облик (практично стваралаштво) се практикује у 
лабораторијама, практичним пословима, у производњи, а трећи (уметничко стваралаштво) на 
часовима и ванчасовним занимањима.  

Проблемска настава је ефикасна ако обезбеђује: а) повећање обима знања, умења и навика ученика; 
б) продубљивање и учвршћивање знања и нови ниво обучености; в) виши ниво сазнајних потреба 
ученика; висок ниво формиране сазнајне самосталности и стваралачких способности. 

Индивидуализована настава 

Унутрашња диференцијација се битно разликује од спољашње. Она подразумева структурирање 
садржаја, захтева, и задатака који се заснивају на поштовању различитих способности, претходних 
знања и других својстава ученика интегрисаних у заједничке групе. Одељења, дакле, нису хомогена 
него их чине ученици који се разликују по способностима и другим одликама. Унутрашњом 
диференцијацијом задатака остварују се захтеви индивидуализоване наставе. 

Индивидуализација применом програмиране наставе. Индивидуализација наставе кроз групни рад.  

Коришћење различитих извора знања. Учење путем откривања.Егземпларна настава. Хеуристичка 
настава. Интегративна, интерактивна настава у мањој групи. Искуствена настава. Стваралачко 
моделовање идеа лних образовних садржаја.  

Стваралачка синтеза образовних садржаја.  

Циљ је да се образовни садржај представи целовито као стваралачки трансформисан. Овај приступ је 
посебно погодан у тзв. уметничким предметима.  

Могућ је, на пример, следећи редослед на часу ликовне културе :  

а) демонстрација слајдова и слика који приказују културу народа различитих епоха;  

б) демонстрација предмета материјалне културе;  

в) ученици уметнички приказују предмете материјалне културе из било које историјске епохе;  

г) креативни рад ученика – ученици креирају властиту композицију од различитих предмета 
материјалне културе. 

Употребом савремених дидактичких наставних средстава: дидактичка кутија, ИКТ у настави, 
интернет, дигитални уџбеници, ПП презентације, дигитални фотоапарат, Програми за 
дигитални филм и анимацију: Windows Movie Maker , образовни веб портали- Зелена 
учионица, зврк,веб алатке, портфолио ученика, одељењски портфолио, математички 
полигон,итд. 
Формативно и сумативно оцењивање, бележење, праћење и извештавање о напретку 
ученика,итд. 
  
Етапе и примери пројектне наставе  
Фазе наставне активности  
Активност наставника Активност ученика  
  
1. Избор и разрада пројектног задатка  
1.4. Избор теме Наставник, заједно са ученицима, предлаже теме Ученици расправљају и, 
заједно са наставником, бирају тему  
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1.2. Разлагање теме на подтеме Наставник предлаже подтеме и предлаже ученицима да 
бирају. Наставник и ученици воде расправу о подтемама Сваки ученик бира подтему или 
предлаже нову. Ученици расправљају и предлажу варијанте подтема.  
1.3. Формирање стваралачких група Наставник обавља организациони део и формира групе 
по изабраним подтемама Ученици међу собом деле улоге ради успешније реализације 
добијеног (изабраног) задатка 
 1.4. Припрема материјала за истраживачки рад: формулисање питања, задаци за екипе, 
избор извора Ако је пројекат обимнији, наставник унапред разрађује задатке, питање за 
истраживачки рад и литературу Ученици прихватају обавезе у изради задатка. Одговоре на 
постављена питања  могу давати екипе кроз расправу  
1.5. Одређивање облика презентације резултата пројектне активности                                                                                                                                              
Наставник учествује у расправи Ученици у групама, затим у одељењу расправљају о облицима 
за презентовање резултата истраживачке активности: видеофилм, албум, извештај, табеларни 
прегледи,филм и сл. 
  
Фазе наставне активности  
Активност наставника Активност ученика  
2. Разрада пројекта Наставник усмерава рад ученика и подстиче њихову активност  
Ученици истражују према унапред утврђеним питањима  
3. Сређивање резултата  
Наставник упућује ученике како да среде резултате  
Ученици прво у групама, а затим у одељењу сређују резултате према прихваћеним правилима  
4. Презентација Наставник организује стручну процену (позива стручњаке, родитеље или 
најбоље ученике) да процене рад о коме су ученици поднели извештај Ученици извештавају о 
резултатима свога рада 
 5. Рефлексија Наставник оцењује педагошки ефекат свога рада Ученици оцењују читав 
процес и своју улогу и допринос њему  
  
Пројектна настава омогућује ученицима да прошире и обогате своја искуства, да овладају 
стилом учења који им највише одговара и да се осамостаљују. Реализација задатака, бар што 
се тиче израчунавања, табелисања, графичког приказивања знатно је олакшана ако се у раду 
користи савремена информациона технологија.  
  
У складу са екстерним вредновањем, постојећом законском регулативом као и 
постигнућима ученика и програмским захтевима, наставник ће у раду настојати да и кроз 
области :Настава и учење и Подршке ученицима створи уз постојеће ресурсе и 
индивидуалне карактеристике сваког ученика, оптималне услове за развој сваког ученика и 
подигне ниво квалитета рада установе на виши ниво.  
  
У складу са Правилником о стандардима квакитета рада установе као и екстерним 
вредновањем и самовредновањем, унапређивање квалитета рада установе је усмерено и 
на области: 
 
ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима. 

4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима у учењу. 

4.1.2. Школа предузима разноврсне мере за пружање васпитне подршке ученицима. 

4.1.3. На основу анализе успеха и владања предузимају се мере подршке ученицима. 
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4.1.4. У пружању подршке ученицима школа укључује породицу односно законске заступнике. 

4.1.5. У пружању подршке ученицима школа предузима различите активности у сарадњи са 
релевантним институцијама и појединцима. 

4.1.6. Школа пружа подршку ученицима при преласку из једног у други циклус образовања. 

Начин остваривања/носиоци активности:одељењски старешина,предметни наставници 

- Одељењски старешина пружа подршку свим ученицима у учењу предузимајући разноврсне 
мере прилагођавања наставног садржаја, исхода, међупредметну повезаност, праћење рада 
и напредовања, у складу са индивидуалним карактеристикама сваког ученика 

- Одељењски старешина предузима разноврсне мере за пружање васпитне подршке 
ученицима, стварајући услове за правилан лични,социјални развој сваке индивидуе,указујући 
на правила понашања у одељењу,школи и вапитне мере у образовно-васпитном систему 

- Одељењски старешина предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима у 
учењу кроз разноврсне облике наставе и учења, методе, облике и средства рада у наставним 
и ваннаставним активностима креирајући позитивну климу у одељењу; води педагошку 
евиденцију и сарађује са стручним сарадником и ако је то неопходно и другим релевантним 
институцијама и појединцима 

- Прилагођавање при преласку ученика из једног у други циклус, школа обезбеђује кроз 
програм предметне наставе у 4.рзреду, заједничким манифестацијама и активностима како у 
школи тако и изван ње. 

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

4.2.1. У школи се организују програми/активности за развијање социјалних вештина 
(конструктивно решавање проблема, ненасилна комуникација…). 

4.2.2 На основу праћења укључености ученика у ваннаставне активности и интересовања 
ученика, школа утврђује понуду ваннаставних активности. 

4.2.3. У школи се промовишу здрави стилови живота, права детета, заштита човекове околине 
и одрживи развој. 

4.2.4. Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстиче се професионални развој 
ученика, односно каријерно вођење и саветовање. 

Начин остваривања/носиоци активности:одељењски старешина,предметни наставници 

- Ученици се едукују за развијање социјалних вештина, здраве стилове живота, права детета, као и 
заштите човекове околине  кроз многобројне програме и активности предвиђене Школским 
програмом, кроз Час одељењског старешине, стручних сарадника и других релевантних 
институција.                     
-укљученост ученика у слободне/ваннаставне активности 
- повећати учешће ученика на такмичењима, конкурсима, смотрама 

4.3. У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и ученицима са 
изузетним способностима. 

4.3.1. Школа ствара услове за упис ученика из осетљивих група. 

4.3.2. Школа предузима мере за редовно похађање наставе ученика из осетљивих група. 
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4.3.3. У школи се примењује индивидуализовани приступ/индивидуални образовни планови 
за ученике из осетљивих група и ученике са изузетним способностима. 

4.3.4. У школи се организују компензаторни програми/активности за подршку учењу за 
ученике из осетљивих група. 

4.3.5. Школа има успостављене механизме за идентификацију ученика са изузетним 
способностима и ствара услове за њихово напредовање (акцелерација; обогаћивање 
програма). 

4.3.6. Школа сарађује са релевантним институцијама и појединцима у подршци ученицима из 
осетљивих група и ученицима са изузетним способностима. 

Начин остваривања/носиоци активности:одељењски старешина,предметни наставници 

-Континуирано праћење похађања наставе ученика из осетљивих група и обавештавање Центра за 
социјални рад из Ковина, односно локалну самоуправу Ковин 
- Организовање хуманитарних акција: Друг другу, прикупљање помоћи у одећи и обући 
- Укључити Црвени крст Ковин у активности школе 
- Укључити ромска удружења из Ковина у активности школе  
- користити наставника ромског језика у школи на неговању културног идентитета ромске популације  

- На часовима  за припремљене садржаје тражити повратну информацију за све ученике а посебно за 
ученике са потешкоћама и пратити њихово остваривање  и на крају сваког часа вршити евалуацију 
 часа и евидентирати у педагошкој евиденцији 
- диференцирани задаци по образовним стандардима, али и по очекиваним ефектима по ИОП-у,                                              
- учешће родитеља ученика у активностима школе и њихово посећивање наставе кроз дане Отворених 
врата 
- Наставник при планирању свог рада у одељењу усклађуjе своj план са индивидуалним образовним 
планом ученика 
- За ученике са изузетним способностима постојећи наставни садржаји се обогаћују као и начин рада у 
складу са индивидуалним образовним потребама учениаи по потреби се укључују и друге институције  
 
 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 2: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу.  

2.1.1. Ученику су јасни циљеви часа/исходи учења и зашто то што је планирано треба да 
научи. 

2.1.2. Ученик разуме објашњења, упутства и кључне појмовe. 

2.1.3. Наставник успешно структурира и повезује делове часа користећи различите методе 
(облике рада, технике, поступке…), односно спроводи обуку у оквиру занимања/профила у 
складу са специфичним захтевима радног процеса.  

2.1.4. Наставник поступно поставља питања/задатке/захтеве различитог нивоа сложености. 

2.1.5. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења 
(користи питања, идеје, коментаре ученика, подстиче вршњачко учење). 

2.1.6. Наставник функционално користи постојећа наставна средства и ученицима доступне 
изворе знања. 

Начин остваривања/носиоци активности:одељењски старешина,предметни наставници 
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-Да користе различите приступе решавања  проблема 

-Да повезују градиво са претходно наученим 

-Да повезују градиво са животом 

-Да повезују садржаје из различитих области 

-Да поствљају себи циљеве у учењу 

ТЕХНИКЕ: Примена различитих интерактивних образовних техника.Приликом давања задатака 
подједнако је важно укључивање интерактивних образовних метода.У циљу повећања 
интерактивности наставе,  коришћење информационо комуникационих технологија, Читањем и 
писањем до критичког мишљења 

2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика. 

2.2.1. Наставник прилагођава захтеве могућностима сваког ученика. 

2.2.2. Наставник прилагођава начин рада и наставни материјал индивидуалним 
карактеристикама сваког ученика. 

2.2.3. Наставник посвећује време и пажњу сваком ученику у складу са његовим образовним и 
васпитним потребама. 

2.2.4. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а и 
плана индивидуализације. 

2.2.5. Ученици којима је потребна додатна подршка учествују у заједничким активностима 
којима се подстиче њихов напредак и интеракција са другим ученицима. 

2.2.6. Наставник прилагођава темпо рада различитим образовним и васпитним потребама 
ученика. 

Начин остваривања/носиоци активности:одељењски старешина,предметни наставници 

-Прилагођава захтеве могућностима ученика 

-Прилагођава темпо рада потребама ученика 

-прилагођава наставни материјал индивидуалним карактеристикама ученика 

-примењује специфичне задатке/ активности /материјале на основу ИОП-а за ученике 

-Да користе различите приступе решавања  проблема 

-Да повезују градиво са претходно наученим 

-Да повезују градиво са животом 

-Да повезују садржаје из различитих области 

-Да поствљају себи циљеве у учењу 

Индивидуални приступ ученику.Облици индивидуализације, индивидуализација помоћу наставних 
листића;-рад са задацима  на различитом нивоу тежине; елементи индивидуализације у учењу 
помоћу компјутера;  допунска настава  са слабим ученицима,индивидуална наставникова инструкција, 
домаћи задаци диференцираног типа. 
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ОБЛИК РАДА: индивидуални, фронтални, у пару, групни, диференцирани, индивидуализовани , 
програмирано и полупрограмирано учење  

МЕТОДЕ РАДА: монолошка, дијалошка,писаних радова, разговор, интерактивна, кооперативна, 
демонстративна дискусија, рад на тексту, цртање, вербална, учење путем откривања,учење путем 
решавања проблема,показивања, практичног рада,амбијентална настава, мапа умова ритмичко-
музички, телесно-кинестетички 

НАСТАВНА СРЕДСТВА:словарица ( разредна и индивидуална), моја азбука, текстови, радни листићи, 
интернет, ППТ преезнтације, књиге, часописи, енциклопедије)  

ТЕХНИКЕ: Примена различитих интерактивних образовних техника.Приликом давања задатака 
подједнако је важно укључивање интерактивних образовних метода.У циљу повећања 
интерактивности наставе,  коришћење информационо комуникационих технологија, Читањем и 
писањем до критичког мишљења 

2.3. Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и компетенције на часу. 

2.3.1. Активности/радови ученика показују да су разумели предмет учења на часу, умеју да 
примене научено и образложе како су дошли до решења. 

2.3.2. Ученик повезује предмет учења са претходно наученим у различитим областима, 
професионалном праксом и свакодневним животом. 

2.3.3. Ученик прикупља, критички процењује и анализира идеје, одговоре и решења. 

2.3.4. Ученик излаже своје идеје и износи оригинална и креативна решења. 

2.3.5. Ученик примењује повратну информацију да реши задатак/унапреди учење. 

2.3.6. Ученик планира, реализује и вреднује пројекат у настави самостално или уз помоћ 
наставника. 

Начин остваривања/носиоци активности:одељењски старешина,предметни наставници 

-Заинтересовани су за рад на часу 

-Активно учествују у раду 

-Њихове активности показују да су разумели предмет учења 

-Користе доступне изворе знања 

-Користе повратну информацију да унапреде учење 

-Процењују тачност одговора 

-Умеју да образложе како су дошли до решења 

-Прилагођава захтеве могућностима ученика 

-Прилагођава темпо рада потребама ученика 

-прилагођава наставни материјал индивидуалним карактеристикама ученика 

-примењује специфичне задатке/ активности /материјале на основу ИОП-а за ученике 

Рад на часу, учење ученике да разликују битно од небитног и подстицати их на активно стицање знања 
путем открића и решавања проблема.Упућивање и подстицање ученика да користе додатне 
материјале (енциклопедије,часописе, књиге, интернет,ТВ). Ученици на часу резимирају 
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научено,примењивање различитих наставних облика, метода, техника. Индивидуални приступ 
ученику.Облици индивидуализације, индивидуализација помоћу наставних листића;-рад са задацима  
на различитом нивоу тежине; елементи индивидуализације у учењу помоћу компјутера;  допунска 
настава  са слабим ученицима,индивидуална наставникова инструкција, домаћи задаци 
диференцираног типа. 

ОБЛИК РАДА: индивидуални, фронтални, у пару, групни, диференцирани, индивидуализовани , 
програмирано и полупрограмирано учење  

МЕТОДЕ РАДА: монолошка, дијалошка,писаних радова, разговор, интерактивна, кооперативна, 
демонстративна дискусија, рад на тексту, цртање, вербална, учење путем откривања,учење путем 
решавања проблема,показивања, практичног рада, ритмичко-музички, телесно-кинестетички 
мапа умова 

НАСТАВНА СРЕДСТВА:словарица ( разредна и индивидуална), моја азбука, текстови, радни листићи, 
интернет, ППТ преезнтације, књиге, часописи, енциклопедије,), рачунаљка, текстови, радни листићи, 
интернет, ППТ преезнтације, колаж папир, лењир), математички полигон 

2.4. Поступци вредновања су у функцији даљег учења. 

2.4.1. Наставник формативно и сумативно оцењује у складу са прописима, укључујући и 
оцењивање оног што су ученици приказали током рада на пракси* (пракса ученика у средњој 
стручној школи). 

2.4.2. Ученику су јасни критеријуми вредновања. 

2.4.3. Наставник даје потпуну и разумљиву повратну информацију ученицима о њиховом 
раду, укључујући и јасне препоруке о наредним корацима. 

2.4.4. Ученик поставља себи циљеве у учењу. 

2.4.5. Ученик уме критички да процени свој напредак и напредак осталих ученика. 

Начин остваривања/носиоци активности:одељењски старешина,предметни наставници 

-оцењује у складу са Правилником о оцењивању ученика 

-прилагођава захтеве могућностима ученика 

-похваљује напредак ученика 

-даје потпуну и разумљиву повратну информацију ученицима  

-учи ученике како да процењују свој напредак 

-Заинтересовани су за рад на часу 

-Активно учествују у раду 

-Њихове активности показују да су разумели предмет учења 

-Користе доступне изворе знања 

-Користе повратну информацију да унапреде учење 

-Процењују тачност одговора 

-Умеју да образложе како су дошли до решења 
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На почетку школске године иницијално тестирање.Вредновање сваког ученик појединачно што значи 
на крају часа петоминутна провера,на крају наставне теме контролни задатак. Често давање повратне 
информације ученицима о њиховом квалитету рада, о њиховој успешности, стварање подстицајне 
атмосфере.То значи да у комуникацији преовлађују позитивне поруке којима се ученици мотивишу за 
учење. Редовно извештавање о постигнућима путем родитељских састанака на крају квартала, 
полугодишта, школске године. Омогућавање ученицима да учествују у процесу 
самооцењивања.Вршњачко вредновање.Наставни садржаји се тематски планирају,колико је то могуће 
и међусобно повезују. 

Рад на часу, учење ученике да разликују битно од небитног и подстицати их на активно стицање знања 
путем открића и решавања проблема.Упућивање и подстицање ученика да користе додатне 
материјале (енциклопедије,часописе, књиге, интернет,ТВ). Ученици на часу резимирају 
научено,примењивање различитих наставних облика, метода, техника. 

ОБЛИК РАДА: индивидуални, фронтални, у пару, групни, диференцирани, индивидуализовани , 
програмирано и полупрограмирано учење  

МЕТОДЕ РАДА: монолошка, дијалошка,писаних радова, разговор, интерактивна, кооперативна, 
демонстративна дискусија, рад на тексту, цртање, вербална, учење путем откривања,учење путем 
решавања проблема,показивања, практичног рада, телесно-кинестетички мапа умова 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: рачунаљка, текстови, радни листићи, интернет, ППТ преезнтације, колаж папир, 
лењир)  

2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан. 

2.5.1. Наставник/инструктор практичне наставе и ученици се међусобно уважавају, 
наставник/инструктор практичне наставе подстиче ученике на међусобно уважавање и на 
конструктиван начин успоставља и одржава дисциплину у складу са договореним правилима. 

2.5.2. Наставник користи разноврсне поступке за мотивисање ученика уважавајући њихове 
различитости и претходна постигнућа. 

2.5.3. Наставник подстиче интелектуалну радозналост и слободно изношење мишљења. 

2.5.4. Ученик има могућност избора у вези са начином обраде теме, обликом рада или 
материјала. 

2.5.5. Наставник показује поверење у могућности ученика и има позитивна очекивања у 
погледу успеха. 

Начин остваривања/носиоци активности:одељењски старешина,предметни наставници 

-структуира и повезује делове часа 

-Користи време на часу 

-успоставља и одржава дисциплину  

-користи постојећа наставна средства 

-усмерава интеракцију међу ученицима у функцији учења 

-проверава да ли су постигнути циљеви часа 

-показује поштовање према ученицима 

-испољаваемпатију према ученицима 
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-адекватно реагује на међусобно неуважавање ученика  

-користи различите поступке за мотивисање ученика 

-даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују 

Информације, упутства и питања наставника су добро осмишљена, прецизно формулиса на и не 
двосмислена.Руковођење планираним циљевима и задацима.Да су наставне методе и облици рада 
усклађени са циљевима часа, наставним садржајима,узрасно-развојним карактеристикама ученика. 
Ученици се охрабрују да слободно износе своја мишљења и запажања. Подстиче се солидарност и 
одговорност у групном раду као и то да ученици заједнички траже нова решења задатака. Подстицање 
ученика да примене научено у свакодневном животу подршку ученицима да самостално решавају 
диференциране задатке. Наставник показује поштовање према ученицима.Испољава емпатију према 
ученицима,коришћење  различитих  поступака за мотивисање ученика.Презентовање градива на 
занимљив начин,градиво објашњавати и више пута, подстицати ученике да постављају питања и 
износе властито мишљење. Наставник  даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују и 
коментаришу у вези са предметом учења на часу.Захтеви примерени способностима 
ученика.коришћење материјала који привлаче пажњу и повећавају радозналост ученика.Јасно 
дефинисање задатака који се постављају ученицима.Ученике похвалити, коментарисати оцену, 
указујемо на грешке које би требало исправити и подстичемо их на самопроцену свог рада.Сталним 
подстицањем ученика и начином рада наставника мотивишемо ученике на учење. 

ОБЛИК РАДА: индивидуални, фронтални, у пару, групни, диференцирани, индивидуализовани , 
програмирано и полупрограмирано учење  

МЕТОДЕ РАДА: монолошка, дијалошка,писаних радова, разговор, интерактивна, кооперативна, 
демонстративна дискусија, рад на тексту, цртање, вербална, учење путем откривања,учење путем 
решавања проблема, показивања, практичног рада. 

Иновативне методе оцењивања :вршњачко вредновање, Петоминутне провере на крају часа, 
самопроцена, Ученички радови: плакат, карта, и др. 

Иновативне методе наставе: -интерактивна,Тимска ,амбијентална,Пројектна 
настава,полупрограмирана 

Иновативне методе учења: -кооперативна,интерактивна метода различитих нивоа ,интерактивно 
учење  у пару, интерактивно учење у проблемској настави, дискусија у малим групама, интерактивно 
учење у компјутерској настави ,читањем и писањем до критичког мишљења 

НАСТАВНА СРЕДСТВА:словарица ( разредна и индивидуална), моја азбука, текстови, радни листићи, 
интернет, ППТ преезнтације, књиге, часописи, енциклопедије,) рачунаљка, текстови, радни листићи, 
интернет, ППТ презентације, колаж папир, лењир), математички полигон,и др. 

6.2  ГЛОБАЛНИ  ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ПРОЈЕКТНА НАСТАВА 

Разред и одељење: ПРВИ разред, шк.2019/20.година 
Годишњи план пројектне наставе 

Месец Број часова Понуђене теме Број часова по теми 

Септембар 4 Друг другу 2 

Лопта, лопта, лоптица 2 

Свако има облик свој 4 

Исти, а различити 2 
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Шта је највеће 2 

Октобар 5 Лепо понашање 3 

Чаробни кутак школског дворишта 2 

Од сликовнице до енциклопедије 5 

Мој портфолио 2 

Новембар 4  Сваке среде друго се воће једе 2 

Шта у кући вреба, увек знати треба 2 

Или грми ил се земља тресе 4 

Правимо здрава јела 4 

Испеци, па поједи 2 

Децембар 4 Игре без граница 2 

Школица – причалица 2 

1000 зашто једно зато 4 

Распевана учионица 2 

Јануар 3  Радионица за аутомобиле 3 

Столетни храст прича причу 3 

Није-него 3 

Теретана за децу 3 

Фебруар 2 Она је око нас 2 

Прича једног ормара 2 

Светло које се никад не гаси 2 

Чаробна ветрењача 2 

Март 5 Цветан, принц пролећа 2 

Еколошка патрола 4 

Кампања „Заштитимо природу“ 3 

Учионица Сваштарка 2 

Април 3 Дан шарених јаја 2 

„Лична карта“ животиња 4 

Добро дрво 1 
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Лет у излет 4 

Мај 4 Цветна учионица 2 

У свету дечијих инструмената 2 

Штедим – више вредим 2 

Зрно по зрно погача 4 

Јун 3 Квизоманија 3 

Закукуљено замумуљено 2 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ИЗ  ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ У 2.РАЗРЕДУ ШК.2019/20.ГОД.  

– 36 часова годишње 1 час недељно  

Циљ пројекта: оспособљавање ученика да користе једноставне информације и одабрана 

ликовна дела као подстицај за стваралачки рад; 

Назив пројекта: Мој јунак 
Врста пројекта: полуструктурирани тип проjекта 

Oперационализовани исходи који се остварују током реализације:                                                                                                                                                                                             

Српски језик: користи различите облике усменог и писменог изражавања; учествује у 

разговору и пажљиво слуша саговорника.                                                                                                                                              

Свет око нас: Зна да наведе делове тела човека и разуме улогу сваког дела тела у 

функционисању организма и раду људских чула; Препознаје и повезује сличности и разлике 

између предмета и материјала од којих су направљени; Прави разлику између потреба и 

жеља. Примењује правила лепог понашања и односа према другима. У стању је да примени 

стечена знања у свакодневном животу. 

Ликовна култура:  користи материјал и прибор на безбедан и одговоран начин;  изрази, 

одабраним материјалом и техникама своје емоције, машту, сећања и замисли; повезује 

уметничко занимање и одговарајуће продукте; упоређује свој и туђ естетски доживљај 

простора, дизајна и уметничких дела; 

Музичка култура: учествује у школским приредбама и манифестацијама; осмисли покрете уз 

музику; 

 Физичко и здравствено васпитање: комбинује усвојене моторичке вештине у игри и 
свакодневном животу;                                                                                                                                 
Информационе технологије: правилно укључује и искључује рачунар, црта у програму за 
цртање,зна да пронађе одговарајући садржај на интернету,  

Продукти пројекта: цртежи настали употребом рачунарског програма за цртање.цртежи 
омиљеног јунака из цртаног филма, израда лутке,израда драмског текста, сцене, луткарска 
представа, изложба лутки. 

