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1. УВОД 
 

 

1.1. ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ 

 

ОШ „Младост“ у Књажевцу као самостална организација образовно васпитни процес реализује 

од 15.11.1995. године, Одлуком о оснивању школе коју је донела Влада РС, бр.022-2972/95. До наведене 

године школа је радила у саставу Завода за васпитање младежи, сада Завод за децу и омладину у 

Књажевцу. Основни задатак школе је био образовање и васпитање ученика са поремећајем у понашању, 

а све у циљу успешног процеса ресоцијализације уписаних ученика. На свом богатом стваралачком путу 

педагошким досигнућима оправдала је своју намену и место у систему школства. 

 Да би се са ученицима остварио образовно–васпитни процес, а узимајући наведене 

карактеристике, уведен је План и програм огледа од 1997. године, са јасно дефинисаним циљевима и 

задацима огледа. План и програм рада базирао се на закључцима наставника и стручних сарадника у 

смислу применљивости Наставног плана и програма огледа, али кроз критичко сагледавање резултата и 

давања реалних сугестија да се задаци огледа што боље реализују. Овакав наставни план и програм 

доприноси стицању општих, образовних знања, вештина и умења а све у функцији потпуне реализације 

личности ученика.  

Решењем Министарства просвете РС од 06.07.2009. године, без обзира на то што се Оглед за 

ученике са поремећајима у понашању завршен 31.09.2009. године, школа је добила сагласност да настави 

рад са овом категоријом ученика, као и да на основу испуњености прописаних услова у погледу 

простора, опреме, наставних средстава, наставника и стручних сарданика почне и са остваривањем 

Посебног школског програма за образовање одраслих. 

На Конкурс за учешће основних школа у пројекту „Друга шанса“ јавило се 137 основних школа. 

Комисија за избор основних школа за учешће у пројекту „Друга шанса“,а  на основу утврђених 

критеријума, извршила је избор 40 школа за учешће у пројекту „Друга шанса“- Развој система 

функционалног основног образовања одраслих у Србији“. 

Савет родитеља, Наставничко веће и Школски одбор дана 19.08.2013. године доносе  Одлуку бр. 

512/2-1 да Школа поднесе захтев за верифукацију за остваривање новог програма образовања и 

васпитања по Наставном плану и програму основног образовања одраслих, који се остварује по моделу 

функционалног основног образовања одраслих, на основу Правилника о наставном плану и програму 

образовања одраслих и Правилника о условима у погледу простора, опреме, наставних средстава и 

степена и врсте образовања наставника и андрагошких асистента који су објављени у „Просветном 

гласнику“ бр. 13/2013.  

Наставници школе, родитељи и чланови Шкоског одбора, сматрали су да постоји потреба за овим 

видом образовања у школи имајући у виду  потребе ученика који похађају школу по Наставном плану и 

програму за образовање одраслих. Завршетком основне школе (они нису имали комерцијалне наставне 

програме) нису стицали професионална знања за одређено занимање и били су ускраћени за 

професионални приступ свом образовању.  

Решење о верификацији школе за остваривање плана и програма за основно образовање 

одраслих, стигло је у н школу, 18.12.2013.године, бр.022-05-42/2013-07/1. Политика образовања одраслих  

је један од инструмената за решавање кључних социјалних и економских проблема Србије. Кроз 

делатност образовања одраслих Србија мора да реструктурира и унапреди свој људски потенцијал. ОШ 

„Младост“ Књажевац обезбедиће доступност основног образовања и обуке свим категоријама одраслог 

становништва у општини као и у општинама које немају изабрану школу за овај пројекат. То 

подразумева обезбеђење квалитета образовања и оспособљавања  одраслих кроз законску регулативу и 

успостављање стандарда образовања. 
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1.2. МИСИЈА  ШКОЛЕ 
 

 Мисија наше школе је да постане један од центара васпитно-образовног, али и културног и 

духовног развоја ученика, односно полазника школе и наставника на свом подручју. Основни принцип је 

подстицање личног развоја сваког ученика и наставника. Развијање савремених процеса усвајања знања, 

подстицање креативности код ученика и наставника и стварање личности способних за тимски рад, са 

развијеним социјалним вештинама и свешћу о правима и одговорностима, је наша основна тежња. 

               Сваки ученик има право на образовање у скалду са својим способностима. Задатак школе је да 

помогне ученицима да израсту у целовите и вишестране личности. Уз праћење и прилагођавање рада 

индивидуалним карактеристикама свих ученика, школа пружа шансу сваком од њих за успешну 

интеграцију у савременом друштву. 

  Наша школа треба да постане место перманентног усавршавања свих учесника васпитно-

образовног процеса, који негују међусобно разумевање и уважавање, толеранцију и право на 

различитост.  

  

 

1.3. ВИЗИЈА ШКОЛЕ 
 

 Наша школа треба да постане: 

- место у коме раде стручни и креативни наставници отворени за перманентно усавршавање и тимски 

рад, 

- место у које ученици радо долазе јер је настава у њој савремена, квалитетна и прилагођена њиховим 

потребама и интересовањима, 

- отворена за нове идеје, размену и сарадњу, 

- чиста, пријатног изгледа, модерна и опремљена савременим наставним средствима, 

- место у коме су односи културни, толерантни, сараднички и подржавајући а руковођење јавно, 

праведно, подстицајно. 

- место у коме се непрекидно унапређује наставни процес, развија практично знање ученика и негује 

тимски рад. 

  У наредном  периоду неопходно је побољшање услова за очување здравља ученика, наставника и 

свих запослених у школи. 
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2. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ИЗРАДЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 

 

2.1. ЗАКОНСКЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 

 

 

Годишњи план рада рађен је на основу следећих нормативних аката: 

- Закон о основама система образовања и васпитања (Службени гласник РС бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 

06/20); 

- Закон о основном образовању и васпитању (Службени гласник РС бр. 55/13, 101/17, 27/18 и 10/19); 

- Закон о образовању одраслих (Службени гласник РС бр. 55/13, 88/17, 27/18 и 6/20); 

- Закон о буџетском систему (Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 

108/13, 142/14, 62/15, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19); 

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

програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања (Службени гласник РС 

– Просветни гласник бр. 10/17, 12/18, 15/18, 18/18, 1/19 и 2/20); 

- Правилник о програму наставе и учења за други разред основног образовања и васпитања 
(Службени гласник РС – Просветни гласник бр. 16/18, 3/19 и 5/21); 

- Правилник о програму наставе и учења за трећи разред основног образовања и васпитања 
(Службени гласник РС – Просветни гласник бр. 5/19, 1/20 и 6/20); 

- Правилник о програму наставе и учења за четврти разред основног образовања и васпитања 
(Службени гласник РС - Просветни гласник бр. 11/19, 6/20 и 7/21); 

- Правилник о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и 

програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања (15/18, 18/18, 

3/19, 3/20, 6/20);  

- Правилник о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања 
(Службени гласник РС – Просветни гласник бр. 5/19, 1/20, 6/20, 8/20 и 5/21); 

- Правилник о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања (11/19, 

2/20, 6/20, 5/21); 

- Правилник о програму завршног испита у основном образовању и васпитању (Службени гласник 

РС – Просветни гласник бр. 1/11,3/12,1/14,12/14 и 2/18); 

- Правилник о наставном плану и програму за основно образовање одраслих (Службени гласник РС 

бр. 13/13); 

- Правилник о општим стандардима постигнућа за основно образовање одраслих (Службени 

гласник РС бр. 50/13 и 115/13); 

- Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника који изводе 

образовно-васпитни рад у основној школи (Службени гласник РС – Просветни гласник“ бр. 11/12, 

15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21 и 4/21); 

- Правилник о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из 

изборних предмета у основној школи (Службени гласник РС – Просветни гласник бр. 11/12, 15/13, 

10/16, 11/16, 2/17, 11/17, 16/20 и 3/21); 

- Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника (Службени гласник РС – Просветни 

гласник бр. 5/12); 

- Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и његовог професионалног 

развоја (Службени гласник РС – Просветни гласник бр. 5/11); 

-  Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и 

стручних сарадника (Службени гласник РС, бр. 81/17 и 48/18); 

- Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, стручних сарадника и 

васпитача у основној школи (Службени гласник РС – Просветни гласник бр. 2/92 и 2/00); 

- Правилник o нормативима школског простора, опреме и наставних средстава у основној школи 
(Службени гласник РС – Просветни гласник бр. 4/90); 



ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МЛАДОСТ“ У КЊАЖЕВЦУ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 

7 

 

-  Правилник о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности основне 

школе  (Службени гласник РС – Просветни гласник", бр. 5/19); 

- Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност 

основног образовања и васпитања („Службени гласник РС “ бр. 106/20); 

- Правилник о условима у погледу простора, опреме, наставних средстава и степена и врсте 

образовања наставника и андрагошких асистената за остваривање наставног плана и програма  

основног образовања одраслих (Службени гласник РС бр. 13/13 и 18/13); 

- Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2020/21. годину 
(Службени гласник РС – Просветни гласник бр. 5/20); 

- Правилник о остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи (Службени гласник 

РС бр. 30/19); 

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

занемаривање (Службени гласник РС бр. 46/19 и 104/20); 

- Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику  

(Службени гласник РС бр. 80/18); 

- Правилник о општим стандардима постигнућа за основно образовање одраслих (Службени 

гласник РС бр. 50/13 и 115/13); 

- Правилник о ближим условима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову 

примену и вредновање  (Службени гласник РС бр. 74/18); 

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

образовно-васпитним установама (УНИЦЕФ, 2007);  

- Програм Основи безбедности деце, према допису МПНТР број: 610-00-00575/1/2017-07; 

- Статут и друга нормативна акта школе; 

- Развојни план школе за период 2019-2023. године; 

- Извештај о раду школе за претходну школску годину. 

 

 

 

2.2. ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЦИ ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ  ГОДИНИ 

 

  Као приоритетни задаци школе могу се издвојити: 

 Реализација плана наставе и учења, његово праћење и евалуација - на овом задатку ангажоваће се 

стручна већа и стручни сарадник школе и доносиће мере за унапређење васпитно-образовног рада, 

односно реализација Оперативног плана школе за организацију и реализацију образовно-васпитног 

рада по првом моделу ( непосредно извођење наставе  ) евентуално , рад по посебном програму за 

рад у условима пандемије вируса Covid-19 

 Израда и реализација ИОП-а за све ученике за које се на основу анализе напредовања у учењу 

утврди да је исти неопходан како би напредовали у складу са сопственим могућностима и 

способностима и сопственим темпом; 

 Реализација новог програма образовања и васпитања по Наставном плану и програму основног 

образовања одраслих, који се остварује по моделу функционалног основног образовања одраслих. У 

оквиру програма основног образовања одраслих и ФООО основни задаци поред остваривања плана 

и програма су: идентификација кључних подручја заједничког деловања школског и локалног 

партнерског тима (селекција полазника, мотивација, редукција и уклањање 

баријера),идентификовање потреба за стручним обукама и могућности њиховог задовољења у датој 

средини и организација наставе прилагђена потребама и могућностима полазника;  

 Приоритетне области за период школске 2021/22. године су Настава и учење , Етос и Подршка 

ученицима , у оквиру којих ће се посебна пажња посветити следећим активностима: 

 Радити на мотивисаности ученика и одраслих полазника за образовање и тиме отклањати узроке 

њиховог неоправданог изостајања са часова;  

 Посебну пажњу поклонити раду одељенских заједница, подстицати оне активности које су у складу 

са дечјим узрасним потребама и  развијати хумане односе међу ученицима; 
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 Са ученицима/полазницима радити  на уређењу школских просторија и околине; 

 Пружати помоћ свим ученицима и полазницима у учењу и остваривању што бољег успеха у 

границама њихових способности; 

 Пружати максималну помоћ ученицима осмих разреда и полазницима трећег циклуса образовања 

одраслих у припремању за полагање завршног испита за упис и избор адекватне средње школе; 

 У току школске године поклонити посебну пажњу професионалном информисању и професионалној 

оријентацији, како кроз наставне садржаје, рад одељењских старешина, тако и ангажовањем 

стручних сарадника; 

 Наставити са опремањем школе савременим наставним средствима и опремањем стручном 

литературом; 

 Реализовати програм стручног усавршавања  наставника тако да служи унапређивању васпитно - 

образовног рада; 

 Подстицати наставнике да активно учествују на семинарима; 

 Организовати огледне часове и предавања на нивоу стручних већа и Наставничког већа; 

 На стручним већима анализирати примену иновација у настави; 

 Обезбедити максималну безбедност за боравак ученика у школи и њеној околини и истовремено 

радити на превенцији и заштити ученика од насиља; 

 Посебну пажњу поклонити здравственом васпитању ученика у целини, кроз рад разредних 

старешина, адекватне наставне садржаје и сарадњом са здравственим институцијама; 

 Пратити рад у ваннаставним активностима и радити на јавном афирмисању постигнутих резултата; 

 Реализовати Развојни план за период од 2019. до 2023. године; 

 Вршити систематску евалуацију примене програма и целокупне делатности школе и др. 

 Спровођење Ерасмус плус пројекта „Андрагогија – вештиназа 21. век“, одобреног одстране 

Европске уније и Темпус фондације је одобрено и за наредну школску годину. 
 

 

2.3. ПРОГРАМСКЕ ОСНОВЕ ВАСПИТНОГ РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

 

2.3.1. Циљ васпитног рада у школи 

 

Циљ основног образовања и васпитања је стицање општег образовања и васпитања, складан развој 

личности и припрема за живот и даље стручно образовање и васпитање. 

Васпитање се остварује кроз припрему за живот, оспособљавање за примену стеченог знања и умења, 

стваралачког коришћења слободног времена, развијање интелектуалних и физичких способности, 

стицање и развијање свести о потреби чувања здравља и заштите природе и човекове средине, развијање 

хуманости и хуманих и културних  односа са људима без обзира на пол, расну, верску и националну 

припадност и лично уверење, неговање и развијање потреба за културом и очување културног наслеђа и 

стицање основних сазнања о лепом понашању у свим приликама. 

 

 

2.3.2. Програмски задаци васпитног рада у школи 

 

Основни програмски задаци васпитног рада школе су следећи: 

- Прилагођавање ученика на школу и учешће у школским активностима,  

- Подстицање личног развоја, 

- Подстицање социјалног сазнања и социјалних односа, 

- Развијање комуникативних способности, сарадње и конструктивног решавања сукоба,  

- Неговање активности за решавање индивидуалних проблема, 

- Формирање аутономне моралности, изграђивање моралних и других вредности, 

- Аспекти интелектуалног, моралног, естетског, физичког и здравственог васпитања. 

Садржаји и активности васпитног рада су обухваћени следећим програмима као и временска 

динамика реализације садржаја који су у функцији задатака програма васпитног рада школе, носиоци 
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активности, сарадници и начина реализације, конкретизовани су наведеним програмима: редовне 

наставе, припремања наставника за час, стручних актива наставника, рад одељењских старешина, учешће 

у ваннаставним активностима – допунска настава, додатна настава, секције, одељењска већа, 

наставничко веће, тимови и активи, Школски одбор, план стручних сарадника – педагога, психолога и 

библиотекара и сарадника – андрагошког асистента, програм професионалне оријентације, програм 

здравственог васпитања, програм еколошке заштите животне средине и естетског уређење школе, 

сарадња са васпитачима, ескурзије и излети, сарадња са друштвеном средином. 
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2.4. ПРОГРАМСКЕ ОСНОВЕ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ 
 

Решењем Министарства просвете и науке бр. 611-00-00311/20111-03/5 од 28.09.2011.год. и бр. 

611-00-1698/2012-03/47 од 24.09.2012.год. наша школа је одређена за спровођење Програма огледа 

функционалног основног образовања одраслих („Сл. Гласник РС – Просветни гласник“ бр. 6/11) у 

првом, другом и трећем циклусу, по једно одељење за сваки циклус. Верификацијом школе за 

спровођење плана основног образовања одраслих школа је дала допринос локалној стратегији  развоја, 

реформским процесима образовања одраслих у нашој општини и региону, што значи:  
- повезивање наше школе за образовање одраслих са тржиштем рада и локалном заједницом, 
- давање друге шансе за образовање, обезбеђивањем доступности основног образовања и обуке свим 

категоријама одраслог становништва у општини, да их подржи у процесу интеграције на тржиште 

рада и да им помогне да пронађу сопствени пут у живот, 
- припрема полазника за целоживотно учење и усавршавање 
- побољшање социјалног статуса полазника и лакша интерграција у савремене токове друштва 

- спречавање раног напуштања школовања и смањење броја неписмених у оквиру социјално 

угрожених група 
- смањење незапослености, према потребама тржишта рада, 
- коришћење ресурса наше школе, просторно и кадровски, 

- обученост наставника школе, који морају стећи нова знања, вештине и ставове. 
 

2.4.1.  Циљ функционалног основног образовања одраслих 
 

             Модел функционалног основног образовања одраслих омогућава доступност и сврсисходност 

основног образовања одраслима. Циљ је да се:  

1) у систем образовања Републике Србије уведе Наставни план  и програм образовања одраслих,  као 

организациона и програмска целина, у којој одрасли стичу основно образовање примерено својим 

потребама, могућностима учења и потребама тржишта рада;  
2) овим Наставним планом омогућава истовремено стицање и стручног образовања (квалификације), 
3) школом  успостави подршка и сарадња на локалном нивоу са свим релевантним институцијама 

како би дошло до што већег одазива одраслих који нису завршили основно образовање. 

             Као целовити приступ образовању одраслих модел функционалног основног образовања 

представља новину на концептуалном плану и плану остваривања:  
1) ООО траје три године у односу на досадашње четворогодишње основно образовање одраслих;  

2) ООО се остварује у три циклуса, у трајању од по годину дана, тако да се у првом стиче основна 

функционална писменост, у другом  основа општег образовања, а у трећем  основе кључних и 

стручних компетенција;  

3) модел ООО обухвата и обуке као један од облика стручног образовања засниваног на стандардима 

рада и потребама тржишта рада;  

4) наставни план и програм ООО заснован је на исходима који омогућавају развој знања, вештина и 

вредносних ставова неопходних за квалитетан и одговоран живот и рад у савременом друштву;  

5) интегрисан наставни план и програм ООО садржи: међусобно повезане циклусе, међусобно 

повезано опште образовање и обуке, дефинисане опште исходе који се остварују у свим предметима и 

модулима, узајамно повезане и функционално рационализоване садржаје различитих предмета, 

функционално повезане опште и практичне садржаје, хоризонтално и вертикално повезане предмете и 

модуле;  

6) нови предмети и модули у програму (Предузетништво, Дигитална писменост, Одговорно живљење 

у грађанском друштву и модули – Животне вештине и Примењене науке и 30 програма обука и 

њихови испити);  

7) организациони облик рада у ООО је редовна настава;  

8) организација наставе прилагђена потребама и могућностима полазника (настава у блоку, за време 

викенда, вечерња настава, сезонско и дневно прилагођавање потребама полазника);  
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9) уважавање специфичности потреба полазника приликом уписивања у школу и остваривања 

програма ООО и процењивање потребе за индивидуализацију и начин организације рада;  

10) уважавање специфичности различитих циљних група кроз начин остваривања програма;  

11) дужина трајања часа од 30 минута;  

12) организовање одраслих у одељења тако да се проверава оптималност броја полазника;  

13) увођење андрагошког асистента и програма обуке за његово оспособљавање;  

14) обученост наставника за рад са одраслима и за остваривање функционалног основног образовања 

одраслих;  

15) израда приручника за наставнике за први, други и трећи циклус, за обуке у стручном образовању, 

за основне андрагошке вештине и израда материјала за наставу и учење за сваки предмет и модул, 

намењених наставницима и полазницима;  

16) остваривање интерсекторске сарадње у пружању подршке остваривању модела ООО и већи 

обухват одраслих основним образовањем;  

17) успостављање и функционисање школског тима за остваривање ООО да би се обезбедила његова 

одрживост. 

 
 

2.4.2. Трајање и организација основног образовања одраслих 
 

Програм ООО се остварује у три циклуса, од којих сваки траје једну школску годину. 

 

Циклус основног образовања одраслих Програмске активности 

1. циклус основног образовања одраслих 
Основно описмењавање и стицање основа функционалне 

писмености 

2. циклус основног образовања одраслих 
Стицање основног образовања и базичних интелектуалних и 

социјалних компентенција 

3. циклус основног образовања одраслих 
Стицање основног општег образовања и стручних 

копентенција које омогућавају стручно усавршавање 

 

 

Настава у одељењима за основно образовање одраслих се одвија у току редовне школске године 

која почиње септембра, а завршава се у јуну. Календар рада је усклађен са динамиком редовне основне 

школе. 

Трајање наставног часа у одељењима за образовање одраслих је 30 минута. 

Распоред часова у току године може да варира, с обзиром да се након завршетка разреда мењају 

наставни предмети или се мења фонд постојећих наставних предмета, као и  потребе и могућности 

полазника. 

 

 

2.4.3. Акциони план за имплементацију основног образовања одраслих 

 

 Активности у вези са имплементацијом и остваривањем основног образовања одраслих одвијају 

се током школске године, према утврђеној динамици. За њихову реализацију задужен је андрагошки 

асистент, Школски тим за образовање одраслих, стручни сарадници школе и директор школе. 

 Све активности и динамика реализације дати су табеларно.  
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АКТИВНОСТ ОПИС АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

Формирање Школског тима Школски тим чине директор, андрагошки асистент, сртучни 

сарадници и наставници за одговарајуће предмете ООО 

Крај августа 

Упис полазника и почетак 

рада 

Регистровање и упис полазника је континуирани процес који 

мора бити окончан до почетка школске године. Школа 

уписује 3 одељења I, II и III циклуса 

Крај августа/ 

почетак септембра 

Склапање споразума Склапање споразума се врши између школе и Националне 

службе за запошљавање, као и склапање индивидуалних 

споразума сваког полазника са НСЗ. 

Андрагошки асистент координира потписивање 

индивидуалних споразума на основу којих полазници 

добијају рефундацију трошкова превоза. Андрагошки 

асистент помаже полазницима и у прибављању потребне 

документације за потписивање споразума 

Септембар 

Доношење одлуке о 

одобравању средстава за 

реализацију мере ООО 

Директори филијала, након потписивања споразума, доносе 

одлуку о одобравању средстава за реализацију мере ООО 

Октобар 

Саветовање полазника у 

избору програма обуке 

После уписа полазника III циклуса учења, школа у сарадњи 

са НСЗ организује саветовање полазника о избору програма 

обуке. Процес саветовања полазника се организује у оквиру 

предмета Предузетништво. Овај задатак заједнички реализују 

наставник предузетништва, сарадник филијале НСЗ, 

разредни старешина и андрагошки асистент. Овај тим треба 

да предложи полазницима 4 – 5 од 35 обука из Правилника о 

наставном плану и програму ООО 

Новембар 

Избор школа за реализацију 

стручних обука 

НСЗ врши избор школа за реализацију стручних обука Јануар 

Склапање уговора о 

реализацији стручних обука  

НСЗ склапа уговор о реализацији стручних обука Фебруар 

Склапање споразума између 

основне и средње школе 

Директор школе и средњих стручних школа склапају 

споразум о условима и динамици реализације наставе и 

стручне обуке 

Фебруар 

Реализација стручних обука Реалиазација стручних стручних обука се одвија према 

програмима који су објављени у Правилнику о наставном 

плану и програму ООО 

НСЗ учествује у праћењу и евалуацији обука 

За време похађања обука полазницима се надокнађују путни 

трошкови. 

Март - Јун 

Медиски наступи Директор школе и андрагошки асистент активно учествују у 

промоцији ООО путем медија, промо материјала (летака и 

постера) и издавања часописа 

Мај 

Медијска капмања у циљу 

анимирања полазника 

Покретање локалне медијске кампање у циљу уписа нових 

полазника (обилазак насеља и дела насеља у којима живи 

ромска популација) 

Јун 

Прибављање личне 

документације  

Полазницима који немају личну документацију и нису 

регистровани код НСЗ потребно је обезбедити све услове.  

Да би полазници остварили право на надокнаду путних 

трошкова и плаћено учешће на обуци за полазнике трећег 

циклуса потребно је да се региструју код НСЗ пре почетка 

школске године и да отворе рачуне у банци. 

Јун 

Обука Школског тима  Обуку наставника и андрагошких асистената организује 

МПНТР на основу Правилника о наставном плану и 

програму ООО.  

Обука је обавезна због специфичности у организацији ООО  

Јун – Август,  

током године 
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3. УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 
 

 

3.1. ШКОЛСКИ ПРОСТОР 

 

Школа је наменски грађена и технички је прилагођена опремом и простором за потребе ученика. 

Школа има све услове да испуни своју намену и да успешно реализује образовно-васпитни процес. 

Корисна површина школе износи 1557 m². Располаже са 4 учионице (за млађе разреде и за сва три 

циклуса образовања одраслих) и 8 кабинета (за српски језик, математику, физику и технику и 

технологију, историју и географију, биологију и хемију, ликовну и музичку културу, стране језике и 

информатику). Посебно је издвојена фискултурна сала са опремљеном справарницом, свлачионицама и 

купатилима. У школи је и библиотека са преко 4500 наслова. Школа је опремила просторије за пратеће 

службе: директора, стручне сараднике, административно-финансијску службу, наставничку канцеларију.  

Школа располаже са великим двориштем од око 2,5 ha, које дели са Заводом за васпитање деце и 

омладине, а у оквиру кога су асфалтирани терени за мале спортове, јама за скокове, атлетске стазе и 

велики број справа за вежбање и игру.  

 

3.2. ТЕХНИЧКА ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА 
 

За све наставне предмете школа поседује одговарајућа наставна средства и иста су у функцији 

иако су набављена много раније. Многа наставна средства су застарела и замењују се постепено 

савременијим. Тако школа сада располаже следећим наставним средствима: преносива интерактивна 

табла, 7 преносивих рачунара, бим пројектор, рачунари у кабинетима, наставничкој канцеларији, у 

канцеларији стручних сарадника и у информатичком кабинету, као и копир апарат и копир апарат у боји. 