Дужина трајања пројекта: септембар – мај. 
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Презентација пројекта: Изложба ученичких радова, луткарска представа- родитељима, 
наставницима и другим ученицима. 
Активности ученика: правилно користе рачунар, цртају на рачунару, листу из блока омиљеног 
јунака из цртаног филма; излажу своје утиске; гледају одабране цтране филмове,креирају 
поставку изложбених радова, презентују своје радове. 
Активности наставника: организује и планира пројектне активности, сарадњу са 
родитељима,експертима;дели задужења групама ученика (две групе), позива експерте, прати 
рад ученика, креира поставку ученика, помаже ученицима у раду, осмишљава заједно са 
ученицима луткарску представу, промовише реализацију пројекта на већу, родитељском 
састанку, присуствује презентацији пројекта;  
  
Ток реализације пројекта: Пројекат ће се реализовати у школи. 

Ресурси: изложбени пано за поставку изложбе у ходнику школе, тканине за подлогу, А4 
папир, рачунари, дигитални фотоапарат, сцена за извођење луткарске представе, разноврсни 
материјали за израду лутке. 

Инструмент за вредновање групног рада: Групни рад ученика одвија се након играња 
представе и на часу рефлексије. 
Процена ученичког ангажовања: 

1.  Ученици су преузимали одговорност за сопствени рад тако што су: 
Доносили одлуке о сопственом учењу 
Објаснили наставнику и другима шта су и како урадили 

2. Ученици су се у групама сараднички понашали: 
Ученици су радили заједно на решавању задатака 
Разговарали су са другима о својим идејама 
Пружали су помоћ и охрабрење 
Препознали су сопствене могућности, али и могућности других 

3. Пројектни задаци су били изазовни и интегративни? 
Задаци су били комплексни, захтевали су константне количине времена за рад током 
дана/недеље 
Приликом рада ученици су морали да укључе размишљање и примену социјалних вештина 

4. Учествовање ученика у групном раду: 
Сви чланови групе учествују у презентацији 
Поштују правила рада у групи 
Ученици једни друге подучавају 
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Пројектне активности 

м
ес

е
ц

 Активности  Међупредметне компетенције Продукти  Праћење 
остваривањ
а  исхода 

С
еп

те
м

б
ар

/д
е

ц
ем

б
ар

 -Избор и разрада 
пројектног задатка -
1 час 
- Упознавање 
родитеља са  
пројектном 
наставом 
МАПА ПРОЈЕКТА са 
пројектним 
задацима-1 час 
-Разлагање теме на 
подтеме :Рад на 
рачунару- 6 часова, 
 
-Израда 
компјутерског 
цртежа,штампање 
цртежа за ученички 
портфолио-1 час 
- Позориште сенки--
1 час 
- Експерти 
(наставница ликовне 
културе)-Израда 
лутке -5 часа 
 

1) компетенција за учење; 

2) одговорно учешће у 

демократском друштву; 

3) естетичка компетенција; 

4) комуникација; 

5) одговоран однос према 

околини; 

6) одговоран однос према 

здрављу; 

7) предузимљивост и 

оријентација ка предузетништву; 

8) рад са подацима и 

информацијама; 

9) решавање проблема; 

10) сарадња; 

11) дигитална компетенција. 

Мапа 
пројекта, 
ученички 
компјутерск
и цртежи,  
Лутке за 
позориште 
сенки, 
анализа 
особина 
омиљеног 
јунака из 
цртаног 
филма, лутка 
за извођење 
луткарске 
представе 

Поштују 
правила 
рада у 
групи,тиму; 
Изношење 
свога 
мишљења, 
идеја; 
Компјутерск
и цртеж; 
лутке 
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ја
н

уа
р

 /
м

ар
т - осмишљавање 

луткарске представе 
и увежбавање 
 
Експерти(наставница 
српског језика)-8 
часова 
- израда сцене-3 

часа 

 

1) компетенција за учење; 

2) одговорно учешће у 

демократском друштву; 

3) естетичка компетенција; 

4) комуникација; 

5) одговоран однос према 

околини; 

6) одговоран однос према 

здрављу; 

7) предузимљивост и 

оријентација ка предузетништву; 

8) рад са подацима и 

информацијама; 

9) решавање проблема; 

10) сарадња; 

Сценарио за 
извођење 
луткарске 
представе;  
Луткрска 
представа, 
сцена 

Учешће у 
изради 
сценариа; 
поштују 
правила 
рада у 
групи,тиму; 

ап
р

и
л

/ 
М

ај
/ј

ун
  --припреме за 

презентацију 
пројекта- 3 часа 
-Презентација 
пројекта: играње 
луткарске представе 
– родитељима и 
наставницима- 3 
часа 
играње луткарске 
представе – 
ученицима- 2 часа 
поставка изложбе  
лутака- 1 час 
-Рефлексија 
- 1 час 
 Процена ученичког 
ангажовања 

1) компетенција за учење; 

2) одговорно учешће у 

демократском друштву; 

3) естетичка компетенција; 

4) комуникација; 

5) одговоран однос према 

околини; 

6) одговоран однос према 

здрављу; 

7) предузимљивост и 

оријентација ка предузетништву; 

8) рад са подацима и 

информацијама; 

9) решавање проблема; 

10) сарадња 

 Плакат, 
позивнице, 
евалуациони 
листови, 
изложба 

 Евалуацион
и листићи, 
рефлексија 
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Вредновање и самовредновање: Одабрани инструмент за праћење и оцењивање групног 
рада омогућава вредновање сваког ученика у раду у складу са оствареним међупредметним 
компетенцијама које су се развијале током рада на пројекту.Такође, инструмент омогућава да 
се рад сваког појединачног ученика у наредном периоду унапреди. 
Кроз проjектну наставу треба започети са развиjањем основа дигиталне писмености. На овом 
узрасту, употреба ИКТ-а треба да буде сведена на употребу наjjедноставниjих алата и 
упознавање са коришћењем интернета. На краjу 2. разреда ученик би требао да буде у стању 
да: – правилно укључи рачунар, покрене програм за цртање, користи одговараjуће алатке 
овог програма, сачува своj цртеж и искључи рачунар. – користи интернет за учење и 
проналажење информациjа уз помоћ наставника – правилно седи при раду за рачунаром – 
зна да наведе могуће последице на здравље услед неправилног коришћења дигиталних 
уређаjа Један од важних исхода реализациjе проjекта jесте оспособљавање ученика да 
добиjене продукте учине видљивим и представе их другима. Родитељи треба да буду 
упознати са сврхом проjектне наставе и њеним наjважниjим исходима. Они треба да подрже 
самосталне активности своjе деце, или њихов заjеднички рад са другом децом, као и да 
разумеjу зашто jе важно да не преузимаjу њихове задатке у жељи да имаjу боље продукте.  

 

 

6.3  ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ И ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАН 

 
Индивидуализација наставе се односи на индивидуализацију: брзине и темпа савлађивања садржаја, 
обима садржаја, материјала, начина усвајања садржаја, метода, задатака наставе и др. 
1) Индивидуализација наставних садржаја: 
а) ученик бира одређене теме међу понуђеним из наставних садржаја појединих наставних предмета, 
сагласно својим интересовањима 
б) ученик понавља и вежба у складу са својим способностима (број понављања и вежбања може 
варирати у квалитету, по тежини и (или)у квантитету, по броју); 
2) Индивидуализација времена (брзина и темпо рада) 
3) Индивидуализација наставних секвенци могућност избора и реорганизације наставних секвенци 
према претходном индивидуаном искуству ученика, његовиом укупном когнитивном, емотивном, 
конативном и мтивационом стрктуром; 
4) Индивидуализација персоналне пажње, која подразумева различиту комуникацију између 
наставника и појединог ученика, специфичне, индивидуално обојене и диференциране повратне 
информације и охрабрења за сваког ученика; 
5) Индивидуализација ученичких и наставничких активности у процесу наставе: могућност избора и 
коришћења различитих активности учења од стране ученика и активности поучавања од стране 
наставника како би се што квалитетније и ефикасније досегли заједнички постављени циљеви и 
задаци.  
Овакав модел наставе, дакле, омогућава већи степен диференцијације међу ученицима онога што уче, 
како уче и који материјал користе у складу са својим могућностима, способностима и 
интересовањима. Управо због тог већег степена диференцијације даје приоритет индивидуализованој 
настави. 
Модел индивидуализоване наставе је теоријски, апстрактан модел. Међутим, општи, реални модел 
индивидуализоване наставе обухвата проблемску наставу, хеуристичку, егземпларну, програмирану 
наставу, затим наставу путем открића, менторску и аутодидактичку наставу.   
Облици примене индивидуализације у настави : 
а) Наставни листић 
б) Програмирана настава 
ц) Учење помоћу машина за учење и рачунара 
д) Индивидуализација у слободним и факултативним активностима 
е) Елементи индивидуализације у оквиру допунске и додатне наставе 
ф) Елементи индивидуализације у оквиру групне наставе  
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Индивидуализација наставе се спроводи за ученике на основу мишљења Тима за пружање додатне 
подршке ученицима као и у случају несагласности родитеља за спровођење ИОП-а. И обавезно за 
ученике који су преведени и понављали разред. За реализацију индивидуалне наставе извршиће се  
прилагођавање метода, обилка и средстава рада без измене образовних стандарда. 
 
У складу са чланом 77. Закона о основама система образовања и васпитања, према указаној потреби 
са ученицима којима је потребна додатна подршка (образовна, здравствена, социјална) реализоваће 
се и Индивидулни образовни план који може бити са прилагођавањем образовних стандарда ИОП1 
или са измењеним програмом ИОП2 у зависности од индивидуалних карактеристика ученика, 
процене стручног тима у Школи и по прибављеном мишљењу Интерресорне комисије. 

 
Индивидуални образовни план се припрема за ученике коjима jе услед социjалне ускраћености, 

сметњи у развоjу, инвалидитета, касниjег укључивања у школовање, недовољног познавања jезика 

и других разлога потребна додатна образовна подршка.  

Циљ индивидуалног образовног плана jесте постизање оптималног укључивања таквих ученика у 

редован образовно-васпитни рад и њихово осамостаљивање у вршњачком колективу.  

Индивидуални образовни план за ученике са изузетним способностима За ученике са изузетним 

способностима припрема се индивидуални образовни план, програм и начин рада коjим се утврђуjе 

обогаћен начин образовања и васпитања коjи садржи: 

 1) дневни распоред активности часова наставе у одељењу;                                                                                             

2) дневни распоред рада са лицем коjе пружа додатну подршку и учесталост те подршке;                                       

3) циљеве образовно-васпитног рада;                                                                                                                                       

4) посебне стандарде постигнућа и прилагођене стандарде за поjедине или све предмете са 

образложењем за одступање;                                                                                                                                                       

5) програм по предметима, прецизирано коjи садржаjи се обрађуjу у одељењу, а коjи у раду са 

додатном подршком;                                                                                                                                                                    

6) индивидуализован начин рада За сваког ученика поjединачно, према његовим специфичним 

потребама и могућностима, припрема се прилагођен начин образовања коjи обухвата индивидуални 

образовни план, програм и начин рада коjи садрже: 

1 )дневни распоред активности часова наставе у одељењу;                                                                                        

2) дневни распоред рада са лицем коjе пружа додатну подршку и учесталост те подршке;                                   

3) циљеве образовно-васпитног рада;                                                                                                                                        

4) посебне стандарде постигнућа и прилагођене стандарде за поjедине или све предмете са 

образложењем за одступање;                                                                                                                                                      

5) програм по предметима, у коме jе прецизирано коjи садржаjи се обрађуjу у одељењу, а коjи у раду 

са додатном подршком;                                                                                                                                                                       

6) индивидуализован начин рада наставника, избор адекватних метода и техника образовно-

васпитног рада.                                                                                                                                                

Индивидуални образовни план доноси педагошки колегиjум на предлог стручног тима за инклузивно 

образовање. Тим за инклузивно образовање чине наставник разредне наставе, стручни сарадник 

школе, родитељ/старатељ, а по потреби педагошки асистент и стручњак ван школе, на предлог 

родитеља/старатеља. Родитељ/старатељ даjе сагласност за спровођење индивидуалног образовног 

плана. Наставник при планирању свог рада у одељењу усклађуjе своj план са индивидуалним 

образовним планом ученика. Спровођење индивидуалних образовних планова прати просветни 

саветник.  
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наставника, избор адекватних метода и техника образовно-васпитног рада.  

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА ПРОГРАМА  

Начин прилагођавања програма предмета од значаjа за националну мањину  

У настави предмета од значаjа за националну мањину (свет око нас, музичка култура и ликовна 

култура) изучаваjу се додатни садржаjи коjи се односе на историjско и уметничко наслеђе одређене 

мањине. Од наставника се очекуjе да, у оквирима дефинисаног годишњег фонда часова, обраде и 

додатне садржаjе, обезбеђуjући остваривање циљa предмета, стандарда постигнућа ученика и 

дефинисаних исхода. Да би се ово постигло веома jе важно планирати и реализовати наставу на таj 

начин да се садржаjи из културно-историjске баштине jедне мањине не посматраjу и обрађуjу 

изоловано, већ да се повезуjу и интегришу са осталим садржаjима програма користећи сваку прилику 

да се деси учење коjе ће код ученика jачати њихов осећаj припадности одређеноj националноj 

мањини. 

6.4  Програм васпитног рада 

               Васпитни рад са ученицима оствариће се путем припрема ученика за живот, оспособљавањем 

за примену стечених знања и умења и стваралачко коришћење слободног времена, кроз развијање 

интелектуалних и физичких потреба, стицањем и развијањем свести о потреби чувања здравља и 

заштите природе и човекове средине,кроз развијање хуманости, истинољубивости, патриотизма и 

других етичких својстава личности, васпитање за хумане и културне односе међу људима без обзира 

на пол, расу, веру, националност и лично уверење, кроз неговање и развијање потреба за културом и 

очубање културног наслеђа као и кроз стицање основних сазнања о лепом понашању у свим 

приликама.  

                                               ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ И САДРЖАЈИ ВАСПИТНОГ РАДА 

Прилагођавање ученика за школу и учешће у школским активностима: 
- Упознавање са школом, сусрети родитеља, наставника и ученика,... 
- Адаптација ученика на живот у школи, укључивање ученика у школске активности 
- Изграђивање свести о припадању школи и идентитету школе. 
 
Подстицање личног развоја: 
- Подстицање самопуздања, упознавање и прихватање сопствене вредности 
- Неговање и препознавање осећања, уочавање везе између осећања, потреба, мисли и акција,... 
- Упознавање својих и туђих потреба 
 
Подстицање социјалног сазнања и социјалних односа: 
- Разумевање и усклађивање својих поступака у социјалној групи 
- Развијање толеранције према разликама у мишљењима, ставовима, особинама, изгледу и 
потребама других 
- Упознавање, неговање и развијање односа са другима ( пријатељство, односи међу половима, 
сараднички однос, однос међу генерацијама, односи у породици и школи). Чиниоци који доводе до 
повезивања односа, 
- Сарадња у школи. Припремање заједничких програма за побољшање квалитета живота у школи 
 
Развијање комуникативности, сарадње и конструктивности разрешавања сукоба: 
- Развој сарадничке комуникације. Активно, пажљиво слушање другог у коуникацији и тумачење 
конструктивне критике. Изражавање својих опажања, осећања и потреба, представљање захтева без 
оптуживања и пребацивања одговорности за њих на другу особу. Конструктивно одговарање на 
критику. 
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- Познавање невербалне комуникације и њених способности 
- Динамика сукоба, стратегија и стилови, понашања у школи и конструктивно решавање сукоба 
 
Неговање способности за решавање индивидуалних проблема: 
- Прихватање личних проблема као изазова за њихово решавање и развијање 
- Изграђивање и коришћење ефикасног начина за решавање проблема 
- Стрес: извори,утицаји,стилови суочавања и механизми превазилажења, изграђивање контроле и 
социјалне подршке 
- Суочавање са неуспехом. Развијање и јачање личне контроле и истрајности. 
- Агресивно испољавање и вређање других,претње,физички обрачуни и слична понашања 
- Ризична понашања: зависности (пушења,алкохолизам,наркоманија)-превентивне активности 
 
Изграђивање моралних и других вредности: 
- Упознавање сазнајних и практичних вредности, моралних норми и вредности, неговање моралних 
односа и активности.Критички однос према вредностима израженим у мас-медијима и непосредном 
окружењу 
- Афирмација позитивних примера у неговању моралности 

ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА ВАСПИТНОГ РАДА 

 Програм васпитног рада оствариће се: 

У складу са Правилником о понашању ученика и радника школе где се ближе уређују права, 

дужности и правила понашања, са којима су упознати сви ученици на ЧОС-у и сви радници 

школе, а који је истакнут на огласној табли. 

Кроз наставу и програм наставних предмета. Сваки наставник ће кроз свој предмет путем 

програмских садржаја вршити утицај на васпитање ученика, које ће сваки наставник 

конкретизовати и прилагодити узрасним и индивидуалним могућностима ученика. 

У раду одељењских заједница и Ученичког парламента као и кроз Програм превенције насиља, 

злостављања и занемаривања. 

6.5  ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 

              Рад на професионалном информисању ученика почиње од првог разреда и континуирано се 

наставља током целог основног школовања. У току редовне наставе ученици ће се информисати о 

занимањима која су повезана садржајима појединих наставних области. 

            Од првог до четвртог разреда посебну пажњу треба обратити на занимања родитеља, рођака, 

суседа и занимања која су највише позната. У петом разреду треба обрадити занимања у 

грађевинарству, у шестом разреду занимања у металопрерађивачкој индустрији, графичкој, 

текстилној, гумарској и кожарској индустрији, у седмом разреду занимања у услужним делатностима, 

туризам и угоститељство, у осмом разреду занимања техничара. 

           Посебан допринос у упознавању ученика са наведеним занимањима пружиће наставници 

техничког образовања/технике и технологије, хемије и физике. 

          Кроз додатну наставу и слободне активности и друге друштвене активности ученицима ће се 

давати шире информације о појединим занимањима која погодују способностима ученика. 

          Кроз посете разним организацијама у оквиру наставе појединих предмета, ученици ће се 

упознати са разним занимањима. 

          Разредне старешине ће из области професионалне оријентације обрадити следеће садржаје: 
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- Стварање активног става према избору позива 

- Формирање правилног односа према раду и изграћивању радних навика 

- Упознавање са значајним факторима избора позива 

- Давање информација о суфицитарним и дефицитарним занимањима. 

           У реализацији програма рада на професионалном информисању ученика, наставници, педагог 

школе ће посебну пажњу обратити надареним ученицима, као и ученицима који имају проблема у 

психофизичком развоју. 

          Рад на професионалном информисању ученика обављаће се кроз родитељске састанке и 

индивидуалне сусрете са родитељима. На тај начин родитељима ученика ће се скренути пажња на 

потребу праћења и подстицања деце и уочавања изражених склоности и способности, интересовања, 

изграћивања правилног односа према учењу и раду уопште, информисању деце о занимањима у 

породици и ближој околини, сузбијању површних схватања и предрасуда о појединим занимањима, 

указивања на последице нереалних амбиција и слично. 

Месец 

реализације  

      Садржај активности Носиоци активности/ 

сарадници 

IX Усмеравање рада наставника на професионалном 

информисању 

Педагог 

X Праћење усмеравања рада на професионалном 

информисању 

Педагог 

III Анализа интереса и способности ученика VIII разреда на 

основу анкетирања и путем индивидуалних разговора 

Одељенски старешина, 
педагог 

IV - Посета представника средњих школа и информисање 

ученика осмог разреда о профилима путем презентација 

- Саветодавни рад и предавање за ученике VIII разреда 

Одељенски старешина, 

педагог, директор 

V Помоћ ученицима осмог разреда у избору занимања Одељенски старешина, 

педагог 

 

6.6   Програм здравствене и социјалне заштите 

1.16 Програм здравственог васпитања ученика и план превенције 
употребе дрога  

У остваривању Програма здравственог васпитања примењују се активне методе рада које 

подразумевају укључивање ученика, наставника, стручних сарадника, родитеља и представника 

друштвене заједнице. 

Рад на реализацији програма одвија се у оквиру: 
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-       редовне наставе, тј. интеграције здравствено-васпитних садржаја у програме разредне и 

предметне наставе; 

-       ваннаставних активности: спортских секција, акција за унапређење школског простора као и 

простора око школе (дворишта, спортских терена, травњака, паркова), 

-       организовање школске ужине, акција посвећених здравој исхрани, здравим стиловима живота 

итд; 

-       ваншколских активности на пошумљавању и уређивању зелених површина, сарадње са 

заједницом у организовању културних активности; 

-       и других садржаја за креативно и рекреативно коришћење слободног времена (излети, екскурзије 

и сл.). 

Овај део програма рада организује се на часовима за сваки разред од 1.-8. разреда. Активности које се 

остварују зависе од узраста, али и интересовања ученика. Програм се остварује у оквиру следећих 

тема: правилна и здрава исхрана; значај физичке активности; прва помоћ у различитим ситуацијама; 

систематски преглед као обавезан; редовна контрола зуба; правилно и редовно одржавање личне 

хигијене; заштита животне средине, самим тим и сопствено здравље; значај превенције; болести 

зависности; епидемије; АIDS; здравље и нега репродуктивних органа; илустровање постигнутог; посете 

стручног кадра часовима ( зубара, педијатра, нутриционисте, гинеколога, психолога, педагога...); 

текуће, интересантне тема.  

Поједине компоненте овог програма се реализују у сарадњи са Домом здравља у Ковину. Школа ће и 
ове године сарађивати са Заводом за јавно здравље у Панчеву и реализовати едукацију за ученике 
виших разреда. Теме које ће бити реализоване у овој шк.години на ЧОС-у (реализатори су стручњаци 
Завода за јавно здравље Панчево): 

 

- Пубертет и разлика између полова - ,,Која је разлика између дечака и девојчица? “у 5. 
разреду, 

- Пушење, болест зависности - ,,Дишимо пуним плућима!“ и алкохолизам, болест зависности - 
,,Алкохолизам је болест“ у 6. разреду, 

- Наркоманија ,,Дрога је коцкање са животом!“ у 7. разреду, 

- СИДА - ,,Шта знаш о СИДИ?“ репродуктивно здравље у 8.разреду. 

 
Од прошле шк. 2017/18. године школа је обновила сарадњу са логопедом Дома здравља у Ковину. 

Очекујемо и ове шк. године долазак логопеда у нашу школу и обављање систематског прегледа 

ученика 1. разреда тријажним артикулационим тестом, чиме се процењује говорни статус наших ђака 

првака и њихова графомоторика. Том приликом учитељица добија савете и инструкције за 

обавештавање родитеља и њихово мотивисање у пружању помоћи и довођењу деце на логопедски 

третман.   

У складу са Стручним упутством за планирање превенције употребе дрога код ученика (број предмета: 

601-00-1/2018-01/105 од 3.09.2018. године) школа у току ове школске 2018/19. године планира 

интензивирање активности посвећениј овом проблему, у циљу креирања безбедног окружења за 

ученике школе.   

Чланом 83. став 3. тачка 4) Закона о основама система образовања и васпитања прописано је да је 

,,поседовање, подстрекивање, помагање, давање другом ученику и употреба алкохола, дувана, 

наркотичког средства или психоактивне супстанце“ тежа повреда обавеза ученика и у складу са тим 
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школа је дужна да води васпитно-дисциплински поступак, планира и реализује појачан васпитни рад и 

саардњу са родитељем ученика, тј. другим законским заступником ученика у оквиру васпитно-

дисциплинског поступка. Школа ће, уколико до тога дође,  у тим случајевима иницирати и укључивање 

здравствених институција и стручњака из здравственог система (лекара, психолога...), а такође ће бити 

у обавези да информише запослене у вези са процедурама реаговања у ситуацијама сумње или 

сазнања о употреби дрога.   

У случају сумње на употребу дрога међу ученицима, школа ће организовати одељењски/ 

састанак/састанке, где ће и родитељи бити упознати са потенцијалном могућности присуства употребе 

дрога или ризичног обрасца понашања. Циљ би био повећати будност и опрез родитеља, алармирати 

их да у својим породицама разговарају са својом децом на ову тему. У току шк. године школа ће 

радити на томе да испланира и организује тематски родитељски састанак за родитеље посвећену овој 

теми, уз укључивање стручњака из одређених области ван школе (нпр. лекара, психолога, полицијских 

службеника, стручњака ЗЗЈЗ Панчево). Школа може и заинтересоване  родитеље и ученике завршног 

разреда упутити  на праћење јавних трибина са овом тематиком. 

Активности са ученицима могу се реализовати у оквиру наставних предмета (редовне и изборне 

наставе), часова одељењског старешинства, као и у склопу ваннаставних активности.  

На млађем основношколском узрасту (од 1. до 4. разреда) школа предвиђа реализацију превентивних 
активности које ће бити реализоване у оквиру предмета тамо где је то могуће: света око нас, природе и 
друштва, физичког и здравственог васпитања, српског и енглеског језика, ЧОС-а, слободних активности и 

сл. Ове превентивне активности имају за циљ развој личних и социјалних вештина (развој позитивних 
друштвених норми и ставова), развој добре атмосфере у учионици у којој се негује просоцијално 
понашање. На овом узрасту неће бити пружања информација о специфичним опојним средствима, нити 
подизања нивоа страха. У четвртом разреду предавачи ПС Ковин разговараће са ученицима о штетним 
ефектима конзумирања алкохола и дрога у оквиру програма ,,Основи безбедности деце“. Као и шк. 
2017/18. године, и ове године планирамо сарадњу са поменутим представницима МУП-а, односно ПС 
Ковин и ватрогасном службом, који у 4. и 6. разреду реализују програм ,,Основи безбедности деце“. 
Циљ програма ,,Основи безбедности деце“ је стицање нових и унапређење постојећих знања, ставова, 
вештина ради постизања безбедносне културе ученика. Министарство унутрашњих послова и 
Министарство просвете, потписали су 26. јуна 2016. године Протокол о сарадњи на овом програму.  

     Теме које ће бити реализоване и у овој шк.години су:  

- Безбедност деце у саобраћају,  

- Полиција у служби грађана,  

- Насиље као негативна појава,  

- Превенција и заштита од опојних дрога и алкохола,  

- Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа,  

- Превенција и заштита од трговине људима,  

- Заштита од пожара,  
- Заштита од техничко-технолошких опасности и природних непогода. 

У вишим разредима, на старијем основношколском узрасту, превентивне активности могу се 

реализовати у оквиру ЧОС- а и следећих предмета: физичког и здравственог васпитња, ОФА, изабраног 

спорта, биологије, хемије, српског језика, страних језика, географије, ликовне културе и сл. 

Годишњим планом ЧОС-а предвиђено је коришћење следећих материјала: Приручник са 

радионицама ,,Школа без насиља“ , Приручник са радионицама ,,Дигитално насиље-превенција и 

реаговање“. 
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Школа ће запосленог/запослене информисати о релевантном стручном усавршавању ван установе 

(трибине) којим се унапређују компетенције запослених да спроводе превентивне активности заштите 

ученика од употребе психоактивних супстанци. 

6.7  ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ 

ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА , СПОРТСКИХ  АКТИВНОСТИ  И ОБАВЕЗНИХ ФИЗИЧКИХ АКТИВНОСТИ У 

5. И 6.РАЗРЕДУ 

 

              У циљу развоја и практиковања здравог начина живота, развоја свести о важности сопственог 

здравља и безбедности, о потреби неговања и развоја физичких способности, као и превенције 

насиља, наркоманије, малолетничке деликвенције, у оквиру Програма школског спорта у току 

школске године, поред многобројних активности реализоваће се и једном у току полугодишта и 

Недеља школског спорта. Поред наведених циљева истичу се и развој свести о значају физичке 

активности и потреби бављења спортом. 

              Учесници у активностима су сви ученици школе у сарадњи са Ученичким парламентом, 

локалном сaмоуправом и другим институцијама. 

Садрж ај Циљеви  Време  носиоци АКТИВНОСТИ   

 Излет, јесењи крос Упознавање са 

животном средином; 

индикатори 

загађења;боравак у 

природи; очување 

природе и животне 

средине; 

септембар 

 

Одељењске старешине од 

1.до 4.разреда, ученици, 

школа,тим за заштиту 

животне средине; 

Спосртски дан- фудбал (м), 

рукомет(ж) 

Неговање фер-плеј 

игре; стицање знања, 

умења и вештине у 

спорт.дисциплинама; 

неговање здравих 

стилова живљења. 

септембар Одељењске старешине од 

5. до 8.разреда, ученици, 

школа;тим за спосртске 

манифестације, тим за 

заштиту животне средине; 

Спортска такмичења 

 

Неговање фер-плеј 

игре; стицање знања, 

умења и вештине у 

спорт.дисциплинама; 

неговање здравих 

стилова живљења. 

Фебруар/март Одељењске старешине од 

5. до 8.разреда, ученици, 

школа;друге школе; тим за 

спосртске манифестације, 

тим за заштиту животне 

средине;Спосртски савез 

Ковин, Општинска управа; 

 

Спортска такмичења( нижи 

разреди) 

Мале олимпијске игре 

Између две ватре 

 

Неговање фер-плеј 

игре; стицање знања, 

умења и вештине у 

спорт.дисциплинама; 

неговање здравих 

Мај Одељењске старешине од 

1. до 4.разреда, ученици, 

школа;друге школе, тим за 

спортске манифестације, 

Спортски савез Ковин, 
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ОБАВЕЗНЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ 

ПРОГРАМ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 5 РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2017/18 ГОД. 

 1.Прво тромесечје-ПЕШАЧЕЊЕ ДО ДУНАВА ( УКУПНО  4 ЧАСА) 

2.Од тромесечја до краја првог полугодишта-СПОРТСКИ ПОЛИГОН У САЛИ (УКУПНО 3 ЧАСА) 

3.Трећи квартал-ПОСЕТА СПОРТСКОМ ОБЈЕКТУ У ПРИРОДИ (УКУПНО  5 ЧАСА) 

4.Четврти квартал-РУКОМЕТ И ФУДБАЛ (УКУПНО 6 ЧАСОВА) 

Активности ће бити одржаване суботом због лакшег уклапања у термине који су заузети часовима. 

Ако могућности дозволе,планиран је и сусрет са другом школом у оквиру спортских играда. 

Годишњи фонд часова: 54 часа ( 18 часова малог фудбала + 36 часова осталих активности) 

стилова живљења. Општинска управа, МПН, 

МОС  

Пројекат « Покренимо нашу 

децу» 

неговање здравих 

стилова живљења 

Током 

школске 

године 

Одељењске старешине од 

1. до 4.разреда, ученици, 

школа, МПН,  

Крос РТС-а неговање здравих 

стилова живљења 

Током 

школске 

године 

Одељењске старешине од 

1. до 4.разреда, ученици, 

школа, МПН,  

Недеља Школског спорта за 

време Дечије недеље:                                                   

-такмичења:  ревија лепог 

ходања:Сви смо ми манекени 

(понедељак),школски крос 

(уторак), прескакање вијаче у 

групи (среда), Игре без 

граница(чуњеви, швед.клупа) и  

између две ватре 

(четвртак),Журка (петак) 

Неговање фер-плеј 

игре; поштовање 

правила; стицање 

знања, умења и 

спретности  у 

спорт.дисциплинама; 

неговање здравих 

стилова живљења. 

Октобар 

 

 

Одељењске старешине од 

1. до 4.разреда, ученици, 

школа; Ученички 

парламент; тим за 

спосртске манифестације, 

 

 

Недеља Школског спорта за 

Дан школе:                         -

такмичења:  пролећни крос 

(понедељак), између две ватре 

( уторак), прескакање вијаче у 

групи (среда), Игре без 

граница(чуњеви, швед.клупа) 

(четвртак) и  Спортски сусрети 

са ученицима из других школа  

(петак) 

Неговање фер-плеј 

игре; поштовање 

правила; стицање 

знања, умења и 

спретности  у 

спорт.дисциплинама; 

неговање здравих 

стилова живљења. 

 

 

 

маја 

Тим за спортске 

манифестације, Одељенске 

старешине од 1. до 

8.разреда, школа;Ученички 

парламент, 
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          Начин реализације обавезне физичке активности 
Обавезне физичке активности обављаће се у оквиру редовног  распореда са једним часом недељно 

(45 минута). Фонд од ½ школског часа, на недељном нивоу,  реализоваће се кумулативно кроз 

активности као што су: недеља школског спорта, спортски дан, такмичења, активности у природи, 

радионице са програмским садржајима из области физичке и здравствене културе                                  

6.8  ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, ОД ПОНАШАЊА КОЈИ 

ВРЕЂА УГЛЕД, ЧАСТ И ДОСТОЈАНСТВО 

На основу Правилника о поступању установе у случају сумње или утврђеног 

дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства 

личности (''Сл.гласник РС''бр.65/2018) прописано је поступање установе када се 

посумња или утврди дискриминаторно понашање, начини спровођења 

превентивних и интервентних активности, обавезе и одговорности детета, 

ученика, одраслог, родитеља, запосленог, трећег лица у установи и друга 

питања од значаја за заштиту од дискриминације.  

Редослед поступања у интервенцији зависи од тога да ли се дискриминаторно 

понашање припрема, догађа или се догодило. 

Редослед поступања у интервенцији је следећи: 

1.Проверавање добијене информације, 

2.Заустављање дискриминаторног понашања и смиривања учесника, 

3.Обавештавање и позивање родитеља, 

4.Прикупљање релевантних информација и консултације, 

5.Предузимање мера и активности, 

6.Праћење ефеката предузетих мера и активности. 

Превентивне 

активности 

Одговорна лица Временска 

динамика 

остваривања 

планираних 

активности 

 

Израда плана 

подршке, план 

транзиције 

Тим за заштиту, 

тим за инклузију, 

педагог, 

одељенске 

У првом кварталу  
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старешине 

Укључивање у 

школске 

активности 

Наставници 

предметне, 

разредне наставе, 

педагог, 

одељенске 

старешине 

Школска година  

Индивидуализована 

настава (допунска, 

додатна, 

индивидуални рад) 

Наставници 

предметне, 

разредне наставе, 

педагог, 

одељенске 

старешине 

Школска година  

Вршњачко учење Наставници 

предметне, 

разредне наставе, 

педагог, 

одељенске 

старешине 

Школска година  

Распоред седења у 

одељењу 

Наставници 

предметне, 

разредне наставе, 

педагог, 

одељенске 

старешине 

Школска година  

  

6.9  ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

Циљ: Омогићавање и подстицање естетских и еколошких опажања, разумевања и 
поступања у процесу стваралачког живљења. 

Задаци: Стварање услова за реализацију естетских, еколошких као и културних 
потреба у школи и социокултурној средини; 
Развијање сензибилитета у духу етно-естетике и обичаја у сопственој средини; 
Развијање критеријума за вредновање естетских, еколошких вредности; Развијање свести 
код ученика о значају естетике и екологије у свакодневном животу; 
Развијање одговорности за очување уметничког наслеђа, културне баштине, екологије и 
хигијене у животном амбијенту; 
Подстицање индивидуалног деловања ученика и наставника у развоју естетске и еколошке свести 

Задаци на узрасту од I до III разреда 
Постепено навикавање ученика да слободно време проводе у природи; Стварање навика 



 

 

~ 261 ~ 

да отпадни материјал бацају на за то одређена места; Формирање првих знања о 
различитим врстама отпадног материјала и њиховом селективном одлагању; 
Развијање љубави према природи; 
Усвајање појмова “екологија, еколошки” и развијање свести о неопходности заштите и чувања 
животне средине; 
Садржај активности 
Одласци у природу, посете парку, излети; 
Учешће у акцијама сакупљања секундарних сировина; 
Учешће у радним акцијама и акцијама уређења унутрашњег и спољашњег школског простора; 
Заједничко планирање рада - састављање распореда рада и планирање животног режима; 
Свакодневна практична примена стечених знања о животу у здравој радној средини; 
Методе, облици, средства 
Посматрање, вежбање, демонстрирање, илустрација, разговор, саветовање, убеђивање и др.. 
Индивидуални рад, рад у паровима, групни и колективни облик рада. 
Задаци на узрасту од IV до VI разреда 
Формирање трајних интересовања за одређене видове рекреације; Развијање 
интересовања за чување радне и животне средине и формирање еколошке секције; 
Навикавање ученика да користе више различитих извора знања из области заштите животне 
средине; 
Веће ангажовање ученика на сакупљању секундарних сировина; 
Активнији однос према уређивању зелених површина око школе, куће и у месту; 
Развијање свести о колективној одговорности заштите природне и радне средине; 
Развијање креативног мишљења и изражавања кроз примену знања о естетским и 
еколошким вредностима, преобликовање употребних предмета; Садржај активности 
Одласци у природу, посете парку, излети; 
Учешће у радним акцијама у школи и месту; 

Коришћење што разноврснијих извора знања из ове области ради припремања разговора за 
час одељењске заједнице; 
Израда паноа; 
Активности у оквиру еколошке недеље; 
Организовање изложби у холу школе; 
Писање литерарних радова на теме везане за заштиту човекове средине; Кроз наставне 
предмете познавање природе, биологије, ликовне културе, физичког васпитања,грађанског 
васпитања, као и часове одељењског старешине и одељењске заједнице, те кроз еколошку, 
литерарну и спортске секције, друштвено-користан рад, проширивати знања и навике о 
неопходности чувања и заштите природе, здравља, предупређивања заразних болести и 
штетног утицаја дувана и алкохола на организам у развоју; 
Методе, облици, средства 
Демонстрирање, посматрање, разговор, дискусије, анализа ситуације, 
убеђивање, самоконтрола, самостални рад ............  
Индивидуални рад, рад у паровима, групама, колективни. 

 
Задаци на узрасту VII и VIII разреда Продубљивање естетског доживљавања природе; 
Даље развијање свести о колективној одговорности заштите и унапређивања животне и радне 
средине; 
Уобличавање активног односа према природи ради њеног очувања; 
Усвајање сазнања да се одређени отпаци из домаћинства могу користити. Продубљивање и 
даље подстицање естетског доживљавања, старања и уношења у свакодневни живот. 
Садржај активности 
Учешће у радним акцијама сакупљања секундарних сировина; 
Учешће у акцијама у оквиру МЗ - Дубовац, на озелењавању места; 
Излети, организована пешачења; 
Активности у оквиру еколошке недеље; 
Организовање изложби у холу школе; 
Предавања и дискусије везане за очување и унапређивање животне средине; 
Уређивањем и одржавањем просторија у школи као еколошкој средини; Учешћем у 
хуманитарним акцијама, 
Кроз редовну наставу, а нарочито: биологију, физику, хемију, матерњи језик, ТО, кроз 
наставу грађанског васпитања, часове одељењског старешине и одељењске заједнице, као 
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и кроз рад на професионалној оријентацији кроз који се ученици упознају са 
професионалним обољењима, прљавим и чистим технологијама и сл. 
Методе, облици, средства 
Дискусија, анализа ситуације, убеђивање,самодисциплина,самоконтрола, приказивање 
филмова, демонстрирање, евалуација, предавања и др. 
Захтев, пример, подстицање, поука и др. 
Активности и теме за ЧОС су благовремено достављени одељењским старешинама и 
обавезују их да их уграде у своје програме рада. 

Краткорочни план естетског и еколошког уређења школе Опремање и уређивање 
унутрашњег школског простора, 

Дугорочни план естетског и еколошког уређења школе Прерада 
котларнице на земни гас. 

 

6.10  ПРОГРАМ  ИЗЛЕТА, ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ  У ШК. 

2019/20. ГОДИНИ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС 

 
Циљ и задаци  
Циљ екскурзије, као облика образовно-васпитног рада, јесте да допринесе остваривању 
циљева и задатака образовања и васпитања, циљева и задатака наставних предмета, као и 
непосредно упознавање с појавама и односима у природној и друштвеној средини, с 
културним, историјским и духовним наслеђем и привредним достигнућима.  
Задаци екскурзије су:  
- продубљивање, проширивање и обогаћивање знања и искустава ученика,  
- повезивање и примењивање знања и умења,  
- развијање љубави према отаџбини, њеној историји, култури и природним лепотама, 
неговање позитивног односа према свим њеним грађанима и њиховим националним, 
културним, етичким и естетским вредностима,  
- неговање солидарности, хуманизма, другарства и осећаја заједништва,  
- успостављање непосреднијих односа између наставника и ученика и ученика међусобно,  
- проучавање објеката и феномена у природи,  
- уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима,  
- упознавање с начином живота и рада људи појединих крајева,  
- развој и практиковање здравих стилова живота,  
- развијање свести о значају одрживог развоја и изграђивање еколошких навика и навика 
заштите животиња,  
- развијање способности проналажења, анализирања и саопштавања информација из 
различитих извора,  
- оснаживање ученика у професионалном развоју,  
- подстицање самосталности ученика и одговорности за сопствено понашање,  
- развијање способности оријентације у простору.  
САДРЖАЈ ПРОГРАМА  
Први циклус основног образовања и васпитања : 
У складу с наставним програмом, на екскурзијама се могу реализовати следећи програмски 
садржаји:  
Уочавање облика рељефа и површинских вода у околини и природно-географских одлика 
Србије.  
Посматрање карактеристичних биљака и животиња (обилазак станишта биљака и животиња у 
околини и Србији).  
Посете заштићеним природним подручјима (национални паркови, резервати, споменици 
природе...).  
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Упознавање с прошлошћу и културном баштином завичаја и отаџбине (обилазак музеја, 
културно-историјских споменика, етно-села, спомен-кућа знаменитих људи - научника, 
књижевника, уметника, војсковођа, државника...).  
Развијање способности оријентације у простору и времену.  
Обилазак разних типова пољопривредних површина и сточарских фарми (упознавање с 
производњом здраве хране).  
Обилазак привредних друштава и јавних предузећа (прерада природних сировина, 
упознавање с различитим делатностима људи, заштита животне средине...).  
Екскурзија ће се организовати према закону и у складу са Правилником о реализацији исте. 
Савет родитеља ће разматрати предлог за дестинацију и дати сагланост за извођење овог 
облика активности ученика. Уколико 60% родитеља се изјасни за извођење екскурзије, она ће 
се реализовати.  
 
         У складу са упутством Министарство просвете школа планира у школској 2019/20. години 

једнодневне излете и екскурзију ученика у току школске године .  

Излет је ваннаставни облик рада који се остварује ван школе. 
Циљ је: 
-          савлађивање и усвајање дела програма наставе и учења за ученике од 1. до 4. разреда, 

непосредним упознавањем појава и односа у природној и друштвеној средини 
-          упознавање културног наслеђа 
-          упознавање привредних достигнућа 
-          рекреативно-здравствене активности ученика 
Образовно-васпитни задаци: 
-          проучавање објеката и феномена у природи 
-          уочавање узрочно-последичних веза у конкретним природним условима 
-          развијање интересовања за природу 
-          изграђивање еколошких навика 
-          упознавање начина живота, обичаја и рада људи појединих крајева; 
-          развијање позитивних односа према националним, културним, естетских вредностима, 

спортским потребама и навикама, позитивном социјалним односима 
-          схватање значаја здравља и здравих стилова живота 
-          подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја. 
Предлог дестинације за једнодневну екскурзију за ученике од 1.до 4.разреда: Дубовац- 

Нови Сад-Петроварадин-Дубовац  

Време реализације: 30.мај, 2020.године 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

ЕКСКУРЗИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗА 

ЦИЈЕ  

РЕАЛАЦИЈА АКТИВНО 

СТИ 

ОБРАЗОВНО -

ВАСПИТНА 

ОБЛАСТ 

ТРАЈАЊЕ 

Циљ екскурзије је 

омогућити ученицима, 

уз стручно вођење 

,непосредан , пријатан и 

опуштен увид у 

садржаје који су 

предвиђени планом и 

програмом за ученике 

од 1. до 4. разреда. 

Задаци екскурзије се 

30.мај, 

2020.годи

не 

Дубовац- Нови Сад-

Петроварадин-

Дубовац  

 Подручје: Аутномне 

Покрајине Војводине 

(Банат, Бачка, Срем) 

 

-

посматрање 

-дружење 

-певање 

-

упознавање 

-проширива 

ње знања 

-корелација 

међу 

Српски језик 

Природа и 

друштво 

Свет око нас 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Физичко 

васпитање 

1 дан 
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остварују обнављањем, 

утврђивањем и 

проширивањем знања 

усвојених у настави. 

предметима Верска 

настава 

Народна 

традиција 

 

Стручни вођа: Славка Ивковић- одељењски старешина 4.разреда 

Одељењске старешине: Мирјана Бановић 2. Разред, Бранислава Илић 3.разред, Славка 

Ивковић 4.разред,Адамов Гордана 1.разред.Родитељи ће дати сагласност за извођење 

ексурзије.Одељењске старешине су задужене и одговорне за ученике ,које воде на 

екскурзију.            

6.11 ПРОГРАМ  ИЗЛЕТА, ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ  У ШК. 

2019/20. ГОДИНИ ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС 

Циљ и задаци  

Циљ екскурзије, као облика образовно-васпитног рада, јесте да допринесе остваривању 

циљева и задатака образовања и васпитања, циљева и задатака наставних предмета, као и 

непосредно упознавање с појавама и односима у природној и друштвеној средини, с 

културним, историјским и духовним наслеђем и привредним достигнућима.  

Задаци екскурзије су:  

- продубљивање, проширивање и обогаћивање знања и искустава ученика,  

- повезивање и примењивање знања и умења,  

- развијање љубави према отаџбини, њеној историји, култури и природним лепотама, 

неговање позитивног односа према свим њеним грађанима и њиховим националним, 

културним, етичким и естетским вредностима,  

- неговање солидарности, хуманизма, другарства и осећаја заједништва,  

- успостављање непосреднијих односа између наставника и ученика и ученика међусобно,  

- проучавање објеката и феномена у природи,  

- уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима,  

- упознавање с начином живота и рада људи појединих крајева,  

- развој и практиковање здравих стилова живота,  

- развијање свести о значају одрживог развоја и изграђивање еколошких навика и навика 

заштите животиња,  

- развијање способности проналажења, анализирања и саопштавања информација из 

различитих извора,  
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- оснаживање ученика у професионалном развоју,  

- подстицање самосталности ученика и одговорности за сопствено понашање,  

- развијање способности оријентације у простору.  

САДРЖАЈ ПРОГРАМА И ДЕСТИНАЦИЈЕ 

У складу с наставним програмом, на екскурзијама се могу реализовати следећи програмски 

садржаји:  

Посете које омогућавају упознавање са природним лепотама, природно-географским и 

друштвено-географским одликама Србије (планине, реке, језера, бање, биљни и животињски 

свет, заштићени природни објекти и национални паркови, становништво, народи и етничке 

заједнице у Србији...).  

Обилазак праисторијских, античких, средњовековних, нововековних и локалитета савременог 

доба (Лепенски вир, Винча, Сирмијум, Виминацијум - војни логор, Гамзиград - царска палата, 

Медијана, Студеница, Ђурђеви Ступови, Жича, Милешева, Сопоћани, Градац, Грачаница, 

Високи Дечани, Раваница, Лазарица, Љубостиња, Манасија, Каленић, Сремски Карловци, 

Крушедол, Ново Хопово, Врдник, Смедеревска тврђава, Голубац, Нишка тврђава, 

Петроварадинска тврђава, Орашац, Топола, Ћеле-кула, Таково, Тршић, Бранковина, 

Враћевшница, Текериш, Струганик, Шумарице...).  

Обилазак Београда, престонице Србије (Дом Народне скупштине, Народно позориште, 

Народни музеј, Београдска тврђава, Опсерваторија, Војни музеј, Музеј Српске православне 

цркве, Музеј Првог српског устанка - Конак кнеза Милоша, Конак кнегиње Љубице, Народна 

библиотека, краљевски дворови на Дедињу, Музеј града, Авала, Јајинци, Етнографски музеј, 

Педагошки музеј, Музеј Вука и Доситеја, Саборна црква, храм Светог Саве на Врачару, 

Природњачки музеј, Ботаничка башта "Јевремовац", зоолошки врт, Музеј југословенске 

кинотеке, Музеј Николе Тесле, Музеј савремене уметности...).  

Обилазак установа културе у Србији (Галерија Матице српске у Новом Саду, Српско народно 

позориште у Новом Саду, Књажевско-српски театар у Крагујевцу, завичајни и локални 

музеји, спомен-куће...).  

Обилазак привредних друштава и јавних предузећа (предузећа у областима прехрамбене, 

хемијске, машинске и електроиндустрије, индустрије грађевинског материјала, енергетике...). 

6.12  ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 

Школска библиотека је место библиотечко – информационе, васпитно – образовне активности школе. 
У школској библиотеци прикупља се, обрађује и ученицима, наставницима и стручним сарадницима 
даје на коришћење библиотечко – информациона грађа (књиге, серијске публикације и др.) и извори. 
Библиотека је дужна да у свом фонду прикупља уџбенике и друга наставна средства намењена 
ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом, као и стручну литературу за наставнике и стручне 
сараднике. 
Задатак школске библиотеке је да код  ученика развија навике читања и коришћења библиотечких 
услуга, као и да ученике оспособљава да користе информације у свим облицима и на свим медијима и 
омогући им да овладају вештинама потребним за учење у току целог живота. 
Школа је дужна да има школску библиотеку, у складу са законом. 
Програм рада школске библиотеке саставни је део школског проограма. 
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ПРОГРАМ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 

„Улога школске библиотеке у учењу и подучавању намењеном свима“ 
Школску библиотеку треба водити у складу са јасно устројеним програмом. 
Програм библиотеке треба осмислити имајући у виду далекосежни програм  и потребе школе,  и он 
треба да одржава њен дух, дугорочне и краткорочне циљеве, као и њену ствраност. 
Програм ће тачно одредити када, где, за кога, и ко ће остварити све расположиве могућности 
библиотеке.  
Програм библиотеке ће бити остварљив ако га сви учесници у образовном процесу школе подрже и 
допринесу постизању дугорочних и краткорочних циљевљ који су у њему постављени. 
Због  тога у његовом писању треба да учествује што више корисника библиотичких услуга. 

 
Функције школске библиотеке 

„Школска библиотека је саставни део образовног процеса“ 
Функције школске библиотеке одређене су програмом, задацима и циљевима основног и средњег 
образованја, културним и јавним делатностима школа, положајем наставника, стручних сарадника, 
библиотекара и ученика у васпитно – образовном процесу. 
Школска библиотека више не може бити само место за позајмљивање књига већ такав ресурни 
комуникацијско – информациони и мултимедијски центар који ће бити прилагођен узрасту ученика, 
њиховим потребама, као и потребама наставника у целокупоном процесу васпитања и образовња. 
Библиотекар у школи постаје посредник између читалаца и књига, читалаца и електронске базе 
података, наставника и стручне и обпште литературе. 

 
Задаци библиотечког особља у школској библиотеци 
„Школски библиотекар је припадник стручног, квалификованог особља, одрговоран за планирање 
рада и управљање школском библиотеком“ 
1. Школска библиотека нуди помоћ при учењу, књиге и изворе  који свим учесницима образовног 

процеса у школи омогућавају да развију критичко мишљење и да делотворно користе 
информације у свим облицима и на свим медијима. 

2. Школске библиотеке се повезују у ширу библиотечко – информациону мрежу, а школски 
библиотекар поступа у складу са принципима Унесковог Манифеста за јавне библиотеке. 

3. Библиотечко особље омогућава коришћење књига и других извора и информација, у распону од 
уметничких до документарних, од  штампаних до електронских на лицу мета и на даљину.  Ти 
извори допуњују и обогаћују садржај уџбеника,  наставних материјала и методику наставе. 

4. Сам амбијент међу књигама и другим изворима информација подстиче на стваралаштво и задатак 
библиотечког особља је да код корисника библиотечких услуга развија културу рада, реда и 
понашања у модерном духу. 

5. Школска библиотека пружа информације и сазнања која су неопходна за успешно учествовање у 
савременом друштву заснованом на информавијама и знању, а задатак библиотечког особља јесте 
да континуирано прате промене у друштву и да перманентним стручним усавршавањем буду у 
току информационих, комуникационих и техничких промена ради стицања нових знања и 
вештина. 

6. Задатак библиотечког особља и реализатора наставног процеса је да међусобно сарађују и да се 
допуњују јер на овакав начин комуникације ученици достижу виши ниво писмености, боље 
овладавају у вештинама читања, учења, решавања проблема, као и информационим и 
комуникационим вештинама, чиме се подстиче маштовитост, креативност и разноликост деце и 
омладине. 