Својим финансијским планом школа је запланирала и набавку нове опреме, као и техничких 

апарата за наставу. И ове школске године ученици ће користити рачунаре у оквиру редовног предмета 

Информатика и рачунарство и полазници у оквиру Дигиталне писмености. Свим наставницима ће бити 

омогућено да поједине наставне садржаје реализују путем рачунара. Кабинет информатике служиће и за 

гледање образовних и научних емисија. 

Што се тиче намештаја он је употрбљив и апсолутно функционалан без обзира што је дуго у 

употреби, пошто је раније извршена репарација истог (тако што су све дрвене површине замењене а 

металне конструкције офарбане). Сама структура деце – ученика да су агресивна и да често ту своју 

агресију испољавају уништавајући простор и намештај, намеће потребу да се исти константно поправља 

и замењује. До сада се све поправљало захваљујући раду радника школе који су водили бригу о 

школском простору, а да ученици нису били ни једног момента спутани. 

 

3.3. СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИ СРЕДИНЕ У КОЈИМА ШКОЛА РАДИ 

 

Школа се налази у улици Боре Станковића број 60, на територији општине Књажевац, на 

периферији града и у непосредној близини Завода за васпитање деце и омладине, са којим представља 

функционалну целину. Школа има довољно простора за ваннаставне активности, а учионички и 

кабинетски простор задовољава потребе за извођење наставе. Двориште је пространо и травнато, са 

спортским теренима. У близини школе нема институција за културу.  

 Естетско уређење школског простора је задовољавајуће. Учионице су у добром стању и редовно 

се одржавају. Улажући велики напор помоћно особље води бригу о ентеријеру, спољашњем изгледу 

зграде и школског дворишта. Холови школе су осликани примереним сликама, а степениште у школи је 

офарбано разним бојама и исисано едукативним порукама. О здравственом стању ученика брине 

педијатријска служба Дома здравља Књажевац која са школом има добру сарадњу. Систематски и 

контролни прегледи обављају се у Дому здравља, о чему се извештавају Завод за васпитање деце и 

омладине, управа школе и одељењске старешине. 
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3.4. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 
 

Кадровска структура запослених у школи је законски одговарајућа: 

Р. 

БР. 

ПОСЛОВИ –  

СИСТЕМАТИЗОВАНО РАДНО МЕСТО 

БРОЈ 

ИЗВРШИЛАЦА 

СТРУЧНА 

СПРЕМА 

1. Директор  1,0000 Висока  

2. Психолог 0,5000 Висока 

3. Педагог 0,5000 Висока 

4. Библиотекар 0,5000 Виша 

5. Aндрагошки асистент 1,0000 Висока 

6. Секретар 0,5000 Висока 

7. Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове 0,5000 Висока 

8. Разредна настава 2,0000 Висока, Виша 

9. Српски језик 1,3344 Висока 

10. Енглески језик 0,6974 Висока 

11. Руски језик 0,5444 Виша 

12. Ликовна култура 0,2500 Висока 

13. Музичка култура 0,2500 Виша 

14. Историја 0,4440 Висока 

15. Географија 0,4440 Висока 

16. Физика 0,3940 Висока 

17. Математика 1,2819 Висока 

18. Информатика и рачунарство 0,2000 Висока 

19. Биологија 0,4950 Висока 

20. Хемија 0,2940 Висока 

21. Техника и технологија 0,4000 Виша 

22. Физичко и здравствено васпитање  0,6000 Висока 

23. Обавезне физичке активности 0,0500 Висока 

24. Грађанско васпитање 0,2000 Висока, Виша 

25. Чувари природе 0,1000 Висока 

26. Домаћинство 0,1000 Висока 

27. Основне животне вештине 0,0760 Висока 

28. Одговорно живљење у грађанском друштву 0,1660 Висока 

29. Предузетништво 0,0710 Висока 

30. Примењене науке 0,0690 Висока 

31. Дигитална писменост 0,1535 Висока 

32. Домар – мајстор одржавања  0,5000 Средња  

33. Радник на одржавању хигијене – чистачица  3,5000 Основна  

34. У К У П Н О: 19,1146 / 
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3.5. ЗАПОСЛЕНИ – ИЗВРШИОЦИ ПОСЛОВА 

 

 Преглед запослених, са стручном спремом, стеченим звањем и радним стажом дат је у табели: 

Р.бр Презиме и име 

Степен 

стручне 

спреме 

Лиценца/ 

стручни 

испит 

Звање 
Радни стаж 

у образовању 

1. Радивојевић Дејан VIII Да Доктор наука - методика наставе 25 

2. Павловић Милан VII Да Дипломирани правник 6 

3. Миладиновић Милош VII Да Дипломирани економиста 1 

4. Ранђеловић Дарко VII Да Дипломирани психолог 17 

5. Милошевић Марина VII Да Дипломирани педагог 3 

6. Петровић Звонимир VI Да Наставник разредне наставе 25 

7. Ћирић Маја VII Да Професор разредне наставе 23 

8. Миленковић Тањица VII Да Професор српског језика 13 

9. Николић Снежана VII Да Професор српског језика 12 

10. Рајковић Ана VII Не Наставник руског језика 6 

11. Крстић Јована VI Не Наставник руског језика 1 

12. Милошевић Јелена  VII Не Професор енглеског језика 0 

13. Видојковић Тањица VII Да Професор ликовне културе 22 

14. Андрејевић Марија VII Да Професор ликовне културе 12 

15. Звездић Саша VI Да Наставник музичке културе 15 

16. Петровић Дарко VII Да Професор историје 15 

17. Ристић Александар VII Да Професор историје 11 

18. Младеновић Бранислав VII-2 Да Магистар географије 16 

19. Павловић Александра  VII Да Професор географије 11 

20. Ранђеловић Весна  VII Да Професор физике 24 

21. Миљковић Бобана VII Не Професор физике 6 

22. Петровић Лидија VII Да Професор математике 15 

23. Радосављевић Санела VI Не Наставник информатике 1 

24. Ћирковић Глорија VII Да Професор биологије 12 

25. Петровић Ана  VII Не Професор биологије 6 

26. Стојановић Силвана VII Да Професор хемије 12 

27. Ранђеловић Јелена VII Да Наставник техничког образовања 2 

28. Милетић Марија VII Да Професор физичког васпитања 21 

29. Јанковић Милан  VII Да Професор информатике 10 

30. Ђорђевић Радиша IV - Домар – мајстор одржавања  10 

31. Стојковић Виолета I - Чистачица 5 

32. Ранђеловић Србислав I - Чистачица 3 

33. Тодоровић Невенка I - Чистачица 15 

Укупно 376 
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3.6. УЧЕНИЦИ И ПОЛАЗНИЦИ ШКОЛЕ 

 

3.6.1. Бројно стање ученика и полазника по разредима и одељењима и циклусима 

 

Бројно стање ученика редовних ученика по разредима и одељењима на дан 01.09.2021.г: 

Разред  I IV V VI VII VIII Укупно 

Одељење комбинованоI-IV 1 1 1 1 5 

Број ученика 

 

1 

 

3 4 4 3 5 20 

 

У току целе године школа по извештајима Завода за васпитање деце и омладине у Књажевцу, где 

су ученици смештени на основу упута надлежних Центара за социјални рад из читаве Србије, врши упис 

и испис ученика, а у складу са Статутом школе и процесом ресоцијализације личности ученика.  
 

Бројно стање полазника у одељењима за образовање одраслих  на дан 01.09.2021.год: 

НАЗИВ ЦИКЛУС РАЗРЕД 
БРОЈ 

ОДЕЉЕЊА 

БРОЈ 

ПОЛАЗНИКА 

Основно описмењавање и стицање основа 

функционалне писмености 
I I-IV 1 16 

Стицање основног образовања и базичних 

интелектуалних и социјалних компентенција 
I I V-VI 1 15 

Стицање основног општег образовања и 

стручних копентенција које омогућавају 

стручно усавршавање 
I I I VII-VIII 1 19 

 Укупно: Функционално образовање одраслих I - I I I I - VIII 3 50 

 

Слична ситуација је у погледу броја полазника у одељењима за образовње одраслих. Како се у 

једном циклусу завршавају два, односно сва четири разреда у првом циклусу, то до уписа може доћи и 

током школске године уколико уписују други, трећи, четврти, шести или осми разред, јер на почетку 

године циклуси почињу са првим, петим и седмим разредом. 

 

Из овога произилази да је број ученика у току школске године веома променљив, са тендецијом 

могућег повећања, и да школа као установа не може битно да утиче на тај број. 

 

 

3.6.2. Полна структура ученика и полазника 

 

   Бројно стање ученика по полу на дан 01.09.20121.године: 

Разред I IV V VI VII VIII Укупно 

Пол 

ученика 

мушки  1 2 2 3 3 3 14 

женски / 1 2 1 / 2 6 

Укупан број ученика 1 3 4 4 3 5 20 
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Бројно стање полазника образовања одраслих по полу на дан 01.09.2021.године: 

Циклус  I II III Укупно 

Пол 

полазника 

мушки  9 7 9 25 

женски 7 8 10 25 

Укупан број полазника 16 15 19 50 

 

 

3.6.3. Бројно стање ученика и полазника путника 

 

Бројно стање ученика путника на дан 01.09.2021.године: 

Разред I IV V VI VII VIII Укупно 

Ученици 

који: 

путују / / / 1 1  2 

не путују 1 3 4 3 2 5 18 

Укупан број ученика 1 3 4 4 3 5 20 

 

 

Бројно стање полазника који путују на дан 01.09.2021.године: 

Циклус  I II III Укупно 

Полазници  

који: 

путују 5 14 13 32 

не путују 11 1 6 18 

Укупан број полазника 16 15 19 50 

 

 

3.6.4. Бројно стање ученика који живе у Заводу за васпитање и у породицама 

 

Бројно стање ученика према смештају у породици или Заводу на дан 01.09.2021.године: 

Разред I IV V VI VII VIII Укупно 

Ученици 

који: 

Завода  1 3 2 1 4 11 

породице 1 2 1 2 2 1 9 

Укупан број ученика 1 3 4 4 3 5 20 

 

3.6.5. Бројно стање ученика који се образују по индивидуалним образовним плановима 

 

Бројно стање ученика који се образују по индивидуалном образовном плану 1 или        

индивидуалном образовном плану 2 на дан 01.09.2021.године: 

Разред I IV V VI VII VIII Укупно 

ИОП 
1 / 2 4 2 3 5 16 

2 / / / / / / / 

Укупан број ученика 

по ИОП 
/ 2 4 2 3 5 16 
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4. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 
 

4.1. ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА РЕДОВНИХ ОДЕЉЕЊА 

 

Годишњи фонд часова редовне и обавезне изборне наставе за ученике од I до IV разреда: 
 

Предмет 
I 

разр. 

II 

разр. 

III 

разр. 

IV 

разр. 

Српски језик 180 180 180 180 

Ликовна култура 36 72 72 72 

Музичка култура 36 36 36 36 

Свет око нас 72 72 / / 

Природа и друштво / / 72 72 

Математика  180 180 180 180 

Физичко и здравствено васпитање 108 108 108 108 

Руски језик 72 72 72 72 

Дигитални свет 36 36 / / 

Грађанско васпитање 36 36 36 36 

Чувари природе / / 36 36 

УКУПНО 756 792 792 792 

 

       

Годишњи фонд часова редовне и обавезне изборне наставе за ученике од V до VIII разреда: 
 

Предмет 
V 

разр. 

VI 

разр. 

VII 

разр. 

VIII 

разр. 

Српски језик 180 144 144 136 
Страни језик – Руски језик 72 72 72 68 
Ликовна култура 72 36 36 34 
Музичка култура 72 36 36 34 
Историја  36 72 72 68 
Географија  36 72 72 68 
Физика  / 72 72 68 
Математика 144 144 144 136 
Биологија 72 72 72 68 
Хемија / / 72 68 
Техника и технологија  72 72 72 68 

Информатика и рачунарство 36 36 36 34 

Физичко и здравствено васпитање 108 108 108 102 

Други страни језик – Енглески језик 72 72 72 68 

Обавезне физичке активности 18 18 / / 

Укупно 990 1026 1080 1020 
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Годишњи фонд часова изборних предмета који се изучавају у школи:  

Разред Први изборни предмет Фонд часова Други изборни предмет Фонд часова 

I разред Грађанско васпитање 36   

II разред Грађанско васпитање 36   

III разред Грађанско васпитање 36 Пројектна настава 36 

IV разред Грађанско васпитање 36 Пројектна настава 36 

V разред Грађанско васпитање 36 Чувари природе 36 

VI разред Грађанско васпитање 36 Чувари природе 36 

VII разред Грађанско васпитање 36 Домаћинство 36 

VIII разред Грађанско васпитање 34 Домаћинство 34 

 

 

4.2. НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА РЕДОВНИХ ОДЕЉЕЊА 

 

Недељни фонд часова редовне и обавезне изборне наставе за ученике од I до IV разреда: 

Предмет 
I 

разр. 

II 

разр. 

III 

разр. 

IV 

разр. 

Српски језик 5 5 5 5 

Ликовна култура 1 2 2 2 

Музичка култура 1 1 1 1 

Свет око нас 2 2 / / 

Природа и друштво / / 2 2 

Математика  5 5 5 5 

Физичко и здравствено васпитање 3 3 3 3 

Дигитални свет 1 1 / / 

Руски језик 2 2 2 2 

Грађанско васпитање 1 1 1 1 

Пројектна настава   1 1 

Чувари природе / / 1 1 

УКУПНО 21 22 23 23 

 

Недељни фонд часова изборних предмета који се изучавају у школи:  

Разред Први изборни предмет Фонд часова Други изборни предмет Фонд часова 

I разред Грађанско васпитање 1   

II разред Грађанско васпитање 1   

III разред Грађанско васпитање 1 Пројектна настава 1 

IV разред Грађанско васпитање 1 Пројектна настава 1 

V разред Грађанско васпитање 1 Чувари природе 1 

VI разред Грађанско васпитање 1 Чувари природе 1 

VII разред Грађанско васпитање 1 Домаћинство 1 

VIII разред Грађанско васпитање 1 Домаћинство 1 
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Недељни фонд часова редовне и обавезне изборне наставе за ученике од V до VIII разреда: 
 

Предмет 
V 

разр. 

VI 

разр. 

VII 

разр. 

VIII 

разр. 

Српски језик 5 4 4 4 

Страни језик – Руски језик 2 2 2 2 

Ликовна култура 2 1 1 1 

Музичка култура 2 1 1 1 

Историја  1 2 2 2 

Географија  1 2 2 2 

Физика  / 2 2 2 

Математика 4 4 4 4 

Биологија 2 2 2 2 

Хемија / / 2 2 

Техника и технологија  2 2 2 2 

Информатика и рачунарство 1 1 1 1 

Физичко и здравствено васпитање 3 3 3 3 

Други страни језик – Енглески језик 2 2 2 2 

Обавезне физичке активности 0,5 0,5 / / 

Укупно 27,5 28,5 30 30 

 

 

 

4.3. ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА ОДЕЉЕЊА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ 
 

Годишњи фонд часова наставе у образовању одраслих од I до VIII разреда : 
 

Наставни предмет 

Први циклус Други циклус Трећи циклус 

I-IV 

разр. 

V 

разр. 

VI 

разр. 

Укупно 

други 

циклус 

VII 

разр. 

VIII 

разр. 

Укупно 

трећи 

циклус 

Српски језик 200 85 68 153 50 50 100 

Страни језик 50 17 34 51 34 34 68 

Историја  / 17 17 34 34 / 34 

Географија  / 17 17 34 34 / 34 

Физика  / / 34 34 34 / 34 

Математика 200 85 68 153 51 51 102 

Биологија  / 34 17 51 17 / 17 

Хемија / / 34 34 34 / 34 

Oсновне животне вештине 55 / / / / / / 

Одговорно живљење у грађан.друшт. / 30 30 60 30 30 60 

Дигитална писменост 50 17 17 34 17 10 27 

Предузетништво / / 17 17 17 17 34 

Примењене науке / / / / / 50 50 

Укупно 555 302 353 655 352 242 594 
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4.4. ПОДЕЛА ПРЕДМЕТА И ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВНИКЕ И ОСТАЛА ЗАДУЖЕЊА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА 

 

Р. 

БР. 

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ 

НАСТАВНИКА 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТ 

РАЗРЕД/ 

ЦИКЛУС 
% 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТ 

РАЗРЕД/ 

ЦИКЛУС 
% 

ОСТАЛО - 

САРАДНИК 
% УКУПНО  

1. 
Ћирић  

Маја 

Разредна настава- 

редовна настава 
I - IV 90,00 

Разредна настава-  

изборна настава 
I - IV 10,00 / / 100,00 

2. 
Петровић  

Звонимир 

Српски језик, 

Математика 
I циклус ООО 56,00 

Разредна настава- 

индивидуални рад   
I циклус ООО 44,00 / / 100,00 

3. 
Миленковић 

Тањица  
Српски језик V,VI,VII,VIII 94,44 Српски језик 

II   

циклус ООО 
05,56 / / 100,00 

4. 
Николић 

Снежана 
Српски језик 

II  и III        

циклус ООО 
30,00 / / / / / 30,00 

5. 
Рајковић  

Ана 
Руски језик VI,VII,VIII 33,00 / / / / / 33,00 

6. 
Крстић  

Јована 
Руски језик IV,V 21,44 / / /    библиотекар 50,00 71,44  

7. 
Милошевић  

Јелена 
Енглески језик V,VI,VII,VIII 69,74 Енглески језик             / / / / 69,74 

8. 
Видојковић 

Тањица 
Ликовна култура VI,VII,VIII 15,00 / / / / / 15,00 

9. 
Андрејевић 

Марија 
Ликовна култура V 10,00 / / / / / 10,00 

10. 
Звездић  

Саша 
Музичка култура V,VI,VII,VIII 25,00 / / / / / 25,00 
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Р. 

БР. 

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ 

НАСТАВНИКА 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТ 

РАЗРЕД/ 

ЦИКЛУС 
% 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТ 

РАЗРЕД/ 

ЦИКЛУС 
% 

ОСТАЛО - 

САРАДНИК 
% УКУПНО  

11. Ристић 

Александар 
Историја VI,VIII 20,00 Историја 

II  и III        

циклус ООО 
05,00 / / 25,00 

12. 
Петровић 

Дарко 
Историја V,VII 15,00 / / / / / 15,00 

13. 

Павловић 

Александра 
Географија VIII 10,00 

Одговорно 

живљење у 

грађ.друштву 

II  и III             

циклус ООО 
16,60 

андрагошки 

асистент 
32,00 

100,00 

Павловић 

Александра 
Географија 

II и III        

циклус ООО 
09,40 

Основне животне 

вештине  

I  

циклус ООО 
07,60 / / 

Павловић 

Александра 

Грађанско 

васпитање 
V,VI,VII,VIII 20,00 Историја 

II  

циклус ООО 
4,40 / / 

14. 
Младеновић 

Бранислав 
Географија V,VI,VII 25,00 / / / / / 25,00 

15. 
Петровић 

Лидија 
Математика V,VI,VII,VIII 88,89 Математика 

III  циклус 

ООО 
11,11 / / 100,00 

16. 
Радосављевић 

Санела 
/ / / Математика 

II  

циклус ООО 
31,63 

андрагошки 

асистент 
68,00 99,63 

17. 
Стојановић 

Силвана 
Хемија VII,VIII 20,00 Хемија 

II  и III        

циклус ООО 
09,40 / / 29,40 

18. 

Миљковић 

Бобана 
Физика 

II  и III        

циклус ООО 
09,40 Предузетништво 

II 

циклус 
02,45 / / 18,75 

Миљковић 

Бобана 
Примењене науке 

III 

циклус ООО 
06,90 / / / / /  
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Р. 

БР. 

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ 

НАСТАВНИКА 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТ 

РАЗРЕД/ 

ЦИКЛУС 
% 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТ 

РАЗРЕД/ 

ЦИКЛУС 
% 

ОСТАЛО - 

САРАДНИК 
% УКУПНО  

19. 
Ранђеловић  

Весна 
Физика VI,VII,VIII 30,00 / / / / / 30,00 

20. 

Ћирковић 

Глорија 
Биологија V,VI,VII,VIII 40,00 Домаћинство VII,VIII 10,00 / / 

55,00 Ћирковић 

Глорија 
Чувари природе VI 05,00 / / / /  

21. 
Петровић  

Ана 
Биологија  

II  и III        

циклус ООО 
09,50 Чувари природе V 05,00 / / 14,50 

22. 
Ранђеловић 

Јелена 

Техника и 

технологија 
V,VI,VII,VIII 40,00 / / / / / 40,00 

 

23. 
Милетић 

Марија 

Физичко и здрав-

ствено васпитање 
V,VI,VII,VIII 60,00 

Обавезне физичке 

активности 
V,VI 05,00 / / 65,00 

 

24. 

Јанковић  

Милан 

Информатика и 

рачунарство 
V,VI,VII,VIII 20,00 

Дигитална 

писменост 

I, II  и III        

циклус ООО 
15,35 / / 

40,00 
Јанковић  

Милан 
Предузетништво  

III  циклус 

ООО 
04,65 / /  / / 

25. 
Ранђеловић 

Дарко 
/ / / / / / психолог 50,00 50,00 

26. 
Милошевић 

Марина 
/ / / / /  педагог 50,00 50,00 

Укупно: Наставник 1061,46 Сарадник 250,00 1311,46 
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4.5. СТРУКТУРА РАДНОГ ВРЕМЕНА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА У ОКВИРУ 40-ТО ЧАСОВНЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ 
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1. 
Ћирић  

Маја 
18,00 0,00 2,00 2,00 1,00 1,00 0,00 10,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 40,00 100,00 

2. 
Петровић  

Звонимир 
0,00 20,00 0,00 3,00 0,00 1,00 0,00 10,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 40,00 100,00 

3. 
Миленковић 

Тањица  
17,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 2,00 10,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 40,00 100,00 

4. 
Николић  

Снежана 
0,00 5,40 0,00 0,40 0,00 0,00 0,60 2,70 2,00 0,30 0,30 0,00 0,30 0,00 0,00 12,00 30,00 

5. 
Рајковић  

Ана 
6,60 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,60 3,30 1,00 0,35 0,35 0,35 0,35 0,00 0,00 13,20 33,00 

6. 
Крстић 

Јована 
4,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 2,16 1,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,00 20,00 28,58 71,44 

7. 
  Милошевић 

  Јелена 
8,00 4,56 0,00 0,50 1,00 0,00 1,64 7,40 1,00 0,70 0,70 0,70 0,70 1,00 0,00 27,90 69,74 

8. 
Видојковић 

Тањица 
3,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 1,50 0,90 0,10 0,15 0,00 0,15 0,00 0,00 06,00 15,00 

9. 
Андрејевић 

Марија 
2,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 1,00 0,60 0,10 0,10 0,00 0,10 0,00 0,00 04,00 10,00 
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10. 

Звездић  

Саша 
5,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 2,50 1,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,00 0,00 10,00 25,00 

11. 
Ристић 

Александар 
4,00 1,20 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 2,50 1,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,00 0,00 10,00 25,00 

12. 
Петровић 

Дарко 
3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,00 0,10 0,15 0,10 0,15 0,00 0,00 06,00 15,00 

13. 
Младеновић 

Бранислав 
5,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 2,50 1,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,00 0,00 10,00 25,00 

14. 
Павловић 

Александра 
2,00 7,60 4,00 0,00 0,30 1,00 0,00 6,80 2,00 0,70 0,70 0,70 0,50 1,00 12,80 40,00 100,00 

15. 
Петровић 

Лидија 
16,00 2,00 0,00 2,00 0,00 1,00 2,00 10,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 40,00 100,00 

16. 
Радосављевић 

Санела 
0,00 5,69 0,00 0,30 0,00 1,00 0,62 3,14 1,00 0,45 0,45 0,00 0,00 0,00 27,20 39,85 99,63 

17. 
Ранђеловић  

Весна 
6,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 3,00 2,00 0,30 0,30 0,20 0,00 0,00 0,00 12,00 30,00 

18. 
Миљковић 

Бобана 
0,00 3,75 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 1,95 1,00 0,20 0,20 0,00 0,20 0,00 0,00 07,50 18,75 
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19. 
Ћирковић 

Глорија 
8,00 0,00 3,00 0,30 0,20 1,00 0,00 5,50 2,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 0,00 22,00 55,00 

20. 
Петровић 

Ана 
0,00 1,90 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,45 1,00 0,15 0,15 0,00 0,15 0,00 0,00 05,80 14,50 

21. 
Стојановић 

Силвана 
4,00 1,88 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 2,98 1,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,50 0,00 11,76 29,40 

22. 
Милетић  

Марија 
12,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 6,50 2,00 0,65 0,65 0,65 0,65 0,90 0,00 26,00 65,00 

23. 
Јанковић  

Милан 
4,00 4,00 0,00 0.10 0,00 1,00 0,00 4,00 1,00 0,40 0,40 0,40 0,50 0,20 0,00 16,00 40,00 

24. 
Ранђеловић  

Јелена 
8,00 0,00 0,00 0.40 0,00 0,00 0,00 4,00 1,00 0,40 0,40 0,40 0,40 1,00 0,00 16,00 40,00 

25. 
Ранђеловић  

Дарко 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 50,00 

26. 
Милошевић  

Марина 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 50,00 

Укупно: 135,82 59,98 11,00 09,80 5,30 8,00 7,66 101,58 31,50 10,70 10,80 8,30 9,95 6,60 100,00 524,59 1311,46 



ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МЛАДОСТ“ У КЊАЖЕВЦУ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022.  ГОДИНУ 

 27 

4.6. ПРЕГЛЕД АНГАЖОВАЊА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА  

Р. 
бр. 