7. Библиотечко особље у школској библиотеци треба да пружа своје услуге подједнако свим 
учесницима образовног процеса, без обзира на узраст, расу, пол, веру, националност, језик, 
професионални или друштвени статус, чиме се охрабрује интелектуални дијалог и потпомаже 
културна разноликост. 

8. Задатак библиотечког особља је да онима који не могу да користе уобичајене библиотечке услуге 
и грађу треба обезбедити у сарадњи са психо – педагошком службом и управом школе посебне 
услуге и материјале који ће им обезбедити адекватан и квалитетан рад према својим 
могућностима. Могућност коришћења услуга и колекција треба да се заснива на општој 
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декларацији UN о људским правима и слободама и не сме да подлеже било каквој идеолошкој, 
политичкој или верској цензури као ни комерцијалним притисцима. 

9. Библиотечко особље у школској библиотеци омогућава ученицима да овладају вештинама за 
учење током читавог живота, развија њихову стваралачку машту и оспособљава их да буду 
одговорни грађани. 

10. Задатак библиотечког одсобља је да редовно сарађује а другим школским и јавним библиотекама 
ради размене информација, књижног фонда и друге библиотечке грађе. 

11. Задатак школског библиотекара је да као припадника стручног, квалификованог особља, буде 
одговоран за планирање рада и управљање књижним фондом и ивентаром школске библиотеке. 

12. Школски библиотекар има задатак да поседује општа знања која прате реализацију  наставног 
просеса ради квалитетног пружања услуга корисницима библиотечког књижног фонда али и 
употребе компјутера. 

13. Задатак библиотекара је учествовање  и у културним догађајима школе, али то се највише релизује 
кроз прикупљање прилога за школски лист, одабир песама за рецитаторску секцију, прикладни 
драмски текстови, организовање сусрета са познатим дечијим писцем или песником. 

 
Циљеви библиотечког особља у школској библиотеци 
„школска библиотека умогућава ученицима да овладају вештинама за учење током читавог живота, 
развија њихову стваралачку машту, и оспособљава их да буду одговорни грађани“ 
Следећи циљеви су неопходни за унапређивање писмености, информатичке писмености, подучавања, 
учења и за подизање културног нивоа и представљају соновне услуге школске библиотеке. 
1. Подршка и побољшање образовних циљева наведених у наставном плану и програму школе. 
2. Развијање и неговање навике и уживања у читању и учењу код деце, као и навике коришћења 

библиотеке током читавог живота. 
3. Пружање прилике да се искуси стварање и коришћење информација у циљу стицања знања, 

познавања развијања маште и уживања. 
4. Подстицање свих ученика да стичу и користе вештине вредновања и коришћења информација, без 

обзира на облик, формат или медиј, као и да овладају начинима друштвене комуникације. 
5. Обезбеђивање приступа локалним, регионалним, националним и глобалним изворима и 

могућностима, што оне који уче доводи у додир са различитим идејама, искуствима и ставовима.  
6. Организовање активности које јачају друштвену и културну свест. 

       Садржај  
      програма  
    (активности) 

 
Оријентац
иони број 
активност

и 

 
Активности 

ученика 

 
Активности 

реализатора 

Поступци 
остваривања 
програма у 
међусоној 

интеракцији 
корисника 

библиотечких 
услуга 

 
Основни 
облици 

извођењ
а 

програм
а 

 
Циљеви и задаци  
планираних активности 

Израда 
годишњег плана 
рада 

 
1. 

Уношење у 
компјутер 
плана рада. 
Учење 
путем 
посматрања 
и уучавања. 

Коришћење 
литературе за 
израду плана 
рада. 
Сачињавање 
плана. 

У библиотеци 
ученици и 
наставници 
претражују 
информације и 
долазе до 
потребних које 
ће им 
омогућити 
реализацију 
предвиђених 
активности 

 
 
Фронтал
ни рад 

Развијање систематичности у раду. 

Упознавање 
ученика са 
временом и 
правилником 
рада шкоске 
библиотеке 

 
1. 

Чланови 
библиотечк
е секције ће 
прочитати 
осталим 
ученицима 

Библиотечко 
особље ће 
ускладити 
време рада са 
потребама 
ученика у 

 
Упознавање, 
разговор, 
предтављање 
правилника, 
давање 

Фронтал
ни рад 

Упознавање ученика са правилима, 
Дужностима и њиховим спровођењем. 



 

 

~ 268 ~ 

7. Сарадња са ученицима, нставницима, управом и родитељима да би се остварили циљеви школске 
библиотеке, рада школског библиотекара али и школе у целини.  

8. Заступање начела да су слобода мишљења и приступ информацијама неопходни предуслови за 
делотворно и одговорно учешће у грађанском демократском друштву. 
 
                                     
Напомена  
Треба истаћи разлике и везе између свакодневне промоције коју раде библиотекари и стварног 
маркетинга, као јединог начина којим се могу остварири финансије нпр. аукцијом дечијих производа 
(цртежи, лутке, глинени производи, декупаж предмети итд.) чиме се подстиче стваралачки дух 
учесника, задовољство корисника али и јачање друштвених веза то јест повезивање школе и у њој 
библиотеке са друштвеном заједницом. 
Стварни маркетинг који је много ефикаснији од појединачних акција је процес који почиње 
истраживањем тржишта, његових могућности у реализацији предвиђених активности, а затим и 
одабир начина на који ће дата акција донети добит или корист за све учеснике. 
Посебан значај има рекламирање које прати одређене потребе нпр. библиотеке за књижну и не 
књижну грађу, а промотивне поруке садржане у рекламирању представљају кључне компоненте 
којима се укратко представља установа тј. школа и њени производи – услуге. 
Промоција је једна од активности маркетинга којом се услуга, производ или установа представљају 
локалној заједници у циљу куповине, употребе или подршке датој акцији. 

време рада 
библиотеке 
и читаонице 

других 
корисника 
библиотечких 
услуга 

инструкција за 
рад, 
договарање, 
презентација 

Свакодневно 
издавање књига 
корисницима 
библиотеке 

 
Свакоднев

но 

Ученици ће 
проверават
и 
исправност 
књига  а по 
потреби и 
њихово 
санирање 

Уношење 
картица 
ученика у 
евиденцију 
картотеке и у 
компјутер 

 
Дијалог, 
договарање, 
објашњавање, 
упућивање 

Тимски 
рад 

Омогућавање корисницима  
коришћење књига. 

Упознавање 
ученика са 
књижним 
фондом 
библиотеке 

Свакоднев
но 

 
 
 
Израда 
слова за 
обележава
ње наслова 
књига на 
полицама 

Кроз издавање 
књига 
библиотекар 
ће ученике 
едуковати о 
распореду 
књижне и не 
књижне граде 
и начинима 
самосталног 
коришћења 
библиотечог 
фонда 

Представљање
, слушање, 
дискусија, 
упућивање 

Фронтал
ни рад 

Пружање потребних 
 информација ученицима. 

Сређивање 
картотеке 
ученика и 
других 
корисника 
библиотечких 
услуга 

 
2. 

Ученици ће 
проверити 
адресе 
корисника 
библиотечк
их услуга и 
по птреби 
их уносити у 
компјутер 

Проверити да 
ли су сви 
ученици 
евидентирани 
у картотеци 
користећи 
дневнике рада. 
Прикупљање 
података и 
израда 
програма. 

 
Давање 
инструкција за 
рад, 
договарање, 
сређивање 
картица ради 
доступности 
свим 
корисницима 
библиотечких 
услуга 

 
 
Индивид
уални 
рад, рад 
у пару, 
фронтал
ни рад 

Развијање систематичности у раду. 
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Зато је неопходно оформити сајт школе где ће се приказати резулчтати рада али и потребе 
библиотеке. Такође, потребно је и обезбедити брошуре и памфлете на којима ће се приказати 
активности библиотечког особља и корисника библиотечких услуга. 

 

 

6.13 Програм безбедности ученика на основу сарадње Министарства 

унутрашњих послова и Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја  

У оквиру Програма сарадње између Министарства унутрашњих послова РС и Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја РС реализоваће  се Пројекат о безбедности деце у 4. и 6. разреду, на 

часовима одељењског старешине, са следећим темама:  

 ,,Заштита од пожара'', Ватрогасна служба из Ковина, 

   Превенција наркоманије, алкохолизма,  Полицијске станице из Ковина,  

 ,, Насиље као негативна друштвена појава'',  Полицијске станице из Ковина, 

 ,,Полиција у служби грађана'', Полицијске станице из Ковина, 

 ,,Безбедност деце у саобраћају'' Полицијске станице из Ковина, 

,, Заштита од техничко-технолошких опасности и природних непогода'', Ватрогасна служба из Ковина, 

,, Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа'' Полицијске станице из Ковина, 

 ,, Превенција и заштита деце од трговине људима'' Полицијске станице из Ковина. 

 

6.14 Примена Конвенције о правима детета 

ПРОГРАМ ПРИМЕНЕ КОНВЕНЦИЈЕ О ПРАВИМА ДЕТЕТА 

Право на игру и стваралаштво деца имају увек. Оно је један од предуслова за њихов развој. Остварују 

га у оној мери у којој за то право и потребу имају разумевања, могу да осмисле и обезбеде услове: 

породица, вртић, школа и организације, које се баве децом. Школа своју активност и рад планира кроз 

следеће етапе, у оквиру Дечје недеље: 

- Акција деца – деци. која подстиче солидарност и потребу деце да поклоне своју играчку, 
књигу, школски прибор, торбу и друге ствари сиромашној деци  која то немају 
(октобар,носиоци активности – учитељице)  

- Изложба дечијег стваралаштва ликовних и литерарних радова из свих области дечијег 
живота     током године, носиоци активности:учитељице, наст.српског језика и ликовног 
васпитања) 

- Програм добродошлице- свечаности поводом пријема ђака првака у школу ( септембар, 
носиоци активности:учитељица 1. Разреда,  која пригодан програм припрема  заједно са 
ученицима будућег 5. разреда)    

- Изложба дечијег стваралаштва ликовних и литерарних радова из свих области дечијег 
живота ( током године,носиоци активности:учитељице,наст.српског језика и ликовног 
васпитања) 
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- најразличитије спортске активности и друштвене игре ( током године, носиоци 
активности:учитељице, наст.физичког васпитања)   

- Еколошке активности. оплемењивање простора у школи ( током године,носиоци 
активности:учитељице, наст.биологије) 

- Остале смотре дечјег стваралаштва, маскембали, ревије и сл.   
-  

 

                VΙΙ ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 
ЗАПОСЛЕНИХ 
 

                   Након  предлога Педагошког колегијума у установи и давања сагласности на исти, 

од стране Школског одбора установе, у школској 2019/2020.години, реализоваће се Програм 

стручног усавршавања запослених, узимајући у обзир чињеницу да је стручно усавршавање 

уско повезано са остваривањем стандарда квалитета рада установе и остваривање 

постигнућа ученика кроз образовне стандарде.  

                   Стручно усавршавање наставника и стручних сарадника у установи планираће се  у 

складу са Правилником о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних 

сарадника у образовању и васпитању , у складу са развојним планом установе, стандардима 

компетенција наставника с циљем унапређења васпитно-образовне праксе, остварење 

стандарда квалитета рада установе и стручним оспособљавањем наставника и стручних 

сарадника пред изазовима и потребама савременог друштва, променама у њему.  

                      Програм ће бити сачињен на основу исказаних потреба наставника у свом 

петогодишњем плану стручног усавршавања, у овој школској години  и вршиће се  анализа 

истих кроз стручне активе. 

Састојаће  се из два дела: 

                     Програм стручног усавршавања запослених у ОШ,,Предраг Кожић'' у Дубовцу  

између осталог, састоји се и у Припремању почетника, приправника за успешан обарзовно-

васпитни рад и полагање стручног испита, односно стицање лиценце, ако буду постојале 

поменуте потребе одн.лица-приправници. 

                    1.део Припремање почетника, приправника за рад у настави и полагање стручног 

испита  реализоваће се кроз следеће облике рада: 

- Одређивање ментора 

- Упућивање у годишње и месечно планирање наставних садржаја 

- Упознавање са вођењем педагошке документације 

- Развијање навика за сталним образовањем 

 

                   2. део Професионални развој запослених у установи, фокусиран је у складу са 

развојним планом установе и компетенцијама наставника и стручних сарадника, на 

усавршавање у установи у складу са ангажовањем односно нормом наставника, одобреним 
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програмима Министарства просвете и науке Републике Србије и акредитованим стручним 

скуповима. 

                  Сваки наставник и стручни сарадник, сачинили су сопствени план професионалног 

развоја који обухвата период   шк.2019/2020.год. У плану ће бити прецизирано колико сати 

стручног усавршавања сваки наставник и стручни сарадник треба да оствари у установи, и 

колико ће му бити плаћеног одсуства, с тим да је укупни ангажман запосленог регулисан у 

оквиру 40-часовне радне недеље. 

                   Уколико смо у могућности настојаћемо да наставницима и стручним сарадницима 

омогућимо и остале потребе њиховог стручног усавршавања. У току школске године на 

стручно усавршавање биће упућене колеге којима недостаје одређени број сати за крај 1. или 

2. циклуса стручног усавршавања.  

План је урађен у складу са Развојним планом школе, плановима стручних већа и плановима 
личног усавршавања наставника. У изради плана коришћен Правилник о сталном стручном 
усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („СЛ. Гласник РС“, бр. 
13/2012), и Документ (Правилник) о вредновању интерног усавршавања наставника. 

Задаци Активности Носиоци активности 
Време 

реализације 

Стручно усавршавање са 
акцентом на К1 и К2 

Похађање акредитованих 
семинара и стручно 
усавршавање ван установе 

Предметни 
наставници 

Током 
школске  

Унапређивање 
професионалних компетенција 
похађањем акредитованих 
семинара у школи 

Испитивање потреба 
запослених 

Избор семинара 

Организација семинара 

Актив за школско 
развојно планирање 

Директор 

Октобар  

Актуелни правилници – 
интерна едукација 

Осмишљавање едукације 

Организација 

Реализација 

Секретар школе 

Стручни сарадник 

Директор школе 

Октобар  

Усклађивање критеријума 
оцењивања 

Припрема и реализација 
едукације 

Координатори 
Стручних већа и 
сручни сарадник 

Новембар  

Интерна едукација са 
нагласком на остваривању 
стандарда квалитета рада  

Припрема и реализација 
едукација 

Актив за школско 
развојно планирање 

Стручни сарадник 

Децембар  

Хоризонтална едукација у 
циљу унапређења квалитета 
наставе и учења 

Реализација огледних часова 

Анализа и размена искустава 

Руководиоц 
стручног већа 

друштвених наука 

Током 
школске  

Интерна едукација у циљу 
пружања подршке деци из 
осетљивих група 

Испитивање потреба 
запослених 

Осмишљавање активности 

Реализација 

Тим за инклузију Новембар  

Развој интерне едукације у Испитивање потреба Стручни сарадник Фебруар  
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пружању подршке учењу запослених 

Осмишљавање активности 

Реализација 

Лично усавршавање Праћење стручне 
литературе,Размена искуства 

Сви запослени Стално 

План је израдио Стручни актив за развојно планирање. 

Напомена: у складу са финансијским могућностима, у току школске године, настојаће се да што већи 
број наставника реализује стручно усавршавање са акцентом на компетенције за наставну област, 
предмет и методику наставе (К1).  

                                           План стручног усавршавања директора  

                     На основу Правилника о стручном усавршавању директор ОШ,,Предраг Кожић'' у 

Дубовцу, ће сачинити План стручног усавршавања. Стручно усавршавање директора школе је 

уско повезано са његовим пословима и задацима прописано Законом, Статутом школе и 

другим актима.  

                      У своме мандату директор школе је планирала да полаже испит за лиценцу за рад 

директора, на начин који пропише Министар или друга надлежна тела као и могућност 

напредовања и стицања звања. 

                     Планом стручног усавршавања предвиђено је да директор установе адекватним 

руковођењем и добром организацијом обезбеди квалитет рада установе, организује и 

координише рад у школи, изврши поделу обавеза и задужења, стара се о спровођењу 

развојног плана установе и стара се о остваривању свих Законских и подзаконских аката у 

установи. 

                     Директор установе својим радом и понашањем служи за пример запосленима у 

школи и доприноси афирмацији и угледу школе. Свом професионалним компетенцијама и 

способношћу руковођења развија поверење, уважава различита мишљења и обезбеђује 

добру комуникацију, конфликтне ситуације успешно превазилази, спреман је да преузме 

одговорност у доношењу Одлука, захтева одговорност и радну дисциплину, правовремено 

информише запослене, поставља јасне, прецизне захтеве који доприносе ефективности рада 

школе, мотивише запослене на професионални однос према раду, усмерава и усклађује рад 

стручних органа школе, промовише, подстиче и организује тимски рад, подстиче и подржава 

стручно усавршавање наставника, ствара услове за учешће ученика у одлучивању о 

организацији и животу школе, сарађује са родитељима, другим организацијама и обезбеђује 

маркетинг школе.  

                       Како су послови директора разврстани по областима рада из програма рада 

директора установе, тако је и  програм стручног усавршавања конципиран. Како би адекватно 

пратио образовно-васпитни рад у установи и остваривање и реализацију Годишњег плана 

рада школе, Школског програма, развојног плана установе и  друго, директор ће у току године 

увидом у акредитоване програме стручног усавршавања одобрене од ЗУОВ-а, а у складу са 

могућностима Школе, проћи неке од одобрених програма.  
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План стручног усавршавања 

Професионални развој запослених у установи, фокусиран је у складу са развојним планом 

установе и компетенцијама наставника и стручних сарадника, на усавршавање у установи у 

складу са ангажовањем односно нормом наставника, одобреним програмима Министарства 

просвете и науке Републике Србије и акредитованим стручним скуповима. Стручно 

усавршавање у установи и изван установе прати директор школе заједно са педагогом. 

Директор води евиденцију о томе и континуирано је ажурира. Секретар школе издаје потврде 

о стручном усавршавању у установи на основу интерног Правилника. 

Сваки наставник и стручни сарадник, сачињавају сопствени план професионалног развоја који 

обухвата период  од 5 година. У плану је прецизирано колико сати стручног усавршавања 

сваки наставник и стручни сарадник треба да оствари у установи, и колико ће му бити 

плаћеног одсуства, с тим да је укупни ангажман запосленог регулисан у оквиру 40-часовне 

радне недеље. 

Из приоритетних области је запланирано да се реализују  приоритетне области и из области 

развоја компетенција. 

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У УСТАНОВИ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020.ГОДИНУ 

ЗА ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ У 1.ЦИКЛУСУ 

Радна места: Професори разредне наставе, Ангажовање. 100% 

 Назив стручног усавршавања 

1. Континуирано прећење напредовања ученика 

2. Стручни скуп- присуство  излагању и дискусија 

3. Стручни скуп- излагање 

4. Организација изложбе ученичких радова 

5. Извођење 2 угледна часа 

6. Учешће у дискусији са  угледних часова 

8. Школске приредбе 

9. Израда ИОП2,ИОП1 

10. Израда личног плана и извештаја стручног усавршавања и разматрање планова на 

седницама стручних већа 

11. Вођење деце на такмичења,биоскоп,позориште,манифестације,смотре 

12. Координација у пројектима и програмима 

13. Имплементација програма стручног усавршавања 

14. Школски сајт 

15. Учешће у школским комисијама за завршни испит,тестирању ученика 4.разреда 

 

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ВАН УСТАНОВЕ ЗА ШКОЛСКУ 

2019/2020.ГОДИНУ ЗА ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ У 1.ЦИКЛУСУ 

НАЗИВ 

СЕМИНАРА 

КОМПЕТЕНЦИЈ

Е 

ПРИОРИТЕТ

НА ОБЛАСТ 

САТИ/БОДОВ

И 

КАТАЛОШК

И БРОЈ 

ИНСТИТУЦИЈА 

1.  К4 4 32 236 Центар за 
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Модели 

комуникац

ије у онлајн 

окружењу 

унапређење 

наставе 

Абакус, 

Београд, Љ. 

Миодраговић

а 7ж/5, 

Београд 

Општи циљеви Унапређење комуникационих вештина наставника у онлајн окружењу; 

Едукација наставника за превенције дигиталног насиља; Оснаживање 

наставника да применом техника успешне комуникације у онлајн окружењу 

унапреде квалитет наставе 

Специфични 

циљеви 

 Упознавање наставника са савременим онлајн образовним 

окружењима; Професионално оснаживање наставника за примену нових 

метода и техника у комуникацији уз примену савремених информационо 

комуникационих технологија; Унапређивање комуникацијских вештина и 

сарадње између наставника и ученика; Оспособљавање наставника за 

управљање онлајн окружењем за рад и учење; Индивидулазовани приступ 

раду са ученицима; Подршка наставницима у процесу доживотног 

усавршавања; Подизање свести наставника о свим аспектима дигиталног 

насиља; Оснаживање наставника за предузимање конкретних корака и 

процеса у циљу превенције дигиталног насиља 

Теме програма Појам и значај комуникације у онлајн окружењу; Системи и сервиси који 

пружају онлајн комуникацију ; Платформе за управљање учењем као сервиси 

комуникације; Безбедност на интернету и стварање толерантне средине за 

учење; Државна регулатива у превенцији насиља над децом на интернету; 

Сyber bullying; Конкретне ситуације нарушавања безбедности деце на 

интернету и предлози решења; Успостављање безбедног онлајн окружења за 

учење; Мудл платформа - улоге на образовним окружењима; израда 

наставног курса; Додавање ресурса и активности у наставни курс; Додавање 

активности праћења постигнућа ученика; Комуникација са ученицима у онлајн 

окружењу; Презентација радова, евалуација семинара 

2. 

Напредне 

технологије 

у настави 

К1 3 24 203 Центар за 

унапређење 

наставе 

Абакус, 

Београд, Љ. 

Миодраговић

а 7ж/5, 

Београд 

Општи циљеви  Циљ овог програма је подизање свести наставника о напредним 

образовним технологијама које прате научну дисциплину и предмет који 

предају и подизање компетенција у примени и усавршавању метода 

мултимедијалне наставе 

Специфични Информисање наставника о новим трендовима и о примени одговарајућих и 
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циљеви доступних технологија у образовању; Примена стандарда у изради 

образовних електронских наставних материјала; Практично оспособљавање 

наставника за припрему и израду електронских мултимедијаланих наставних 

материјала по савременим стандардима; Практично оспособљавање 

наставника за сараднички рад на електронским наставним материјалима у 

онлајн окружењу; Оспособљавање наставника за даље самостално 

напредовање и истраживање могућности нових образовних технологија. 

Теме програма  Мултимедијални наставни садржаји; Креирање интерактивних слика, 

паноа, колажа; онлајн обрада фотографија; Креирање анимација и стрипа; 

Креирање видео лекција; Обрада видео садржаја, креирање пројекта; Онлајн 

тестирање ученика; Припрема учесника за израду самосталног пројекта, 

креирање налога на Мудл платформи за комуникацију и размену искустава; 

Израда пројекта према задатим смерницама; Објављивање наставног 

пројекта и креирање образовног окружења 

3.  

Рад са 

децом из 

маргинализ

ованих 

група 

К3 4 16 324 Педагошко 

друштво 

Србије, 

Београд, 

Теразије 

26, Београд 

Општи циљеви  Разумевање и уважавање контекста образовања деце из 

маргинализованих група; Унапређивање методичко-дидактичких 

компетенција за рад са децом из маргинализованих група 

Специфични 

циљеви 

Уважавање ромске културе и традиције у наставном процесу; Примена 

ефикасних метода и облика рада са ученицима из маргинализованих група; 

Подршка наставницима у процесу мотивисања ученика из маргинализованих 

група; Мотивациона функција оцењивања; Размена искуства и праксе 

Теме програма Услова живота ромске деце; Образовни статус ромских ученика; Психолошки 

принципи учења; Различити нивои учења; Диференцирана настава; 

Индивидуализација; Очекивања од ученика; Мотивација за учење; 

Оцењивање - мотивациона функција оцењивања; Додатна подршка у 

образовању; Добра пракса 

4. 

 

Визуелиза

ција у 

настави 

математи

ке 
 

K2 1 8 260 Електротехн

ички 

факултет, 

Београд, 

Булевар 

краља 

Александра 

73, Београд 
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Општи циљеви  Визуелно представљање и осавремењавање делова градива 

математике основних и средњих школа како без рачунара, тако и помоћу 

рачунара 

Специфични 

циљеви 

Обука наставника и професора да делове градива који се односе на 

геометрију, алгебру и анализу представе рачунаром помоћу различитих 

бесплатних софтвера, интересантних едукативних сајтова, пре свега на 

српском језику и физичких модела 

Теме програма Математика помоћу рачунара; Бесплатан софтвер у настави математике 

(приказ актуелног бесплатног софтвера за визуелизацију у настави 

математике); Настава математике помоћу јавно доступних видео курсева 

(приказ изабраних видео курсева, начин формирања видео курсева, 2 сата, 

пленарно предавања и радионице, аутор и реализатори); Модели 

геометријских тела са и без употребе рачунара (начини формирања модела 

геометријских тела помоћу рачунара, оригами модели) 

5.СТРУЧНИ 

СКУПОВИ:  

Зимски сусрети учитеља 

Сабор учитеља 

Трибине 

Презентација уџбеника 

 

 

ЛИЧНИ ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ 

 

План стручног усавршавања је сачињен на основу личне процене комепетенција за професију 

учитеља уз уважавање приоритетних области али и потребе школе и постигнућа 

ученика,развојног плана установе као и на самовредновању рада школе с циљем унапређења 

области 4.Подршке ученицима и 2. Наставе и учења у складу са, одобреним програмима 

Министарства просвете и науке Републике Србије и акредитованим стручним скуповима.  

Стручно усавршавање у установи планирано је у складу са Правилником о сталном стручном 

усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника у образовању и васпитању и 

реализацијом у току школске године кроз многобројне активности предвиђене овим 

Правилником. Стручно усавршавање изван установе које желим да у овој школској години 

прођем налази се у збирној табели овог плана за све одељењске старешине. 

име и презиме Бранислава Илић 

радно место Наставник разредне наставе 

образовање VII1 професор разредне наставе 

звање  

лиценца да 

 

ЛИЧНИ ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА ВАН УСТАНОВЕ 
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2019/2020. год. 

Ред.бр. Број у 

каталогу 

Компетенције/ 

приоритети 

Назив стручног 

усавршавања 

 

број 

сати/бодова 

 

1. 245 К1 

П10 

Визуелизација у 

настави математике- 

напредне технике 

1 дан 

8 бодова 

2, 324 К3 – Компетенције 

за подршку развоју 

личности 

П4 

Рад са децом из 

маргинализованих група 

 

20 

3. 459 К2 

П10 

Учење кроз игру 

помоћу интерактивних 

електронских вежби 

1 дан 

8 бодова 

4.   1.ужу стручну 

област 

2.подучавање и 

учење 

3.подршку развоју 

личности детета и 

ученика  

4.комуникацију и 

сарадњу 

- П1 

Стручни скупови : 

-Зимски сурети 

учитеља, 

- Сабор учитеља 

- Стручне трибине које се 

буду организовале 

1 дан 

8 бодова 

5. 290 К2.подучавање и 

учење 

 

Програми сталног 

стручног усавршавања 

(обуке) – домаћи или 

међународни: ,,НТЦ 

учење- развој креативног 

функционалног 

размишљања'', 

20 бодова 

 

Стручно усавршавање У УСТАНОВИ ЗА ШК.2019/2020.Г. 

Ред.бр. Назив стручног усавршавања 

1. Континуирано праћење  напредовања и развоја детета и ученика  

2. Организација 2 изложбе  

3. Реализација угледног часа  

4. Присуствовање угледним  часовима са дискусијом и аналазом 

5. Школске приредбе 

http://katalog2016.zuov.rs/StandardiKompetencija.aspx#k3
http://katalog2016.zuov.rs/StandardiKompetencija.aspx#k3
http://katalog2016.zuov.rs/StandardiKompetencija.aspx#k3
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6. " Покренимо нашу децу"- учествовање у реализацији програма 

8. Израда плана стручног усавршавања  

9. Примена информационо комуникационе технологије (ИКТ)у настави 

10. Учествовање у изради школског програма за први циклус за шк. 2019/20. 

11. Учешће на литерарном и другим конкурсима  

 

 

 

ЛИЧНИ ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ 

 

План стручног усавршавања је сачињен на основу личне процене комепетенција за професију 

учитеља уз уважавање приоритетних области али и потребе школе и постигнућа 

ученика,развојног плана установе као и на самовредновању рада школе с циљем унапређења 

области 4.Подршке ученицима и 2. Наставе и учења у складу са, одобреним програмима 

Министарства просвете и науке Републике Србије и акредитованим стручним скуповима.  

Стручно усавршавање у установи планирано је у складу са Правилником о сталном стручном 

усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника у образовању и васпитању и 

реализацијом у току школске године кроз многобројне активности предвиђене овим 

Правилником. Стручно усавршавање изван установе које желим да у овој школској години 

прођем налази се у збирној табели овог плана за све одељењске старешине. 

име и презиме Славка Ивковић 

радно место Наставник разредне наставе 

образовање VII1 професор разредне наставе 

звање  

лиценца да 

 

ЛИЧНИ ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА ВАН УСТАНОВЕ 

Ред.бр. Број у 

каталогу 

Компетенције/ 

приоритети 

Назив стручног 

усавршавања 

 

број 

сати/бодова 

 

1. 245 К1 

П10 

Визуелизација у 

настави математике- 

напредне технике 

1 дан 

8 бодова 

2, 324 К3 – Компетенције 

за подршку развоју 

личности 

П4 

Рад са децом из 

маргинализованих група 

 

20 

3. 459 К2 Учење кроз игру 

помоћу интерактивних 

1 дан 

http://katalog2016.zuov.rs/StandardiKompetencija.aspx#k3
http://katalog2016.zuov.rs/StandardiKompetencija.aspx#k3
http://katalog2016.zuov.rs/StandardiKompetencija.aspx#k3
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П10 електронских вежби 8 бодова 

4.   1.ужу стручну 

област 

2.подучавање и 

учење 

3.подршку развоју 

личности детета и 

ученика  

4.комуникацију и 

сарадњу 

- П1 

Стручни скупови : 

-Зимски сурети 

учитеља, 

- Сабор учитеља 

- Стручне трибине које се 

буду организовале 

1 дан 

8 бодова 

5. 290 К2.подучавање и 

учење 

 

Програми сталног 

стручног усавршавања 

(обуке) – домаћи или 

међународни: ,,НТЦ 

учење- развој креативног 

функционалног 

размишљања'', 

20 бодова 

 

Стручно усавршавање У УСТАНОВИ ЗА ШК.2019/2020.Г. 

Ред.бр. Назив стручног усавршавања 

1. Континуирано праћење  напредовања и развоја детета и ученика  

2. Организација 2 изложбе  

3. Реализација угледног часа  

4. Присуствовање угледним  часовима са дискусијом и аналазом 

5. Школске приредбе 

6. " Покренимо нашу децу"- учествовање у реализацији програма 

8. Израда плана стручног усавршавања  

9. Примена информационо комуникационе технологије (ИКТ)у настави 

10. Учествовање у изради школског програма за први циклус за шк. 2018/19. 

11. Учешће на литерарном и другим конкурсима  

 

 

ЛИЧНИ ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ 

 

План стручног усавршавања је сачињен на основу личне процене комепетенција за професију 

учитеља уз уважавање приоритетних области али и потребе школе и постигнућа 

ученика,развојног плана установе као и на самовредновању рада школе с циљем унапређења 

области 4.Подршке ученицима и 2. Наставе и учења у складу са, одобреним програмима 

Министарства просвете и науке Републике Србије и акредитованим стручним скуповима.  

Стручно усавршавање у установи планирано је у складу са Правилником о сталном стручном 
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усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника у образовању и васпитању и 

реализацијом у току школске године кроз многобројне активности предвиђене овим 

Правилником. Стручно усавршавање изван установе које желим да у овој школској години 

прођем налази се приказано у табели. 

 

 

име и презиме Мирјана Бановић 

радно место Наставник разредне наставе 

образовање VII2 мастер учитељ 

звање / 

лиценца да 

 
ЛИЧНИ ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА ВАН УСТАНОВЕ 

Ред.бр. Број у 

каталогу 

Компетенције/ 

приоритети 

Назив стручног усавршавања 

 

број сати/ 

бодова 

 

1. 124. Компетенција: за 

комуникацију и сарадњу 

Приоритетна област: Јачање 

васпитне улоге образовно-

васпитне установе кроз 

развијање програма 

превенције насиља, 

дискриминације, 

злостављања и занемаривања 

Могућности за унапређивање 

сарадње и тимског рада у 

установи 

1 дан 

8 бодова 

2. 150. Компетенција: за 

комуникацију и сарадњу 

Приоритетна област: Јачање 

васпитне улоге образовно-

васпитне установе кроз 

развијање програма 

превенције насиља, 

дискриминације, 

злостављања и занемаривања 

Тимски рад и сарадња наставника 

у функцији осигурања квалитета 

рада установе 

 

1 дан 

8 бодова 

3.   1.ужу стручну област 

2.подучавање и учење 

3.подршку развоју личности 

детета и ученика  

4.комуникацију и сарадњу 

- П1 

Стручни скупови : 

-Зимски сурети учитеља, 

- Сабор учитеља 

- Стручне трибине које се буду 

организовале 

1 дан 

8 бодова 



 

 

~ 281 ~ 

4. 290. К2.подучавање и учење 

 

Програми сталног стручног 

усавршавања (обуке) – домаћи 

или међународни: ,,НТЦ учење- 

развој креативног функционалног 

размишљања'', 

20 бодова 

 

 

 

Стручно усавршавање У УСТАНОВИ ЗА ШК.2019/2020.Г. 

Ред.бр. Назив стручног усавршавања 

1. Континуирано праћење  напредовања и развоја детета и ученика  

2. Организација 2 изложбе  

3. Реализација угледног часа  

4. Присуствовање угледним  часовима са дискусијом и аналазом 

5. Школске приредбе 

6. " Покренимо нашу децу"- учествовање у реализацији програма 

8. Израда плана стручног усавршавања  

9. Примена информационо комуникационе технологије (ИКТ)у настави 

10. Учествовање у изради школског програма за први циклус за шк. 2018/19. 

11. Учешће на литерарном и другим конкурсима  

12. учешће у раду стручних тимова и већа  

13. координисање рада у електронском дневнику 

 

 

ЛИЧНИ ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ 

 
Име и презиме: Гордана Адамов 

Радно место: Професор разредне наставе  

          План стручног усавршавања је сачињен на основу личне процене комепетенција за професију 

учитеља уз уважавање приоритетних области али и потребе школе и постигнућа ученика,развојног 

плана установе као и на самовредновању рада школе с циљем унапређења области 4.Подршке 

ученицима и 2. Наставе и учења у складу са, одобреним програмима Министарства просвете и науке 

Републике Србије и акредитованим стручним скуповима.  Стручно усавршавање у установи планирано 

је у складу са Правилником о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних 

сарадника у обарзовању и васпитању и реализацијом у току школске године кроз многобројне 

активности предвиђене овим Правилником. 

Знања и вештине које ћу унапредити ове школске године: 
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Из области развоја компетенција, запланиране су следеће области: 

 

1. Ужа стручна област, 

2. Подучавање и учење, 

3. Подршка развоју личности детета и ученика, 

4. Комуникација и сарадња. 

 

Из приоритетних области, запланиране су следеће области: 

 

-Превенција насиља, злостављања и занемаривања, 

- Превенција дискриминације, 

-Инклузија деце и ученика са сметњама у развоју и из друштвено маргинализованих група, 

-Учење да се учи и развијање мотивације за учење, 

- Јачање професионалних капацитета запослених, нарочито у области иновативних метода наставе и 

управљања одељењем. 

ЛИЧНИ ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА ВАН УСТАНОВЕ 

Ред.бр. Број у 

каталогу 

Компетенције/ 

приоритети 

Назив стручног 

усавршавања 

 

број 

сати/бодова 

 

1. 245 К1 

П10 

Визуелизација у 

настави математике- 

напредне технике 

1 дан 

8 бодова 

2, 324 К3 – Компетенције 

за подршку развоју 

личности 

П4 

Рад са децом из 

маргинализованих група 

 

20 

3. 459 К2 

П10 

Учење кроз игру 

помоћу интерактивних 

електронских вежби 

1 дан 

8 бодова 

4.   1.ужу стручну 

област 

2.подучавање и 

учење 

3.подршку развоју 

личности детета и 

ученика  

4.комуникацију и 

сарадњу 

- П1 

Стручни скупови : 

-Зимски сурети 

учитеља, 

- Сабор учитеља 

- Стручне трибине које се 

буду организовале 

1 дан 

8 бодова 

5. 290 К2.подучавање и 

учење 

Програми сталног 

стручног усавршавања 

(обуке) – домаћи или 

20 бодова 

http://katalog2016.zuov.rs/StandardiKompetencija.aspx#k3
http://katalog2016.zuov.rs/StandardiKompetencija.aspx#k3
http://katalog2016.zuov.rs/StandardiKompetencija.aspx#k3
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 међународни: ,,НТЦ 

учење- развој креативног 

функционалног 

размишљања'', 

 

Стручно усавршавање У УСТАНОВИ ЗА ШК.2018/2019.Г. 

Ред.бр. Назив стручног усавршавања 

1. Континуирано праћење  напредовања и развоја детета и ученика  

2. Организација 2 изложбе  

3. Реализација угледног часа  

4. Присуствовање угледним  часовима са дискусијом и аналазом 

5. Школске приредбе 

6. " Покренимо нашу децу"- учествовање у реализацији програма 

8. Израда плана стручног усавршавања  

9. Примена информационо комуникационе технологије (ИКТ)у настави 

10. Учествовање у изради школског програма за први циклус за шк. 2018/19. 

11. Учешће на литерарном и другим конкурсима  

  

                                                                                                    Професор разредне наставе: Гордана Адамов 

Име и презиме : Марко Бојовић 

Радно место : проф.физике 
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Назив стручног 

усавршавања 

Ниво ( 

стручни 

актив, 

веће 

идр.)и 

датум 

Начин 

учествова

ња 

(присуство

, излагање, 

ауторство, 

координис

ање, 

вођење, 

остало ) 

Документ у 

установи 

који 

доказује 

реализациј

у 

Датум Сат 

-Континуирано 

праћење напредовања 

и развоја детета и 

ученика 

ОВ 

виших 

разреда 

излагање Процена 

остваренос

ти 

стандарда 

 

квартално 

2 
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ученика 

Учешђе у пројектима 

образовно-басп. 

карактера 

ОВ Координи

сање и 

вођење 

извештај Октобар . 1 

Организација 

активности поводом 

Дечје недеље 

НВ Координи

сање и 

присуство

вање 

извештај Прва недеља 

октобра . 

1 

Организација 

активности поводом 

школских такмичења 

НВ Координи

сање и 

присуство

вање 

извештај 12. 2018 1 

Учествовање у 

тимском раду 

Тим, 

актив 

Присуство

вање и 

координис

ање 

Извештаји 

тимова 

током целе 

школске 

године 

1 

Организација 

активности Актива 

природних наука 

Актив Координи

сање и 

вођење 

извештај Током 

школске 

године 

2 

Приказ програма 

стручног 

усавршавања НВ 

 присуство уверење Током 

школске 

године 

1 

Присуствовање 

угледним  часовима  

 Присуство припрема Током 

школске 

године 

2 

Организација 

активности поводом 

анализе згледних 

часова 

Актив Координи

сање и 

присуство

вање 

извештај Током 

школске 

године 

1 

Школска такмичења  организац

ија 

извештај Друго 

полугодиште 

шк. 2018/19 

1 

Укључивање  у 

тимски рад школе 

Актив  извештај Током 

школске 

године 

1 

припрема угледног 

часа 

 ауторство припрема Током 

школске 

8 
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године 

Учествовање у 

тимском раду у 

оквиру припреме 

часова, активности, р 

   Током 

школске 

године 

1 

континуирано 

праћење рада ученика 

Актив   Током 

школске 

године 

1 

Учешће у раду НВ НВ   Током 

школске 

године 

1 

Учешће у раду ОВ  ОВ   Током 

школске 

године 

1 
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Назив стручног 

усавршавања 

 

Место 

Начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисање, 

вођење, остало 

Документ који доказује 

реализацију/број 

сертификата, 

потрврде,уве-рења и ко 

га је издао 

Комуникационе вештине Бг присуство уверење 

    

 

Учење да се учи и развија 

мотивација 

 

Бг  

 

присуство 

уверење 

 

         ПРЕДЛОГ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ 

Име и презиме  Сања Тошић 

Радно место         професоре 
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Назив стручног 

усавршавања 

Ниво ( стручни 

актив, веће идр.) 

Бодови/

сати 

Начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисање, 

вођење, остало 

) 

Документ у 

установи који 

доказује 

реализацију 

Континуирано праћење 

напредовања ученика 

квартално 

Одељењско веће 

виших разреда 

 Излагање Записник 

Одељ. Већа, 

портфолио 

наставника 

 

Одржавње једног 

угледног часа 

Актив 

Природних 

наука 

 излагање Портфолио 

наставника, 

Дневник 

Учествовање у изради 

школског програма  

Тим за школски 

програм- 

стручни актив 

 учешће Извештај 

Тима 

Организовање 

школског такмичења 

Актив 

Природних 

наука 

 организовање  

Учешће на општинском 

такмичењу 

фебруар/март 

Актив 

Природних 

наука 

 присуство  

ст
р

у
ч

н
о
 у

са
в

р
ш

а
в

а
њ

е
  
в

а
н

 у
ст

а
н
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и
 

       

 

Назив стручног усавршавања 

 

Време/с

ати 

Начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисање, 

вођење, остало 

Документ 

који доказује 

реализацију/б

рој 

сертификата, 

потрврде,уве-

рења и ко га 

је издао 

Априлски дани 

просветних радника 

Србије-семинар за 

професоре и наставнике 

хемије 

Београд, април 12 сати   

Семинар-одобрени     



 

 

~ 287 ~ 

програм приоритетна 

област, П.О.3., П.О.5., 

К1 или К2 

План екстерног стручног усавршавања  

Наставник:Јована Вујовић 

План стручног усавршавања за школску 2019-20 

наставник ликовне културе-Јована Вујовић Кривошић 

 

1. Похађање семинара који буду изабрани из каталога  

2. Посећивање угледних часова 

3. Реализација угледног часа са дискусијом и анализом 

4. Посета стручним скуповима и стручна путовања 

5.Примена савремених метода рада 

6.Организовање додатне наставе 

7.Организовање изложби и декорација жколског простора 

 

Наставник:Ануца Славковић- БИОЛОГИЈА 

Лични план стручног усавршавања –ван установе 

- семинари 

 

Стручно усавршавање У УСТАНОВИ ЗА ШК.2019/2020.г. 

Ред.бр. Назив стручног усавршавања 

1. Континуирано праћење  напредовања и развоја детета и ученика  

2. Организација изложбе радова ученика 

3. Реализација угледног часа  

4. Присуствовање угледним  часовима са дискусијом и аналазом 

5. Израда плана активности за ученике који раде по ИОП2 

6. Школско такмичење из биологије 

7. Израда плана стручног усавршавања  

8. Примена информационо комуникационе технологије (ИКТ)у настави 
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9. Учешће у изради школског програма 

 

Из области развоја компетенција планирано је: 

1.Стручна област-биологија 

2.Подучавање и учење 

3.Подршка развоју личности детета и ученика 

4.Комуникација и сарадња 

 

 Из приоритетних области планирана је: 

-превенција насиља, злостављања и занемаривања, 

- превенција дискриминације, 

-инклузија деце и ученика са сметњама у развоју и из друштвено маргинализованих група, 

- комуникацијске вештине, 

-учење да се учи и развијање мотивације за учење, 

- јачање професионалних капацитета  

 

Стручно усавршавање У УСТАНОВИ ЗА ШК.2019/2020.г. 

Наставник Маја Лукић  

ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

ЗА 2019/20. ГОД 

Име и презимe Маја Лукић 

Назив установе и радног места ОШ»Предраг Кожић» Дубовац,наставник 

музичке културе 

Последњи завршени ниво образовања Aкадемија уметности(VIIстепен) 

Звање Професор солфеђа и музичке културе 

Ниво и врста образовања потребни за обављање 

посла у складу са систематизацијом, односно описом 

посла 

Академија уметностиVII степен,Професор 

музичке културе 

Знања и вештине потребни за обављање посла  

Познавање програма музичке 

културе,владање техником свирања 

клавира,познавање дириговања и вођења 

хора и оркестра. 
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Знања и вештине које желим да развијем, 

унапредим у наредној години 

 

 Назив планираног стручног усавршавања 

(нпр: тема огледног/угледног часа, назив 

активности, назив програма стручног 

усавршавања, тема конференције или 

стручног скупа итд.) 

Планирано 

време 

остваривања 

Прихваћено, 

одобрено 

У  

установ

и 

Угледни час   

Акредитован семинар у установи   

Посета угледним часовима   

Стручни активи   

   

Ван 

установ

е 

Презентације уџбеника   

Угледни час у другој школи   

 

ПЛАН И ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА  

Наставници: Марко Бојовић и Весна Мијатовић 

Програм стручног усавршавања наставника математике у 2. циклусу планирано је у складу са 

Правилником о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника, 

у складу са развојним планом установе, стандардима компетенција наставника с циљем 

унапређења васпитно-образовне праксе, остварење стандарда квалитета рада установе и 

стручним оспособљавањем наставника како би својим компетенцијама допринели 

остваривању оптималних могућности свакога ученика у савременом друштву. 

Стручно усавршавање се одвија како у установи тако и ван установе. У своме петогодишњем 

циклусу наставници ће усавршавајући се задовољити и услове за обнављање лиценце за коју 

је потребно да у складу са решењем о 40-часовној радној недељи и проценту ангажовања, 
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оствари 100 сати стручног усавршавања на семинарима и 20 сати стручног усавршавања на 

стручним акуповима. Програми стручног усавршавања изван установе морају бити 

акредитовани  од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, Завода за 

вредновање квалитета образовања и васпитања, Завода за унапређење васпитно-образовног 

рада, високошколских установа и друго објављеним у Каталогу програма стручног 

усавршавања који су одобрени. 
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облик и назив стручног усавршавања 

време 

реализације 

1) Извођење угледних часова, односно активности са 

дискусијом и анализом: 1 час 
У току године 

2) Праћење угледних часова, односно активности колега 

са дискусијом и налаизом 

У току године 

3) Излагање на састанцима стручних органа и тела које се 

односе на савладан програм СУ или други облик 

стручног усавршавања ван установе, 

У току године 

4) Приказ књиге, приручника,  дидактичког материјала, 

стручног чланка,  различите врсте истраживања,  

5) Резултати праћења развоја детета и ученика: 8 сати 

У току године 

6) Учешће у изради школског програма 

2 часа 

У току године 

7) Истраживања (научна, акциона) 

 

У току године 

8) Пројекти образовно-васпитног карактера: Реализација 

изложби и др. 

У току године 

 

 

Из области развоја компетенција, запланиране су следеће области: 

 

1. Ужа стручна област, 

2. Подучавање и учење, 

3. Подршка развоју личности детета и ученика, 

4. Комуникација и сарадња. 

 

Из приоритетних области, запланиране су следеће области: 

 

-Превенција насиља, злостављања и занемаривања, 

- Превенција дискриминације, 

-Инклузија деце и ученика са сметњама у развоју и из друштвено маргинализованих група, 

- Комуникацијске вештине, 

-Учење да се учи и развијање мотивације за учење, 
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- Јачање професионалних капацитета запослених, нарочито у области иновативних метода 

наставе математикев и управљања одељењем. 

План професионалног развоја у установи  

Име и презиме: Весна Мијатовић 

Радно место: школски библиотекар,  ангажовање: 50 % 

 У УСТАНОВИ- 

Школска  2020/21. 

А1 Укључивање минимално 60 % ученика школе у коришћење фонда 

библиотеке 

А2 Обезбеђивање искоришћености минимално 7 наслова по уписаном 

ученику 

А3 Континуирано анкетирање и праћење ученика ради утврђивања 

њихових читалачких интересовања 

А5 учествовање у тимском раду у оквиру припреме часова, активности, 

радионица најмање три пута годишње 

А8 Посета сајму књига у циљу сагледавања комплетне издавачке 

продукције 

А11 Организовање тематских изложби, конкурса, књижевних сусрета, 

трибина, одласка ученика у биоскоп, позоришта 

Б1 Израда и развијање кодекса понашања у библиотеци у сарадњи са 

ученицима и наставницима 

Б3 Укључивање минимално 70% ученика школе у коришћење фонда 

библиотеке 

Б4 организовано оспособљава ученике за самостално тражење и 
коришћење извора информација 
 

Лични план стручног усавршавања за школску годину 

Име и презиме 

Венера Арсенов Бојовић Последњи 

завршени ниво 

образовања 

VII 2 

Назив и седиште 

установе 

ОШ,,Предраг Кожић'' Дубовац Звање Мастер језика и 

књижевности 

Назив радног места наставник енглеског језика   

Знања, вештине и Компетенције за    
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вредносни ставови 

које желим да 

развијем, 

унапредим, 

формирам у 

наредној школској 

години * 

поучавање и учење 

(примена 

различитих начина 

праћења и 

вредновања рада и 

напредовања 

ученика) 

 
Облик стручног 

усавршавања 

Назив / тема 

стручног 

усавршавања 

Ниво 

(стручна већа 

предмета, 

стручни 

активи, 

тимови, п. 

колегијум, о. 

веће, н. веће, 

с. родитеља, 

ш. одбор, у. 

парламент, о. 

заједница, в. 

тим, остало) 

Планирано 

време 

остваривања 

(1. или 2. 

полугодиште) 

Начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

извођење, 

ауторство, 

организовање, 

координисање, 

вођење, 

анализа, 

дискусија, 

приказ, остало) 

С
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ч

н
о
 у
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в
р
ш
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ањ

е 
у
 у
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о
в
и

 

Извођење 

угледног 

часа/активности  

(са дискусијом и 

анализом) 

- 2 угледна 

часа 

 о. заједница, 

актив 

учитеља 

друго 

полугодиште 

извођење, 

дискусија, 

анализа 

Излагање о 

савладаном 

програму  

или другом 

облику  

стручног 

усавршавања  

ван установе 

по савладаном 

програму 

веће 

друштвених 

наука или 

наставничко 

веће 

прво или 

друго 

полугодиште 

присуство, 

приказ 

Приказ књиге, 

приручника, 

дидактичког 

материјала,  

стручног чланка,  

различите врсте 

-Приказ 

стручног 

чланка и сл. 

-наставничко 

веће 

 

 

у току 

школске 

године 

-приказ 

 



 

 

~ 293 ~ 

истраживања,  

студијског 

путовања,  

стручне посете и 

тд.  

(са дискусијом и 

анализом) 

Остваривање 

истраживања  

(научна, акциона, 

ad hok, и тд.) 

Испитивање 

ставова 

родитеља о 

оптерећености 

школским 

обавезама, 

како 

организовати 

слободно 

време деци 

Родитељи, 

ученици 

друго 

полугодиште 

ауторство, 

извођење, 

анализа, приказ 

Остваривање 

пројекта  

образовно-

васпитног 

карактера  

у установи 

Електронске 

педагошке 

свеске 

о. заједница, 

родитељи 

прво и друго 

полугодиште 

ауторство, 

извођење 

 

 Остваривање 

програма од 

националног 

значаја у установи 

-Школа без 

насиља 

 

о. заједница, 

родитељи 

прво и друго 

полугодиште 

извођење 

радионица 

Остваривање 

програма огледа, 

модел центра 

- - - - 

Остваривање 

облика стр. усавр. 

припремљеног и 

оствареног у 

установи у складу 

са потребама 

запослених 

У складу с 

програмом 

школе 

 прво или друго 

полугодиште 

присуство 

Остало (навести -Изложбе -о. заједница, У току -организовање, 
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шта): пленарно 

предавање, 

презентација са 

дискусијом, 

радионица, панел 

дискусија, рад у 

групама, постер 

презентација, 

изложбе, стручно 

путовање…) 

дечијих 

радова, 

школске 

свечаности-

приредбе 

и сл.   