Презиме и име 
наставника 

Редовна одељења Одељења за ООО Стручни сарадник 
Укупно 

Наставни предмет %  Наставни предмет %  Радно место % 

1. 
Стефановић 
Маја 

Разредна – редовна и 
изборна настава 

100,00 / / / / 100,00 

2. 
Петровић 
Звонимир 

/ / 
Српски језик, Математика, 
Индивидуални рад 

100,00 / / 100,00 

3. 
Миленковић 
Тањица 

Српски језик 94,44 Српски језик 05,56 / / 100,00 

4. 
Николић 
Снежана 

/ / Српски језик 30,00 / / 30,00 

5. 
Рајковић  
Ана 

Руски језик 33,00 / / / / 33,00 

6. 
Крстић  
Јована 

Руски језик 21,44 /  библиотекар 50,00 71,44 

7. 
Милошевић 
Јелена 

Енглески језик 44,00 Енглески језик 25,30 / / 69,30 

8. 
Видојковић 
Тањица 

Ликовна култура 15,00 / / / / 15,00 

9. 
Андрејевић 
Марија 

Ликовна култура 10,00 / / / / 10,00 

10. 
Звездић 
Саша 

Музичка култура 25,00 / / / / 25,00 

11. 
Петровић 
Дарко 

Историја 15,00 / / / / 15,00 

12. 
Ристић 
Александар 

Историја 20,00 Историја 05,00 / / 25,00 

13. 
Младеновић 
Бранислав 

Географија 25,00 / / / / 25,00 

14. 
Павловић 
Александра 

Географија,  
Грађанско васпитање 

30,00 
Основне живот.вештине 
Географија, Одговорно 
живљ. у грађ.друш, Ист. 

38,00 
андрагошки 

асистент 
32,00 100,00 

15. 
Петровић 
Лидија 

Математика 88,89 Математика 11,11 / / 100,00 

16. 
Радосављевић 
Санела 

                  /  Математика 31,63 
андрагошки 

асистент 
68,00 99,63 

17. 
Ранђеловић 
Весна 

Физика 30,00 / / / / 30,00 

18. 
Миљковић  
Бобана 

/ / 
Физика, Предузетништво, 
Примењене науке 

18,75 / / 18,75 

19. 
Стојановић 
Силвана 

Хемија 20,00 Хемија  9,40   29,40 

20. 
Ћирковић  
Глорија 

Биологија, Домаћинство 
Чувари природе 

55,00   / / 55,00 

21. 
Петровић  
Ана 

Чувари природе 05,00 Биологија 09,50 / / 14,50 

22. 
Ранђеловић 
Јелена 

Техника и технологија 40,00 / / / / 40,00 

23. 
Милетић  
Марија 

Физичко и здрав. васпит, 
Обав. физичке актив. 

65,00 / / / / 65,00 

24. 
Јанковић  
Милан 

Информатика и 
рачунарство 

20,00 
Дигитална писменост, 
Предузетништво 

20,00 / / 40,00 

25. 
Ранђеловић  
Дарко 

/ / / / психолог школе 50,00 50,00 

26. 
Милошевић 
Марина 

/ / / / педагог школе 50,00 50,00 

Укупно ангажовање Редовна одељења 757,21 Одељења за ООО 304,25 Стручни сарадник 250,00 1311,46 
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4.7. ПРЕГЛЕД ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА ПО РАЗРЕДИМА И ЦИКЛУСИМА 

 

Р.БР. РАЗРЕД / ЦИКЛУС ОДЕЊЕЊСКИ СТАРЕШИНА БРОЈ ЧАСОВА 

1. Комбиновано I - IV разред Маја Ћирић 1 нед./36 год. 

2. V   разред Милан Јанковић 1 нед./36 год. 

3. VI   разред Taњица Миленковић 1 нед./36 год. 

4. VII   разред Глорија Ћирковић 1 нед./36 год. 

5. VIII   разред Лидија Петровић 1 нед./34 год. 

6. I    циклус Звонимир Петровић 1 нед./34 год. 

7. I I    циклус Санела Радосављевић 1 нед./34 год. 

8. I I I    циклус Александра Павловић 1 нед./34 год. 

 

 

 

 

4.8. РИТАМ РАДНОГ ДАНА ШКОЛЕ, ДИНАМИКА ТОКОМ ШКОЛСКЕ  ГОДИНЕ И 

КЛАСИФИКАЦИОНИ ПЕРИОДИ 

 

Сви облици образовно-васпитног рада одвијаће се у једној смени. Редовна настава у 

преподневној смени почиње у 8:00h и траје до 13:25h, а поподневна смена почиње у 13:30h до 18:55h. 

Остали облици рада (допунска, додатна настава, слободне активности, час одељењске заједнице, и др.) 

изводиће се пре почетка и после завршетка наставе или у току наставе ако су ученици слободни и ако 

има слободних просторија. 

После сваког часа биће одмори у трајању од: први одмор - 10 минута, други одмор - 20 минута, 

трећи одмор - 10 минута, четврти одмор – 10 минута и пети одмор - 5 минута.      
 

 

 

 ЧАС ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА ПОСЛЕПОДНЕВНА СМЕНА 

0. 07:10 – 07:55 12:40 – 13:25  

1. 08:00 – 08:45 13:30 – 14:15 

2. 08:55 – 09:40 14:25 – 15:10 

3. 10:00 – 10:45 15:30 – 16:15 

4. 10:55 – 11:40 16:25 – 17:10 

5. 11:50 – 12:35 17:20 – 18:05 

6. 12:40 – 13:25 18:10 – 18:55 
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Сви облици образовног рада у образовању одраслих одвијаће се у једној смени, у складу са 

реализацијом наставе у редовним одељењима. Настава у преподневној смени почиње у 9:40h и траје до 

12:40h, а поподневна смена почиње у 15:10h до 18:10h. Остали облици рада (допунска настава  и рад 

ментора – одељењског старешине) изводиће се у исто време. 

Часови трају по 30 минута и одвијају се у блоку по 2 часа у трајању од 30 минута. 

 

Режим дневног рада одељења за ООО дат је у табели. 

 

 

 

 ЧАС ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА ПОСЛЕПОДНЕВНА СМЕНА 

1. и 2. 09:40 – 10:40 15:10 – 16:10 

3. и 4. 10:40 – 11:40 16:10 – 17:10 

5. и 6. 11:40 – 12:40 17:10 – 18:10 

 

 

 

Према одредбама Правилника, настава и други облици образовно – васпитног рада у основној 

школи остварују се у току два полугодишта: 

1)   Прво полугодиште почиње у среду, 1. септембра 2021. године, а завршава се у четвртак, 30. 

децембра 2021. године.  

2)   Друго полугодиште почиње у понедељак, 24. јануара 2022. године. 

3) Друго полугодиште завршава се у уторак, 7. јуна 2022. године за ученике осмог разреда, 

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

Образовно-васпитни рад за ученике од првог до седмог разреда остварује се у 36 петодневних 

наставних седмица, односно 180 наставних дана. 

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

седмице, односно 170 наставних дана.  

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

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

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

седмица, односно наставних дана.  

У оквиру 36 петодневних наставних седмица, односно 34 петодневне наставне седмице, школа је 

у обавези да годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици, изузев у случају када због 

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

распоређени годишњим планом рада, буду равномерно распоређени. С тим у вези, среда 10. новембар 

2021. године, биће рађен по распореду за петак. На тај начин, сваки дан у седмици је заступљен 36, 

односно 34 пута за осми разред, изузев у случају када због угрожености безбедности и здравља ученика 

и запослених није могуће обезбедити да сваки дан  у седмици буде заступљен утврђен број пута. 

У току школске године ученици имају јесењи, зимски, пролећни и летњи распуст, и то; 
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1) Јесењи распуст почиње у четвртак, 11. новембра 2021. године, а завршава се у петак, 12. 

новембра 2021. године 

2) Зимски распуст има два дела – први део почиње у четвртак, 31. децембра 2021. године, а 

завршава се у петак, 21. јануара 2022. године, а други део почиње у понедељак, 14. фебруара 

2022. године, а завршава се у среду, 16. фебруара 2022. године.   

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

године. 

4) За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у понедељак, 21. јуна 2022. 

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

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

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

празницима у Републици Србији („Сл. гласник РС“, бр. 43/2001, 101/2007 и 92/2011), и то: 

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

- Свети Сава 27. јануара 2022. године,  

- Дан уставности Србије 15. фебруара 2022. године, 

- Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом св. рату 22. априла 

2022. године,                                                                                                                                 

- Дан победе  09. маја 2022. године,                                                                                                           

- Видовдан 28. јуна 2022. године.  

Свети Сава и Видовдан празнују се радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на српске жртве 

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

светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев кад падају у недељу. Дан уставности Србије и Дан 

примирја у Првом светском рату су нерадни дани. 

Недеља, 8. новембар 2021. године обележава се као Дан просветних радника. 

 Ученици и запослени у основним школама имају право да не похађају наставу, односно да не 

раде у дане следећих верских празника, и то:  

1) православци – на први дан крсне славе;  

2) припадници Исламске заједнице – 13. маја 2022. године, на први дан Рамазанског бајрама  и 20.  

јула 2022. године, на први дан Курбанског бајрама;  

3) припадници Јеврејске заједнице – 28.  септембра 2021. године, на први дан Јом Кипура; 

4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском календару – 

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

5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Јулијанском календару – 7. 

јануара 2022. године, на први дан Божића;  

6) припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника - Јулијански и 

Грегоријански календар – почев од Великог петка закључно са другим даном Ускрса (католици – од 2. 

априла до 5. априла 2022. године;  православни од 30. априла до 3. маја 2022. године).  

Избор и распоред републичких такмичења ученика основних школа, који ће бити одржани у 

периоду од понедељка, 17. маја 2022. године до недеље, 23. маја 2022. године, биће одређен програмом 

такмичења и смотри ученика основних школа и Стручним упутством о организовању такмичења и 

смотри ученика основних и средњих школа, за школску 2021/2022. годину. 

 За ученике који не буду учествовали на такмичењима, наведени дани су наставни. 

  Правилником о календару образовно-васпитног рада у основној школи предвиђено је да уколико 

је Дан школе наставни дан према календару, школа тај дан надокнади на начин који утврди Годишњим 
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планом рада, а како се исти обележава нерадног дана – недеља  (15. мај 2022. године), то нема потребе за 

надокнадом часова. 

 Такође је Правилником о календару образовно-васпитног рада у основној школи предвиђено да, 

уколико је време реализације екскурзије наставни дан према календару, школа тај дан надокнади на 

начин који утврди Годишњим планом рада. С тим у вези, уколико екскурзија буде реализована у радни 

дан током маја месеца 2022. године, исти ће бити надокнађен 28.05.2022. године. 

   

У току школске године планирани су следећи класификациони периоди; 

1) Први класификациони период - 13. новембра 2021. године 

2) Прво полугодиште - 30. децембра 2021.године 

3) Трећи класификациони период – 16. априла 2022.године 

4) Друго полугодиште – за ученике осмог разреда 7. јуна, за ученике од првог до осмог 21. јуна 

2022.године 

 

Саопштења успеха обавиће се на крају сваког класификационог периода и на крају првог и другог 

полугодишта, у складу са бројем часова у сваком класификационом периоду, односно полугодишту, а 

према накнадној одлуци директора. Планирана је следећа динамика: 

- за крај првог класификационог периода: 12. радна недеља (15 - 19. 11. 2021); 

- за крај првог полугодишта: 18. радна недеља (27. 12 - 30. 12. 2021); 

- за крај трећег класификационог периода: 31. радна недеља (18 - 21. 04. 2022); 

- за крај другог полугодишта: 39. радна недеља (21 - 24. 06. 2022), а за ученике осмог разреда у 37. 

радној недељи (од 07 – 10. 06. 2022). 

Свечана подела ђачких књижица и сведочанстава ученицима од првог до седмог разреда на крају 

другог полугодишта обавиће се у понедељак, 28. јуна 2022. године. За ученике осмих разреда подела 

сведочанстава обавиће се по спровођењу завршног испита, заједно са уверењем о полагању истог, а у 

складу са динамиком уписних активности коју прописује МПНТР. 

Поправни и разредни испити и припремна настава за полагање истих ће се организовати у школи 

у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, Законом о основном образовању и 

васпитању и Правилником о полагању поправних и разредних испита у ОШ „Младост“. 

Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 26. марта 2022. године и у 

суботу, 27. марта 2022. године, а завршни испит у понедељак, 21. јуна 2022. године, у уторак, 22. јуна 

2022. године и среду, 23. јуна 2022. године. 
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4.9. КАЛЕНДАР ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 

 

 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 

М РН П У С Ч П С Н 

С
еп

те
м

б
ар

 1   1 2 3 4 5 

2 6 7 8 9 10 11 12 

3 13 14 15 16 17 18 19 

4 20 21 22 23 24 25 26 

5 27 28 29 30    22 

О
к
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б
ар

      1 2 3  

6 4 5 6 7 8 9 10 

7 11 12 13 14 15 16 17 

8 18 19 20 21 22 23 24 

9 25 26 27 28 29 30 31 21 

Н
о
в
ем

б
ар

 10 1 2 3 4 5 6 7  

11 8 9 10 11 12 13 14 

12 15 16 17 18 19 20 21 

13 22 23 24 25 26 27 28 

14 29 30      20 

Д
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ем
б

ар
    1 2 3 4 5 

15 6 7 8 9 10 11 12 

16 13 14 15 16 17 18 19 

17 20 21 22 23 24 25 26 

18 27 28 29 30 31   22 

УКУПНО НАСТАВНИХ ДАНА 85 
 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ  

М РН П У С Ч П С Н 
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      1 2 

 3 4 5 6 7 8 9 

 10 11 12 13 14 15 16 

 17 18 19 20 21 22 23 

19 24 25 26 27 28 29 30 

20 31       5 

Ф
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   1 2 3 4 5 6  

21 7 8 9 10 11 12 13 

22 14 15 16 17 18 19 20 

23 21 22 23 24 25 26 27 

24 28       17 
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  1 2 3 4 5 6 
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     1 2 3  
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А
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       1  

 2 3 4 5 6 7 8 
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36 30 31      20 

ЈУ
Н

 

   1 2 3 4 5  

37 6 7 8 9 10 11 12 5 

38 13 14 15 16 17 18 19  

39 20 21 22 23 24 25 26 15 

 27 28 29 30     

УКУПНО НАСТАВНИХ ДАНА 95 
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4.10.  КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ 

 

 

Преглед и распоред значајних активности у школи дат је табеларно:  

 

Ред.бр. Време реализације Садржај активности Разред Реализатори 

1. 

 

У току године у 

првом и другом 

полугодишту  

 

Друштвено користан рад –  

сређивање просторија у школи 

сређивање школског дворишта 

I-IV  

V-VIII 

-одељењске старешине 

-помоћно-техничко 

особље школе 

2. Октобар 2021. год. 

Дечија недеља:  спортски дан,  

музички дан, дан бугарске културе, 

ликовни дан, квиз знања и 

спретности 

I-VIII 

-одељењске старешине 

-наставници физичког, 

ликовног, музичког и 

српског и страног језика 

-учитељи 

-психолог 

3. 27. 01. 2022. год. 
Свети Сава –  

приредба, изложба дечијих радова 
I-VIII 

-наставници 

-учитељи 

-психолог 

-директор 

4. 
Јануар–Фебруар  

2022.год. 

Зимовање ученика на Старој 

планини у организацији Завода 
I-VIII 

-директор, васпитачи и 

стручни тим из       

Завода за васпитање деце 

и омладине 

5. 
Децембар-Април 

2021/2022.год. 

Акција скијања ученика      

„Снежни четвртак“ 
V-VIII 

-Туристичка организација 

Општине Књажевац,  

-Општина Књажевац,  

-ЈП Скијалишта Србије 

6. Мај 2022. год.  

Недеља поводом Дана школе -                          

спортске и културне активности и 

активности за развој 

међупредметних и предузетничких 

компетенција 

I-VIII 

-ученици 

-наставници 

-психолог  

-директор  

7. 15. 05. 2022. год. 
Дан школе –  

Свечана академија 
I-VIII 

-ученици 

-наставници 

-психолог  

-директор  
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5. ПЛАНОВИ УПРАВНОГ, РУКОВОДЕЋЕГ И САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА 
 

 

5.1. ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 

У току школске 2021/2022.год. школски одбор ће радити у седницама. План рада Школског 

одбора дат је табеларно: 
 

Садржај Време реализације Носиоци посла 

 

Анализа рада Школског одбора у протеклој школској години 

Доношење Плана рада за наредну школску годину 

Разматрање и усвајање Извештаја о раду школе у протеклој години 

Разматрање и усвајање Годишњег плана рада школе за школску 

2021/2022. годину 

Праћење кадровске проблематике школе 

Анализа извршених припрема за почетак рада  

Анализа извршених радова у току распуста и године, инвестиционо 

и текуће одржавање 

Одлучивање о правима, обавезама и одговорности запослених 

радника 

Разматрање и предузимање мера за побољшање услова рада у 

школи и остваривање васпитно-образовне функције 

Разматрање извештаја о материјално-финансијском пословању 

школе 

Анализа успеха и дисциплине на крају класификационих периода 

Анализа завршног рачуна за протеклу годину и сагледавање 

материјалног пословања школе 

Анализа остваривања Годишњег плана рада школе 

Увид у материјално стање школе и могућности извођења радова у 

току распуста 

Доношење општих и појединачних аката у складу са законом 

 

Сви садржаји рада Школског одбора биће допуњавани према  

потреби 

 

IX 
 

 

 

XI 
 

 

 

II 

 

 

 

IV 

 

 

 

V 

 

 

 

VI 
 

 

 

Током године 

 

Председник 

 

 

Директор 

 

 

Директор  

 

 

Директор 

 

 

Рачунополагач 

 

 

Директор 

 

Рачунополагач 

 

Директор 

 

Председник 

 

 

Директор 

Председник 

 

  

Школски одбор броји девет чланова. Састав ШО дат је табеларно: 

Чланови ШО Локална самоуправа 
Родитељи – законски 

заступници: Завод, ЦСР 
Школа 

Решење Скупштине општине 

број 022-70/2018-01 од 

18.12.2018. године, и 

Решење о измени решења 

број 022-11/2019-01 од 

27.03.2019. године 

Тодоровић Марко Милосављевић Милена Петровић Лидија 

Станковић Тамара Богдановић Иван Миленковић Тањица 

Јеленковић Марко Ђорђевић Милица Дарко Ранђеловић 
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5.2. ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

 

Овлашћење и обавезе директора школе приозилазе из одредба закона у области образовања и 

васпитања, закона о радним односима и Статута школе. Обавезе директору даје и сваки други пропис 

којим се уређује рад и организација рада, као и извршавање појединих обавеза према друштвеној 

заједници, државним органима и органима локалних самоуправа. 

 Основни задатак директора је одговорност за законитост рада школе, представљање школе пред 

другим лицима, организовање целокупног рада у школи, непосредно инструктивно-педагошко 

руковођење образовно васпитног рада, подстицање иницијативе ради постизања бољих резултата у раду, 

подстицање на стручно усавршавање и осавремењавање наставе, организација сарадње школе и 

друштвене средине и др.План рада директора дат је табеларно: 

Р. бр. Област активности Садржаји рада Сарадници 

1. 
Планирање и организовање 

остваривања програма 

образовања и васпитања и 

свих активности школе  

- планирање и програмирање рада 

- остваривање програма образовања и васпитања 

- финансијско и материјално пословање школе 

- инвестиционо и текуће одржавање школе 

- општа и посебна организација рада у школи 

стручни сарадник,  

председници већа, 

тимова и актива, 

рачуновођа, 

секретар 

2. 

Старање о осигурању 

квалитета, самовредновању, 

остваривању стандарда 

постигнућа и унапређивању 

образовно-васпитног рада 

- израда извештаја и анализа 

- набавка наставних средстава, опреме и учила 

- побољшање сегмената рада из самовредновања 

- организација образовно-васпитног рада 

- остали организациони послови 

председници већа, 

тимова и актива, 

стручни сарадници, 

секретар 

3. 
Старање о остваривању 

развојног плана школе 

- праћење и контрола реализације годишњег програма 

- праћење и контрола реализације развојног програма 

- праћење законских прописа и контрола примеме 

- израда извештаја и остали организациони послови 

- организација излета, екскурзије, другарске вечери  

стручни сарадници, 

председници већа, 

тимова и актива, 

4. 

Одлучивање о коришћењу 

средстава утврђених 

финансијским планом и 

одговорност за одобравање 

и наменско коришћење  

- израда финансијског плана  

- израда плана јавних набавки 

- доношење одлука о коришћењу одобрених средстава      

- набавка добара, радова и услуга 

- израда извештаја и анализа 

рачуновођа, 

секретар 

5. 
Сарадња са органима 

јединице локалне 

самоуправе, организацијама 

и удружењима 

- сарадња са органима локалне самоуправе, 

- сарадња са Заводом за васпитање деце и омладине  

- сарадња са културним организацијама и институцијама   

- сарадња са ЦСР у општини и окружењу 

- сарадња са невладиним организацијама и удружењима 

сви запослени 

6. 
Пружање подршке у 

стварању амбијента за 

остваривање 

предузетничког образовања 

и активности 

- стварање услова за већу међупредметну корелацију 

- стварање услова за интердисциплинарно тематско планирање 

- сарадња са другим школама, установама и предузећима 

- организација и реализација пројектне наставе и пројекта 

- подстицањенаставника за развој предузетничког духа 

- именовање тима за развој међупред. компетен. и предузет. 

сви запослени, 

друге школе и 

предузећа 

родитељи/ законски 

заступници 

7. 

Педагошко-инструктивни 

увид и праћење квалитета 

образовно-васпитног рада и 

предузимање мера за 

унапређивање рада 

наставника и сарадника  

- посета наставним часовима са анализом и дискусијом 

- инструктивни рад са приправницима 

- педагошки рад са одељењским старешинама 

- организација рада стручних органа 

- израда извештаја и анализа 

- развијање правилних односа у колективу 

наставници, 

стручни сардници 
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Р. бр. Област активности Садржаји рада Сарадници 

8. 
Планирање и праћење 

стручног усавршавања и 

спровођење поступка за 

стицање звања  

- организација стручног усавршавања наставника и сарад. 

- учешће на предавањима, симпозијумима и семинарима  

- разматрање оправданости захтева за стицање звања 

- спровођење поступка за стицање звања 

- израда плана и извештаја стручног усавршавања 

наставници, 

стручни сардници, 

чланови ПК 

9. 
Одговорност за регуларност 

спровођења свих испита у 

школи у складу са 

прописима 

- праћење прописаних времеских термина за завршни испит 

- праћење и утврђивање потребе за организацијом испита 

- формирање испитних комисија у складу са прописима 

- праћење спровођења свих испита у складу са прописима 

- контрола релевантне документације о спроведеним испитима 

наставници, 

секретар 

10. 

Предузима мере у случају 

повреда чл. 110. до 113. 

ЗОСОВ-а, недоличног 

понашања и негативног 

утицаја на децу и ученике 

- спровођење дисциплинског поступка и изрицање мера 

- предузимање мера у случају дискриминације 

- предузимање мера у случају насиља и злостављања 

- предузимање мера у случају политичког организовања 

- сарадња са МУП, надлежним ЦСР и Домом здравља 

наставници, 

стручни сарадници, 

чланови ЗДОН 

тима 

11. 

Предузимање мера ради 

извршавања налога 

просветног инспектора и 

саветника, као и других 

инспекцијских органа 

- предузимање мера по налогу просветног инспектора 

- предузимање мера по налогу просветног саветника 

- предузимање мера по налогу инспекцијских органа 

- предузимање мера за несметано функционисање школе 

- израда извештаја и анализа 

сви запослени 

12. 

Старање о благовременом и 

тачном уносу и одржавању 

ажурности базе података о 

школи у јединственом 

информационом систему  

- сагледавање неопходних показатеља о раду школе 

- праћење правилника којима се регулише рад школе 

- унос података за почетак школске године 

- редовно и благовремено ажурирање унетих података 

- израда извештаја и достављање надлежним органима 

секретар,      

стручни сарадници 

13. 

Старање о благовременом 

обавештавању запослених, 

ученика и родитеља, 

стручних органа и органа 

управљања о раду установе  

- праћење прописа и њихова примена на школу 

- обавештавање запослених о раду школе и органа и тела 

- обавештавање ученика о битним питањима за рад 

- обавештавње родитеља/старатеља/васпитача 

- учешће у ажурирању летописа, сајта, часописа 

сви запослени, 

ученици, 

родит./закон.заступ. 

стручна тела, 

Школски одбор 

14. Сазивање и руковођење 

седницама наставничког 

већа 

- припрема материјала за седнице одељењског већа 

- припрема материјала за седнице наставничког већа 

- благовремено сазивање седница већа 

- руковођење седницама већа, без права одлучивања 

- старање о извршењу закључака са седница 

наставници, 

стручни сарадници 

15. 
Образовање стручних тела и 

тимова и усмеравање и 

усклађивање рада стручних 

органа у школи 

- образовање стручних тела и стручних тимова школе 

- организација рада стручних органа  

- сазивање и руковођење радом Педагошког колегијума 

- учешће у раду стручних органа и усклађивање рада 

- старање о извршењу закључака са седница 

наставници, 

стручни сарадници 

16. 
Сарадња са родитељима, 

односно законским 

заступницима и 

васпитачима деце и ученика 

- консултативни рад са васпитачима из Завода 

- консултативни рад са родитељима - старатељима  

- сарадња са надлежним ЦСР 

- припрема материјала за седнице Савета родитеља 

- старање о извршењу закључака са седница 

васпитачи, 

родитељи/законски 

заступници 

Савет родитеља 

17. Подношење извештаја о 

свом раду и раду установе 

органу управљања 

- припрема извештаја о свом раду и раду школе 

- израда извештаја и достављање надлежним органима 

- подношење извештаја о свом раду два пута годишње 

- подношење извештаја о раду школе два пута годишње 

- учешће на седницама органа локалне самоуправе 

наставници, 

стручни сарадници 
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Р. бр. Област активности Садржаји рада Сарадници 

18. 

Одлучивање о правима, 

обавезама и одговорностима 

ученика и запослених, у 

складу са ЗОСОВ-ом и 

посебним законом 

- одлучивање о правима, обавезама и одговорностима 

- подстицање свих облика свестраног и креативног рада 

- професионална оријентација ученика и развој запослених 

- педагошки рад, похваљивање и награђивање ученика 

- вођење поступка и изрицање мера  

стручни сарадници,  

секретар 

19. Доношење општег акта о 

организацији и 

систематизацији послова 

- праћење правилника о стручној спреми и каталога рад. места 

- утврђивање критеријума и стандарда за рад школе 

- сагледавање бројног стања ученика и одељења 

- израда Правилника о организац. и систематизац.послова 

- доношење Правилника и добијање сагласности од ШО 

секретар,  

Школски одбор 

20. 
Обезбеђивање услова за 

остваривање права, обавеза 

и одговорности ученика и 

запослених 

- упознавање са обавезама и одговорностима ученика и запосл. 