родитељи, 

актив 

учитеља, 

стручно веће 

друштвених 

наука 

школске 

године 

извођење 

 

 

-ауторство, 

приказ 

 Облик стручног 

усавршавања 

 

-Праћење рада и 

напредовања 

ученика 

 

Назив / тема / област 

стручног усавршавања 

 

-Праћење рада и 

напредовања ученика 

 

 

Планирано 

време 

остваривања 

(1. или 2. 

полугодиште) 

Начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

извођење, 

ауторство, 

организовање, 

координисање, 

вођење, анализа, 

дискусија, 

приказ, остало) 

С
тр

у
ч

н
о
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са
в
р
ш

ав
ањ

е 
в
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 у
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о
в
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Одобрени 

програми стручног 

усавршавања 

(обука) 

 

- Иновативне методе наставе, 

учења и оцењивања; 

-Сви семинари у 

организацији школе и 

министаства просвете; 

- Обуке за информационе 

технологије и менторски рад 

са ученицима ромске 

националности; 

- Превенција насиља и 

других ризичних облика 

понашања 

- Стручна оцена 

уџбеника/експертиза 

У току 

школске 

године 

-присуствовање, 

приказ 

 

 

Акредитовани 

програми 

високошколске 

установе (облици 

целоживотног 

Уколико се укаже прилика 

Мозак и (страни) језик – 

примена 

неуролингвистичких сазнања 

прво или друго 

полугодиште 

присуствовање 
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учења) у настави страних језика 

Стручни скупови 

(конгрес, сабор, 

сусрети и дани, 

конференција, 

саветовања, 

симпозијум, 

округли сто, 

трибина) 

трибине  ЕЛТА , МПРС друго 

полугосиште 

присуствовање 

Летње и зимске 

школе 

Уколико се укаже прилика прво или друго 

полугодиште 

присуствовање 

Стручна и 

студијска 

путовања 

Уколико се укаже прилика прво или друго 

полугодиште 

присуствовање 

Остало (навести 

шта): пленарно 

предавање, 

презентација са 

дискусијом, 

радионица, панел 

дискусија, рад у 

групама, постер 

презентација, 

изложбе, стручно 

путовање…) 

-Радионице  ван просторија 

школе  

  

-Учешће у акцији ,,Очистимо 

Србију" 

-прво и друго 

полугодиште 

-прво и друго 

полугодиште 

-присуствовање 

 

-извођење 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ПРЕДМЕТ: ГЕОГРАФИЈА  

Прадметни наставник: Видосав Обрадовић 

Програм стручног усавршавања наставника географије у 2. циклусу планирано је у складу са 

Правилником о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника, 

у складу са развојним планом установе, стандардима компетенција наставника с циљем 

унапређења васпитно-образовне праксе, остварење стандарда квалитета рада установе и 

стручним оспособљавањем наставника како би својим компетенцијама допринели 

остваривању оптималних могућности свакога ученика у савременом друштву. 

Стручно усавршавање се одвија како у установи тако и ван установе. У своме петогодишњем 

циклусу наставници ће усавршавајући се задовољити и услове за обнављање лиценце за коју 

је потребно да у складу са решењем о 40-часовној радној недељи и проценту ангажовања, 

оствари 100 сати стручног усавршавања на семинарима и 20 сати стручног усавршавања на 

стручним акуповима. Програми стручног усавршавања изван установе морају бити 

акредитовани  од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, Завода за 

вредновање квалитета образовања и васпитања, Завода за унапређење васпитно-образовног 

рада, високошколских установа и друго објављеним у Каталогу програма стручног 

усавршавања који су одобрени. 
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облик и назив стручног усавршавања 

време 

реализације 

1) Извођење угледних часова, односно активности са 

дискусијом и анализом: 1 час 
У току године 

2) Праћење угледних часова, односно активности колега 

са дискусијом и налаизом 

У току године 

3) Излагање на састанцима стручних органа и тела које се 

односе на савладан програм  СУ или други облик 

стручног усавршавања ван установе, 

У току године 

4) Приказ књиге, приручника,  дидактичког материјала, 

стручног чланка,  различите врсте истраживања,  

5) Резултати праћења развоја детета и ученика: 8 сати 

У току године 

6) Учешће у изради школског програма 

2 часа 

У току године 

7) Истраживања (научна, акциона) 

 

У току године 

8) Пројекти образовно-васпитног карактера: Реализација 

изложби и др. 

У току године 

 

Из области развоја компетенција, запланиране су следеће области: 

 

1. Ужа стручна област-географија, 

2. Подучавање и учење, 

3. Подршка развоју личности детета и ученика, 

4. Комуникација и сарадња. 

 

Из приоритетних области, запланиране су следеће области: 

 

-Превенција насиља, злостављања и занемаривања, 

- Превенција дискриминације, 

-Инклузија деце и ученика са сметњама у развоју и из друштвено маргинализованих група, 

- Комуникацијске вештине, 

-Учење да се учи и развијање мотивације за учење, 

- Јачање професионалних капацитета запослених, нарочито у области иновативних метода 

наставе географије и управљања одељењем. 
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Име и презиме : Марија Ћирић  

Радно место : наставник српског језика 
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Ш
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Назив стручног 

усавршавања 

Ниво ( стручни 

актив, веће идр.)и 

датум 

Начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисање, 

вођење, остало 

) 

Документ у установи 

који доказује 

реализацију 

-Континуирано 

праћење 

напредовања 

ученика 

Одељењско веће 

виших разреда 

излагање Записник 

Одељ. Већа, 

портфолио 

наставника 

 

-Организација 

активности поводом 

Дечје недеље 

Актив 

Друштвених наука 

Учешће Дневник, 

записник 

Актива Друштвених 

наука, портфолио 

наставника 

Школска смотра 

рецитатора 

Актив 

Друштвених наука 

Организација Дневник,записник 

актива Друштвених 

наука, портфолио 

наставника 

 

 

Координисање 

Ученичким 

парламентом 

Ученички 

парламент 

вођење Извештај Ученичког 

парламента 

Реализација 

активности поводом 

новогодишње 

приредбе 

Актив 

Друштвених наука 

Организација Дневник, 

записник 

Актива Друштвених 

наука, портфолио 

наставника 
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Учествовање у 

изради школског 

програма за 

2.циклус за школску 

2019/20.годину 

Тим за школски 

програм 

Учешће Извештај Тима 

Извођење угледног 

часа 

Актив 

Друштвених наука 

Извођење Портфолио 

наставника, Дневник  

Сарадња са 

школским листом 

Тим за школски 

лист 

Учешће Портфолио 

наставника 

Учешће на 

литерарном 

конкурсу  

Одељењско веће 

виших разреда 

Учешће Дневник, 

записник 

од.већа, портфолио 

наставника 

Израда извештаја са 

завршног испита 

Тим за завршни 

испит 

Учешће Записним Тима за 

завршни испит 

Учествовање у 

реализацији 

општинског 

такмичење из 

српског језика 

Актив 

Друштвених наука 

учешће Записник актива 

Друштвених наука 
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Ш
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Е
 

     

 

Назив стручног 

усавршавања 

 

Место Бодови/сати 

Републички зимски 

семинар 

Београд 24 
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Назив стручног 

усавршавања 

Ниво(стуч

ни актив 

,веће итд) 

Начин 

учествова

ња 

Документ који 

доказује 

реализацију 

Датум 

реализац

ије 

Број 

сати 

усаврша

вања 

Напомене 

везане за 

реализациј

у 

Континуирано 

праћење 

напредовања 

ученика 

Одељењск

а веће 

виших 

разреда 

излагање Записник Одељ. 

већа 

Кварталн

о 

  

Извођење 

огледних часова 

Огледни 

час 

Реализаци

ја часа 

Припрема за час У току 

шг 

  

Тимско 

припремање 

огледних часова 

Актив учешће Записник 

Актива 

У току 

ШГ 

  

Учешће у анализи 

огледних часова 

Актив учешће Записник 

Актива 

У току 

ШГ 

  

Израда наставног 

срества 

Индивиду

ално 

Реализаци

ја 

Записник 

Актива 

У току 

школ.год

ине 

  

Кординатор 

Актива 

Актив учешће Записник 

Актива 

У току 

ШГ 

  

Извештаји о раду 

Актива природних 

наука 

Наставнич

ко веће 

Реализаци

ја 

Записник НВ Кварталн

о 

  

Учествовањеу 

изради школског 

програма 

Актив учешће Записник НВ На 

почетку 

ШГ 

  

Припрема ученика 

за општинска 

такмичења 

Актив Реализаци

ја 

Записници НВ У току 

ШГ 

  

Креирање 

програма стручног 

усавршавања у 

школи 

Актив Реализаци

ја 

Записници НВ У првом 

кварталу 

ШГ 

  

Координација 

израде школског 

програма  

Актив учешће Записници 

Актива 

У првом 

кварталу 

ШГ 

  

Подстицање и 

укључивање 

наставника на 

Актив учешће Записници 

Актива 

У току 

ШГ 
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раличите облике 

стручног 

усавршавања 

       

      

ЛИЧНИ ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ 

 

Име и презиме Сузана Милојков 

Назив установе ОШ „Предраг Кожић“Дубовац 

Радно место 

наставник техничког и информатичког  

образовања 

Последњи завршени ниво 

образовања 
VII степен стручне спреме 

Звање Професор техничког образовања 

Компетенције које желим да 

развијем, унапредим у наредној 

години 

Стручна компетенција из области 

К1,К2, К3, К4 

 
Компетенција коју желим да 

унапредим 

Планирани облици 

стручног 

усавршавања 

Планирано време 

остваривања 

У 

установи 

Компетенција за комуникацију и сарадњу- 

К4 

Угледни часови у 

корелацији са другим 

предметима 

У току школске 

године 

Компетенција за комуникацију и сарадњу 

-К4 

Праћење угледних 

часова и анализа 

У току школске 

године 

Компетенција за подршку развоја 

личности ученика- К3 

  Планира различите 

активности којима 

ангажује све ученике, 

уважавајући њихове 

индивидуалне разлике 

у социјалном и 

емоционалном развоју;  

 Планира и усклађује 

свој рад са 

психофизичким и 

развојним 

карактеристикама 

У току школске 

године 
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                                                                                                                             Запослени: Сузана Милојков 

ПРЕДЛОГ ПЛАНА СТРУЧНОГ  УСАВРШАВАЊА  И  НАПРЕДОВАЊА  У  УСТАНОВИ 

Назив установе ОШ „Предраг Кожић“ 

Име и презиме : Меза Анита 

Радно место : наставник историје 
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Назив стручног усавршавања 

Ниво ( 

стручни 

актив, веће 

идр.) 

Начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисање, 

вођење, остало ) 

Документ у 

установи који 

доказује 

реализацију 

сати    датум 

Израђивање плана стручног 

усавршавања 

стручни 

актив 

аутор План стручног 

усавршавања 

2  

Израда и вођење ИОП-а  стручни 

актив 

вођење Извештаји, 

евалуација 

ИОП-а за 

ученике за 

које се 

спроводи 

наставник по 

разредима и 

предметима 

 

 

 

Завршни испит ученика 8. стручни учешће извештаји 10  

ученика, прихватајући 

ученика као личност у 

развоју 

Компетенција за комуникацију и сарадњу- 

К4 

Учешће у стручним 

активима, Усавршава 

се у области сарадње 

и комуникацијских 

вештина; 

У току школске 

године 

Ван 

установе 

 

Компетенција за поучавање и учење К1 

 

1.Унапређење саобраћајног образовања и 

васпитања-„10 лекција које живот значе“ 

 

2.Методика наставе техничког и 

информатичког образовања – прaктични 

примери 

 Семинари који 

обухватају област  

-општа питања  

Време које 

реализатор 

организује 
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Разреда, чланови 

комисије/поткомисије у 

установи(извештај) 

актив стр.актива 

Присуствовање угледном  

часу(припрема) 

стручни 

актив 

присуство Писана 

припрема 

наставника са 

извођеним 

запажањима 

на часу 

4  

Реализација угледног часа Актив,Тим за 

ШРП 

Излагање,коорд

инисање 

 

Писана 

припрема 

наставника 

12  

 Континуирано праћење 

напредовања ученика  

 

Одељењско 

веће 

вођење Записник 

већа,педаг.до

кументација 

  

 Информационо 

комуникационе технологије 

(ИКТ) 

 учешће    

 школска и општинска 

такмичења 

Актив Припрема, 

организација 

и вођење 

ученика на 

школска и 

општинска 

такмичења 

извештаји 

стр.актива 

  

 

ПРЕДЛОГ ПЛАНА  СТРУЧНОГ  УСАВРШАВАЊА  И  НАПРЕДОВАЊА  ВАН УСТАНОВЕ 

Назив установе ОШ „Предраг Кожић“ 

Име и презиме : Меза Анита 

Радно место : наставник историје 

Петогодишњим планом професионалног развоја за усавршавање ван установе планирано је :120 сати  

ст
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о
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ш
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е

  

ва
н

 у
ст
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о
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Назив стручног усавршавања 

 

Место 

Начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисање, 

вођење, остало 

Документ 

који доказује 

реализацију/

број 

сертификата, 

потрврде,уве-

рења и ко га 

је издао 

сати датум 
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Организација, садржаји и 

начини рада са талентованим 

ученицима у области историје 

Београд присуствовањ

е 

 8  

Планирање подршке-

педагошки профил, 

индивидуализација и ИОП 

Панчево присуствовањ

е 

 16  

Која знања и вештине ћу унапредити у току ове године: 

П2- превенција дискриминације 

П3- инклузија деце и ученика са сметњама у развоју и из друштвено-маргинализованих група, 

као и индивидуални образовни план 

П5- учење да се учи и развијање мотивације за учење 

П6- јачање професионалних капацитета запослених, нарочито у области иновативних метода 

наставе и управљања одељењем 

  

ПРЕДЛОГ ПЛАНА СТРУЧНОГ  УСАВРШАВАЊА  И  НАПРЕДОВАЊА  У  УСТАНОВИ 

Назив установе ОШ „Предраг Кожић“ 

Име и презиме : Радосава Јаџић 

Радно место : наставник француског језика 

ст
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Назив стручног усавршавања 

Ниво ( 

стручни 

актив, веће 

идр.) 

Начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисање, 

вођење, остало ) 

Документ у 

установи који 

доказује 

реализацију 

сати    датум 

Израђивање плана стручног 

усавршавања 

стручни 

актив 

аутор План стручног 

усавршавања 

2  

Израда и вођење ИОП-а  стручни 

актив 

вођење Извештаји, 

евалуација 

ИОП-а за 

ученике за 

које се 

спроводи 

наставник по 

разредима и 

предметима 

 

 

 

Завршни испит ученика 8. 

Разреда, чланови 

комисије/поткомисије у 

стручни 

актив 

учешће извештаји 

стр.актива 

10  



 

 

~ 304 ~ 

установи(извештај) 

Присуствовање угледном  

часу(припрема) 

стручни 

актив 

присуство Писана 

припрема 

наставника са 

извођеним 

запажањима 

на часу 

4  

Реализација угледног часа Актив,Тим за 

ШРП 

Излагање,коорд

инисање 

 

Писана 

припрема 

наставника 

12  

 Континуирано праћење 

напредовања ученика  

 

Одељењско 

веће 

вођење Записник 

већа,педаг.до

кументација 

  

 Информационо 

комуникационе технологије 

(ИКТ) 

 учешће    

 

ПРЕДЛОГ ПЛАНА  СТРУЧНОГ  УСАВРШАВАЊА  И  НАПРЕДОВАЊА  ВАН УСТАНОВЕ 

Назив установе ОШ „Предраг Кожић“ 

Име и презиме :  

Радно место : наставник  

Петогодишњим планом професионалног развоја за усавршавање ван установе планирано је :120 сати  

ст
р

уч
н

о
 у

са
вр

ш
ав

ањ
е

  в
ан

 у
ст

ан
о

ве
 

       

 

Назив стручног усавршавања 

 

Место 

Начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисање, 

вођење, остало 

Документ 

који доказује 

реализацију/

број 

сертификата, 

потрврде,уве-

рења и ко га 

је издао 

сати датум 

Организација, садржаји и 

начини рада са талентованим 

ученицима у области историје 

Београд присуствовањ

е 

 8  

Планирање подршке-

педагошки профил, 

индивидуализација и ИОП 

Панчево присуствовањ

е 

 16  

Која знања и вештине ћу унапредити у току ове године: 

П2- превенција дискриминације 
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П3- инклузија деце и ученика са сметњама у развоју и из друштвено-маргинализованих група, 

као и индивидуални образовни план 

П5- учење да се учи и развијање мотивације за учење 

П6- јачање професионалних капацитета запослених, нарочито у области иновативних метода 

наставе и управљања одељењем 

ПРЕДЛОГ ПЛАНА СТРУЧНОГ  УСАВРШАВАЊА  И  НАПРЕДОВАЊА  У  УСТАНОВИ 

Назив установе ОШ „Предраг Кожић“ 

Име и презиме : Лидија Илић 

Радно место : наставник  ТИО иТТ 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

у
 у

ст
а
н

о
в

и
 

облик и назив стручног усавршавања 

време 

реализације 

1) Извођење угледних часова, односно активности са 

дискусијом и анализом: 1 час 
У току године 

2) Праћење угледних часова, односно активности колега 

са дискусијом и налаизом 

У току године 

3) Излагање на састанцима стручних органа и тела које се 

односе на савладан програм  СУ или други облик 

стручног усавршавања ван установе, 

У току године 

4) Приказ књиге, приручника,  дидактичког материјала, 

стручног чланка,  различите врсте истраживања,  

5) Резултати праћења развоја детета и ученика: 8 сати 

У току године 

6) Учешће у изради школског програма 

2 часа 

У току године 

7) Истраживања (научна, акциона) 

 

У току године 

8) Пројекти образовно-васпитног карактера: Реализација 

изложби и др. 

У току године 

 

Из области развоја компетенција, запланиране су следеће области: 

 

1. Ужа стручна област- ТИО иТТ 

2. Подучавање и учење, 

3. Подршка развоју личности детета и ученика, 

4. Комуникација и сарадња. 

 

Из приоритетних области, запланиране су следеће области: 

 

-Превенција насиља, злостављања и занемаривања, 
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- Превенција дискриминације, 

-Инклузија деце и ученика са сметњама у развоју и из друштвено маргинализованих група, 

- Комуникацијске вештине, 

-Учење да се учи и развијање мотивације за учење, 

- Јачање професионалних капацитета запослених, нарочито у области иновативних метода 

наставе ТИО и ТТ и управљања одељењем 

ЛИЧНИ ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА  

Име и презиме: Aлександра Вајић 

 

Радно место: Стручни сараднк педагог, 50% радног ангажовања 

Назив установе: ОШ ,,Предраг Кожић“ Дубовац 

Ниво и врста образовања: Дипломирани педагог, VII степен, еквивалентно мастеру, 

Филозофски факултет у Београду 

Знања и вештине које желим да развијем: 

Школске компетенције: 

 

 

Личне компетенције наставника/стручног 

сарадника: 

К3: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика 

 

Приоритетне области школе:  

 

 

Личне приоритетне области 

наставника/стручног сарадника: 

П2 - Методика рада са децом/ученицима којима је потребна 

додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, 

децом са сметњама у развоју, мигрантима...) 

П4 - Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз 

развијање програма превенције насиља, дискриминације, 

злостављања и занемаривања 

ПЛАНИРАНИ ОБЛИЦИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У УСТАНОВИ 

Облик стручног усавршавања: 

 

Време: Начин 

учествовања: 

Документ који доказује 

реализацију: 

1.Израда личног плана стручног 

усавршавања за шк. 2019/20. 

годину 

септембар 

2019. 

Израда и 

реализација 

личног плана 

СУ 

Израђен лични план СУ за 

шк. 2019/20.који чини 

саставни део Годишњег 

плана рада школе 

2.Присуствовање угледним 

часовима уз вођење протокола 

посматрања  

према плану 

посете 

часовима 

Слушалац са 

писменом 

анализом часа 

Протоколи посматрања 

угледних часова 

3.Присуствовање /праћење током Слушалац, Записници са седница 

https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/all&poblast=2
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/all&poblast=2
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/all&poblast=2
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/all&poblast=4
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/all&poblast=4
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/all&poblast=4
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С Т Р У Ч Н О    У С А В Р Ш А В А Њ Е, НАСТАВНИК ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА, 

АЛЕКСАНДАР ШУШУЛИЋ 

Учешће на акредитованим програмима стручног усавршавања 

Ред.бр. Назив Време Начин учествовања 

1. Пракса и прописи 14.12.2013. 

8 сати 

Учесник 

2. Апликација метода и техника у настави и ученју   17-18.11.12 

24 сата  

 

Учесник 

 

3. Управљање емоцијама у раду са децом / ученицима 28-

29.9.2013.   

16 сати 

 Учесник 

4. Стручне трибине 25.3.2013.   

6  сати 

 Учесник 

5. Обука за примену образовних стандарда у реализацији 

завршних испита у основном образовању 

Март-јун 

2011.          

12 сати 

           Учесник 

6. Стручне трибине учителја: Школа по мери сваког 

детета 

30.3.2011.  

3 сата 

             Учесник 

 

излагања/излагање на седницама 

Наставничког већа 

шк.године праћење 

излагања 

Наставничког већа  

4. Рад у школској комисији за 

спровођење завршног испита 

јуни 2019. члан комисије 

ЗИ  

Решење директора, 

евиденције 

 

 

 

5. Помоћ наставницима у изради и 

реализацији ИОП-а  

 

током 

шк.године 

(квартално 

и/или 

полугодишње) 

Израда и 

реализација 

ИОП-а за 

ученицу 

2.разреда, 

помоћ у 

изради других 

ИОП-а 

Израђен ИОП. 

Материјали које користим 

у раду са ученицом, личне 

евиденције. 

ПЛАНИРАНИ ОБЛИЦИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ВАН УСТАНОВЕ 

К П Бр.  Назив одабраног семинара/обуке Место 

реализације 

Време Бр.сати 

Слушање акредитованих семинара према плану стручног усавршавања установа - ОШ ,,Предраг 

Кожић“ Дубовац и ОШ ,,Паја Маргановић“ за шк. 2019/20.годину. 
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7. Обука наставника  у решавању развојних проблема и 

проблема код деце – ученика који имају тешкоће у 

напредовања 

9-10.4.2011. 

16 сати 

Учесник 

8. Обука наставника  за решавање дисциплинских 

проблема у настави 

6 - 7.7.2009. 

16 сати 

Учесник 

9. Креиранјем индивидуалних образовних планова до 

инклузивне праксе 

25-26. 6. 

2012.        

22 сата 

 Учесник 

10.  Корак 18.10.2008. 

8 сати 

Учесник 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставник као креатор климе у одељењу 14.2.2009.  

10 сати 

  

Учесник 

 

 

 

 

 

 

Учешће у осталим облицима  

Ред.бр. Назив Време Начин учествовања 

1.   Присуство 

Излагање 

Ауторство 

___________ 

 
2.   Присуство 

Излагање 

Ауторство 

___________ 

 
3.   Присуство 

Излагање 

Ауторство 

___________ 

 
4.   Присуство 

Излагање 

Ауторство 

___________ 

 
5.   Присуство 

Излагање 

Ауторство 

___________ 
 

 

Учешће у пројектима 
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Ред.бр. Назив Време Начин учествовања 

1.    

___________ 

 

2.   Присуство 

Излагање 

Ауторство 

___________ 

 
Објављени радови, чланци, књиге 

Ред.бр. Назив Време Начин учествовања 

1.    

 

 

 

___________ 

 

2.   Присуство 

Излагање 

Ауторство 

___________ 

 
Аутор, коаутор  

 

Ред.бр. Назив Време Начин учествовања 

1.   Присуство 

Излагање 

Ауторство 

___________ 

 
2.   Присуство 

Излагање 

Ауторство 

___________ 

 
Чланство у домаћим, међународним стручним организацијама 

Ред.бр. Назив Време Начин учествовања 

1. Члан актива Професора физичке културе 1.9.2003. Учесник и реализатор 

 

2.    

Остало (награде, посете....) 

 Освојена  прва,друга и   III места на Општинским 

такмичењима из одбојке и малог фудбала , рукомета и 

сваке јесени и ролећа освојена више I места на кросу  

на општинском нивоу. 
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ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

Име и презимe  Шушулић Александар 

Назив установе и радног  ОШ „Предраг Кожић“ Дубовац 

Последњи завршени ниво образовања  VII степен стручне спреме 

Звање Професор физичке културе 

 

Ниво и врста образовања потребни за 

обављање посла у складу са систематизацијом, 

односно описом посла 

VII  степен  сатручне спреме , 

Професор физичке културе 

Знања и вештине потребни за обављање посла Стручна компетенција из области 
предмета који предајем, љубав према 
послу   који  обављам, љубав према 
деци, стрпљење  у раду са децом,  
разумевање ,емоционалана и 
социјална интелигенција, 
самокритичност, развијен осећаја 
одговорности, брига и помоћ деци 
којој је то потребно . Развијање код 
ученика љубљв према рекреацији , 
бежбању и спорту . Мотивација за 
напредовање и такмичење, развијање 
спортског духа . Важност фер-плеј игре 
.  Развијање код ученика важност 
одржавање личне хигјене . Важно је 
бити искрен , хуман и добар друг је 
тежак задатак који  са успехом и 
поносом успевам да развијем код  
ученика .  Поседујем додатна знања и 
вештине плесова (народна кола , 
стандардни плесови , латино-амерички 
плесови ).  

Знања и вештине које желим да развијем, 

унапредим у наредној години 

 

Вештину рада са децом који су у 

инклузивном програму,  развијање 

амбициозности код одличних 

ученика, развијање самокритичности 

код ученика и самопроцене 

сопственог рада 

 

 Назив планираног стручног 

усавршавања (нпр: тема 

огледног/угледног часа, назив 

активности, назив програма стручног 

усавршавања, тема конференције или 

стручног скупа итд.) 

Планирано 

време 

остваривања 

Прихваћено, 

одобрено 

У  

установи 
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Ван 

установе 

   

   

   

Напомена_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊ ВАН УСТАНОВЕ 

Назив установе ОШ „Предраг Кожић“    

Име и презиме : Катарина Величић Богдановић 

Радно место : наставница српског језика   

 Година за коју се предлог  пише: 2019/2020. 