- упознавање са правима ученика и запослених 

- обележавање значајних догађаја и манифестација 

- стварање подстицајне и стимулативне средине за рад и учење 

- обезбеђивање услова за развој правилних односа у колективу 

стручни сарадници,  

секретар, 

наставници, 

ученици 

21. Сарадња са ученицима и 

полазницима и са 

Ученичким парламентом 

- упознавање са ученицима и полазницима и пријем у школу 

- упознавање са карактеристикама ученика и проблемима 

- решавање проблема у сарадњи са стручним сарадницима 

- учешће у раду Ученичког парламента 

- спровођење одлука и препорука Ученичког парламента  

стручни сарадници,  

секретар, 

наставници, 

ученици/полазници 

22. Одлучивање по жалби на 

решење конкурсне комисије 

за пријем у радни однос 

- утврђивање кадровских потреба и расписивање конкурса 

- формирање конкурсне комисије и праћење њеног рада 

- пријем жалбе и прикупљање података битних за одлучивање 

- саслушање странака у поступку одлучивања по жалби 

- доношење одлуке по жалби на решење конкурсне комисије 

секретар, 

наставници, 

стручни сарадници 

23. 
Остали послови у складу са 

законом и статутом школе 

- старање о безбедности и заштити здравља на раду 

- пријем странака и поступање по захтевима и дописима 

- представљање и заступање школе према трећим лицима 

- представљање и заступање школе у правним односима 

- склапање финансијских и других уговора  

овлашћена лица и 

представници 

других установа, 

рачуновођа, 

секретар 
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5.2.1. Оперативни план рада директора школе 

 

Садржаји рада Време реализације 

 

Пријем ученика и почетак школске године 

Пријем полазника ФООО и почетак наставе  

 Утврђивање стања снабдевености ученика потребним уџбеницима и прибором  

 Утврђивање бројног стања ученика 

 Праћење примене распореда редовне наставе и наставе у ФООО 

 Припрема и учешће на седницама стручних тела и тимова, СР и ШО 

 Праћење кадровских потреба 

 Рад на увођењу изборних предмета и измена плана и програма, примена Школског 

програма за све разреде 

 Израда потребних извештаја  

 

 Праћење израде анализа, статистичких извештаја и других докумената 

 Преглед педагошке документације из претходне школске године 

 Рад на анализи глобалних и оперативних планова рада наставника и     стручних 

сарадника 

 Обилазак наставе ради остваривања инструктивног увида и надзора у образовно-

васпитни рад 

 Праћење припремања наставника за непосредан рад са ученицима 

 Припрема документације за уговарање финансирања школске делатности 

 Организација састанка Савета родитеља Школе 

 Сарадња са спортским клубовима и другим институцијама ради обогаћивања садржаја 

рада у школи 

 

 Преглед и анализа оперативних планова наставника  и припрема за час у сарадњи са 

стручним сарадницима 

 Анализа рада ваннаставних активности и ученичких организација 

 Преглед матичних књига и друге педагошке документације 

 Стање снабдевености и коришћења наставних средстава 

 Рад на документацији потребној за редовно финансирање школске делатности 

 Обилазак наставе ради остваривања инструктивног увида и надзора у образовно-

васпитни рад 

 Припрема и учешће на седницама стручних тела и тимова, СР и ШО 

 

 Сарадња са локалном заједницом и институцијама у окружењу 

 Анализа успеха и дисциплине на првом класификационом периоду 

 Реализација наставног плана од првог до осмог разреда 

 Анализа рада допунске наставе 

 Рад са стручним сарадницима и предметним наставницима на обогаћивању садржаја 

редовне и осталих видова наставе 

 Обилазак наставе ради остваривања инструктивног увида и надзора у образовно-

васпитни рад 

 Преглед педагошке документације 

 Рад на екстерном маркетингу школе 

 Разматрање питања из нормативне делатности школе 

 

 

 

 

 

Септембар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октобар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новембар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Децембар 
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 Анализа реализације плана и програма редовне наставе, допунске, додатне наставе, 

секција и сл.  

 Припрема и учешће на седницама стручних тела и тимова, СР и ШО 

 Анализа садржаја родитељских састанака 

 Обилазак наставе ради остваривања инструктивног увида и надзора у образовно-

васпитни рад 

 Анализа рада на уређењу школског простора, поставки изложби ученичких радова, 

предавања у оквиру здравствене заштите и професионалног усмеравања ученика 

 Припрема Одељењских и Наставничког већа  

 Припрема Савета родитеља и Школског одбора 

 Праћење рада стручних органа у школи 

 Праћење израде завршног рачуна са рачунополагачем школе  

 Праћење припрема за прославу Нове године 

  

 

 Анализа реализованог праграма рада и постигнутог успеха ученика 

 Утврђивање успеха и дисциплине ученика на крају првог полугодишта              

 Преглед педагошке документације 

 Обилазак наставе ради остваривања инструктивног увида и надзора у образовно-

васпитни рад 

 Праћење текућег и инвестиционог одржавања школског простора 

 Припреме за прославу светог Саве 

 Укључивање наставника и сарадника  у организовано усавршавање 

 Припрема извештаја о раду школе у првом полугодишту   

 Припрема седница Наставничког већа и Школског одбора 

 Анализа реализације наставе ФООО 

 Анализа рада стручних органа школе и рада на унапређивању васпитно-образовне 

делатности 

 Анализа стручног усавршавања наставника и сарадника 

 

 

 Анализа рада библиотеке и коришћења стручне литературе 

 Рад са ученицима који имају проблема у раду и понашању 

 Рад на уређењу школског простора и дворишта 

 Припрема и учешће на седницама стручних тела и тимова 

 Припрема Одељењских и Наставничког већа  

 Припрема Савета родитеља и Школског одбора 

 Припреме за упис ученика у ФООО  

 Обилазак наставе ради остваривања инструктивног увида и надзора у образовно-

васпитни рад 

 Утврђивање успеха и дисциплине ученика на крају трећег тромесечја 

 Анализа броја и узрока изостанака ученика са стручним сарадницима и одељењким 

старешинама 

 Преглед материјално-финансијског пословања у првом тромесечју 

 Припрема седница Наставничког већа и Школског одбора 

 Анализа рада додатне наставе и сл. активности и укључивања у такмичења 

  

 

 

 

 

 

 

 

Јануар и 

Фебруар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Април 
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 Обилазак наставе ради остваривања инструктивног увида и надзора у образовно-

васпитни рад 

 Анализа рада стручних актива и унапређивања васпитно-образовне делатности школе 

 Реализација плана и програма редовне и осталих видова наставе 

 Анализа рада одељенских заједница и одељењских старешина 

 Припрема седнице Наставничког већа и Савета родитеља  

 Припреме за завршетак школовања ученика осмих разреда, анализа реализације плана и 

програма; утврђивање успеха и владања и додела похвала, диплома и награда 

  

 

Припрема за обележавање Дана школе 

 Прослава  Дана школе 

 Анализа постигнутих резултата на такмичењима 

 Праћење уписа ученика у ФООО 

 Организовање матурске вечери за ученике осмих разреда 

 Организација полагања ЗИ 

 Припреме за завршетак наставе, анализа реализације плана и програма; утврђивање 

успеха и владања и додела похвала, диплома и награда 

 Припрема и учешће на седницама стручних тела и тимова, СР и ШО 

 Припреме за израду Годишњег плана рада школе 

 Анализа реализације плана и програма редовне и осталих видова наставе 

 Утврђивање успеха и дисциплине ученика 

 Одређивање комисија за поправне и разредни испит 

 Утврђивање кадровских потреба за наредну школску годину 

 

 

 Израда Годишњег плана рада школе 

 Израда Извештаја о раду школе и раду директора у протеклој школској години 

 Израда других извештаја (СУ, самовредновање,  ШРП, Годишњи план)   

 Анализа рада стручних тела и сарадника 

 Утврђивање потреба и материјалних могућности за извођење радова у школи 

 Утврђивање ритма рада у току летњег распуста 

 Анализа материјално-финансијског пословања у току школске године 

 Анализа успешности сарадње других институција са школом 

 Припрема и учешће на седницама стручних тела и тимова, СР и ШО 

 Упознавање са Правилником о календару школских активности за нову шк.год. 

 Израда предлога и усвајање 40-часовне радне недеље свих запослених 

 Утврђивање техничке припремљености школе за почетак школске године 

 Организација припремне наставе, поправних и разредних испита 

 Утврђивање кадровских потреба и набавке наставних средстава 

 Утврђивање успеха ученика и успеха на ЗИ на крају школске године 

 Реализација уређења школе за почетак школске године 

 Припреме за пријем и упис нових ученика 

 Израда и усвајање распореда часова 

  

 

 

Мај 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јул и август 
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5.3. ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА 

 

Савет родитеља има саветодавну улогу у раду школе, а план рада овог тела дат је у табели: 

Р.бр. Т е м е Месец 

1. Праћење постигнутог успеха и предлагање мера за побољшање успеха ученика септембар - април 

2. Праћење изостајања и предлагање мера за смањивање изостанака ученика новембар - март 

3. Предлагање представника родитеља у орган управљања школе септембар, август 

4. 
Предлагање представника за члана актива за школско развојно планирање, за 

чланове тима за самовредновање, за обезбеђење квалитета и развој установе и др. 
септембар, август 

5. Предлагање мера за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада септембар – август 

6. Предлагање и избор родитеља за Општински савет родитеља септембар 

7. Упознавање са одлукама и предлозима Општинског савета родитеља и спровођење септембар – август 

8. Разматрање извештаја о вредновању и самовредновању рада школе фебруар, август 

9. 
Разматрање и праћење услова за рад школе и услова за одрастање, учење, безбедност 
и заштиту деце и ученика 

септембар – август 

10. 
Разматрање предлога програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег 
плана рада школе и извештаја о њиховом остваривању 

септембар – август 

11. Разматрање намене коришћења средстава од донација јун, септембар 

12. Разматрање опремљености ученика неопходним школским прибором и уџбеницима септембар, јануар 

13. 
Утицање на бољу сарадњу наставника и васпитача и  планирање заједничких 
програма и ваннаставних активности 

октобар – април 

14. 
Учествовање у поступку предлагања изборних предмета који ће се изучавати у 
школи у наредној школској години 

мај – јун 

15. 
Учествовање у поступку прописивања мера, начина и поступка заштите и безбедно-
сти ученика за време боравка у школи и свих активности које школа организује 

септембар – август 

16. Учествовање у поступку избора уџбеника за наредну школску годину фебруар – мај 

17. 
Учествовање у планирању и реализацији екскурзије и излета, давање сагласности на 
програм и организовање истих и разматрање извештаја о њиховом остваривању 

септембар - мај  

18. Учествовање у планирању и организацији другарске вечери за ученике осмог разреда мај  

19. Предлагање представника СР за орган управљања септембар – август 

20. Предлагање других мера за унапређивање и развој установе септембар – август 

 

Савет родитеља ради у седницама које, редовно или на основу указане потребе, сазива председник. 

Чланови савета родитеља су групни васпитачи и стручни тим Завода, и то: 

Р. бр. Презиме и име члана СР Одељење које представља Улога у тиму 

1. Сибиновић Милица  комбиновано одељење млађих разреда  I-IV члан 

2. Виденовић Драгана одељење V разреда члан 

3. Тасић Ненад одељење VI разреда члан 

4. Бонић Бранислав одељење VII разреда председник СР 

5. Милосављевић Милена одељење VIII разреда члан 

6. Богдановић Иван одељење за образовање одраслих (I циклус) члан 

7. Маркулин Ана  одељење за образовање одраслих (II циклус) заменик председника 

8. Рајковић Радица одељење за образовање одраслих (III циклус) члан 
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5.4. ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 

У школи се у оквиру седмог и осмог разреда организује Ученички парламент, са по два 

представника сваког од ових разреда. Чланове парламента бирају ученици одељењске заједнице сваке 

школске године.  

Ученички парламент представља једно парламентарно тело унутар ученичког колектива, које 

учествује у креирању демократске атмосфере и стварању бољих услова за  учење и боравак у школи, и 

то:  

1) давањем мишљења и предлога стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља и директору 

школе о: правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, Годишњем плану рада, Школском 

развојном плану, Школском програму, начину уређивања школског простора, избору уџбеника, 

слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији 

манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима од значаја за образовање;  

2) разматрањем односа и сарадње ученика и наставника и стручног сарадника и атмосфере у школи;  

3) обавештавањем ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима 

Ученичког парламента;  

4) активним учешћем у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе;  

5) предлагањем чланова стручног актива за развојно планирање и тима за превенцију вршњачког насиља 

из реда ученика.  

Чланови парламента бирају између себе председника Ученичког парламента. 

Парламент бира два представника ученика који учествују у раду школског одбора, без права 

одлучивања у складу са законом. 

Програм рада парламента саставни је део годишњег плана рада школе. 

Ученички парламенти школа могу да се удруже у заједницу ученичких парламената, као и да 

сарађују са удружењима и организацијама које се баве заштитом и унапређењем права ученика. 

 

Састав Ученичког парламента у школској 2021/22. години дат је у следећој табели:  

Р. бр. Презиме и име члана УП 
Одељење које 

представља 
Улога у УП Задужење испред УП 

1. Реџепи Николај VIII разред председник Актив за развојно планирање  

2. Маринковић Дејана VIII разред члан Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 

3. Радосављевић Мирослав VII разред заменик Тим за самовредновање 

4. Маринковић Вељко VII разред члан Актив за развој школског програма 

 

За координцију и пружање помоћи и подршке ученицима око вођења и рада УП у школској 

2021/22. су задужене:  

Глорија Ћирковић, наставник биологије и  

Јелена Милошевић, наставник енглеског. 
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Ученички парламент има свој план рада (дат је табеларно у наставку) ради у седницама и о томе 

води записнике.  

Време реализације Планиране активности 

Септембар 
Октобар 

1. Избор руководства парламента 
2. Избор представника за учешће у раду стручних органа  
3. Измене плана и програма рада 
4. Мере безбедности у школи и кућни ред школе 
5. Одлазак на ескурзију – предлагање релације и плана обиласка 
6. Права и обавезе ученика 
7. Мишљење о Годишњем плану рада и другим документима (ШРП, ШП) 

Новембар 
Децембар 

1. Анализа успеха на тромесечју 
2. Мере побољшања успеха 
3. Разговор о предстојећим активностима у оквиру Школског развојног плана 
4. Анализа успеха и владања 
5. Разговор о активностима поводом обележавања Нове године и Божића 
6. Разматрамо могућности и начине уређивања школског простора 

Jануар 
Фебруар 

 1. Актуелна питања 
 2. Позив за наставника – одговари на питања 
 3. Мере побољшања успеха 
 4. Извештај о резултатима самовредновања 
 5. Анализа успеха и владања 
 6. Разговор о безбедности у школи 
 7. Разговор о активностима обележавања Светог Саве  

Март 
Април 

 1. Посета директора или стручног сарадника 
 2. Изостанци и понашање ученика 
 3. Извештај са тромесечја 
 4. Разговор о безбедности у школи  
 5. Разговор о активностима поводом обележавања Дана школе 
 6. Питање избора уџбеника  

Мај 
Јун 

 1. Завршни испит – припрема и реализација 
 2. Одлазак на екскурзију – реализација и извештавање 
 3. Разговор о односу и сарадњи ученика и наставника у протеклој школској години 
 4. Разговор о урађеном у току школске године 
 5. Постигнуће ученика у овој школској години 
 6. Предлог плана за наредну годину 
 7. Извештај о резултатима самовредновања 
 8. Разговор о безбедности у школи 
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5.5. ПЛАН РАДА СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ 

 
Септембар: 

- Одјава бивших и пријаве нових радника пензионом и социјалном осигурању,  
- Израда извештаја о резултатима поправних испита и о бројном стању ученика, 
- Израда статистичких извештаја за крај претходне и почетак нове школске године,  
- Израда спискова ученика и уношење у матичну књигу,  
- Персонални послови – решења о пријему нових радника,  
- Усаглашавање нормативних аката школе са новим законским прописима. 

Октобар: 
- Писање захтева другим школама за доставу преводница и писање преводница, 
- Усаглашавање нормативних аката са изменама закона и прописа,  
- Обезбеђење радника ХТЗ средствима,  

Новембар: 
- Усклађивање нормативних аката школе са измењеним законским прописима,  
- Формирање комисија за попис особних средстава ситног инвентара,  
- Текући послови. 

Децембар: 
- Сређивање администрације по деловоднику и припрема за архиву,  
- Помоћ комисијама око пописа инвентара,  
- Административни послови на крају године. 

Јануар: 
- Отварање нових пословних књига за текућу годину,  
- Сређивање и одлагање архиве за прошлу и упис у архивну књигу,  
- Припрема и израда табеларних прегледа извештаја на крају првог полугодишта,  

Фебруар: 
- Текуће административно пословање,  
- Израда извештаја о извршеним пописима,  

Mарт: 
- Нормативна делатност,  
- Текући и административни послови. 

Aприл: 
- Текући и административни послови  
- Нормативна делатност 

Maj: 
- Израда распореда радника на одржавању чистоће за време летњег распуста,  

          -     Нормативна делатност,  
          -     Текући и административни послови. 
Jун: 

- Текући и административни послови, 
- Годишњи одмори. 

Aвгуст:  
- Контрола припремљености објеката за почетак школске године,  
- Спровођење конкурса и огласа за пријем нових радника,  
- Пријем пријава за поправне и разредне испите 
- Договор са техничким и помоћним особљем око рада у новој школској години.  
 

Сви набројани подаци који су везани за делатност секретара школе су трајног карактера. 

Поред ових послова секретар школе спроводи потребне мере заштите од пожара, спроводи мере 

унапређивања службе обезбеђења имовине. Секретар обавезно учествује у раду школског одбора, по 

потреби и у комисијама, сарађује са управним органима и организацијама ван школе, са ученицима и 

старатељима и са другим лицима, води записник са седница школског одбора, води матичну књигу 

радника школе. Прима и обрађује пошту, издаје дупликат сведочанства и ради друге административне 

послове по налогу директора. Секретар увек ради на свом стручном усавршавању. 
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6. ПЛАНОВИ СТРУЧНИХ ОРГАНА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА 
 

 

6.1. ПЛАН РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 
 

Наствничко веће сачињавају сви наставници, стручни сарадници (психолог и андрагошки асистент) 

и директор. За поједине тачке из плана рада формирају се тимови, који припремају материјал за седницу. 

О раду Наставничког већа води се Записник, који садржи закључке који се утврђују на седници. 

Наставничко веће обавља послове, који су дефинисани Законом и Статутом школе и то: 

- Бира представнике запослених у Школски одбор, 

- Даје мишљење о кандидатима за избор директора, 

- Разматра и доноси одлуке о стручним питањима образовно-васпитног рада, 

- Предлаже увођење нестандардних програма и активности, 

- Даје мишљење о годишњем плану рада установе, 

- Даје мишљење о осавремењивању наставе, 

- Даје мишљење о стручном усавршавању наставника, 

- Одлучује о васпитним мерама из своје надлежности, 

- Обавља и друге послове, у складу са Законом и Статутом школе. 

Наставничко веће има свој план рада и ради по пословнику, који се доноси на седници. План рада 

наставничког већа дат је табеларно: 
    

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ИЗВРШИОЦИ ПОСЛА 

Разматрање и усвајање Извештаја о раду за 

школску 2020/2021.год. 

Разматрање и усвајање Годишњег плана 

рада за школску 2021/2022. год. 

Разматрање и усвајање годишњег програма 

рада Наставничког већа 

Усвајање распореда часова 

Усвајање структуре радног времена 

наставника и сарадника 

Формирање стручних већа 

Обележавање Дечје недеље 

Анализа опремњености ученика 

Пријем полазника за ФООО 

Сарадња са родитељима 

IX 

 

 

 

 

 

Директор 

Чланови Наставничког већа 

Одељењске старешине и 

предметни наставници 

Андрагошки асистенти  

Стручни сарадници 

Одељењске старешине 

Анализа реализације програмских садржаја 

за протекли период 

Утврђивање успеха и дисциплине за први 

класификациони период 

Текућа питања 

XI 

Директор 

Стручни сарадници  

Андрагошки асистенти  

Одељењске старешине 

Координатори  одељ. већа 

Утврђивање општег успеха и дисциплине 

ученика/полазника на крају полугодишта  

Организовање родитељског састанка 

Анализа рада одељенских старешина  

Преглед рада стручних актива 

Припреме за обележавање Нове Године  

Организовање прославе Св. Саве 

I 

Директор 

Стручни сарадници 

Андрагошки асистенти  

Одељењске старешине  

Координатори стручних већа 

Тимови     

Почетак другог полугодишта 

Мере мотивације за побољшање успеха 

Текућа питања 
II 

Директор 

Стручни сарадници 

Тимови 
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Утврђивање успеха и дисциплине на крају 

трећег класификационог периода 

Организовање родитељског састанка 

Организовање прославе Дана школе 

Одлука о избору и коришћењу уџбеника за 

школску 2021/22. годину 

Предлог плана екскурзије 

Разматрање резултата са пробног завршног 

испита 

IV 

Одељењске старешине  

Директор  

Стручни сарадници 

Андрагошки асистенти  

Тимови    

Реализација плана проф. оријентације 

Припреме за израду Годишњег плана и 

програма за наредну школ. годину 

Анализа сарадње васпитача и школе 

Анализа успеха и дисциплине на крају 

школ. године за ученике осмих разреда 

Утврђивање и додела диплома и похвала за 

постигнуте резултате и успех постигнут 

током школовања за ученике осмог разреда 

Формирање Комисије за полагање 

разредних и поправних испита 

Организовање матурске вечери 

V 

Стручни сарадници 

Андрагошки асистенти  

Одељењске старешине 

Директор 

Тимови 

Утврђивање успеха и дисциплине, похвала, 

награда и диплома на крају школ. године 

за ученика од 1 до 7.разреда  

Организовање припремне наставе за пол. 

поправних и раз. испита 

Припреме за полагање завршног испита 

Реализација завршног испита 

Превођење ученика млађих разреда 

Пројекција бројног стања ученика за 

следећу школску годину 

Информација о кадровским потребама за 

наредну школску годину 

Анализа програма рада школе 

Извештај директора школе о праћењу 

остваривања Годишњег плана и програма 

рада, оствареном педагошко-инструктивном 

раду и раду стручних органа и сарадника 

VI 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Стручни сарадници 

Андрагошки асистенти  

Одељењске старешине 

Координатори стручних већа 

 

Организација припремне наставе за 

ученике који полажу поправни испит 

Организација полагања поправних и 

разредних испита у августоваском року 

Организација завршних испита у 

августовском року 

Успех ученика на крају школске године 

Усвајање правилника о календару 

Реализација уписа ученика ФООО 

Предлози 40-часовне радне недеље 

Предлози за извршиоце 

 програма рада 

Утврђивање основних елемената за израду 

глобалних и оперативних планова и 

припрема за час 

VIII 

 

Директор 

Одељењске старешине  

Стручни сарадници 

Андарагошки асистент 

Координатори стручних већа  
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6.2. ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ТИМА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ 

 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ ИЗВРШИОЦИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

- Почетак школске године 

- Распоред часова 

- Измена чланова школског тима 

сви чланови школског тима, 

директор, андрагошки 

асистент, стручни сарадник 

Септембар 

- Потписивање уговора са НСЗ 

- Присутност и мотивација полазника 

- Оцењивање и допунска настава 

- Вођење евиденције 

сви чланови школског тима, 

директор, андрагошки 

асистент, стручни сарадник 

Октобар 

- Анализа успеха и изостанака полазника 

- Евидентирање непохађача 

- Промена распореда часова 

- Мотивација полазника 

сви чланови школског тима, 

директор, андрагошки 

асистент, стручни сарадник 

Новембар 

- Анализа успеха на крају разреда по циклусима 

- Предлог за разредни испит 

- Упис нових полазника 

- Распоред часова и почетак наставе за полазнике 

сви чланови школског тима, 

директор, андрагошки 

асистент, стручни сарадник 

Децембар/Јануар 

- Почетак наставе за полазнике и распоред часове 

- Извештај са разредног испита 

- Распоред часова 

- Извештај о упису полазника у II и III циклус 

- Мотивација полазника 

сви чланови школског тима, 

директор, андрагошки 

асистент, стручни сарадник 

Фебруар 

- Мотивација полазника и предлози и мере за побољшање 

квалитета наставе 

сви чланови школског тима, 

директор, андрагошки 

асистент, стручни сарадник 

Март 

- Анализа успеха и изостанака полазника 

- Промена распореда часова 

- Припрема за завршни испит и организовање пробног 

завршног испита за полазнике III циклуса 

- Мотивација полазника 

сви чланови школског тима, 

директор, андрагошки 

асистент, стручни сарадник 

Април 

- Анализа успеха и изостанака полазника III циклуса 

- Организовање разредног испита за полазнике III циклуса 

- Организовање  завршног испита за полазнике III  циклуса и 

припремна настава 

сви чланови школског тима, 

директор, андрагошки 

асистент, стручни сарадник 

Мај/Јун 

- Анализа успеха и изостанака полазника I и II циклуса 

- Организовање разредног испита за полазнике I и II циклуса 

- Резултати са завршног испита 

сви чланови школског тима, 

директор, андрагошки 

асистент, стручни сарадник 

Јун 

- Извештај са разредног испита 

- Упис полазника за следећу школску годину 

 

сви чланови школског тима, 

директор, андрагошки 

асистент, стручни сарадник 

Јул 

- Разредни и завршни испит у августовском испитном року 

- Пројекција одељења за следећу школску годину 

сви чланови школског тима, 

директор, андрагошки 

асистент, стручни сарадник 

Август 
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Састав школског Тима за основно образовање одраслих дат је у следећој табели: 

Р. бр. 
Презиме и име  

члана Тима за ооо 
Наставни предмет / сарадник 

Улога у 

тиму 

1. Павловић Александра 

Основне животне вештине – I циклус, Одговорно живљење у 

грађанском друштву, Географија – II и III циклус,  

андрагошки асистент  

координатор 

2. Звонимир Петровић Разредна настава: Српски језик и Математика – I циклус члан тима 

3. Милошевић Јелена Енглески језик – I,  II и III циклус члан тима 

4. Јанковић Милан  
Дигитална писменост - I,  II и III циклус,  

Предузетништво -  III циклус 
члан тима 

5. Николић Снежана Српски језик – II и III циклус члан тима 

6. Стојановић Силвана Хемија - II и III циклус члан тима 

7. Петровић Лидија Математика – III циклус члан тима 

8. Радосављевић Санела 
Математика – II циклус, 

андрагошки асистент 

заменик 

координатора 

9. Миљковић Бобана 
Физика – II и III циклус, Примењене науке  - III циклус, 

Предузетништво - II циклус 
члан тима 

10. Ристић Александар Историја - II и III циклус члан тима 

11. Петровић Ана Билогија – II и III циклус члан тима 

12. Милошевић Марина Педагог школе члан тима 

13. Радивојевић Дејан Директор школе члан тима 
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6.3. ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 

   

 Законом је дефинисано да одељењско веће чине наставници који изводе наставу у одређеном 

одељењу и одељењски старешина. У школи раде одељењска већа за разредну наставу, одељењско веће 

за предметну наставу и одељењска већа одељења за ООО. Одељењска већа током године разматрају 

питања из своје надлежности, заузимају ставовe и дају препоруке за даљи рад. 
 