С
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Назив стручног усавршавања 

 

Место Бодови/сати 

Републички зимски семинар  

 

Филилошки 

факултет 

Београд 

24 

 Ка савременој настави  

српског језика  

Филилошки 

факултет 

Београд 

18 

 

                VIII ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ 
СРЕДИНОМ 

8.1   Сарадња са породицом  

           У циљу унапређења сарадње са родитељима, одељењске старешине ће на огласној табли у 

ходнику школе истаћи датум, место, време и циљ родитељског састанка. 

           Педагог школе ће такође на огласној табли истаћи датум, место и време сусрета и рада са 

родитељима као и сврху сарадње и доласка родитеља у школу као и са ученицима. На Савету 

родитеља ће се разматрати могућности учествовања родитеља у акцијама школе. 

Рад са родитељима ученика кроз Програм сарадње са породицом 

Дани отворених врата 

http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=665&godina=2014/2015
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Дан за сарадњу са родитељима реализовао се и кроз дане отворених врата за оне који желе да посете 

неке чесове. План посете био је следећи: прва недеља-понедељак, друга недеља-уторак, трећа 

недеља- среда, четврта недеља- четвртак... 

 Континуирано праћење похађања наставе ученика из осетљивих група, организовање 
хуманитарних акција и укључивање релевантних институција 

 Хуманитарне акције 

1.разред 

 

Акција „ Друг-другу“ у оквиру Дечје недеље и прилог за децу 

дистрофичаре,помоћ стаарим лицима 

2.разред 

 

Акција „ Друг-другу“ у оквиру Дечје недеље и прилог за децу 

дистрофичаре 

3.разред 

 

Акција „ Друг-другу“ у оквиру Дечје недеље и прилог за децу 

дистрофичаре 

4.разред 

 

Акција „ Друг-другу“ у оквиру Дечје недеље и прилог за децу 

дистрофичаре 

5.разред Акција „ Друг-другу“ у оквиру Дечје недеље и прилог за децу 

дистрофичаре 

6.разред Акција „ Друг-другу“ у оквиру Дечје недеље и прилог за децу 

дистрофичаре 

7.разред Акција „ Друг-другу“ у оквиру Дечје недеље и прилог за децу 

дистрофичаре 

8.разред Акција „ Друг-другу“ у оквиру Дечје недеље и прилог за децу 

дистрофичаре 

 

Центар за социјални рад и општина Ковин организовале су поделу школског прибора 

за ученике тешких материјалних могућности.  

 Праћење редовности у похађању наставе 

Редовно се прати од стране одељенских старешина посећеност настави и реагује  на 

нередовно похађање наставе. 

 Реализација предавања и радионица за превенцију социјално непожељних облика 
понашања (злоупотреба психоактивних супстанци, насиље, малолетничка деликвенција...) 

 Радионице и предавања- злоупотреба 

психоактивних супстанци, насиље, 

малолетничка деликвенција 

Реализатори 
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1.Разред Радионица УНИЦЕФ-а,,Шта је све 

насиље“Радионица УНИЦЕФ-а,,Како 

реагујемо на насиље“ ,Радионица дигитално 

насиље интернет и како се заштитит 

Учитељица 

2.разред 

 

Превенција дигиталног насиља;радионица 

,,Друштвене мреже-   могућности и ризици“ 

Како се заштити од дигиталног насиља 

Учитељица 

3.разред 

 

Превенција дигиталног насиља;радионица 

,,Друштвене мреже-   могућности и ризици“ 

Како се заштити од дигиталног насиља 

Учитељица 

4.разред 

 

Дигитално насиље  

„ Друштвене мреже- могућности и ризици“ 

„ Мере заштите на друштвеним мрежама“ 

Учитељица 

 

Од 5-6.разреда 

1. АНКЕТА „ Да ли има насиља у школи“  
Одељенске старешине, 

педагог, родитељи 

2. У сусрет васкршњим празницима 
Одељенске старешине, 

предметни наставници 

3. 
На ЧОС-у је разговарано о међувршњачком 

насиљу, понашању младих 

Одељенске старешине, 

педагог, родитељи 

4. Дигитално насиље-радионица, на ЧОС-у 

Педагог, директор, 

наставник информатике, 

предметни наставници 

6. Дан пролећа, ЧОС,  
Одељенске старешине, 

предметни наставници 

7. Огледни час „А сада мало о љубави“,  
Наставник музичке 

културе 

8. 

 

„Школа без насиља“ превентивна радионица 

 

педагог 

9.  
Заједнички родитељски састанак –радионица 

„Дигитално насиље“,  

Педагог, директор, 

наставник информатике, 

предметни наставници 

   10. Професионална оријентација, на ЧОС-у 
Одељењски старешина, 

педагог 
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 ГОДИШЊИ ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА  

АКТИВНОСТ 

 

НОСИОЦИ 

 Индивидуални разговори и састанци ( према 
распореду пријема родитеља, по хитности у случају 
потребе  ) 

 Родитељски састанци ( најмање 4 родитељска 
састанка) 

 У оквиру ваннаставних активности (  екскурзије, 
поједини часови слободних активности, приредбе, 
завршни испит, метурско вече ...) 

 Учешће у појачаном васпитном раду са учеником 

Одељењске старешине од 1. до 8. 

разреда 

 Индивидуални разговори и састанци ( по потреби ) 

 Сарадња са родитељима деце која се уписују у школу  
( пред тестирање ) 

 Радионице за родитеље првака 

Школски педагог 

 Учешће у раду Тима ( у рад тима укључена су два 
родитеља ) 

Тим за заштиту ученика од насиља, 

директор 

 Учешће родитеља чија се деца образују по ИОП-у у 
раду малих ИОП тимова 

Тим за пружање додатне подршке 

ученицима 

 Учешће у раду Савета родитеља ( СР има осам чланова 
– родитеља ) 

Савет родитеља, директор 

 Учешће у раду Школског одбора ( три родитеља су у 
саставу ШО ) 

Школски одбор, директор 

 Анкетирање родитеља за потребе самовредновања 
рада школе 

Тим за самовредновање рада школе 

 

8.2   Програм културних активности у друштвеној средини 

- договор око активности у току дечије недеље (октобар); 

- договор око одласка на Сајам књига (октобар); 

- договор око организације новогодишње приредбе (децембар); 

- договор око организације светосавске приредбе (јануар); 

- договор око организације приредбе и активности поводом Дана школе (мај); 

Координатор тима за културне активности биће  упознат на време око свих осталих културних 

активности школе кроз сарадњу са директором школе, професорима разредне и предметне  наставе и 

ученицима. Све активности биће фотографисане,  уз сарадњу редакције школског листа, како би се 

поменуте активности увеле у Летопис школе и објавиле на Интернет страни школе. 

Културне активности школе оствариваће се на основу програма културних активности. 

Први циклус:  
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Програм културних активности  

 
Културне активности школе оствариваће се на основу програма културних активности. Културне активности 

обухватају: прославу дана школе, почетка и краја школске године и завршетка основношколског образовања и 

васпитања, прославе школских и државних празника, приредбе, представе, изложбе, концерте, такмичења и 

смотре, посете установама културе, заједничке активности школе и јединице локалне самоуправе и друге 

активности које доприносе проширењу утицаја школе на васпитање ученика и културном развоју окружења 

школе. Прославе школских и државних празника, почетка и краја школске године и завршетка основношколског 

образовања и васпитања за ученике организују се у школи или у договору са јединицом локалне самоуправе у 

установама културе. 

 
месец Културне активности Носиоци активности 

Септембар  

 

 

 

 

 

Октобар  

 

 

 

Децембар 

 

 

 

 

Јануар 

 

 

 

 

 

 

 

Фебруар  

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

Април 

 

 

 

Мај 

 

 

 

 

 

 

 

Приредба за пријем 

првака 

 

 

 

 

 

- културна дешавања у 

току дечје недеље 

 

 

- Приредба уочи 

новогодишњих празника 

-изложба дечијих радова 

 

 

- Приредба поводом 

школске славе 

-изложба дечијих радова 

 

-Обележавање Дана 

заљубљених-изложба 

дечијих радова 

 

Школска и општинска 

смотра рецитатора 

-Света Евдокија 

(црквени празник) 

 

 

 

-Фашанке (маскенбал) 

 

 

 

- обележавање Васкрса-

изложба дечијих радова 

  

 

 

 

-прослава Дана школе 

(приредба) 

 

 

 

-екскурзија 

- подела сведочанстава 

и кљижица,  

Одељењски старешина 1.разреда, директор, ученици петог 

разреда, прваци, родитељи; 

 

Директор школе, наставници, ученици, родитељи, локална 

заједница; 

Ученици од 1. до 4. разреда, наставници, тим за културне 

манифестације; 

 

Директор школе, ученици од 1. до 4. разреда, наставници и 

остали запослени у школи, родитељи, тим за културне 

манифестације; 

 

 

ученици,учитељице од 1. до 4. разреда, ученици 

 

Запослени у школи, наставници у разредној и предметној 

настави, ученици, родитељи 

 

 

 ученици, учитељице, вероучитељ, родитељи, директор 

 

 

учитељице од 1. до 4. разреда, ученици,  

 

учитељице од 1. до 4. разреда, ученици,  

 

 

учитељице од 1. до 4. разреда, ученици, вероучитељ, 

родитељи, директор 

 

 

учитељице од 1. до 4. разреда, ученици,  

родитељи; актив жена из Дубовца 

 

 

 

учитељице од 1. до 4. разреда, ученици, родитељи 

 

 

учитељице од 1. до 4. разреда, ученици,  

 

 

учитељице од 1. до 4. разреда, ученици, родитељи 
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јун 

 

 

 

 

У току школске 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- позоришне представе у 

школи и културним 

установама 

 

- обележавање значајних 

датума ( Дан детета, Дан 

државности, Дан 

библиотеке, црквени 

празници...) 

-такмичења, смотре 

-концерти 

 

 

учитељице од 1. до 4. разреда, ученици, родитељи, директор, 

Савет родитеља, агенција 

 

 

 

учитељице од 1. до 4. разреда, ученици, вероучитељ, 

родитељи, директор 

 

 

Други циклус: 

месец Културне активности Носиоци активности 

Септембар  

 

Октобар  

 

Децембар 

 

Јануар 

 

Март  

 

 

Мај 

 

 

Јун 

 

 

 

 -излет на Дунав 

 

-посета Сајму књига, Београд 

 

Обележавање Новогодишњих 

празника и завршетка првог 

полугодишта 

Школска слава – Свети Сава 

 

-Изложба дечијих радова „Први 

дан пролећа“ 

 

-екскурзија виших разреда 

-Обележављање Дана школе 

 

-свечана подела сведочанстава 

малим матурантима 

- организовање мале матуре 

 

- трибине у организацији 

Директор школе, школски 

библиотекар, одељењске 

старешине, ученици од 5. до 8. 

разреда, родитељи; 

Директор школе, школски 

библиотекар, одељењске 

старешине, ученици од 5. до 8. 

разреда, родитељи; 

Професор ликовне културе, 

Професор музичке културе, 

Професор српског језика, 

ученици, редакција школског 

листа 

директор, одељ. старешине, 

ученици, родитељи, проф. 

географије и историје 

Професор ликовне културе, 

Професор музичке културе, 

Професор српског језика, 

Одељ. старешина, ученици, 

директор школе 

директор, родитељи, ученици, 

одељ. старешина 

Ученички парламент, школски 

библиотекар, координатор, 

Ученици, наставници, директор, 
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У току школске године 

 

 

 

Ученичког парламента, 

позоришне представе у школи и 

културним установама 

 

- обележавање значајних датума      

( Дан писмености, Дан детета, Дан 

државности, Дан библиотеке, 

црквени празници...) 

-такмичења, смотре 

-концерти 

предавачи; 

 

Заједничке активности (први и други циклус):  

месец Културне активности Носиоци активности 

Октобар  

 

 

 

Децембар 

 

 

 

 

Јануар 

 

 

 

 

 

Фебруар  

 

 

Март 

 

 

 

- културна дешавања у току 

дечје недеље 

 

 

- Приредба уочи новогодишњих 

празника 

-изложба дечијих радова 

 

 

- Приредба поводом школске 

славе 

-изложба дечијих радова 

 

 

 

-Обележавање дана 

заљубљених-изложба дечијих 

радова 

 

-Света Евдокија (црквени 

празник) 

 

-Фашанке (маскенбал) 

 

Директор школе, наставници, 

ученици, родитељи, локална 

заједница; 

Ученици од 1. до 8. разреда, 

наставници, директор школе, 

тим за културне манифестације; 

 

Директор школе, ученици од 1. 

до 8. разреда, наставници и 

остали запослени у школи, 

родитељи, тим за културне 

манифестације; 

Редакција школског листа 

 

 

Професор ликовне културе, 

професори разредне наставе, 

ученици, редакција школског 

листа 

 

Запослени у школи, наставници 

у разредној и предметној 

настави, ученици, родитељи 

 

Актив жена Дубовац, ученици 

 

Професори разредне наставе, 

професор ликовне културе, 

ученици, редакција школског 
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Април 

 

 

Мај 

 

 

 

 

 

 

 

 

јун 

 

У току школске године 

 

 

 

- обележавање Васкрса-изложба 

дечијих радова 

 

 

-Дани ћирилице (конкурс 

ликовних радова) 

 

 

 

 

-прослава Дана школе 

(приредба) 

 

 

 

„Клинци певају хитове“ 

 

-Излазак дванаестог броја 

школског листа 

- позоришне представе у школи 

и културним установама 

- обележавање значајних датума 

( Дан детета, Дан државности, 

Дан библиотеке, црквени 

празници...) 

-такмичења, смотре 

-концерти 

листа 

 

професор ликовне културе, 

српског језика, учитељице од 1. 

до 4. разреда, ученици, 

редакција школског листа 

Директор школе, ученици, 

родитељи, наставници и сви 

запослени у школи, тим за 

културне манифестације; 

 

наставник музичке културе, 

учитељице од 1. до 4. разреда, 

ученици, Дом културе Ковин 

Редакција школског листа 

 

 

Позоришни глумци, ученици, 

шк. библиотекар, учитељице од 

1. до 4. разреда, проф. српског, 

француског и енглеског језика, 

тим за културне манифестације, 

родитељи; 

 

Директор, наставници, ученици, 

тимови, шк. библиотекар, 

редакција школског листа; 

 

 

 

 

8.3   ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ  И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

У циљу очувања здравља, безбедности и сигурности ученика, као и превенције насиља, злостављања 
и занемаривања, превенције болести зависности, развоја свести о важности сопственог здравља и 
безбедности, упознавања са правилном исхраном, вођењу хигијене тела и просторија и важности 
редовне лекарске контроле на очувању здравља и превенцији многих болести. Школа сарађује са 
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здравственим установама у спровођењу здравствене заштите ученика, у спровођењу редовних 
систематских лекарских прегледа и вакцинација, у складу са законом. 
Школа у сарадњи са надлежним установама брине о социјалној заштити, посебно ученика из 
осетљивих друштвених група. Уколико је потребно школа организује прикупљање средстава за ове 
сврхе кроз акције школског спорта, волонтирања и других добротворних акција. 
 
Програм обухвата континуирану здравствену и социјалну заштиту ученика, подстицање развијања и 
неговања добрих хигијенских навика и услова како у школској средини тако и у породичним условима, 
развој хуманизације односа међу ученицима у остваривању активног односа и узајамне сарадње  као 
и пружање адекватне  додатне образовне, социјалне и здравствене подршке ученицима којима је та 
подршка неопходна по мишљењу Тима за пружање додатне подршке ученика, Интерресорне 
комисије. Програм се реализује и у непосредној вези са локалном самоуправом и установама Дом 
здравља и Центар за социјални рад. 
У сарадњи са Центром за социјални рад појединим ученицима којима са лошом материјалном 
ситуацијом  се прибавља бесплатни школски прибор, бесплатни уџбеници, ужина и др.  
Одељењски старешина ће настојати да упозна породичне услове у којима ученик живи, да прати како 
они утичу на његов развој, да се обрати  Центру за социјални рад у циљу пружања социјалне помоћи 
детету и породици, да благовремено пријави евентуално занемаривање детета, да ради на 
оснаживању деце да не трпе насиље у породици, да информишу ученике коме треба да се обрате 
уколико су жртве породичног насиља, да прате ефекте предузетих мера у складу са Законом. 
Ученици од 1. до  8.разреда учествоваће и у акцијама које су намењене и очувању здравља и помоћи 
оболелима путем сакупљања новчаног прилога, куповином маркица за дистофичаре, акцијама 
солидарности, у хуманитарним акцијама и др. 
 
Рад на реализацији програма одвија се и у оквиру: 
-       редовне наставе, тј. интеграције здравственог васпитања-васпитних садржаја у програме 
разредне и предметне наставе; 
-       ваннаставних активности 
-       организовање школске ужине, акција посвећених здравој исхрани, здравим стиловима живота 
итд; 
-       и других садржаја за креативно и рекреативно коришћење слободног времена (излети, екскурзије 
и сл.).  
 
 
САДРЖАЈ ВРЕМЕ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ  

Систематски прегледи 

Стоматолошки прегледи 

Током школске 

године 

ученици, учитељица, родитељи, 

локална самоуправа,школа, 

лекари  и стоматолози Дома 

здравља 

 

Акција: Прикупљање обуће и одеће за сиромашне 

ученике 

               

Током школске 

године 

ученици, учитељица, родитељи, 

локална самоуправа,школа, 

Центар за социјални рад 

 

Акција солидарности: Солидарност на делу, Друг 

другу, 

Праћење редовности у похађању наставе 

Бесплатна ужина за социјално-угрожену децу 

 

Током школске 

године 

У току године, Дечија недеља, 

ученици, учитељица, родитељи, 

локална самоуправа,школа, 

Центар за социјални рад 

 

Додатна образовна, здравствена или социјална 

подршка ученику у складу са његовим потребама 

Током школске 

године 

Интерресорна комисија, ученици, 

родитељи, учитељица, педагог, 

директор 

 

Превенција насиља, злостављања, занемаривања 

ученика и програми превенције других облика 

ризичног понашања 

Током школске 

године 

Тим за заштиту деце/ученика од 

насиља, ученици, родитељи, 

учитељица, педагог, директор, 

Центар за социјални рад 
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ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА  
Циљеви програма: 
Стицање знања, формирање ставова и понашања ученика у вези са здрављем и здравим начином 
живота и развојем хуманизације односа међу људима  
Унапређивање хигијенских и радних услова у школи и елиминисање утицаја који штетно делују на 
здравље. 
Остваривање активног односа и узајамне сарадње школе, породице и заједнице на развоју, заштити и 
унапређењу здравља ученика 
Програм здравственог васпитања реализоваће се кроз часове Физичког и здравственог васпитања, 
Физичког васпитаља, Света око нас/ Природе и друштва, Часа одељенског старешине. 

 

 

 

Област 
Садржај рада  

Здравствено васпитање Наставни предмети и садржај 

Ш
ТА

 С
Е 

Д
ЕШ

А
В

А
 У

 

М
О

М
 Т

ЕЛ
У

 

Наставна јединица:Растем и 

развијам се -ЧОС 

ЧОС: усвајање 

знања о важности  одржавања личне хигијене 

ЈА
 И

 М
О

ЈЕ
 

ЗД
Р

А
В

Љ
Е Наставна јединица:Како сачувати 

здравље лети и зими, као и током 

године ЧОС 

ЧОС: усвајање знања о важности  одржавања личне 

хигијене 

ДНЕВНИ РИТАМ 

Наставна јединица:Лети и зими 

ЧОС 

Наставна јединица:Како 

препознати умор и замор ЧОС, 

Ф.В. 

Наставна јединица:Школа и 

здрављеЧОС 

Физичко васпитање ЧОС: усвајање 

знања о важности  одржавања хигијене простора у 

коме бораве 

Л
И

Ч
Н

А
 

Х
И

ГИ
ЈЕ

Н
А

 Наставна јединица:Значај личне 

хигијене за очување здравља ЧОС 

 

ЧОС: усвајање 

знања о важности  одржавања личне хигијене 

 

 

И
С

Х
Р

А
Н

А
 Наставна јединица: Мој кувар ЧОС 

Наставна јединица:Неправилна 

исхранаЧОС 

ЧОС: усвајање 

знања о важности  одржавања личне хигијене и 

здраве исхране. 

П
Р

ЕВ
ЕН

Ц
И

Ј

А
 

ЗЛ
О

У
П

О
ТР

Е

Б
Е 

 

А
Л

К
О

Х
О

Л
А

 

И
 Д

У
В

А
Н

А
 

Наставна јединица:Особине 

алкохола и никотина ЧОС 

ЧОС: усвајање 

знања о штетности по здравље употребе алкохола и 

цигарета. 

ЗА
Н

ЕМ
А

Р
И

В

А
Њ

Е 
И

 

ЗЛ
О

С
ТА

В
Љ

А

Њ
Е 

Д
ЕЦ

Е Наставна јединица:Социјално 

угрожена деца ЧОС 

 

   ЧОС: права деце на социјалну заштиту . 
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8.4  ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 

 
Циљ сарадње са локалном заједницом представља омогућавање широког спектра активности и 
постизања већег квалитета рада школе.Богат програм ваннаставних активности планиран школским 
рограмом представља могућност да се ученици на квалитетан начин укључе у живот и рад свога 
окружења а и шире.Начин укључивања ученика је разноврстан: путем конкурса ликовно-литерарних,у 
спотрским активностима,у рекреативним активностима,на такмичењима,итд.Узајамним радом 
обезбеђује се реализација Школског програма рада. Активности предвиђене школским програмом за 
остварују се у непосредној сарадњи са: Локалном самоуправом општине Ковин, ФК ,,Јединство'' 
Дубовац, ОО Црвеног крста Ковин, основним школама,медијима,сеоском библиотеком, Центар за 
културу из Ковина, Центар за социјални рад из Ковина, Актив жена Дубовац, Ватрогасна служба,Дом 
здравља, АМСС,и другим институцијама у и ван општине,итд. 

Област 
Садржај рада  

Здравствено васпитање Наставни предмети  
О

В
О

  

С
А

М
 Ј

А
 

Наставна јединица: Како сам дошао на 

свет-СОН 

Наставна јединица: И ја растем -ЧОС 

Наставна јединица: Упознај своје тело-

ЧОС,ф.в. 

Наставна јединица:Видим, чујем, 

осећам-сон 

 

Свет око нас, Физичко васпитање, ЧОС: упознавање 

ученика са својим телом и чулима. 

Ш
та

 з
н

ам
 о

 з
д

р
ав

љ
у 

 

Наставна јединица: Моје здравље -ЧОС 

Наставна јединица: Шта се ради у дому 

здравља и болници-СОН 

Наставна јединица: Ко се све брине о 

мом здравњу-ЧОС 

Наставна јединица: Тражим помоћ-СОН 

 

Свет око нас, ЧОС: усвајање 

знања о важности  одржавања личне хигијене и  

установама које се брину о здрављу. 

ХИГИЈЕНА 

Наставна јединица: Лична хигијена-СОН 

Наставна јединица: Мој кутак-моја соба 

-ЧОС 

Наставна јединица: Хигијена простора-

ЧОС 

 

Свет око нас, ЧОС: усвајање знања о важности  

одржавања личне хигијене и простора у коме дете 

борави. 

И
С

Х
Р

А
Н

А
 И

 Њ
ЕН

 

ЗН
А

Ч
А

Ј 
ЗА

  З
Д

Р
А

В
 

Ж
И

В
О

Т 

Наставна јединица: Правилна исхрана-

ЧОС 

Наставна јединица: Животне 

намирнице-ЧОС 

Наставна јединица: Заједно за столом –

СРПСКИ Ј. 

 

Српски језик, ЧОС: формирају представу о здрављу 

и факторима који доприносе чувању здравља, као 

и значај правилне исхране 

 

Д
Н

ЕВ
Н

И
 

Р
И

ТА
М

 

Наставна јединица: Један мој дан ЧОС 

Наставна јединица: Организација дана -

ЧОС 

ЧОС: формирају представу о здрављу и 

факторима који доприносе чувању здравља 
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8.5  ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 

У циљу развоја Школе, школа ће остварити сарадњу са локалном самоуправом а посебно кроз:       

- праћењу квалитета рада школе-током целе године- одељењске старешине, директор, 

родитељи,наставници, Школски одбор, Одељењско и Наставничко веће и др. 

- праћењу редовности ученика у настави- током целе године- одељењске 

старешине,директор,родитељи, Центар за социјални рад, Основни суд у Смедереву,судска јединица у 

Ковину 

- праћењу сигурносних и безбедносних услова у раду школе- током целе године- одељењске 

старешине,директор,родитељи, 

- обезбеђивању финансијских средстава за остваривање права и обавеза запослених а у оквиру њене  

надлежности; 

- пружањем адекватне стручне подршке у учешћу школе у изради и реализацији пројеката у школи-

током целе године- носиоци пројекта 

- остваривање сарадње у доношењу и споровођењу ИОПа у сарадњи са Интерресроном комисијом и 

другим надлежним институцијама 

 

8.6  ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА И ПРОГРАМИ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНИХ 

ПОНАШАЊА, МЕЂУНАРОДНИ СТАНДАРДИ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ УПОТРЕБЕ 

ДРОГА У РАДУ СА УЧЕНИЦИМА   

На основу Посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља злостављања и занемаривања у 

образовно-васпитним установама Школа је формирала Тим за заштиту ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања.Овај Тим је израдио Програм за заштиту деце и ученика од насиља 

злостављања и занемаривања у Школи који је саставни део Годишњег плана рада Школе. 

План рада Тима је посебан документ којим се планира рад Тима на остварењу заштите ученика од 

насиља.Програмом заштите ученика су дефинисане превентивне активности, као и кораци и 

процедуре у поступању у заштити ученика од насиља. Такође је дефинисано шта се сматра насиљем, 

као и које све врсте и облике које обухвата. 

 

ЗНАЧЕЊЕ ПОЈМОВА НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ И ПОДЕЛА НАЈЧЕШЋИХ ОБЛИКА 

НАСИЉА 

Свако насиље над ученицима се може спречити у атмосфери која:  

• развија и негује културу понашања 

• не толерише насиље и не ћути о њему 

• развија одговорност свих 

• обавезује на поступање све који имају сазнање о насиљу 

 

Програмом заштите ученика су дефинисане превентивне активности, као и кораци и процедуре у 

поступању у заштити ученика од насиља. Такође је дефинисано шта се сматра насиљем, као и које све 
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врсте и облике обухвата. 

 

Насиље се дефинише као сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног или невербалног 

понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавања здравља, развоја и 

достојанства ученика. 

ПОДЕЛА НАЈЧЕШЋИХ ОБЛИКА НАСИЉА  

У табели су приказани нивои реаговања и различити облици насиља. У зависности од интензитета, 

учесталости и последица које насиље оставља, поједини облици се понављају на више различитих 

нивоа. 

ПРВИ НИВО 

Ове облике насиља који се дешавају између ученика решава самостално 

учитељ/наставник/одељењски старешина у оквиру саветодавно-васпитног рада са децом – 

појединцима, групама или целим одељењем. По потреби може користити и подршку Тима 

Физичко 

насиље 

Емоционално/ 

психичко 

насиље 

Социјално насиље Сексуално 

насиље и 

злоупотреба 

Насиље 

злоупотребом 

информационих 

технологија 

ударање 

чврга, 

гурање, 

штипање, 

гребање, 

гађање, 

чупање, 

уједање, 

саплитање, 

шутирање, 

прљање, 

уништавање 

ствари... 

исмејавање, 

омаловажавањ

е, 

оговарање, 

вређање,  

ругање,  

називање 

погрдним 

именима,  

псовање, 

етикетирање, 

имитирање, 

„прозивање“... 

добацивање, 

подсмевање, 

игнорисање, 

искључивање из групе 

или фаворизовање на 

основу социјалног 

статуса, 

националности, 

верске припадности, 

насилно 

дисциплиновање, 

ширење гласина... 

добацивање, 

псовање,  

ласцивни 

коментари, 

ширење 

прича, 

етикетирање,  

сексуално 

додиривање и 

гестикулација.

.. 

узнемиравајуће 

„зивкање“,  

слање 

узнемиравајућих 

порука СМС-ом, 

ММС-ом, путем 

wеб-сајта... 

ДРУГИ НИВО 

У решавању ових облика насиља, учитељ/наставник/одељењски старешина укључује Тим, тј. 

унутрашњу заштитну мрежу. 

Физичко 

насиље 

Емоционално/ 

психичко 

насиље 

Социјално 

насиље 

Сексуално 

насиље и 

злоупотреба 

Насиље злоупотребом 

информационих 

технологија 

шамарање, 

ударање, 

гажење, 

цепање 

одела, 

„шутке“, 

затварање, 

пљување, 

отимање и 

уништавање 

имовине, 

 уцењивање,  

претње, 

неправедно 

кажњавање, 

забрана 

комуницирања  

искључивање, 

одбацивање, 

манипулисање..

. 

 сплеткарење,  

игнорисање, 

неукључивање, 

неприхватање, 

манипулисање, 

експлоатација, 

национализам... 

сексуално 

додиривање, 

показивање 

порнографског 

материјала, 

показивање 

интимних 

делова тела, 

свлачење... 

 злоуптреба огласа, 

клипова, блогова, форума 

и четовања, снимање 

појединаца против 

њихове воље, снимање 

насилних сцена, 

дистрибуирање снимака 

и слика... 
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измицање 

столице, 

чупање за  

уши и косу... 

ТРЕЋИ НИВО 

Ако ученици чине или трпе неки од следећих облика насиља, обавезно је укључивање других 

институција, односно активирање спољашње заштитне мреже. 

Физичко 

насиље 

Емоционално/ 

психичко 

насиље 

Социјално 

насиље 

Сексуално 

насиље и 

злоупотреба 

Насиље злоупотребом 

информационих 

технологија 

туча, 

дављење, 

бацање, 

проузрковањ

е опекотина, 

ускраћивање 

хране и сна, 

излагање 

ниским 

температурам

а, 

напад 

оружјем... 

застрашивање,  

уцењивање,  

рекетирање,  

ограничавање 

кретања, 

навођење на 

коришћење 

психоактивних 

супстанци 

(дуван, алкохол, 

дрога...), 

укључивање у 

секте, 

занемаривање..

. 

претње,  

изолација, 

одбацивање,  

терор групе над 

појединцем/гру

пом, 

дискриминација

, 

организовање 

затворених 

група (кланова),  

национализам, 

расизам... 

завођење од 

стране 

одраслих,  

подвођење,  

злоупотреба 

положаја,  

навођење, 

изнуђивање и 

принуда на 

сексуални чин,  

силовање, 

инцест... 

снимање насилних сцена, 

дистрибуирање снимака 

и слика, 

дечја порнографија... 

 

 

Како ће се поједини облици насиља решавати у конкретним ситуацијама, то јест на ком нивоу, зависи 

од следећих околности: 

• да ли насиље чини појединац или група, вршњак или неко старији 

• да ли се насилно понашање понавља 

• које су могуће последице 

• какве су компетенције наставника/одељењског старешине 

Предложено је да облике насиља на првом нивоу решава самостално учитељ/наставник/одељењски 

старешина. Међутим, уколико исто дете учестало испољава насилно понашање, или је, са друге 

стране, често изложено насилном понашању, у решавање проблема неопходно је укључити и Тим. 

За решавање свих облика насиља које чине одрасли над децом неопходно је укључивање Тима, 

директора установе и/или других надлежних институција. 

 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА 

 Принципи на којима се заснива овај Програм и поступање на основу њега, односе се на: 

• право на живот, опстанак и развој 

• најбољи интерес детета, уз обезбеђивање поверљивости података 

• спречавање дискриминације, што значи обухватање свих ученика овим Програмом 

• активно учешће ученика, које се обезбеђује правовременим информисањем и давањем могућности 

да искажу своје мишљење 

 

Програм заштите ученика од насиља има као општи циљ унапређивање квалитета живота ученика у 
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школи применом мера превенције, ради стварања безбедне средине, и мера интервенције у 

ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и занемаривање ученика. 

 

Специфични циљеви Програма у превенцији су следећи: 

 

• Подстицање и развијање климе прихватања, толеранције и међусобног уважавања 

• Идентификација безбедносних ризика у школи увидом у документацију, непосредно окружење 

евидентирањем критичних места у школи, анкетирањем ученика, наставника и родитеља 

• Повећање осетљивости свих који су укључени у живот и рад школе, на препознавање насиља и 

злостављања 

• Унапређење способности свих учесника у школском животу – наставног и ваннаставног особља, 

ученика, родитеља, локалне заједнице – за уочавање, препознавање и решавање проблема насиља 

• Оспособљавање свих запослених и родитеља за рано препознавање знакова у понашању деце који 

указују на потенцијално насилно понашање 

• Пружање помоћи ученицима у савладавању личних проблема и проблема у учењу 

• Изграђивање и примена норми понашања, информисање о правилима и кућном реду 

• Дефинисање процедура и поступака реаговања на насиље и информисање свих учесника у 

школском животу о томе 

• Омогућавање свим ученицима који имају сазнања о могућем насилном акту да без излагања 

опасности врше пријављивање насиља 

• Спровођење психо-социјалног програма превенције кроз обуку за ненасилну комуникацију, 

самоконтролу реаговања и понашања, превазилажење стреса, учење социјалних вештина 

• Сарадња са родитељима путем Савета, родитељских састанака, индивидуалних и групних разговора 

• Сарадња са службама ван школе које посредно и непосредно могу помоћи на превазилажењу 

проблема насиља у школи 

Одељењски старешина прати и извештава ( у писаној форми) тим и одељењско веће:  

(1) учесталост инцидентних ситуација и број пријава;  

(2) заступљеност различитих облика и нивоа насиља, злостављања и    заменаривања; 

(3) број повреда; 

(4) учесталост и број васпино-дисциплинских поступака против ученика и дисциплинских поступака 

против запослених; 

(5) остварене обуке у превенцији насиља, злостављања и занемаривања и потребе даљег 

усавршавања; 

(6) број и ефекте акција које промовишу сарадњу, разумевање и помоћ вршњака; 

(7) степен и квалитет укључености родитеља у живот и рад установе; 

(8) друге параметре: која се правила крше и које мере реституције су највише примењивали 

 

Специфични циљеви Програма у интервенцији су следећи: 

• Спровођење процедура и поступака реаговања у ситуацијама насиља 

• Праћење и евидентирање врста и учесталости насиља и процењивање ефикасности спровођења 

Програма заштите 

• Рад на отклањању последица насиља и интеграција ученика у заједницу вршњака 

• Саветодавни рад са ученицима који трпе насиље, врше насиље или су посматрачи насиља 

 

ПРОЦЕДУРЕ У СИТУАЦИЈАМА НАСИЉА 

 

ПРОЦЕДУРА У ИНТЕРВЕНЦИЈИ 
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Ближе објашњење процедуре интервенције према редоследу поступака приликом појаве насиља у 

школи, из угла улога и одговорности: 

 

Процедуре у интервенцији су различите с обзиром на три ситуације – да ли се насиље јавља међу 

децом, од стране одраслог у школи или од стране одраслог ван школе. 

 

Кораци у интервенцији су следећи:  

 

• Сазнање о насиљу или откривање насиља одвија се непосредним увидом да је насиље у току или 

посредно, препознавањем спољашњих знакова или поверавањем самог детета или треће особе. 

 

• Прва реакција треба да буде заустављање насиља, евидентирање насилног понашања и 

обавештавање о томе надлежне особе: одељењског старешину, дежурног наставника, чланове Тима, 

директора или помоћника, ПП службу, а који ће даље проценити да ли треба позвати МУП или 

здравствену службу.  

 

• Смиривање ситуације подразумева удаљавање ученика из ситуације и смањење напетости кроз 

разговор са актерима. Тај разговор треба да буде умирујући, без спомињања могућих последица и 

застрашивања. 

 

• Прикупљање информација значи разговор са актерима и другим учесницима у догађају уз вођење 

записника. Разговор треба да води неко од чланова Тима, педагог или психолог, одељенски 

старешина. За трећи ниво насиља и злостављања, изјава се даје директору, у присуству психолога или 

педагога, и родитеља, осим ако је родитељ спречен да дође. (Напомена: У образовно-васпитном 

систему нема места за истрагу или доказивање злостављања, о постојању сумње се обавештавају 

надлежне службе.) Посебна пажња треба да буде обраћена на жртву насиља тако што ће јој се 

омогућити да се осећа безбедно и да нема страх од освете ученика којима ће бити изречене мере.  

 

• Након тог разговора обављају се консултације у оквиру установе – са колегом, са Тимом за заштиту, 

са ПП службом, директором, дежурним наставником, при чему се анализирају чињенице, процењује 

ниво ризика и прави план заштите, водећи рачуна о принципу поверљивости и најбољем интересу 

ученика. Уколико је потребно, обављају се консултације са службама ван установе (Центар за 

социјални рад, здравствена служба). На основу консултација треба донети одлуку о начину реаговања 

и праћења и одредити улоге, задатке и одговорности у самом поступању. 

 

• Након консултација и заузимања става школе о догађају, предузимају се акције: позивају се 

родитељи и информишу о догађају, спроведеним консултацијама, закључцима и предложеним 

мерама (предочава се законска регулатива, мере заштите ученика, мере даљег васпитног деловања); 

уколико је потребно, обавештава се МУП, Центар за социјални рад (рок три дана од дана када се 

насиље десило), Министарство просвете и науке, односно надлежна школска управа (у року од 24 

сата, за трећи ниво насиља и злостављања). Подношење пријаве тим службама треба да буде у 

усменој и писаној форми, након што је са родитељима обављен разговор (осим ако се нису одазвали 

позиву или је у најбољем интересу дечије безбедности да родитељи не буду укључени). 

 

• Праћење ефеката предузетих мера врши Тим, водећи рачуна о интеграцији свих актера у заједницу и 

успостављању односа сарадње и толеранције. 
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ПРОЦЕНА БЕЗБЕДНОСТИ У ШКОЛИ 

 

Према анализи упитника добијених у процесу самовредновања и анализе анкете која је спроведена 

међу ученицима процењујемо да су угрожене следеће ситуације и места у односу на временски 

период: 

 

СИТУАЦИЈА или МЕСТО ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД 

Школско двориште За време великих одмора, после наставе 

Учионице Пре почетка наставе 

Школски ходници За време одмора 

Игралиште За време великих одмора, после наставе 

 

На основу урађене процене безбедности предузете су следеће мере: 

• Израђена су одељењска правила и мере реституције 

• Израђен је Кодекс лепог понашања  

• Формирана је спољашња и унутрашња заштитна мрежа 

• Појачано је дежурство наставника и ученика 

Два пута у току године, на крају првог полугодшта и после трећег квартала, Тим за заштиту 

деце од насиља спроводи Анкету: Да ли има насиља у школи? А прикупљене податке обрађује 

Тим за самовредновање и о томе се извештава Одељењско веће и предузимају се адекватне 

мере у зависности од облика појављивања и нивоа насиља, злостављања и занемаривања. 

Потом се појачававју мере превенције на ризичним местима и спроводи реституција ( 

одељењски старешина извештава по потреби тим, а обавезно квартално и одељењско веће)   

Води се евиденција о праћењу понашања ученика на часу ( свеска  се налази у дневнику) 

Води се евиденција понашања ученика за време одмора, пре уласка и на изласку из школе од 

стране наставника (затечени наставници, дежурни наставници на улазу у школу  за наставнике 

и на улазу ученика у школу, шк.двориште) 

Континуирано праћење понашања ученика на означеним ризичним местима у школи  

Маркирана су ризична места 

 

СПОЉАШЊА И УНУТРАШЊА ЗАШТИТНА МРЕЖА 

 

СПОЉАШЊА ЗАШТИТНА МРЕЖА 

Спољашњу заштитну мрежу чине следеће институције:  

 МУП- у Ковин тел. 741 038 

 Центру за социјални рад Ковин тел. 742 985 и 744 363 

 Дому здравља Ковин тел. 741 464 

 Саветовалишту за младе при Дому здравља Ковин тел. 741 464 локал 125 

 Амбуланти у Дубовцу тел. 767 002 

 Школска управа Зрењанин – просветни саветник 
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 Центар за културу Ковин 

 Локална самоуправа 

 Месна заједница 

 Спортска удружења 

 

Циљ сарадње : стручна помоћ и сарадња у решавању проблема и задовољавање културних и 

спортских потреба ученика. 

 УНУТРАШЊА ЗАШТИТНА МРЕЖА 

 

Унутрашњу заштитну мрежу чине сви запослени и ученици школе.  

 

Школа је прописала улоге и одговорности запослених и ученика у школи: 

(ко шта ради када постоји сумња на насиље или се насиље догоди) 

ДЕЖУРНИ НАСТАВНИК 

• дежура у складу са распоредом; 

• уочава и пријављује случај; 

• покреће процес заштите детета (реагује одмах у случају насилног понашања, користећи неку од 

стратегија); 

• обавештава одељењског старешину о случају; 

• евидентира случај у књигу дежурстава и попуњава образац за евиденцију насилног понашања; 

• сарађује са Тимом за заштиту деце од насиља. 

 

ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА 

• уочава случајеве насилног понашања и реагује одмах; 

• учествује у процесу заштите деце; 

• разговара са учесницима насиља; 

• информише родитеље и сарађује са њима; 

• по потреби, сарађује са Тимом за заштиту деце од насиља; 

• планира и изводи активности у оквиру ЧОС ; 

• прати ефекте предузетих мера; 

• евидентира и води документацију о случају; прибавља потпис родитеља 

• по потреби, комуницира са релевантним установама. 

 

ТИМ, ПЕДАГОГ 

• уочава случајеве насилног понашања; 

• покреће процес заштите детета, реагује одмах; 

• обавештава одељењског старешину и сарађује са њим; 

• по потреби, разговара са родитељима; 

• пружа помоћ и подршку деци/ученицима, наставницима; 

• разматра случај (2. и 3. ниво) и осмишљава мере заштите; 

• обавља консултације, предлаже заштитне мере, прати ефекте предузетих мера; 

• по потреби, сарађује са другим установама; 

• евидентира случај. 

 

ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ 
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• уочава и пријављује случајеве насилног понашања; 

• прекида насиље. 

 

УЧЕНИЦИ, ДЕЦА 

• дежурају заједно са наставницима на одморима; 

• уочавају случајеве насилног понашања; 

• траже помоћ одраслих; 

• пријављују одељењском старешини;  

• учествују у мерама заштите. 

ПРАЋЕЊЕ, АНАЛИЗА, ЕВАЛУАЦИЈА И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

 

ЕВИДЕНЦИЈА И НАЧИНИ ПРАЋЕЊА СЛУЧАЈЕВА НАСИЉА 

 

Запослени у школи – одељенски старешина, педагог и Тим – у обавези су да воде евиденцију о 

појавама насиља у образац за евиденцију о случајевима насиља који треба да садржи: 

 

• Шта се догодило ? 

• Ко су учесници ? 

• Како је пријављено насиље ? 

• Врсте интервенције? 

• Какве су последице? 

• Који су исходи предузетих корака? 

• На који начин су укључени родитељи, одељенски старешина, стручна служба? 

• Праћење ефеката предузетих мера. 

 

Потребно је пратити: 

- понашање детета које је трпело насиље (да ли се повлачи, да ли постаје агресивно, да ли тражи 

подршку и на који начин...) и детета које се понашало насилно ( да ли наставља са нападима, да ли 

тражи друге жртве, да ли га група одбацује, да ли га група подржава...); 

- како реагују ¬пасивни посматрачи (да ли се обраћају старијима за помоћ, да ли сви знају како да се 

повежу са унутрашњом заштитном мрежом и ко је њихова особа од поверења, да ли се препознаје 

страх, да ли сами предузимају неке акције и сл.); 

- шта се дешава у васпитној групи, одељењу (да ли се издвајају нове групе, каква је атмосфера ...); 

- колико су родитељи сарадници у активностима на смањивању насиља; 

- како функционише Тим и унутрашња заштитина мрежа ( где су слабе тачке и шта се може боље);  

- колико су друге институције (спољна заштитна мрежа) укључене и који су ефекти њиховог 

укључивања 

 

Уколико се увиди да се ситуација насиља понавља, усложњава и постаје ризичнија и опаснија, 

неопходно је предузети следеће заштитне мере: 

 

- појачати опрез свих запослених и дежурних наставника и ученика 

- укључити у рад родитеље и полицију 

- наставити са индивидуалним радом - психолог школе 

- укључити стручњаке из других установа (из спољашње заштитне мреже) 

 

Све субјекте укључене у решавање проблема треба обавезати на дискрецију и заштиту права ученика. 
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ПРОЦЕЊИВАЊЕ ЕФЕКАТА ПРЕВЕНЦИЈЕ / ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 

На основу евиденције које воде одељенске старешине и стручна служба праћење ефеката ће 

извршити Тим школе преко следећих индикатора:  

• броја и нивоа облика насилног понашања 

• број случајева насилног понашања са позитивним ефектима у односу на укупан број пријавњених у 

току школске године 

• однос пријављених облика насилног понашања текуће и претходне школске године 

• однос броја случајева насилног понашања са позитивним ефектима текуће и претходне школске 

године 

• анализа упитника проведеног међу ученицима о степену безбедности у школи 

АСПЕКТИ ПРИМЕНЕ ПРОГРАМА ће бити видљиви преко ефеката предузетих превентивних и 

интервентних активности. 

Превенција насиља у образовно-васпитним установама је скуп мера и активности које имају за циљ 

стварање сигурног и подстицајног окружења, неговање атмосфере сарадње, уважавања и 

конструктивне комуникације, у коме неће бити насиља или ће га бити што мање. 

На основу Стручног упутства за планирање превенције употребе дрога код ученика као и 

Међународног стандарда за превенцију употребе дрога у раду са ученицима, установа ће у зависности 

од специфичности локалне средине, анализе стања и анализе ризика планирати/прописати мере које 

ће омогућити креирање безбедног окружења за децу на територији школе, у сарадњи са другим 

надлежним органима.  

8.7  Друштевно -  користан рад, друштвено-користан, односно хуманитаран 

рад 

1.17       Друштвено-користан рад 

           Ова активност остварује се у школи у складу са Законом и добијеним стручним упутствима за 

њену организацију. Обавеза друштвено-корисног рада зависи од узраста ученика, при чему ће и број 

обавезних радних сати бити различито утврђени.  

          Процењујући потребе друштвене средине, као и могућности ученика реализује се следећи број 

радних сати по појединим разредима: 

-       први, други и трећи разред: по 5 часова годишње 

-       четврти разред: по 5 часова годишње 

-     од петог до осмог разреда: 15 часова годишње. 

Садржај програма друштвено-корисног рада је следећи: 

-      уређење и одржавање просторија школе и слободног школског простора 

-      помоћ у одржавању школске трпезарије 

-     акције у непосредној близини школе  

-      сакупљање секундарних сировина 

-      учешће у акцијама солидарности 
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-       акције у школи и у  месним заједницама  

-      уређење школског дворишта и друго. 

На основу Правилника о начину, садржају, дужини, месту и времену обављања друштвено-корисног, 

односно хуманитарног рада, (бр. 110-00-573/2018-04 од 30.08.2018.) школа ће обухватити активности 

чијим се остваривањем развија друштвено одговорно понашање ученика.  

Друштвено-користан односно хуманитаран рад организоваће се и остваривати у групи, одељењу, у 

оквиру школе, као и у другој установи, самостално или уз подршку вршњака, наставника и стручних 

сарадника. Ангажовање ученика у друштвено-корисном,  односно хуманитарном раду, узима се у 

обзир код утврђивања закључне оцене из владања на крају првог и другог полугодишта.  

Оквирно трајање учесталости и временски период обављања друштвено-корисног,  односно 

хуманитарног  рада: 

МЕРА Активност Учесталост Временски период 

ОПОМЕНА - 2 пута недељно 2 недеље 

Укор одељ.старешине - 2 пута недељно 3 недеље 

Укор одељ.већа - 3 пута недељно 3 недеље 

Укор директора - 3 пута недељно 4 недеље 

Укор наставничког већа - 4 пута недељно 4 недеље 

 

8.8. Програм унапређења међуљудских односа у школи 

           Односи се на унапређење комуникације међу ученицима, међу школским особљем, ученика 

према наставном и ваннаставном особљу и наставног и ваннаставног особља према ученицима. 

Посебна пажња поклања се превенцији насиља у школи.  

         Унапређење комуникације међу ученицима реализује се преко дела садржаја рада часова 

одељењских старешина (ЧОС) као и преко неких наставних јединица обавезних и изборних предмета а 

посебно српског, страних језика, грађанског васпитања и верске наставе. Поред тога, у школи се 

редовно организују забавни сусрети ученика на нивоу одељења и једног или више разреда. 

         Понашање наставника  и ваннаставног особља према ученицима прати одељенски старешина, 

педагог и директор  школе и ако се укаже потреба, усмеравају се чланови колектива да према 

ученицима буду толерантни, да поштују њихове личности и уважавају индивидуалне разлике међу 

њима. 

         Са ученицима свих разреда биће обављени разговори на часовима одељенских старешина о 

правилном односу ученика према наставницима и ваннаставном особљу. Уколико буде било 

потребно, са неким ученицима ће индивидуалне разговоре обавити педагог школе. 

         У циљу зближавања и унапређења сарадње чланова колектива школе, организоваће се дружење 

више пута до краја године.          
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 IΧ ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 
 9.1 Интерни маркетинг 

            Ова врста популаризације вршиће  се ради обавештавања јавности о резултатима остваривања 
укупне функције школе. Средства која су коришћена као интерни маркетинг школе биће школски лист, 
изложбе ученичких литерарних, ликовних, моделарских и других радова које ученици израђују у 
процесу наставе, објављивање на Интернет страни школе ospredragkozic.webs.com 
 вођење Летописа, као и на школским ваннаставним активностима. 

             Школски лист је литерарно информативни лист ученика школе који има видну улогу у 

развијању литерарне културе ученика, као и за информисање  јавности и ђачких родитеља о 

збивањима и резултатима рада у школи. Ово школско гласило излази два пута у току школске године. 

Лист излази поводом Дана школе и Светога Саве. Редакцију листа чиниће ученици уз подршку 

наставника.  

             Школске изложбе су свакодневно организоване и то на ученичким паноима у учионицама и у 

холу школе. Садржаји изложби су повезани са садржајима активности у школи. 

9.2 Екстерни маркетинг 

             Ради обавештавања јавности о својим активностима школа ће користити и екстерна средства 

јавног информисања и то како из локалне средине тако и шире. Школа ће од ове године први пут 

имати школски лист. Од екстерних средства информисања ван школа ће користити  "Просветни 

преглед" и друге дневне листове, радио и ТВ станице које су спремне да дају коректне информације о 

активностима школе 

Χ ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 
ШКОЛЕ 
       Током године прате се следећи садржаји: 

-       остваривање Годишњег плана рада школе 

-       увид у квалитет реализације задатака по наставним и ваннаставним областима 

-       остварени фонд часова свих видова непосредног рада са ученицима  

-       разрада и праћење норматива за утврђивање потребног времена за остваривање задатака школе                           

у оквиру 40-часовне радне недеље 

-      вођење наставне и педагошке документације 

-       праћење и вредновање резултата рада. 

        Организатори праћења су: директор, педагог, стручни активи и разредна већа, разредне 

старешине и Наставничко веће, Школски одбор, Школска управа Зрењанин и Минстарство просвете 

као и Покрајински скретаријат за образовање. 

       У вези праћења и вредновања резултата рада утврђена је методологија евидентирања резултата: 
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-       формираће ее одговарајућа педагошка документација школе 

-      анализирати остварени васпитно-образовни рад школе после сваког наставног периода и на крају 

школске године 

-       директор ће вршити увид у рад наставника и сарадника  

-       оцене стручних актива о оствареним задацима и постигнутим стручним резултатима у свакој 

области, разматраће се на седницама Наставничког већа. 

        У школи ће се водити Летопис школе чији је значај вишеструк. Поред будуће историјске 

вредности, Летопис има вредност као документ који прати и бележи читаву активност школе. 

       За вођење Летописа задужена је наставница историје, Меза Анита. 

 

                                            Подносилац Годишњег плана рада, директор школе 

                                                                         Лидија Весели 

                            у сарадњи са наставницима, учитељима и стручним сарадницима школе 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