6.3.1. План рада Одељењских већа за разредну наставу 

Р. бр. Програмски садржаји Време  Извршиоци 
1. 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

6. 

Разматрање и усвајање глобалних планова и програма рада 

Одлука о увођењу допунског, додатног рада, секција 

слободних активности 

Програм рада већа за школску годину 

Распоред писмених задатака, вежби и тестирања 

План и програм рада одељењског старешине и сарадња са 

васпитачима 

септембар 
 

сви чиниоци, директор, 

стручни сарадници, 

наставно особље и 

руководиоци секција и 

стручних већа 

1. 

2. 

3. 

4. 

Успех и дисциплина ученика на крају првог тромесечја 

Реализација наставних садржаја у првом тромесечју 

Оптерећеност ученика 

Мере побољшања успеха ученика и одељења 

новембар 
сви чиниоци образовно-

васпитног рада 

1. 

2. 

3. 

Анализа успеха на полугодишту 

Реализација програмских садржаја 

Проблеми у раду и сугестије за отклањање 

јануар 
сви чиниоци, директор, 

психолог, одељењске 

старешине 
1. 

2. 

Анализа успеха и дисциплине на тромесечју 

Екскурзија, излети и посете ученика 
април 

директор, психолог, 

одељењске старешине 
1. 

2. 

3. 

4. 

Реализација плана и програма образовно- васпитног рада 

Коначан успех на крају наставне године 

Предлог награда, похвала и дисциплинских мера ученика 

Извештај о екскурзији 

јун 
сви чиниоци, директор, 

психолог 

 

6.3.2. План рада Одељењских већа за предметну наставу 

Р. бр. Програмски садржаји Време Извршиоци 
1. 

2. 

3. 

4. 

Разматрање и усвајање глобалних планова рада 

Организација допунске наставе и слободних активности 

Усвајање планова писмених задатака и писмених вежби 

Опремљеност ученика уџбеницима и прибором 

септембар 
сви чиниоци, директор, 

психолог, наставно особље 

и руководиоци секција и 

стручних већа 
1. 

2. 

 

3. 

4. 

Анализа успеха ученика у настави и допунском раду 

Разматрање владања ученика и изрицање похвала и 

дисциплинских мера 

Остваривање плана и програма образовно-васпитног рада 

Оптерећеност ученика 

новембар 
 

сви чиниоци образовно- 

васпитног рада 

1. 

2. 

Анализа рада и успеха ученика на крају првог полугодишта 

Остваривање фонда часова, задатака и садржаја обавезних 

активности и осталих облика образовно-васпитног рада 

јануар 
сви чиниоци, директор, 

стручни сарадници,             

одељењске старешине 
1. 

2. 

3. 

4. 

Остваривање плана и програма рада – праћење 

Анализа рада увида вођења одељењске документације 

Анализа успеха ученика на крају трећег класифик. периода 

План екскурзије и начин реализације 

април 
 

директор, стручни 

сарадници, одељењске 

старешине 
1. 

 

2. 

Утврђивање успеха, владања и општег успеха ученика на 

крају другог полугодишта 

Анализа остварености плана и програма образовно- 

васпитног рада 

мај, јун 
сви чиниоци, директор, 

сручни сарадници, 

руководиоци секција 
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6.3.3. План рада Одељењских већа за основно образовање одраслих 

Р.бр. Програмски садржаји Време Извршиоци 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

Усвајање плана Одељенског већа  

Усвајање глобалних планова и програма рада 

Доношење одлуке о извођењу допунског рада и 

индивидуализованог рада 

Разматрање и усвајање распореда часова 

Опремљеност полазника 

Септембар сви чланови школског 

тима, директор, 

андрагошки асистент, 

стручни сарадници 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

Усвајање успеха и изостанака полазника на крају I 

класификационог периода 

Реализација наставних садржаја 

Мотивација полазника 

Промена и усвајање распореда часова 

Новембар сви чланови школског 

тима, директор, 

андрагошки асистент, 

стручни сарадници 

1. 

2. 

3. 

4. 

Усвајање успеха и изостанака на крају разреда 

Реализација програмских садржаја 

Реализација разредних испита (II и III циклус) 

Промена и усвајање распореда часова 

Јануар сви чланови школског 

тима, директор, 

андрагошки асистент, 

стручни сарадници 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

Усвајање успеха и изостанака на крају трећег 

класификационог периода 

Мотивација полазника 

Промена и усвајање распореда часова 

Припрема за завршни испит (III циклус) 

Април сви чланови школског 

тима, директор, 

андрагошки асистент, 

стручни сарадници 

1. 

2. 

3. 

Усвајање успеха и изостанака на крају школске године 

Реализација наставног плана и програма 

Реализација завршног испита (III циклус) 

Јун сви чланови школског 

тима, директор, 

андрагошки асистент, 

стручни сарадници 

 

 

 

6.4. ПЛАН РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА 

 

 

Сходно Закону о основама система образовања и васпитања и Статута школе, у школи су 

формирана стручна већа за групе сродних наставних предмета и области и струно веће за разредну 

наставу. Стручно веће за разредну наставу чине сви наставници, који остварују наставу у првом циклусу 

образовања и васпитања. Стручно веће за области предмета чине наставници, који изводе наставу из 

групе сродних предмета. На основу наведеног у школи ће радити стручно веће за разредну наставу и два 

стручна већа за области предмета  и то су следећа стручна већа: 

- Стручно веће предметне наставе за област природних наука и математике -  

председник: Лидија Петровић, наставник математике 

- Стручно веће предметне наставе за област друштвених наука и језика -  

председник: Тањица Миленковић, наставник српског језика 

- Стручно веће разредне наставе - 

председник: Маја Стефановић, наставник разредне наставе. 

Стручна већа раде на својим седницама, које на основу плана рада или на основу указане потребе, 

заказује и истим руководи председник стручног већа. 
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План рада стручних већа дат је табеларно: 

Садржај програма рада већа Време Носиоци Сарадници 
Начин 

реализације 

Доношење плана и програма рада већа  

 

IX 

 

 

чланови 

већа  

 

 

директор, 

стручни 

сарадници, 

андрагошки 

асистент 

 

 

на 

састанку 

већа 

Доношење плана и програма допунске наставе и слободних 
активности 

Доношење плана и програма контролних задатака и писмених задатака 

Идентификација ученика,  који имају потребе за увођење инклузивног 
образовања 

Опремљеност ученика уџбеницима и прибором за рад 

Израда глобалних, оперативних и месечних планова за рад 

Предлог за реализацију екскурзије 

Коорелација међу предметима  

 

XI 

 

                            

 

 

 

чланови 

већа 

 

 

директор, 

стручни 

сарадници, 

андрагошки 

асистент  

 

 

на 

састанку 

већа 

Праћење закона и прописа у области образовања 

Сагледавање успеха, владања и изостанака ученика на крају првог 
класификационог периода 

Предлог мера за превазилажење проблема са рад са ученицима 

Коришћење наставних средстава у настави 

Предлог за набавку нових наставних средsтава 

Извештај о евалуацији ученика који раде по ИОП-у 

Предлог нових ученика који имају потребе за инклузивним 
образовањем 

Активности поводом прославе Нове године и Божића 

Сагледавање успеха, владања и изостанака ученика на крају првог 
полугодишта 

 

 

I 

 

 

чланови 

већа 

 

директор, 

стручни 

сарадници, 

андрагошки 

асистент  

 

на 

састанку 

већа 

Анализа реализације допунске наставе и слободних активности на 
крају првог полугодишта 

Разматрање избора семинара за време зимског распуста 

Активности око обележавања Светог Саве 

Сагледавање успеха, владања и изостанака ученика на крају другог 
класификационог периода 

 

 

IV 

 

 

 

чланови 

већа 

 

директор, 

стручни 

сарадници, 

андрагошки 

асистент  

 

на 

састанку 

већа 

Предлог мера за превазилажење проблема са рад са ученицима 

Израда плана рада  припреме ученика осмог разреда за полагање 
завршног испита 

Активности поводом прославе  Дана школе 

Сагледавање успеха, владања и изостанака ученика на крају другог 
полугодишта 

 

 

VI 

 

 

чланови 

већа 

 

 

директор, 

стручни 

сарадници, 

андрагошки 

асистент  

 

 

на 

састанку 

већа 

Анализа реализације допунске наставе и слободних активности на 
крају другог полугодишта 

Сагледавање упеха ученика осмог разреда на завршном испиту 

Предлагање листе изборних предмета за нову школску годину 

Организација припремне наставе и испита 

Разматрање избора семинара за време летњег распуста 

Извештај о стручном усавршавању  

Избор руководиоца већа  

 

VIII 

 

 

чланови 

већа 

 

директор, 

стручни 

сарадници, 

андрагошки 

асистент  

 

на 

састанку 

већа 

Подела одељења и предмета на наставнике 

Структура радног времена наставника и подела задужења 

Планирање стручног усавршавања наставника - семинари за наредну 
школску годину 

Дефинисање индивидуалних задужења чланова већа на праћењу 
појединих проблема реализације наставног процеса 
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6.5. ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 

 

Одељењски старешина има организационо-руководећу и педагошко-инструктивну улогу у раду 

са ученицима одељења, којима је одељењски старешина, у сарадњи са њиховим родитељима, односно 

другим законским заступницима и води прописану евиденцију и педагошку документацију. Одељењски 

старешина своје активности реализује на часовима одељењског старешине и кроз посебне облике рада 

ван наставе. У зависности од узраста ученика са којима ради, постоје различити планови рада 

одељењског старешине и дати су табеларно у наставку. 

 

6.5.1. План рада одељењског старешине од I-IV разреда 

Р.бр. Тема Месец 
1. Пријем и помоћ у адаптацији на школску средину Септембар 
2. Прикупљање података о ученику од стручне службе школе  

3. Помоћ у формирању одељењске заједнице  

4. Занимања у школи –професионална оријентација  

5. Обавезе ученика у школи и дому  

6 Учешће у идентификацији ученика за допунску наставу Октобар 
7. Укључивање и праћење ученика у одређеним секцијама у библиотеци  

8. Систематско бележење података о развоју и школског напредовања ученика  

9. Саветодавни рад у решавању школских проблема  

10. Правилно усмеравање ка непосредној сарадњи ученик-наставник, ученик-ученик Новембар 
11. Брига о здравственом стању ученика и праћење физичког развоја  

12. Разматрање проблема изостајања са наставе  

13. Организовање помоћи слабијим ученицима Децембар 
14. Сарадња са директором и стручним сарадником у вођењу педагошке документације  

15. У свету различитих занимања – професионална оријентација  

16. Планирање, вођење и извештавање о раду одељењских већа  

17. Анализа успеха ученика  

18. Изрицање похвала и казни Јануар 
19. Пријем и отпуст ученика Фебруар 
20. Преузимање мера за побољшавање успеха ученика  

21. Сарадња са директорком и стручним сарадником школе  

22. Остваривање увида у редовност наставе Март 
23. Саветодавни рад у решавању школских проблема  

24. Вођење педагошке документације  

25. Разматрање проблема владања и изостајања ученика  

26. Наш гост је... – професионална оријентација  

27. Организовања помоћи слабијим ученицима Април 
28. Брига о здравственом стању ученика  

29. Систематско бележење података о развоју и школском напредовању ученика  

30. Упознавање са услужним делатностима – професионална оријентација  

31. Остваривање увида у редовност наставе Мај 
32. Час је ваш – организација часа по жељи ученика  

33. Сарадња са стручном службом  

34. Усаглашавање ставова са наставницима у изрицању васпитно-дисциплинских мера  

35. Анализа успеха ученика – шта смо могли боље Јун 
36. Припремање извештаја - упознавање ученика са успехом  
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6.5.2. План одељењског старешине V и VI разреда 

  Р.бр. Тема  Месец 
1. Упознавање ученика са школом, кућним редом и правилима о раду  Септембар 

2. Опремљеност ученика уџбеницима и прибором за рад 

3. Поштовање кућног реда – понашање ученика на часу, одморима и ван школе 

4. Занимања у школи и окружењу – професионална оријентација 

5. Родитељски састанак (састанак са васпитачима и стручним тимом Завода) Октобар 

6 Обавезе ученика у школи и дому 

7. Идентификација ученика који имају проблеме у учењу и похађању наставе  

8. Развијање другарских односа и позитивне атмосфере у одељењу 

9. Како побољшати успех у одељењу 

10. Тема по избору ученика Новембар 

11. Усмеравање ученика према склоностима и способностима за рад у секцијама 

12. Саопштавање резултата успеха ученика после класификационих периода 

13. Проблеми у одељењу и решавање истих Децембар 

14. Помоћ слабијим ученицима – индивидуални рад 

15. У свету различитих занимања – професионална оријентација 

16. Сарадња са сручним тимом Завода 

17. Сарадња са директорком школе 

18. Лични проблеми ученика –разговор са ученицима Јануар 

19. Припремање полугодишњег извештаја за седницу одељењског већа Фебруар 

20. Обележавање Дана Светог Саве 

21. Како успоставити бољу комуникацију за решавање проблема 

22. Лична хигијена и хигијена одеће ученика Март 

23. Помоћ слабијим ученицима 

24. Припремање симбола за ускршње празнике 

25. Разматрање проблема владања и изостајања ученика 

26. Наш гост је... – професионална оријентација 

27. Борба против болести зависности и заштита од заразних болести – предавање Април 

28. Читање лепих штива по избору у библиотеци 

29. Дружење са педагогом и директором школе 

30. Упознавање са услужним и производним делатностима – професионална оријентација Мај 

31. Сагледавање успеха и изостанака ученика 

32. Мој допринос у очувању животне средине 

33. Дружење у кругу школског дворишта 

34. Израда плаката „Оставимо пушење - осетимо укус слободе“ Јун 

35. Саопштавање успеха ученика 

36. Припремање извештаја - упознавање ученика са успехом 
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6.5.3. План рада одељењског старешине VII разреда 

  Р.бр. Тема  Месец 
1. Упознавање ученика са школом, кућним редом и правилима о раду школе  Септембар 

2. Опремљеност ученика уџбеницима и прибором за рад 

3. Поштовање кућног реда – понашање ученика на часу, одморима и ван школе 

4. Занимања у школи и окружењу – професионална оријентација 

5. Родитељски састанак (састанак са васпитачима и стручним тимом Завода) Октобар 

6 Обавезе ученика у школи и дому 

7. Идентификација ученика који имају проблеме у учењу и похађању наставе  

8. Како побољшати успех у одељењу 

9. У свету вештина и способности – професионална оријентација 

10. Развијање другарских односа и позитивне атмосфере у одељењу Новембар 

11. Усмеравање ученика према склоностима и способностима за рад у секцијама 

12. Саопштавање резултата успеха ученика после класификационих периода 

13. Проблеми у одељењу и решавање истих Децембар 

14. Помоћ слабијим ученицима – индивидуални рад 

15. У очима других – професионална оријентација 

16. Сарадња са сручним тимом Завода 

17. Сарадња са директорком школе 

18. Мој стил учења – разговор са ученицима Јануар 

19. Припремање полугодишњег извештаја за седницу одељењског већа Фебруар 

20. Обележавање Дана Светог Саве 

21. Како успоставити бољу комуникацију за решавање проблема 

22. Лична хигијена и хигијена одеће ученика Март 

23. Помоћ слабијим ученицима 

24. Припремање симбола за ускршње празнике 

25. Разматрање проблема владања и изостајања ученика 

26. Експерти у нашој школки – професионална оријентација 

27. Борба против болести зависности и заштита од заразних болести – предавање Април 

28. Читање лепих штива по избору у библиотеци 

29. Дружење са педагогом и директором школе 

30. Осврт на информисање о делатностима – професионална оријентација Мај 

31. Сагледавање успеха и изостанака ученика 

32. Мој допринос у очувању животне средине 

33. Дружење у кругу школског дворишта 

34. Израда плаката „Оставимо пушење - осетимо укус слободе“ Јун 

35. Евалуација програма професионалне оријентације 

36. Припремање извештаја - упознавање ученика са успехом 
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6.5.4. План и програм рада одељењског старешине VIII разреда 

  Р.бр. Тема  Месец 
1. У свету интересовања - прикупљање и сређивање података о ученицима у одељењу 

– професионална оријентација 

Септембар 

2. Саветодавни рад у решавању школских проблема 

3. Прикупљање података о склоностима и учешћа ученика у слободним активностима 

4. Сређивање школског дворишта 

5. Разматрање проблема учења ученика - организовање помоћи слабијим ученицима Октобар 

6 Мере за побољшање успеха 

7. У свету вештина и способности – професионална оријентација 

8. Разматрање проблема владања ученика у одељењу 

9. Самоспознаја – то сам ја – професионална оријентација 

10. Разматрање проблема изостајања ученика са наставе Новембар 

11. Припрема за седницу поводом првог тромесечја 

12. Сарадња са педагогом и директором школе 

13. Правилно усмеравање на непосредној сарадњи ученик-наставник, ученик-ученик Децембар 

14. Саветодавни рад у решавању проблема у разреду 

15. Слика савременог света рада и кључне компетенције за занимање – проф. оријентац. 

16. Здравствено стање ученика 

17. Украшавање учионице и како прославити предстојеће празнике 

18. Организовање помоћи слабијим ученицима Јануар 

19. Припремање извештаја за седницу одељењског већа Фебруар 

20. Образовни профили у средњим школама – професионална оријентација 

21. Снабдевеност ученика уџбеницима, свескама и ђачким прибором 

22. Учешће одељењске заједнице у раду школске заједнице Март 

23. Разматрање проблема дисциплине ученика и изостајање ученика са часа 

24. Захтеви занимања – способности и компетенције – професионална оријентација 

25. Предузимање мере за побољшавање успеха ученика 

26. Како ученици користе слободно време 

27. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају трећег квалификационог периода Април 

28. Саветодавни рад у решавању школских проблема 

29. Сређивање школског дворишта 

30. Правилно усмеравање ка непосредној сарадњи наставника и ученика Мај 

31. Критеријуми за избор школе – професионална оријентација 

32. Саветодавни рад у решавању школских проблема 

33. Моја одлука о школи и занимању – саветодавни рад – професионална оријентација 

34. Упознавање ученика са успехом Јун 
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6.6. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА МЕНТОРА (ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ У ООО) 

 

Ментор има организационо-руководећу и педагошко-инструктивну улогу у раду са полазницима, 

а у сарадњи са андрагошким асистентом. Води прописану евиденцију и педагошку документацију. 

Ментор своје активности реализује у оквиру сусрета са полазницима (час одељенског старешине) и то 

једном недељно у сарадњи са андрагошким асистентом. Постоје различити планови рада ментора, 

посебно за први циклус где учитељ сам организује своје сусрете, а посебно за други и трећи циклус где 

ментор  у консултацији са предметним наставницима усмерава полазнике на одређене теме и они су 

дати табеларно у наставку. 

 

6.6.1. План рада одељењског старешине I циклуса 

Р.бр. Тема Месец 
1. Пријем полазника и помоћ у адаптацији на школску средину 

Септембар 
2. Прикупљање података о полазнику и сарадња са стручном службом школе 

3. Упознавање са школом, кућним редом и правилима о раду 

Октобар 
4. Сарадња са стручном службом и директором школе 

5. Обавезе полазника у школи 

6 Учешће у идентификацији полазника за допунску наставу 

7. Упознавање полазника са библиотеком школе и правилима коришћења 

Новембар 
8. Систематско бележење података о развоју и школског напредовања полазника 

9. Саветодавни рад у решавању проблема 

10. Правилно усмеравање ка непосредној сарадњи полазник - наставник 

11. Правилно усмеравање ка непосредној сарадњи полазник - полазник  

Децембар 
12. Брига о здравственом стању полазника 

13. Разматрање проблема изостајања са наставе, додатна мотивација за долазак 

14. Анализа успеха полазника и изрицање похвала полазницима 

15. Обележавање Дана Светог Саве Јануар 

16. У свету различитих занимања – професионална оријентација 

Фебруар 17. Израда плаката „Оставимо пушење – осетимо укус слободе“ 

18. Организовање помоћи слабијим полазницима 

19. Лична хигијена полазника 

Март 

20. Преузимање мера за побољшавање успеха полазника, мотивација полазника 

21. Сарадња са стручном службом и директором школе 

22. Остваривање увида у редовност наставе 

23. Саветодавни рад у решавању школских проблема 

24. Обележавање Дана Рома 

Април 
25. Мој допринос у очувању животне средине 

26. Наш гост је... – професионална оријентација 

27. Организовања помоћи слабијим полазницима 

28. Борба против болести зависности и заптита од заразних болести 

Мај 

29. Брига о здравственом стању полазника 

30. Остваривање увида у редовност наставе 

31. Час је ваш – организација часа по жељи полазника 

32. Анализа успеха полазника – шта смо могли боље 

33. Анализа успеха полазника – шта смо могли боље 
Јун 

34. Упознавање  полазника са успехом 
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6.6.2. План рада одељењског старешине II циклуса 

 

  Р.бр. Тема  Месец 
1. Упознавање полазника са школом, кућним редом и правилима о раду школе  Септембар 

2. Поштовање кућног реда – понашање полазника на часу, одморима и ван школе 

3. Опремљеност полазника уџбеницима и прибором за рад Октобар 

4. Обавезе полазника у школи 

5. Разматрање проблема учења полазника - организовање помоћи слабијим 

полазницима 

6 Идентификација полазника који имају проблеме у учењу и похађању наставе 

7. Развијање другарских односа и позитивне атмосфере у одељењу Новембар 

8. Како побољшати успех у одељењу 

9. Разматрање проблема изостајања са наставе, додатна мотивација за долазак 

10. Лична хигијена полазника 

11. Чистоћа је полаз Децембар 

12. Помоћ слабијим полазницима 

13. Мој стил учења – разговор са полазницима 

14. Саопштавање резултата успеха полазника после класификационих периода 

15. Обележавање Дана Светог Саве Јануар 

16. Брига о здравственом стању полазника Фебруар 

17. Проблеми у одељењу и решавање истих 

18. Како полазници користе слободно време 

19. Борба против болести зависности и заштита од заразних болести – предавање Март 

20. Сарадња са стручном службом и директором школе 

21. У свету различитих занимања – професионална оријентација 

22. Како успоставити бољу комуникацију за решавање проблема 

23. Израда плаката „Оставимо пушење – осетимо укус слободе“ 

24. Обележавање Дана Рома Април 

25. Разматрање проблема владања и изостајања полазника 

26. Наш гост је... – професионална оријентација 

27. Мој допринос у очувању животне средине 

28. Мере за побољшање успеха Мај 

29. Самоспознаја – то сам ја – професионална оријентација 

30. Час је ваш – организација часа по жељи полазника 

31. Час је ваш – организација часа по жељи полазника 

32. Анализа успеха полазника – шта смо могли боље 

33. Анализа успеха полазника – шта смо могли боље Јун 

34. Упознавање  полазника са успехом  
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6.6.3. План и програм рада одељењског старешине III циклуса 

  Р.бр. Тема  Месец 
1. У свету интересовања - прикупљање и сређивање података о полазницима у 

одељењу – професионална оријентација 

Септембар 

2. Опремљеност полазника уџбеницима и прибором за рад 

3. Поштовање кућног реда, понашање полазника на часу, одморима и ван школе Октобар 

4. Обавезе полазника у школи 

5. Разматрање проблема учења полазника - организовање помоћи слабијим 

полазницима 

6 Учешће у идентификација полазника који имају проблема у учењу и похађању 

наставе 

7. Развијање позитивне атмосфере у одељењу Новембар 

8. Разматрање проблема изостајања полазника, мотивација за долазак у школу 

9. Самоспознаја – то сам ја – професионална оријентација 

10. Како побојшати успех у одељењу 

11. Чистоћа је пола здравља Децембар 

12. Лична хигијена полазника 

13. Мој стил учења – разговор са полазницима 

14. Саопштавање успеха полазника после класификационог периода 

15. Обележавање Дана Светог Саве. Јануар 

16. У свету различитих занимања – професионална оријентација Фебруар 

17. Организовање помоћи слабијим полазницима 

18. Како полазници користе слободно време 

19. Израда плаката „Оставимо пушење – осетимо укус слободе“ Март 

20. Обележавање Дана Светог Саве 

21. Образовни профили у средњим школама – професионална оријентација 

22. Упознавање полазника са правилима завршног испита и припрема за пробни ЗИ 

23. Упознавање полазника са постигнутим успехом на пробном ЗИ и указивање на 

евентуалне грешке 

24. Обележавање Дана Рома Април 

25. Предузимање мере за побољшавање успеха полазника 

26. Мој допринос у очувању животне средине 

27. Наш гост је... – професионална оријентација 

28. Критеријуми за избор школе – професионална оријентација Мај 

29. Моја одлука о школи и занимању – саветодавни рад – професионална оријентација 

30. Моја одлука о школи и занимању – саветодавни рад – професионална оријентација 

31. Упознавање  полазника са успехом 

32. Анализа успеха полазника – шта смо могли боље 

33. Упознавање полазника са завршним испитом, припрема за ЗИ Јун 

34. Упознавање полазника са завршним испитом, припрема за ЗИ 
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6.7. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ПЕДАГОГА 

 

 Циљ рада педагога је да у процесу остваривања задатака основног образовања и васпитања и 

унапређивања образовно-васпитног рада примени савремена теоријска, практична и истраживачка  

сазнања педагошке науке. План рада педагога дат је табеларно: 

 

 

 

 

Подручје рада Програмски садржај Време 
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1.Планирање и програмирање: 

        1. Учествовање у изради  Годишњег програма рада школе, плана 

самовредновања,  Развојног плана установе, као и плана професионалне 

оријентације; 

        2.  Израда годишњег и месечних планова рада педагога; пружање помоћи 

наставницима у изради планова рада редовне и допунске наставе, одељењске 

заједнице, планираних угледних часова; 

        3.  Учествовање у припреми индивидуалног образовног плана за ученике 

и полазнике.               

2. Праћење и вредновање рада школе: 

       1.  Наставног процеса и индивидуалног развоја и  напредовања ученика и 

полазника; 

       2. Реализација образовно-васпитног рада; 

       3. Поступака и ефеката оцењивања; 

       4. Мотивације ученика и полазника за рад и учење; 

       5. Вредновање постигнућа ученика и полазника у наставном и  

ваннаставном раду: 

       6. Примена мера индивидуализације и ИОП-а; 

       7. Примена нових организационих облика рада. 
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       1.Анализирање реализације часова редовне наставе и давање предлога за 

њихово унапређивање; 

       2. Пружање помоћи наставницима у имплементацији општих и посебних 

стандарда; 

       3. Пружање помоћи наставницима на унапређивању квалитета наставе 

применом савремених наставних метода и облика рада; 

       4. Праћење начина вођења педагошке документације наставника; 

       5. Пружање помоћи у раду са ученицима и полазницима којима је 

потребна додатна подршка; 

       6.Остваривање циљева професионалне оријентације ученика;       

       7. Пружање помоћи наставницима  у припреми и реализацији програма  

одељењског старешине ;                                                                                

       8. Откривање узрока поремећаја понашања појединих ученика и 

предузимање одговарајућих васпитних мера. 
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1. Саветодавни рад са ученицима и полазницима  којима је потребна додатна 

подршка; 

2. Испитивање групне динамике одељења и статуса појединца;                                                                       

3. Праћење успеха и напредовања ученика у наставним и ваннаставним 

активностима; 

4. Идентификовање склоности ученика и полазника;                    

5. Идентификовање и  рад на отклањању педагошких узрока проблема у 

учењу и понашању ; 

6. Учествовање у појачаном васпитном раду;                                       

8. Рад на професионалној оријентацији ученика и полазника и каријерном 

вођењу. 

9. Саветодавни рад са новим ученицима и полазницима, као и са онима који 

су поновили разред. 

 

 

 

 

 

 

 

током године 

 

С
А

Р
А

Д
Њ

А
 

С
А

 

Р
О

Д
И

Т
Е

Љ
/ 

В
А

С
П

И
Т

А
Ч

. 

(1
са

т 
н

ед
ељ

н
о

) 

 

1. Пружање помоћи у васпитном раду са ученицима и полазницима; 

2. Пружање помоћи у раду са ученицима и полазницима са проблемима у 

понашању; 

3.    Пружање помоћи у раду са ученицима и полазницима која похађају 

наставу по ИОПу; 

4.    Пружање помоћи у раду са ученицима и полазницима  који имају тешкоће 

у учењу; 

5.    Пружање подршке у осмишљавању слободног времена ученика и 

полазника.                                                                 
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1. Анализа рада одељењских заједница, допунске  наставе.      

2. Анализа успеха, владања и изостанака ученика од 1. до 8.разреда на крају 

квалификационих  периода                                                                           

 3.  Интересовање ученика за избор занимања на крају 8. разреда; 

 4.  Проверавање ефикасности нових наставних метода. 
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) 1.Члан тима за самовредновање рада школе; 

2.Члан тима за заштиту деце од насиља; 

3. Члан Стручног тима за инклузију; 

4. Члан стручног актива за развој школског програма; 

5. Члан стручног актива за школски развојни план; 

6. Учешће у раду наставничког и одељенског већа; 

7. Учешће у раду Ученичког парламента; 
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1. Сарадња са Заводом за васпитање деце и омладине у Књажевцу; 

2. Сарадња са центрима за социјални рад; 

3. Сарадња са основним и средњим  школама у Књажевцу;  

4. Размена искустава и сарадња са другим педагозима;      

5. Сарадња са Националном службом за запошљавање. 
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1. Вођење документације о свом раду: план и програм рада (годишњи и 

месечни), дневник рада; 

2. Вођење школске педагошке документације                                                       

3. Вођење евиденције о раду са ученицима, наставницима и родитељима 

4. Boђење евиденције о годишњем и месечном планирању наставника и 

учитеља 
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1. Рада са ученицима, наставницима, родитељима, старатељима 

2. Анализа и саопштења; 

3. Предавања за наставнике, ученике и родитеље; 

4. Израда истраживачких инструмената; 

5. Посета часовима  редовне  наставе и ОС;  

6. Прикупљање података о ученицима и полазницима;                                                                                                

7. Праћење и проучавање стручне литературе; 

8. Припремање и договарање са осталим стручним сарадницима  о 

заједничким активностима у школи. 
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6.8. ПЛАН РАДА ПСИХОЛОГА 

  

 Циљ рада психолога је да у процесу остваривања задатака основног образовања и васпитања и 

унапређивања образовно-васпитног рада примени савремена теоријска и практична знања. План рада 

психолога дат је табеларно: 

Подручје рада Програмски садржај Време 

П
Л

А
Н

И
Р

А
Њ

Е
 И

 П
Р

О
Г

Р
А

М
И

Р
А

Њ
Е

 

О
-В

  
Р

А
Д

А
 И

 

В
Р

А
Д

Н
О

В
А

Њ
Е

 

(2
 с

ат
а 

н
ед

ељ
н

о
) 

1.Планирање и програмирање: 

              1. Учествовање у изради концепције Годишњег програма рада школе, 

програма стручних већа и актива,  професионалне оријентације и  сарадње 

школе и породице. 

              2.  Израда годишњег и месечних планова рада психолога; сарадња са 

наставницима у изради планова рада редовне и допунске наставе, одељењске 

заједнице, планираних угледних часова. 

              3.  Учешће у тиму за израду ИОПа               

2. Праћење и вредновање рада школе: 

Праћење: 

       1.  Индивидуалног напредовања ученика 

       2. Редовности похађања наставе  

       3. Поступака оцењивања 

       4. Мотивације ученика за рад и учење 

       5.Вредновање постигнућа ученика у наставном и  ваннаставном раду 
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1.Сарадња са наставницима                                             

       1.Саветодавнирад са наставницима давањем повратне информације о 

посећеним часовима и предлагањем мера за унапређењем рада 

       2.Упознавање стручних већа и актива,одељењских већа и Наставничког 

већа са резултатима анализа,испитивања и  истраживања                                                                               

       3.Пружање помоћи у раду са ученицима који имају тешкоћа у учењу 

и/или социјалним и комуникацијским вештинама 

       4.Анализа коришћења метода и облика рада  у настави 

       5.Остваривање циљева професионалне оријентације ученика       

2. Сарадња са одељењским старешинама 

      1.Упознавање са принципима групне динамике и социјалне интеракције 

      2.Помоћ у припреми и реализацији програма  одељењског                       

старешине                                                                                 

      3.Откривање узрока поремећаја понашања појединих ученика или група и 

предузимање одговарајућих васпитних мера 

      4. Упознавањеодељенских старешина са карактеристикама ученика по 

пријему у школу 
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1.Припремање и планирање 

     1.Рада са ученицима,наставницима,родитељима,старатељима 

     2.Анализа и саопштења 

     3.Предавања за наставнике, ученике и родитеље 

     4.Материјалa за истраживања и израда упитника, анкета , скала процене. 

     5.Посета часовима   редовне  наставе и ОС                                                                                                 

     6.Праћење и проучавање стручне литературе 

     7.Припремање и договарање са осталим стручним сарадницима  о 

заједничким задацима и активностима у школи и ван њe 
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1.  Саветодавни рад са ученицима који раде по ИОП-у.                                                  

2.  Испитивање групне динамике и статуса појединца- разменом информација 

са ученицима /непосредним посматрањем                                                                        

3. Праћење успеха и напредовања ученика у наставним и ваннаставним 

активностима 

4. Идентификовање склоности ученика,                      

5. Идентификовање и испитивање ученика који заостају у раду, утврђивање 

узрока, предузимање одговарајућих мера , 

6. Учествовање у појачаном васпитном раду                                       

7. Саветодавни рад са ученицима који су неуспешним  у настави, са 

тешкоћама у емоционалном развоју и сазревању, са тежим породичним 

проблемима, поремећајима у понашању 

8. Професионално усмеравање (коришћењем тестова професионалне 

оријентације и кроз разговор и упознавање ученика са занимањима 

9.  Спровођење корака предвиђеним Програмом ЗДНЗЗ 

10. Предавање за ученике петог и шестог ` разреда „ Технике учења“ 

11.  Предавање за ученике седмог и осмог разреда  „Штетност употребе дрога 

и алкохола “ 

 

током године 

 

током године 

 

током године 

 

 

друго 

полугође 

 

по потреби 

 

 

Децембар 

Фебруар 
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) Сарадња са родитељима /законским заступницима 

1. Пружање помоћи у васпитном раду са децом; 

2. Пружање помоћи у раду са децом са проблемима у понашању; 

     3.    Пружање помоћи у раду са децом која похађају наставу по ИОП-у 

     4.    Пружање помоћи у раду са децом која имају тешкоће у учењу                                                                 

 

током године 
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Аналитичко-истраживачки рад: 

     1.  Израда посебних  прегледа, извештаја  и анализа у вези са својим радом                                               

     2.  Истраживање „Дигитално насиље“ код ученика старијих разреда 

     3.  Анализа рада одељењских заједница, допунске  наставе                                                                                

     4.  Интересовање ученика за избор занимања (8.разред) 

 

по потреби, 

фебруар 

децембар 

(друго 
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1.Kooрдинатор тима за професионални развој 

2.Члан тима за самовредновање рада школе 

3.Члан тима за заштиту од дискриминације,насиља,злостављања и 

занемаривања 

4. Члан Стручног тима за инклузију и ИОП тима 

5. Члан стручног актива за развој школског програма 

6.Члан тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 

7. Члан стручног актива за школски развојни план 

8. Учешће у раду наставничког и одељенског већа 

9. Учешће у раду Ученичког парламента 

 

 

током године 
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) 1. Сарадња са Заводом за васпитање деце и омладине у Књажевцу 

2. Сарадња са центрима за социјални рад 

3. Успостављање сарадње са другим основним школама,  

4. Размене искустава и сарадња са другим школским психолозима      

5.  Израда статистичких извештаја за крај школске и почетак нове школске 

године, за Завод за статистику 

 

 

током године 

 

септембар 
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1. Вођење документације о свом раду: план и програм рада (годишњи и 

месечни), дневник рада,  досијеа о раду са ученицима који захтевају посебан 

рад,  документацију о извршеном истраживачком раду, извештајима и слично 

2. Вођење школске педагошке документације                                                       

3. Вођење евиденције о раду са ученицима, наставницима и родитељима 

4. Boђење евиденције о годишњем и месечном планирању наставника 

 

 

током године 
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6.9. ПЛАН РАДА БИБЛИОТЕКАРА 

 

Ради побољшања рада у библиотеци планира се набавка и постављање рачунара, прикључивање 

на Интернет и тиме омогућавање ученицима да се информишу и едукују не само преко писане речи, већ 

и електронским путем. 

Библиотека је тренутно смештена у адаптирану просторију, која само делимично може да испуни 

потребне услове за рад који је планиран. Планира се даље увећавање броја књига и попуњавање 

адекватним насловима, који ће бити више прилагођен и настави и узрасним потребама деце. 
 

Р.бр. Подручје рада 
Време 

сарадње 
Сараданици 

1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ 

1. Издавање књига ученицима и наставницима 

2. Обнављање и расходовање књижевног фонда 

3. Сређивање и разврставање књига 

4. Сарадња са градском библиотеком 

5. Сарадња са колегама 

6. Организовано упознавање ученика са књигом и 

библиотеком 

током године 

директор 

стручни сарадници 

наставно особље 

2. ПЕДАГОШКО ИНСТРУКТИВНИ РАД 

1. Рад са ученицима 

2. Популаризација књига 

3. Укључивање у истраживања са стручним 

сарадницима о коришћењу литературе и 

узрасним карактеристикама ученика 

током године 
наставници српског 

језика и учитељи 

3. САВЕТОДАВНИ РАД 

1. Књига коју треба прочитати 

2. Стварање навике код ученика да сами користе 

књиге библиотеке 

током године 
стручни сарадници 

наставно особље 

4. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА 

 
током године 

директор 

стручни сарадници 

наставно особље 

 

СТРУКТУРА 40 ЧАСОВНЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ БИБЛИОТЕКАРА 

Р.бр. Активност Недељни фонд 

1. Издавање књижног фонда 10 

2. Рад са ученицима у читаоници 4 

3. Сређивање књижног фонда 2 

4. Евидентирање књига и часописа 1 

5. Набавка књига 0,5 

6. Стручно усавршавање 0,5 

7. Сарадња са наставницима и стручним сарадницима 1 

8. Културно-јавна делатност 1 

УКУПНО 20 
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6.10. ПЛАН РАДА АНДРАГОШКОГ АСИСТЕНТА 

 

Андрагошки асистент, као члан школског тима за основно образовање одраслих и као сарадник 

школе има:  

- посебан задатак да одрасле информише о могућностима стицања, односно завршавања ФООО;  

- да мотивише одрасле за укључивање у систем образовања;   

- да помогне одраслима у отклању баријера за упис и похађање наставе; да помогне полазницима у 

превазилажењу тешкоћа у учењу;  

- да пружи подршку наставнику у остваривању програма у изради материјала за учење и наставу;  

- да учествује у остваривању различитих наставних и ваннаставних активности;  

- да ради на успостављању сарадње школе са социјалним партнерима у јединици локалне самоуправе 

ради оствaривања права полазника и остваривања образовног процеса;  

- да помаже у остваривању интереса посебних циљних група укључених у образовни процес;  

- да помаже у оствaривању индивидуализованог програма, као и у додатној и допунској настави;  

- да помогне полазницима у избору обука;  

- да посредује у сарадњи основне и средње школе ради укључивања полазника у процес обучавања 

(превоз, усаглашавање времена остваривања наставе и обуке, припрема документације за полазнике 

приликом уписа у школу и за укључивање на обуку, помагање у прибављању посебних уверења, 

заштитне опреме и др.); 

Све своје задатке андрагошки асистент остварује током године, на основу плана наставе и учења 

и у сарадњи са наставницима, директором школе и другим лицима ван школе битним за реализацију 

основног образовања одраслих.  

 Послове андрагошког асистента у школској 2021/22. години обављаће наставници који предају у 

одељењима образовања одраслих и то: 

 

1. Павловић Александра 

2. Радосављевић Санела 
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7. ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА, ТИМОВА И АКТИВА 
 

 

7.1. ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА  
 

Педагошки колегијум је стручно тело које се у свом раду бави следећим питањима: стара се о 

осигурању, обезбеђењу и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада установе; прати 

остваривање програма образовања и васпитања; стара се о остваривању циљева и стандарда постигнућа; 

вреднује резултате рада наставника, васпитача и стручних сарадника; прати и утврђује резултате рада 

ученика и одраслих;предузима мере за јединствен и усклађен рад са ученицима и одраслима у процесу 

образовања и васпитања; решава друга стручна питања образовно-васпитног рада. 

Законско решење предвиђа да Педагошки колегијум разматра питања и даје мишљење у вези са 

следећим пословима директора: планирањем и организовањем остваривања програма образовања и 

васпитања и свих активности установе;обезбеђивањем квалитета, самовредновањем, стварањем услова 

за спровођење спољашњег вредновања, остваривањем стандарда постигнућа и унапређивањем квалитета 

образовно-васпитног рада;остваривањем развојног плана установе; сарадњом са органима јединице 

локалне самоуправе, организацијама и удружењима;пружањем подршке у стварању амбијента за 

остваривање предузетничког образовања и предузетничких активности ученика;организовањем и 

вршењем инструктивно-педагошког увида и праћењем квалитета образовно-васпитног рада и педагошке 

праксе и предузимањем мера за унапређивање и усавршавање рада наставника, васпитача и стручних 

сарадника. 

Педагошки колегијум ради по следећем плану и програму рада, датом у табели: 

Р.бр. Теме – садржаји рада Месец Носиоци 

1. 

Планира и доноси одлуку које ће се ваннаставне 

активности реализовати (секције, допунска настава) као 

и одговорна лица за реализацију 

септембар Чланови Педагошког колегијума 

2. Планира и предлаже мере за побољшање успеха 
новембар, 

фебруар 
Чланови Педагошког колегијума 

3. 
Предлаже адекватније методе у настави како би се 

успешније остварили образовни задаци 

новембар, 

март 
Чланови Педагошког колегијума 

4. 
Ради унапређивања наставе планира посету настави и 

одељенским заједницама 

фебруар, 

април 
Чланови Педагошког колегијума 

5. 
Пружа помоћ у педагошко инструктивном раду 

приправницима 

октобар, 

фебруар 
Чланови Педагошког колегијума 

6. Прати рад актива за развојно планирање јун Чланови Педагошког колегијума 

7. 
Планира и предлаже стручно усавршавање наставника, 

организује семинаре према потребама школе 

новембар, 

април 
Чланови Педагошког колегијума 

8. Разматра и усваја ИОП и његово вредновање  
септембар- 

јун 
Чланови Педагошког колегијума 

9. 
Припрема извештај о раду школе и нацрт за израду 

Годишњег програма рада школе 
август Чланови Педагошког колегијума 
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Педагошки колегијум школе, у складу са зконским решењем, чине председници стручних већа и 

стручних актива, координатори стручних тимова и стручни сарадници. Такође, законом је дефинисано 

да педагошким колегијумом председава и руководи директор школе. То уједно значи да Педагошки 

колегијум школе чине следећи чланови: 

 

 

 

 

 

 

Р.бр. Презиме и име Радно место Основ ангажовања у ПК 

1. Радивојевић Дејан  директор школе 
директор школе по својој функцији председава 
радом Педагошког колегијума   

2. Петровић Лидија   наставник математике 
председник стручног већа за област природних 
наука и математике 

3. Миленковић Тањица  наставник српског језика 
председник стручног већа за област друштвених 
наука и језика 

4. Ћирић Маја наставник разредне наставе председник стручног већа разредне наставе  

5. Ранђеловић Весна  наставник физике председник стручног актива за развојно планирање 

6. Ћирковић Глорија  наставник географије 
председник стручног актива за развој школског 
програма 

7. Милошевић Марина педагог координатор тима за инклузивно образовање 

8. Милетић Марија наставник физичког васпит. 
координатор тима за заштиту од дискриминације, 
насиља, злостављања и занемаривања 

9. Николић Снежана наставник српског језика координатор тима за самовредновање 

10. Ранђеловић Јелена 
наставник технике и 
технологије 

координатор тима за развој међупредметних 
компетенција и предузетништва 

11. Ранђеловић Дарко  психолог 
координатор тима за професионални развој,   
стручни сарадник 

12. Павловић Александра  андрагошки асистент 
координатор школског тима за основно образовање 
одраслих, сарадник 

Напомена:    директор школе, који је по својој функцији члан и председавајући Педагошког колегијума 
истовремено је и координатор тима за обезбеђивање квалитета и развој установе, те у табели није 
приказан посебно као представник овог тима, а законом је дефинисано да је и координатор 
наведеног тима члан Педагошког колегијума 
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7.2. ПЛАН  РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

 

 План рада Тима за инклузивно образовање дат је у следећој табели: 

Р.бр. Активности Реализатори Време 

1. Анализа стања у школи и идентификација 

потребе за ИО 

чланови тима, 

Педагошки колегијум 

Почетком полугодишта и 

на крају године 
2. Идентификација ученика који имају потребе за 

увођење ИО 

чланови тима, стручни 

сарадник - психолог 

Почетком полугодишта и 

током године 
3. Прикупљање података о ученицима чланови тима, стручни 

сарадник - психолог 

Почетком школске године 

и по потреби 
4. Израда педагошког профила ученика чланови тима, стручни 

сарадник - психолог 

Почетком полугодишта и 

током године 
5. Одређивање приоритета у пружању подршке 

ученицима у виду ИОП-а 

чланови тима, 

Педагошки колегијум 

Почетком школске године 

и по потреби 
6. Развијање стратегије подршке, крајњих циљева 

пружања подршке и детаљних планова 

активности 

чланови тима, 

Педагошки колегијум 

На састанцима ТИО: 

октобар, новембар, јануар, 

фебруар, април, мај 
7. Осмишљавање мера за спровођење ИОП-а чланови тима, стручни 

сарадници 

На састанцима ТИО: 

октобар, новембар, јануар, 

фебруар, април, мај 
8. Идентификација потребе и формирање тимова 

за додатну подршку 

чланови тима, директор, 

Педагошки колегијум  

По потреби током 

школске године 
9. Праћење и спровођење  чланови тима, 

Педагошки колегијум, 

стручни сарадници 

Током реализације и на 

сваком класификационом 

периоду 
10. Анализа успеха на пробном завршном испиту 

и на завршном испиту ученика који раде по 

ИОПу 

чланови тима, стручни 

сарадници 

На састанцима ТИО: 

април и на крају школске 

године 

11. Евалуација чланови тима, 

Педагошки колегијум 

На 3 месеца за оне којима 

се први пут организује и 

на 6 месеци за остале 
 

 Састав Тима за инклузивно образовање у школској 2021/22. години дат је у табели: 

Р.бр. Презиме и име Радно место 
Основ ангажовања /         

место у ТИО  

1. Милошевић Марина педагог стручни сарадник школе, координатор  

2. Ћирић Маја наставник разредне наставе одељ. старешина I-IV разреда, члан тима 

3. Јанковић Милан наставник информатике одељ. старешина V разреда, члан тима 

4. Миленковић Тањица наставник српског језика одељ. старешина VI разреда, члан тима 

5. Ћирковић Глорија наставник биологије одељ. старешина VII разреда, члан тима 

6. Петровић Лидија   наставник математике одељ. старешина VIII разреда, члан тима 

7. Ранђеловић Дарко психолог стручни сарадник школе, заменик координат. 

8. Радивојевић Дејан директор школе директор школе, члан тима 

9. Маркулин Ана психолог стручни сарадник у Заводу, члан тима 
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7.3. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, 

НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

План заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања израдио је Тим 

за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. Припремљен је са 

намером да помогне у стварању сигурне и безбедне средине, да се олакшају и прецизирају процедуре и 

поступци у заштити деце од насиља и обавезујући је за све субјекте у процесу образовања. План радa 

тима дат је табеларно: 

Садржај/активности 
Време 

реализације 

Носиоци 

реализације 

Начин праћења 

реализације 

- Формирање тима за заштиту  
- Усвајање плана рада тима 
- Подсећање  запослених у школи са Посебним 
протоколом  и  Програмом  за заштиту ученика од 
насиља, злостављања и занемаривања у образовно-
васпитним установама 
- Подсећање свих запослених у школи са 
законским оквирима 
- ЧОС - упознавање ученика са правилником о 
безбедности,  одељењска правила понашања 
- Процена безбедности ученика 

Септембар - 
октобар   

 

Директор школе, 
Тим за заштиту 
ученика од насиља 

Записници са: седнице 
Наставничког већа, са 
састанка тима  за 
заштиту ученика од 
насиља, Програм 
заштите ученика од 
насиља, планови за 
ЧОС 

- Упознавање чланова Савета родитеља и 
Школског одбора са Посебним протоколом и 
Програмом за заштиту ученика од насиља 
- Упознавање васпитача Завода на састанцима 
Савета родитеља са Посебним протоколом и 
Правилима понашања у школи  

Новембар - 
децембар 

Тим за заштиту 
ученика од насиља, 
одељењске 
старешине 

Записници са: седнице 
Наставничког већа, 
тима  за заштиту 
ученика од насиља, 
Програм заштите 
ученика од насиља, 
Посебни протокол 

- Организовати предавање за ученике и запослене у 
школи о дискриминацији, насиљу, злостављању и 
занемаривању (МУП, стручни сарадник - психолог) 
- Сарадња са надлежним службама (ЗЦ, ЦСР,МУП) 

До краја  
школске 

2021/2022. 

Директор школе, 
Тим за заштиту 
ученика од насиља 

Записници са 
састанака тима  

- Континуирано вођење евиденције  (протокол за 
евидентирање насиља у школи) 
- Дежурство  наставника – праћење и редовно и 
савесно обављање истог 
- Праћење учесталости и процена врсте насиља 

Континуирано 
током школске 

године 

Тим за заштиту 
ученика од насиља, 
одељењске 
старешине, 
дежурни 
наставници 

Протокол за 
евидентирање насиља 
у школи, записници са 
састанака тима 

- Анализа примене правила понашања у школи 
- Радионице на часовима ОС (према плану за ЧОС) 
- Анкетирање ученика од 5. до 8. разреда (анкета о 
насилништву) – Ученички парламент 
- Израда паноа са ученичким радовима о 
безбедности ученика 

Фебруар - март 

Тим за заштиту 
ученика од насиља, 
одељењске 
старешине, 
ученички 
парламент 

Планови за ЧОС, 
Анкете за ученике, 
панои  

- Саветодавни рад са ученицима који врше насиље 
и ученицима који трпе насиље 
- Праћење и вредновање ефеката предузетих мера 
- Редовно извештавање Наставничког већа о 
безбедности ученика 

Април – мај,     
и по потреби 
током године 

Тим за заштиту 
ученика од насиља, 
одељењске 
старешине 

Протокол за 
евидентирање насиља 
у школи, записници са 
састанака тима 

- Извештај рада школског тима за заштиту  
- Израда плана рада тима за заштиту ученика од 
насиља за школску 2021/2022. годину 

Јун 
Тим за заштиту 
ученика од насиља 

Извештај о раду тима 
за школску 2020/2021. 
План рада тима за 
школску 2021/2022. 
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Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања (ТЗДНЗЗ) за школску 

2021/2022. годину, чине:  

 

Р.бр. Презиме и име  Радно место у школи Задужење у Тиму 

1. Милетић Марија наставник физичког васпитања координатор Тима  

2. Ранђеловић Дарко  психолог школе  
лице задужено за реализацију превентивних и 
интервентних активности у сарадњи са Тимом 

3. Милошевић Марина педагог школе 
лице задужено за реализацију превентивних  и 
интервентних активности у сарадњи са Тимом 

4. Радивојевић Дејан  директор школе 
лице задужено за праћење реализације  
Програма ЗДНЗЗ 

5. Петровић Звонимир    наставник разредне наставе 
лице задужено за реализацију интервентних 
активности 

6. Звездић Саша наставник музичке културе 
лице задужено за реализацију интервентних 

активности 

7. Mладеновић Бранислав наставник географије 
заменик координатора, лице задужено за 

реализацију интервентних активности 

8. Ристић Александар наставник историје 
лице задужено за евиденцију случајева насиља 

и реализацију интервентних активности. 

9. Павловић Милан  секретар школе лице задужено за евиденцију случајева насиља 
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7.4. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ  
 

Подручја рада за самовредовање су Настава и учење, Етос и Подршка ученицима. У складу са 

Школским развојним планом за школску 2021/22. год. исте су приоритетне области, а евалуација 

оствареног ће се обављати полугодишње. 

Очекивања у области настава и учење су стално стручно усавршавање наставника и да 

наставници прилагођавају наставу ученицима путем индивидуализације и израдом и применом ИОП-а. 

У оквиру Етоса очекивања су: подржавање и промовисање разултата ученика и наставника, боља 

информисаност јавности путем мкедија, смањење /предрасуда према ученицима/полазницима школе, 

одржавање добих међуљудских односа, развијање сарадње на свим нивоима и посебно сарадње 

запослених у унутар тимова, актива и већа. 

 

                    Област праћења:  Настава и учење 

 

 

Показатељи:  

 

- Број наставника који похађају акредитоване семинаре и примењују савремене наставне методе 

- Побољшање постигнућа ученика који наставу похађају по ИОП-у  на свим класификационим 

перидима и на завршном испиту  

- Унапређени материјални ресурси путем реализације пројеката 

 

 

Циљ:  

Унапређивање наставног процеса његовим прилагођавањем могућностима, потребама и 

интересовањима ученика и одраслих у циљу побољшања квалитета школских постигнућа 

 

Активности Носиоци Начин праћења Време 

 

 

 

- Наставник ефикасно управља процесом учења и 

интеракцијом између самих ученика 

- Наставник подстиче међусобно уважавање између 

ученика и има позитивна очекивања у погледу успеха 

- Наставник користи различите поступке за 

мотивисање  ученика уз уважавање њихове 

различитости и претходних постигнућа 

- Наставник прпрема материјале за ИОП 

- Прилагођавање начина рада и наставног материјала 

индивидуалним карактеристикама сваког ученика 

- Анализира се успех ученика који наставу похађају 

по ИОП-у на тестовима и проверама знања 

- Наставник формативно и сумативно оцењује 

- Наставник даје ученицима повратну информацију о 

њиховом раду и јасне прпоруке о наредним корацима 

 

 

 

 

наставници 

 

ученици 

 

 

 

 

 

 

 

материјал за 

ИОП 

тестови 

штампани 

материјали 

прилагођени 

карактеристика-

ма ученика 

 

Током школске 

године 
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Област праћења: Етос 

Показатељи:  
- Број уписаних ученика / полазника школе 
- Број медијских иступања школе 
- Видљивост школе  (школски сајт, летопис школе) 
- Проценат ученика и полазника који који учествује у активностима локалне заједнице 
- Примена интерног система награђивања ученика и запослених за постигнуте резултате 

Циљ: Успешна оствареност образовно-васпитног рада усмереног ка праћењу стандарда постигнућа 

/исхода у наставним предметима и развијању међупредметних и предметних компетенција 

Активности Носиоци Начин праћења Време 

-  Подржавање и промовисање резултата ученика и 

наставника 

-  Константо функционисање система заштите од 

дискриминације, насиља , злостављања и 

занемаривања  

-  Успостављање сардње на свим нивоима  унутар 

школе(тимови и активи унутар школе) и  ван 

школе(институције, спољашња -заштитна мрежа)  

-  Спровођење система награђивања за редовно 

похађање и активно учешће у настави 

директор,  

стручни 

сарадници,  

ИОП тим,  

тим за 

самовредновање, 

Ученички 

парламент 

одељењске 

старешине 

Записници са 
седница Одељ. и 
Настав. већа, 
Евиденција 
полазника по 
циклусима, 
Извештај тима за 
заштиту од ДНЗЗ,  
фотографије, 
видео записи, 
извештаји о 
посетама и 
реализованим 
активностима, 
Летопис и сајт 

Током школске 

године 

                    Област праћења:  Подршка ученицима 

Показатељи:  
- смањење броја лакших и тежих повреда обавеза у односу на претходну годину 
- повећање процента ученика који редовно и активно похађају наставу 
- проценат ученика који показују већу бригу о себи и другима (утврдити праћењем понашања ученика на 
часовима и одморима) 
- повећање процента ученика који аргументовано доноси одлуке о професионалној оријентацији 

Циљ:  

Обезбеђивање безбедног окружења  за унапређивање интелектуалног, емоционалног, социјалног, 

физичког и моралног развоја ученика и одраслих 

Активности Носиоци Начин праћења Време 

- дежурство наставника у школи/школском дворишту  
- контрола присутности и извештавање Завода за 
васпитање деце и омладине и других институција 
- спровођење превентивних мера (према плану 
превенције) 
- Праћење, извештавање о евентуалним ситуацијама 
насиља у школи и по потреби спровођење 
интервентних активности у складу са нивоом насиља 
- Наставник подстиче међусобно уважавање између 
ученика и има позитивна очекивања у погледу 
понашања и успеха 
- Наставник користи различите поступке за 
мотивисање  ученика уз уважавање њихове 
различитости и претходних постигнућа 
- Наставник припрема материјале за ИОП 
- Прилагођавање начина рада и наставног материјала 
индивидуалним карактеристикама сваког ученика 
- Организовање приредби и других ваннаставних 
активности за важне датуме 
- Одржавање спортских, културних и друштвених 
манифестација 

 

 

 

одељењске 

сарешине, 

наставници, 

ученици 

 

 

 

 

 

материјал за 

ИОП 

тестови 

штампани 

материјали 

прилагођени 

карактеристика-

ма ученика 

 

Током школске 

године 
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Чланови тима за самовредновање у школској 2021/22. години: 

Р.бр. Презиме и име Радно место Основ ангажовања Улога у тиму 

1. Николић Снежана 
наставник српског 

језика 
представник школе координатор тима 

2. Петровић Дарко наставник историје представник школе члан тима 

3. Павловић Александра наставник географије представник школе члан тима 

4. Петровић Лидија   наставник математике представник школе члан тима 

5. Ранђеловић Дарко  психолог школе представник школе заменик координатора 

6. Радивојевић Дејан  директор школе представник школе  члан тима 

7. Тодоровић Марко наставник информатике представник ЛС члан тима 

8. Богдановић Иван стручни сарадник у Заводу  представник СР  члан тима 

9. Радосављевић Мирослав ученик VII разреда школе представник УП члан тима 
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7.5. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ 
 

 План рада тима за обезбеђивање квалитета и развој установе дат је табеларно: 

Р.бр. Активности Реализатори Време 

1. Анализа положаја школе у окружењу; сагледавање 

и дефинисање свих могућности за њен рад и развој 

на основу унутрашњих и спољашњих ресурса 

чланови тима, 

тим за самовредновање 

Септембар, 

Фебруар 

2. Организовање сарадње са представницима 

различитих установа и институција, са органима и 

другим субјектима у школи у циљу остваривања и 

развијања сарадње и унапређивања квалитета рада  

директор школе,  

чланови тима 

Октобар 

3. Праћење реализације приоритетних задатака 

дефинисаних Годишњим планом рада школе и 

Школским развојним планом 

чланови тима,       

стручни актив за развојно 

планирање 

Јануар, 

Јун 

4. Праћење примене одредаба закона, Статута и 

других општих аката школе чија је примена 

неопходна за обезбеђивање квалитета и развој  

чланови тима, 

секретар, 

директор школе 

Јануар, 

Јун 

5. Праћење остваривања циљева и стандарда 

постигнућа  

чланови тима, 

тим за самовредновање 

Јануар, 

Јун 

6. Праћење и утврђивање резултата рада ученика и 

полазника образовања одраслих у односу на 

очекиване резултате 

чланови тима, 

тим за самовредновање 

на класификационим 

периодима и на крају 

школске године 

7. Праћење развоја компетенција у односу на захтеве 

квалитетног васпитно-образовног рада, резултате 

самовредновања и спољашњег вредновања 

чланови тима, 

тим за развој међупред. 

компетенција и предузет. 

Јануар, 

Јун 

8. Праћење и вредновање резултата рада наставника 

и стручних сарадника школе и давање мишљења у 

поступку за стицање звања 

директор школе,  

чланови тима 

Јун, 

Август, 

по потреби током године 

9. Разматрање и јачање капацитета школе за израду 

пројеката у вези са обезбеђивањем квалитета и да-

љим развојем и учешће тима у изради самих проје-

ката у вези са обезбеђивањем квалитета и развојем  

чланови тима, 

тим за праћење и 

припрему пројеката, 

директор школе 

током године 

10. Обезбеђивање и унапређивање квалитета 

образовно-васпитног рада школе и развој 

методологије самовредновања у односу на 

очекиване резултате рада  

чланови тима, 

тим за самовредновање 

током године 

11. Учествовање у изради аката која се односе на 

обезбеђивање квалитета и развој школе и само 

учествовање у обезбеђивању услова за исто 

чланови тима, 

секретар, 

директор школе 

током године 
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Чланови тима за обезбеђивање квалитета и развој установе у школској 2021/22. години: 

Р.бр. Презиме и име Радно место Основ ангажовања Улога у тиму 

1. Радивојевић Дејан  директор школе представник школе  координатор тима 

2. Рајковић Ана наставник руског језика представник школе члан тима 

3. Петровић Звонимир наставник разредне наставе представник школе члан тима 

4. Видојковић Тањица наставник ликовне културе представник школе члан тима 

5. Радосављевић Санела  наставник математике,а.асист.  представник школе заменик координатора 

6. Крстић Јована наставник руског језика представник школе члан тима 

7. Милошевић Јелена наставник енглеског језика представник школе члан тима 

8. Станковић Тамара наставник биологије  представник ЛС члан тима 

9. Ђорђевић Милица стручни сарадник - психолог представник  СР члан тима 

10. Маринковић Дејана ученик VIII разреда школе представник УП члан тима 
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7.6. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И 

ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

 

 Табеларно је дат план рада тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва који 

ће се реализовати током школске 2021/22. године. 

Р.бр. Активности Реализатори Време 

1. 

Подстицање наставника да креирају и изводе 

часове и друге облике наставних и ваннаставних 

активности којима се развијају међупредметне 

компетенције 

чланови тима, 

стручни сарадници, 

директор школе 

Август, 

Септембар 

2. 

Промоција предузетништва кроз организовање 

предавања, радионица, изложби или посете 

различитим манифестацијама 

предметни наставници током године 

3. 
Наставници реализују повезивање исхода 

предмета са међупредметним компетенцијама 

предметни наставници, 

стручни сарадници 

током године 

4. 

Наставници осмишљавају различите заједничке 

активности наставника и ученика којима се 

подстиче развој међупредметних компетенција и 

развој предузетништва 

предметни наставници, 

стручни сарадници 

током године 

5. 

Наставници подстичу ученике на активно учешће  

у савременом друштву које се мења 

предметни наставници, 

чланови тима,     

 одељењске старешине 

током године 

6. 

Наставници посебну пажњу у свом раду (кроз 

оставривање исхода) обраћају на развој кључних 

компетенција за целоживотно учење 

предметни наставници, 

чланови тима,     

 одељењске старешине 

током године 

 

Чланови тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва у школској 2021/22. 

години: 

 

Р.бр. Презиме и име наставника Радно место Задужење у тиму 

1. Ранђеловић Јелена наставник технике и технологије координатор тима 

2. Стојановић Силвана наставник хемије члан тима 

3. Ћирић Маја наставник разредне наставе члан тима 

4. Миленковић Тањица наставник српског језика члан тима 

5. Андрејевић Марија наставник ликовне културе члан тима 

6. Милошевић Марина  педагог заменик координатора 

7. Радивојевић Дејан директор школе  члан тима 
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7.7.  ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 

 

План рада тима за професионални развој дат је табеларно: 

Р.бр. Активности Реализатори Време 

1. 

Анализа личних планова стручног усавршавања и 

професионалног развоја наставника и стручних 

сарадника  и израда школског годишњег плана 

стручног усавршавања у установи и ван установе  

предметни наставници, 

стручни сарадници, 

директор школе 

Август, 

Септембар 

2. 

Обавештавање наставника о актуелним 

програмима обуке и стручним скуповима и 

њихова организација у школи или за запослене 

школе у другим установама 

чланови тима,    

директор школе 

током године 

3. 

Израда протокола праћења и само праћење 

реализације стручног усавршавања у установи и 

ван установе, анализа реализације стручног 

усавршавања и израда неопходних извештаја о 

стручном усавршавању и професионалном развоју  

стручни сарадници, 

директор школе 

Jун, Август 

4. 
Праћење рада приправника и пружање неопходне 

помоћи и подршке у професионалном развоју 

ментор, 

психолог школе 

током године 

5. 

Израда инструмената за испитивање личних 

интересовања и афинитета наставника и стручних 

сарадника у вези са стручним усавршавањем и 

анализа података добијених испитивањем 

чланови тима,    

психолог школе, 

директор школе 

Јануар, 

Јун 

6. 

Израда инструмената за самопроцену рада и 

професионалног развоја наставника и стручних 

сарадника школе 

Чланови тима,психолог 

школе, директор школе 

Јануар, 

Јун 

7. 

Прикупљање и обрада података о стручном 

усавршавању наставника и стручних сарадника и 

израда извештаја о реализацији школског 

годишњег плана стручног усавршавања у 

установи и ван установе 

Чланови тима, 

психолог школе, 

директор школе 

Август 

 

Чланови тима за професионални развој у школској 2021/22. години: 

 

Р.бр. Презиме и име наставника Радно место Задужење у тиму 

1. Ранђеловић Дарко психолог школе координатор тима 

2. Миљковић Бобана наставник физике члан тима 

3. Радосављевић Санела наставник математике, андрагошки асист. члан тима 

4. Милошевић Јелена наставник енглеског језика члан тима 

5. Петровић Ана наставник биологије члан тима 

6.  Радивојевић Дејан директор заменик координатора 
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7.8.  ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПРАЋЕЊЕ И ПРИПРЕМУ ПРОЈЕКАТА 

 

 

Циљ: 

У складу са Развојним планом школе проналазити и конкурисати на конкурсе на којима се 

додељују средства за развој школе. 

 

Средства: 

Праћење конкурса преко Интернета и израда конкурсне документације на основу добијених 

информација од специјализованих служби за праћење конкурса. 

 

План: 

 Унапређење мултимедијалне опремњености 

 Набавка књига, приручника и стручне литературе 

 Конкурси за поправке и опремање школе 

 Конкурси за пројекте за стручно усавршавање у иностранству 

 

Чланови тима: 

 

Р.бр. Презиме и име наставника Радно место Задужење у тиму 

1. Радивојевић Дејан директор школе координатор тима 

2. Миладиновић Милош дипл. ек. за финансијско-рачуновод. послове члан тима 

3. Павловић Милан секретар школе члан тима 

4. Павловић Aлександра наставник географије заменик координатора 

5. Милетић Марија наставник физичког васпитања  члан тима 

6. Ранђеловић Јелена наставник технике и технологије члан тима 

7. Петровић Звонимир наставник разредне наставе члан тима 

8. Радосављевић Санела наставник математике, андрагошки асист. члан тима 

 

 

 

Крајем 2019. године, Фондација Темпус је у оквиру ЕРАЗМУС+ пројеката, објавила конкурс из 

неколико области у оквиру школских активности. 

 ОШ „Младост" је аплицирала за пројекат међународне мобилности и стручног усавршавања 

настваника у области образовања одраслих, у циљу усавршавања наставника, усавршавања нових 

компетенција у области основног образовања одраслих. Планирано је присуству семинару из области 

андрагогије у Паризу. 

 ОШ „Младост" је оформила Тим за израду пројекта, израдила стратегију међународне сарадње и 

написала пројекат "Андрагогија - вештина за 21. век". Школа је са пројектом аплицирала у фебруару 

2020. године, а резултати конкурса су објављени у јуну 2020. године. Изабрано је 9 пројеката, од којих је 

и пројекат ОШ „Младост".  
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Планиране активности 
Време 

реализације 

Носиоци 

активности 
Учесници активности 

Састанак  Пројектног тима Септембар   
 

Пројектни тим Чланови Пројектног тима 

Комуникација са партнерима и 
потписивање потребних докумената 

Септембар   
 

Пројектни тим Учесници пројекта 

Језичка припрема  Октобар наставник 
енглеског језика 

Учесници пројекта и сви 
заинтересовани наставници 

Интеркултурална припрема- презентација 
о Француској 

Октобар наставник 
географије 

Сви заинтересовани 
наставници и чланови 
Пројектног тима 

Презентација о Основном образовању 
одраслих 

Октобар директор Сви заинтересовани 
наставници и чланови 
Пројектног тима 

Путовање у Француску – присуство 
семинару 

Новембар 
7 дана 

Пројектни тим  Чланови Пројектног тима 
 Партенери  

Презентација свих нових искустава и 
знања стечених кроз мобилност 

Децембар Пројектни тим  Наставничко веће 
Тим за Европско развојно 
планирање 

Радионица са полазницима о социјалним 
вештинама 

Децембар Пројектни тим  Полазници  ООО 

Презентација о изради пројекта и 
правилима Темпус фондације и 
ЕРАЗМУС+ организације 

Јануар Пројектни тим  Локалне школе 

Радионица са полазницима- целоживотно 
учење кроз употребу Интернета 

Фебруар Пројектни тим  Полазници  ООО 

Презентација пројекта локалним школама Март Пројектни тим Локалне школе 

Радионица са полазницима- целоживотно 
учење кроз употребу онлајн речника 

Април Пројектни тим Полазници ООО 

Радионица са полазницима- целоживотно 
учење кроз употребу медија 

Април Пројектни тим Полазници ООО 

Презентација пројекта у оквиру трибине у 
просторијама Регионалног Центра за 
Стручно усавршавање 

Мај Пројектни тим 
Директор 

Социјални партнери 
Представници Општине 
Књажевац 
Све заинтересоване групе 

Презентација о пројекту на веб сајту Мај Пројектни тим Све интересне групе 

Објављивање чланка у школском листу 
"Звоно" о искуствима са путовања 

Мај Пројектни тим 
Директор 

Полазници 
Наставници свих школа 
Социјални партнери 

Евалуација пројекта, нових метода и 
корисности стечених знања 

Јун, Јул, Август Пројектни тим Полазници ООО 
Наставници 

Завшни састанак Пројектног тима и 
завшне евалуације, интеграције у 
стратешки план са следећу годину 

Јун, Јул, Август Пројектни тим Пројектни тим 
Директор 

Објава свих активности у локалним 
електронским медијима 

Током трајања 
пројекта 

Пројектни тим Све интересне групе 
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7.9. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

 

Садржај/активности 
Време 

реализације 
Носиоци реализације 

Начин праћења 

реализације 

*Доношење плана рада актива за развојно планирање 

*Израда плана активности и носиоца активности за  

школску 2021/2022. годину 

* Евалуација досадашње реализације ШРП-а и планирање  

даљих активности 

Септембар -

Октобар  

 

Актив за РП чине: 
 
1. Ранђеловић Весна  –   

наставник физике, 
председник актива 

2. Јанковић Милан –  
наставник информатике, 
заменик председника 

3. Петровић Звонимир – 
наставник разредне 
наставе,         

    члан актива 
4. Видојковић Тањица -  
   наставник ликовне 

културе, 
   члан актива 
5. Ранђеловић Дарко – 

психолог,  
   члан актива 
6. Милошевић Марина – 

педагог,  
   члан актива 
7. Радивојевић Дејан – 

директор,  
   члан актива 
8. Јеленковић Марко –      

представник  ЛС, 
   члан актива 
9. Реџепи Николај – 

представник УП,  
   члан актива  
10. Динић Дарко  – 

представник СР, 
   члан актива 

Записници са састанака 

актива, план активности 

за школску 

2021/2022.годину 

* Планирање реализације активности планираних ШРП-ом за  

школску 2021/2022. годину 

* Праћење реализације активности – евиденције о реализованим  

активностима 

*Анализа постигнутих резултата након реализације одређених 

 активности из ШРП-а 

Новембар - 

децембар 

Записници са састанака 

актива, евиденције о 

реализованим 

активностима 

*Помоћ наставницима у припреми часова, радионица, изложби,  

квизова... 

* Праћење реализације ШРП-а  

* Анализа постигнутих ефеката и мере за побољшање  

Реализације 
Фебруар - март 

Записници са састанака 

актива, припреме за 

огледне часове и остале 

активности планиране 

ШРП-ом 

*Организација семинара 

*Праћење примене стечених знања са семинара 

*Анализа постигнутих ефеката применом стечених знања на  

семинарима 

*Анализа реализације плана актива 

*Предлог плана рада актива за следећу школску годину 

 
Мај- јун 

Записници са састанака 

актива, уверења са 

семинара, план актива за 

наредну школску годину 
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7.10. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

Садржај/активности 
Време 

реализације 
Носиоци реализације 

Начин праћења 

реализације 

*Анализа Школског програма за 2021/2022.  годину 

*Доношење анекса Школског програма  

*Праћење новина везаних Школски програм и његову реализацију 

*Праћење измена у Правилницима о наставном плану и програму 

 

Септембар -

Октобар  

 

Стручни актив за развој 

школског програма чине: 

1. Ћирковић Глорија – 

наставник биологије,  

председник актива  

2. Маја Ћирић – наставник 

разредне наставе,  

члан актива 

3. Петровић Лидија –     

наставник математике,  

     члан актива  

4. Тањица Миленковић – 

наставник српског језика,      

члан актива 

5. Милошевић Марина –     

педагог, 

     члан актива  

6. Радивојевић Дејан –  

директор, 

     члан актива  

7. Маринковић Вељко –  

ученички парламент, 

     члан актива  

Записници са састанака 

актива,  

увид у Школски програм 

*Анализа реализације Школског програма 

*Предлози за успешније остваривање ШП 

 

Новембар – 

децембар 

Записници са састанака 

актива,  

увид у Школски програм 

*Анализа успешности повезаности ШП и ШРП-а 

*Анализа постигнућа ученика реализацијом ШП и     

предлог мера за побољшање постигнућа 

*Праћење нових законских прописа везаних за  

Школски програм 

*Предлагање нових чланова за допуну или измену  

стручног актива за развој школског програма  

 

Фебруар - март 

Записници са састанака 

актива,  

увид у Школски програм, 

ШРП... 

*Анализа реализације ваннаставних активности  

планираних Школским програмом 

*Предлози за новим активностима ученика или новим методама 

реализације  

*Анализа реализације Школског програма 

*Анализа предлога за измене који су дати у току школске године,  

њихово разматрање и усвајање 

 

 

 

Мај – јун 

Записници са састанака 

актива,  

увид у Школски програм, 

извештај о реализацији 

настваних и 

ваннаставних 

активности,  

план актива за наредну 

школску годину 
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8. СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 
 

 
Основни циљеви и задаци рада ОШ „Младост“ нису само стицање одређеног фонда 

знања преко основних наставних активности, већ из њих искористити основу за програмске 

садржаје, где ће ученици слободно развијати психофизичке способности, стицати нова знања, 

умења и вештине. 

Планиране слабодне активности у школи имаће посебан значај. Њима не само да се 

задовољавају одређене потребе ученика у којима могу да се искажу и да задовоље одређена 

своја интересовања, него се и превентивно делује како би се допринело развоју личности и 

потенцијала ученика, њиховом оспособљавању да се активно и одговорно укључе у друштвени 

живот и тиме смањењу бекстава и неповољних социјалних облика понашања као што су 

скитња, просјачење, крађе, насилништво, употреба алкохола и сл. За њихову реализацију биће 

задужени наставници који реализују одређене наставне предмете у школи. 

 

Основни циљеви и задаци активности:  

- задовољење посебних интересовања ученика за бављење неким другим активностима, 

- постизање бољих резултата а самим тим и повећање радне способности, 

- креативно коришћење слободног времена, 

- могућност слободног избора активности и учествовање у бирању програмских садржаја 

као и метода рада, 

- усвајање нових садржаја који нису обухваћени редовним програмима, 

- индивидуално исказивање сазнања и радне способности, 

- учешће ученика у изради Правилника понашања у групи којој припада и прихватање 

тих правила, 

- развијање толеранције према различитим мишљењима, ставовима, новинама, 

- истрајност у савладавању проблема, превазилажење неуспеха, 

- развијање самоконтроле и упорности. 

 

Реализација слободних активности у школи омогућује следеће исходе: 

- ученик постаје свестан своје индивидуалности, својих квалитета и могућности што га 

охрабрује да наступа стваралачки, 

- ученик се прилагођава новој школској средини, 

- елиминишу се негативни утицаји на развој личности ученика (ПАС, алкохол, дуван, 

бекства, скитња), 

- ученик самостално препознаје и решава проблеме са којима се суочава, 

- има више времена за ангажовање и завршавање започетих активности. 

 

Наведени исходи доприносе укупном развоју личности и потенцијала ученика, њиховом 

оспособљавању да се активно и одговорно укључе у друштвени живот. Начин спровођења 

слободних активности треба да обезбеди бољу комуникацију на релацији ученик-наставник, 

ученик-ученик и ученик-остали запослени у школи. 
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8.1. ПЛАН РАДА СЕКЦИЈА 

 

У текућој школској години радиће следеће секције, односно активности, у складу са 

Школским програмом, а узимајући у обзир могућности и интересовања ученика као и 

ангажовање наставника у оквиру 40-то часовне радне недеље, и за њихову реализацију биће 

задужени следећи наставници: 

Секција - група Годишњи фонд часова Водитељ – реализтор  

Драмска секција (V - VIII разред) 18 Миленковић Тањица 

Секција из енглеског језика (V - VIII разр) 9 Милошевић Јелена 

Секција из биологије (V - VIII разред) 9 Ћирковић Глорија 

Ликовна секција (V - VIII разред) 9 Видојковић Тањица 

Секција за програмирање (V - VIII разред) 9 Јанковић Милан 

Физичке активности (V и VI разред) 18 Милетић Марија 

Хор и оркестар (V и VI разред) 18 Звездић Саша 

Спортска секција (V - VIII разред) 18 Милетић Марија 

Пројектна настава (IV разред) 36 Ћирић Маја 

 
 

  

 

8.2. ПЛАН ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 

  

Ексурзија ученика школе планирана је на релацији Књажевац – Неготин– Кладово – 

Доњи Милановац – Књажевац, за друго полугодиште школске 2021/22. године, односно за крај 

априла или прву половину маја месеца 2022. године. Како претходне школске године није 

извођења екскурзија због епидемиолошке ситуације, остаје да се планирани садржаји и 

релације померају за текућу школску годину. Школске 2018/19. године успешно је изведена 

екскурзија до Ђавоље Вароши, тако да ће се и ове године настојати да иста буде реализована у 

складу са предвиђеним планом датим у наставку: 

 

 

 

Планирана релација и садржаји, места која се обилазе, носиоци активности и               

време реализације екскурзије за школску 2021/22. годину 

 

Планирана релација екскурзије, садржаји који се упознају, места која се обилазе, 

носиоци активности задужени за организацију и реализацију екскурзије и време реализације 

екскурзије дати су у следећој табели: 
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План пута екскурзије  

 
07:00 – полазак испред школе 

09:00 – путовање до Неготина и обилазак центра града 

10:00 – полазак за Кладово 

11:00 – долазак у Кладово и обилазак ХЕ „Ђердап“ и музеја  

13:00 – полазак за Лепенски вир 

14:00 – обилазак Лепенског вира и ручак 

15:30 – наставак путовања за Доњи Милановац и обилазак 

17:00 – наставак путовања ка Нишу 

21:00 – повратак у Књажевац 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Релација Места која се обилазе Планирани садржај Носиоци активности 

Екскурзија до 

Националног 

парка „Ђердап“ 

- Неготин 

- центар града 

- Кладово 

- ХЕ „Ђердап“ 

- Градски музеј 

- тврђава Фетислам 

- Доњи Милановац 

- Лепенски вир 

- посета и разгледање 

- разговор 

- музеји 

- хидроелектрана 

- клисура 

- археолошко налазиште 

- одмаралиште 

- средњовековни град 

- боравак у природи и на 

свежем ваздуху 

- директор школе 

- одељењске старешине 

- васпитачи Завода за 

васпитање деце и 

омладине  
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9. ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
 

9.1. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА У ШКОЛИ 

 
         Програмом заштите од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у школи 

(у даљем тексту ЗДНЗЗ) су дефинисане превентивне активности, кораци и процедуре у 

поступању у заштити од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у школи. 

Дефинисано је шта се сматра насиљем, као и које све врсте и облике обухвата.  

Свако насиље може се спречити у атмосфери која: 

1) учи, развија и негује културу понашања                     

2) не толерише насиље и не ћути о томе    

3) обавезује на поступање све који имају сазнање о насиљу               

4) развија одговорност свих 

 

ПОДЕЛА НАЈЧЕШЋИХ ОБЛИКА НАСИЉА 

Табеларно су приказани нивои реаговања и различити облици насиља. У зависности од 

интензитета, учесталости и последеица које насиље оставља, поједини облици се појављују на 

више  различитих нивоа. Постоје три нивоа насиља и сваки од њих подразумева одређене 

радње за извршење фитзичког, емоционалног – психолошког, социјалног, сексуалног и 

дигиталног насиља  

 

ПРВИ НИВО 

 

У оквиру саветодавно-васпитног рада са децом-поједницима, групама и одељењем овај 

облик насиља решава самостално наставник/одељењски старешина или одељењски старешина 

уз помоћ другог наставника или стручног сарадника. 

 

Физичко насиље 
Емоционално/  
психолошко 

насиље 
Социјално насиље 

Сексуално насиље 
и злоупотреба 

Насиље 
злоупотребом 

информационих 
технологија 

ударање чврга, 
гурање, 

штипање, 
гребање, 
гађање, 
чупање, 
уједање, 

саплитање, 
шутирање, 
прљање, 

уништавање 
имовине, прибора... 

исмејавање, 
омаловажавање, 

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 

добацивање, 
псовање, 
ласцивни 

комантари, 
ширење прича, 
етикетирање, 

гестикулација...  

узнемиравајуће 
„зивкање“, 

слање 
узнемиравајућих 
порука СМС-ом, 

ММС-ом... 
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ДРУГИ НИВО 

У решавању ових облика насиља наставник укључује Тим, тј. унутрашњу заштитну 

мрежу. У табели су приказани нивои реаговања и различити облици насиља. У зависности од 

интензитета, учесталости и последица које насиље оставља, поједини облици се понављају. 

Физичко насиље 
Емоционално/  
психолошко 

насиље 
Социјално насиље 

Сексуално насиље 
и злоупотреба 

Насиље 
злоупотребом 

информационих 
технологија 

шамарање, 
ударање, 
гажење, 

цепање одела, 
„шутке“, 

затварање, 
пљување, 
отимање и  

уништавање 
имовине, 

измицање столице, 
чупање за косу, уши... 

уцењивање, 
претње, 

неправедно 
кажњавање, 

забрана 
комуникација, 
искључивање, 
одбацивање, 

манипулисање... 
 

сплеткарење, 
игнорисање, 

неукључивање, 
неприхватање, 
манипулисање, 

 

сексуално 
додиривање, 
показивање 

порнографског 
материјала, 
показивање 

интимних делова 
тела, 

свлачење 

огласи, 
клипови, блогови, 

злоупотреба форума 
и четовања, 

снимање камером 
појединаца против 

њихове воље, 
снимање камером 
насилних сцена, 
дистрибуирање 
снимака и слика 

 

 

ТРЕЋИ НИВО  

Ако ученици чине или трпе неки од следећих облика насиља обавезно је укључивање 

других институција, односно активирање спољашње мреже заштите. 

Физичко 
насиље 

Емоционално/ 
психолошко  

насиље 
Социјално насиље 

Сексуално 
насиље и 

злоупотреба 

Насиље 
злоупотребом 

информационих 
технологија 

туча, 
дављење, 
бацање, 

проузроковање 
опекотина, 

ускраћивање 
хране и сна, 

излагање 
ниским 

температурама, 
напад оружјем 

 

застрашивање, 
уцењивањеуз озбиљну 

претњу, 
рекетирање, 

ограничавање кретања, 
навођење на коришћење 

психоактивних супстанци, 
укључивање деструктивне 

групе и организације 
 

претње, 
изолација, 

одбацивање, 
терор групе над 

појединцом/групом, 
дискриминација, 

организовање 
затворених група 

(кланова), 
 

завођење од 
стране 

одраслих, 
подвођење, 
злоупотреба 

положаја, 
навођење, 

изнуђивање и 
принуда на 

сексуални чин, 
силовање,  
инцест... 

снимање насилних 
сцена, 

дистрибуирање 
снимака и слика, 

дечија 
порнографија... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МЛАДОСТ“ У КЊАЖЕВЦУ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022.  годину 

 87 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА 
 

Принципи на којима се заснива овај Програм и поступање на основу њега, односи се на: 

1) Право на живот, опстанак и развој 

2) Најбољи интерес детета, уз обезбеђивање поверљивости података 

3) Спречавање дискриминације, што значи обухватање свих ученика овим Програмом 

4) Активно учешће ученика, које се обезбеђује правовременим информисањем и давањем 

могућности да искажу своје мишљење 

Специфични циљеви Програма у превенцији су следећи: 

1. подизање и развијање климе прихватања, толеранције и међусобног уважавања 

2. идентификација безбедоносних ризика у школи увидом у документацију, непосредно 

окружење, евидентирањем критичних места у школи, анкетирањем ученика, наставика и 

родитеља, односно других законских заступника 

3. повећање осетљивости свих који су укључени у рад школе на препознавању насиља и 

злостављања 

4. унапређење способности свих учесника у школском животу - наставног и ваннаставног 

особља, ученика, родитеља/других законских затупника, локалне заједнице - за уочавање, 

препознавање и решавање проблема насиља 

5. оспособљавање свих запослених и родитеља за рано препознавање знакова у понашању деце 

који указују на потенцијално насилно понашање 

6. пружање помоћи ученицима у савладавању личних проблема и проблема у учењу 

7. изграђивање и примена норми понашања, информисање о правилима и кућним редом 

8. дефинисање процедура поступака реаговања на насиље и информисање свих учесника у 

школском животу о томе 

9. омогућавање свим ученицима који имају сазнања о могућем насилном понашању да без 

излагање опасности врше пријављивање насиља 

10. спровођење програма превенције кроз обуку за ненасилну комуникацију, самоконтролу 

реаговања и понашања, превазилажење стреса, учење социјалних вештина 

11. сарадња са родитељима путем Савета родитеља, родитељских састанака, индивидуалних и 

групних разговора 

12. сарадња са службама ван школе које посредно и непосредно могу помоћи на превазилажењу 

проблема насиља у школи. 

Специфични циљеви у интервенцији: 

1.  Спровођење процедура и поступака реаговања у ситуацијама насиља 

2. Праћење и евидентирање врста и учесталости насиља и процењивање ефикасности 

спровођења Програма заштите 

3.  Рад на отклањању последица насиља и интеграција ученика у заједницу вршњака 

4.  Саветодавни рад са ученицима који трпе насиље, врше насиље или су посматрачи насиља 

 

СПОЉАШЊА  ЗАШТИТНА  МРЕЖА 
 

Спољашњу заштитну мрежу чине следеће институције: 

1. Центар за социјални рад 

2. МУП 

3. Дом здравља 

4. Локална самоуправа 

5. Јавно тужилаштво 

6. Прекршајни суд 

Циљ сарадње:  стручна помоћ и сарадња у решавању проблема и задовољавања 

културних и спортских потреба ученика 
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УНУТРАШЊА ЗАШТИТНА МРЕЖА 

 

Унутрашњу заштитну мрежу чине 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 насиља, у циљу заустављања насиља и 

смиривања ситуације); 

-   обавештава одељењског старешину о случају; 

-   евидентира случај (у дневнику постоји лист за евиденцију) 

-   сарађује са Тимом за ЗДНЗЗ. 

  

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 ЗДНЗЗ 

- прати ефекте предузетих мера; 

- евидентира случај и води документацију; 

- по потреби, комуницира са релевантним установама. 

 

ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ 
- дежура по распореду 

- тражи помоћ дежурног наставника / члана школског Тима 

- прекида насиље 

- уочава и пријављује случајеве насилног понашања. 

 

УЧЕНИЦИ, ДЕЦА 
- уочавају случајеве насилног понашања 

- траже помоћ одраслих 

- пријављују одељењском старешини 

- за теже случајеве консултују чланове школског Тима 

- учествују у мерама заштите 

 

TИМ ЗДНЗЗ 
- 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 мере заштите, прати ефекте предузетих мера; 

- по потреби сарађује са другим уставовама; 

- евидентира случај. 
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ЕВИДЕНЦИЈА И НАЧИН ПРАЋЕЊА 

 
Запослени у школи - одељењски старешина, стручна служба и Тим ЗДНЗЗ у обавези су 

да воде евиденцију о појавама насиља у образац за евиденцију о случајевима насиља који 

садржи: 

- Шта се догодилo? 

- Ко су учесници? 

- Како је пријављено насиље? 

- Врста интервенције? 

- Какве су последице? 

- На који начин су укључени родитељи, одељењски старешина, стручна служба? 

- Праћење ефеката предузетих мера? 

 

Уколико се увиди да се ситуација понавља, усложњава и постаје ризичнија и опаснија, 

предузимају се следеће заштитне мере: 

- појачати опрез свих запослених и дежурних наставника  

- укључити у рад родитеље – старатеље – васпитаче Завода 

- наставити са индивидуалним радом – психолог школе 

- укључити стручњаке из других установа (из спољашње мреже заштите) 

 

Програм заштите ученика од дискриминације, насиља,  злостављања и занемаривања 

има као општи циљ унапређивање квалитета живота ученика у школи применом мера 

превенције, ради стварања безбедне средине, и мере интервенције у ситуацијама када се јавља 

дискриминација, насиље, злостављање и занемаривање. 
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АКТИВНОСТИ ПРЕВЕНЦИЈЕ 

Садржај/ активност 
Начин 

остваривања 
садржаја 

Носиоци 
активности 

Време  и место 
реализације 

Начин 
праћења 

реализације 

1. Конституисање Тима за заштиту 
деце/ученика од насиља (уколико је 
потребно изменити састав Тима) 

-одлучивање 
-гласање 

Директор и 
психолог школе 

Почетак првог 
полугодишта, 
састанак Тима          

записник са                                
састанка Тима 
 

2. Информисање и упознавање свих 
запослених у школи са посебним 
протоколом 

информисање Директор и 
психолог школе 

Октобар, 
наставничко 
веће    

записник са 
седнице              
Наставничког 
већа 

3. Анализа Програма за заштиту 
деце/ученика од насиља, 
злостављања и занемаривања 
(уношење измена- по потреби) 

-анализирање 
-дискусија 
-измена 
документа 

Тим за заштиту 
деце/ученика од 
насиља 

Октобар  Програм за 
заштиту деце/ 
ученика од 
ДНЗЗ                                                                                                          

4.Информисање и упознавање 
васпитача са Посебним протоколом 
и са Програмом заштите (указујући 
на велики значај њиховог 
укључивања и сарадње са школом) 

излагање Тим за заштиту 
деце/ученика од 
насиља, 
Одељењске 
старешине 

Децембар, 
Савет родитеља 

евиденција о 
реализованој 
активности 
 

5.Информисање и упознавање 
ученика са Програмом заштите од 
насиља 

излагање Тим за заштиту 
деце/ученика од 
насиља, 
Одељењске 
старешине 

На часовима 
одељењског 
старешине, по 
плану рада 
одељ.старешина               

евиденција о 
раду на часу                                  

6. Радионице са ученицима на 
часовима одељењског старешине 
(„Школа без насиља“, „Говоримо 
језиком љубави и поштовања“, 
„Толеранција“ „ Безбедност деце на 
интернету“ и сл) 

-радионице 
-израда 
васпитних 
порука 

Тим за заштиту 
деце/ученика од 
насиља, 
Одељењске 
старешине 

Током школске 
године,    на 
часовима 
одељењског  
старешине                 

увид у 
припреме за час 
одељењског 
сарешине, 
васпитне 
поруке               

7. Кодекс понашања – анализа 
постојећег и уношење измена 
уколико је потребно 

-аналзирање 
-дискусија 
-измена 
документа 

Тим за заштиту 
деце/ ученика 
од насиља, 
Одељењске 
старешине 
Ученички парл. 

Март, састанак 
Ученичког 
парламента 
 

Кодекс 
понашања,                                          
записник са 
састанка                                           
Ученичког 
парламента 

8. Обучити наставнике и чланове 
Тима (семинари) за препознавање 
насиља и адекватно реаговање на 
исто 

-похађање 
семинара 
(предавања, 
радионица) 

Организатори 
семинара, МУП, 
Министарство 
просвете.... 

Током школске 
године, семинар        

евиденција 
ореализованим                                         
семинарима,                                           
уверења о 
савладаном                                             
програму обуке 

9. Изложба ликовних радова 
ученика, на тему –ненасиља 

Израда 
ликовних 
радова 

Наставник 
ликовне културе 

Током школске 
године, час 
ликовне културе 

истакнути 
ликовни радови 
ученика 

10. Писмени задатак из српског 
језика и књижевности, на тему 
конструктивног решавања сукоба у 
случају вршњачког насиља 

Израда 
литерарних 
радова 

Наставник 
српског језика 

Током школске 
године, час 
српског језика 

писмени радови 
ученика,  
евиденција о 
реализованим 
активностима  

12. Школска спортска такмичења / 
спортске недеље посвећене фер-плај 
игри и безбедном и сигурном 
навијању 

Спортска 
такмичења 

Наставник 
физичког 
васпитања 

Према 
распореду 
предвиђеним 
ГПР 

Годишњи план 
рада  физичког 
васпитања                   
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ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ 

 

1. Насиље међу децом/ученицима 

Кораци Активности 
Носиоци 

активности 

1. Сазнање о насиљу/  
сумња на насиље 

Разговор са ученицима, наставницима а по потреби и са трећим 
лицем; 
Посматрање понашања ученика и евидентирање истог 

Тим ЗДНЗЗ, 
Одељењске 
старешине 

2. Заустављање насиља Хитна интервенција дежурних наставника, наставника на часу а по 
потреби и помоћног радника 

Дежурни 
наставници, 
наставници, 
помоћни радници 

3. Смиривање ситуације 
 

Збрињавање ученика (који трпи насиље, који врши насиље, који 
посматрају насиље) 
Смањење напетости кроз разговор са актерима. Тај разговор треба 
да буде умирујући, без спомиљања могућих последица и 
застаршивања. 

дежурни 
наставници, 
наставници, 
помоћни радници 

4. Прикупљање 
информација 

Разговор са актерима и другим учесницима у догађају уз вођење 
записника. Разговор треба да води неко чланова Тима.       
(Напомена: У образовно-васпитном систему нема места за истрагу 
или доказивање злостављања, о постојању сумње се обавештавају 
надлежне службе) Посебна пажња треба да буде обраћана 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.  

дежурни 
наставници, 
наставници, 
помоћни радници 

5. Консултације Тима за 
заштиту  од  
дискриминације, 
насиља, злостављања 
и занемаривања 

Консултације у оквиру установе- са колегом, са Тимом, са 
ППслужбом, директором, дежурним наставником, при чему се 
анализирају чињенице, процењује ниво ризика и прави план 
заштите, водећи рачуна о принципу поверљивости и најбољем 
интересу за учениака. Уколико је потребно, обављају се 
консултације са службама ван установе (Центар за социјални рад, 
здравствена служба,МУП). На основу консултација треба донети 
одлуку о начину реаговања и праћења и одредити улоге, задатке и 
одговорности у самом поступању. 
Доношење одлуке о мерама које се предузети; решавање случаја у 
школи, теже случајеве прослеђујемо надлежним органима 
Састављање плана заштите 

Тим ЗДНЗЗ 

6. Предузимање 
конкретних акција 

Саветодавни разговор са ученицима (учесницима у насиљу); 
Изрицање васпитних(први и други ниво), односно васпитно – 
дисциплинских мера ( трећи ниво) у зависности од нивоа насиља . 
Позивање законских заступника и укључивање у решавање проблема 
Укључивање надлежних органа уколико могу озбиљно бити 
угрожени ученици  
Подношење пријаве уколико је потребно, МУП-у, Центру за 
социјални рад, 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). 

Тим ЗДНЗЗ, 
одељењске 
старешине, 
стручни 
сарадници 

7. Праћење ефеката 
предузетих мера 

Праћење ефекта предузетих мера врши Тим  
Разговори са ученицима 
Анкетирање ученика, 
Посматрање понашања ученика 
Евидентирање запажања о понашању ученика 

Тим ЗДНЗЗ, 
одељењске 
старешине, 
стручни 
сарадници 

 

 



ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МЛАДОСТ“ У КЊАЖЕВЦУ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022.  годину 

 92 

2. Насиље од стране запослених у установи  

Кораци Активности 
Носиоци 

активности 

1. Сазнање о насиљу/ 
сумња на насиље 

Разговор са ученицима, наставницима, по потреби и са трећим лицем 
Пријава случаја директору школе 
Посматрање понашања ученика, наставника и осталих запослених  
Вођење евиденције о ономе што се запази  

Тим ЗДНЗЗ, 
одељењске 
старешине 

2. Заустављање насиља Хитна интервенција дежурних наставника, помоћног радника а по 
потреби и надлежних органа (МУП, здравствене или социјалне 
службе) 

дежурни 
наставници, 
помоћни радници 

3. Смиривање ситуације Збрињавање ученика (који трпи насиље, који посматрају насиље) дежурни 
наставници 

4. Консултације Тима 
за заштиту деце/ 
ученика од насиља 

Доношење одлуке о мерама које ће бити предузете; 
решавање случаја у школи, 
теже случајеве прослеђујемо надлежним органима 

директор, 
Тим ЗДНЗЗ 

5. Предузимање 
конкретних акција 

Саветодавни разговор са учеником; 
Предузимање конкретних мера према запосленом који врши насиље 
над учеником; 
Информисање и укључивање родитеља у решавање проблема; 
Предузимање заштитних мера према ученицима ; 
Укључивање надлежних органа у зависности од озбиљности случаја 

Тим ЗДНЗЗ, 
одељењске 
старешине, 
стручни сарадници 

6. Праћење ефеката 
предузетих мера 

Разговори са ученицима, 
Анкетирање ученика, 
Посматрање понашања наставника, ученика, родитеља и осталих     
 запослених у школи 
Евидентирање запажања  

Тим ЗДНЗЗ, 
одељењске 
старешине, 
стручни сарадници 

 

3. Насиље од стране треће особе која није запослена у школи 

 

Кораци Активности 
Носиоци 

активности 

1. Сазнање о насиљу/ 
    сумња на насиље 

Разговор са ученицима, наставницима, родитељима а по потреби и 
са трећим лицем; 
Пријава случаја директору школе  
Вођење евиденције о ономе што се запази током разговора 

Тим ЗДНЗЗ, 
одељењске 
старешине 

2. Заустављање насиља Хитна интервенција дежурних наставника,  помоћног радника а по 
потреби и надлежних органа(МУП, здравствене / социјалне службе) 

дежурни 
наставници, 
помоћни радници 

3. Смиривање 
ситуације 

Збрињавање ученика (који трпи насиље, који посматрају насиље) дежурни 
наставници, 
наставници 

4. Консултације Тима 
ЗДНЗЗ 

Доношење одлуке о мерама које ће бити предузете; 
Прослеђивање случаја надлежним органима 

директор, 
Тим ЗДНЗЗ 

5. Предузимање 
конкретних акција 

Саветодавни разговор са учеником; 
Предузимање конкретних мера; 
Информисање и укључивање родитеља у решавање проблема; 
Предузимање заштитних мера према ученицима; 
Укључивање надлежних органа у зависности од озбиљности случаја 

Тим ЗДНЗЗ, 
одељењске 
старешине, 
стручни сарадници 

6. Праћење ефеката 
предузетих мера 

- разговори са ученицима, 
- анкетирање ученика, 
- посматрање понашања    
  ученика,  
- евидентирање запажања  

Тим ЗДНЗЗ, 
одељењске 
старешине, 
стручни сарадници 
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4. Насиље од стране ученика према запосленом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кораци Активности 
Носиоци 

активности 

1. Сазнање о насиљу/ 
    сумња на насиље 

Разговор са ученицима, наставницима, родитељима/ другим 
законским заступницима а по потреби и са трећим лицем; 
Пријава случаја директору школе  
Вођење евиденције о ономе што се запази током разговора 

Тим ЗДНЗЗ, 
одељењске 
старешине 

2. Заустављање насиља Хитна интервенција дежурних наставника,  помоћног радника а по 
потреби и надлежних органа(МУП, здравствене / социјалне службе) 

дежурни 
наставници, 
помоћни радници 

3. Смиривање 
ситуације 

Збрињавање угрожених актера (који трпе насиље, који посматрају 
насиље) 

дежурни 
наставници, 
наставници 

4. Консултације Тима 
ЗДНЗЗ 

Доношење одлуке о мерама које ће бити предузете; 
Прослеђивање случаја надлежним органима 

директор, 
Тим ЗДНЗЗ 

5. Предузимање 
конкретних акција 

Саветодавни разговор са учеником; 
Покретање васпитно – дисциплинског поступка (уколико постоје 
елементи кривичног дела или прекршаја подношење кривичне 
пријаве јавном тужилаштву односно прекршајном суду) 
Информисање и укључивање родитеља у решавање проблема; 
Предузимање заштитних мера према запосленом; 
Укључивање надлежних органа у зависности од озбиљности случаја 

Тим ЗДНЗЗ, 
одељењске 
старешине, 
стручни сарадници 

6. Праћење ефеката 
предузетих мера 

- разговори са ученицима, 
- посматрање понашања   ученика,  
- евидентирање запажања  
- праћење да ли је конкретни циљ (позитивна  промена у понашању) 
предвиђен планом активности остварен 

Тим ЗДНЗЗ, 
одељењске 
старешине, 
стручни сарадници 
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9.2. ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ НА ПРЕВЕНЦИЈИ МАЛОЛЕТНИЧКЕ 

ДЕЛИКВЕНЦИЈЕ  
  

Активности из овог програма истичу се својом актуелношћу и долазе у први 

план.Већина су и до сада налазиле места у различитим програмима васпитно-образовног рада у 

школи.Међутим, због наглог пораста опасности од даље и веће криминализације у друштву (и 

свету уопште), превенција малолетничке деликвенције у школи мора да се појача, нарочито 

узимајући у обзир карактеристике ученика школе. 

 

Садржај/ тема 
Начин 

остваривања 

садржаја 

Време  и 

место 

реализације 

Носиоци 

активности 
Начин праћења 

реализације 

Заједничка игра у школи и 

дружење деце 
-заједничке 

игре 
Септембар - 

октобар 
Ученици првог 

разреда, учитељ 
Евиденција о 

реализованим 

активностима 
Како се проводимо у школи 

и са ким се дружимо 
-разговор Новембар – 

децембар, 

ЧОС 

Ученици млађих 

разреда, учитељ 
Евиденција о 

реализованим 

активностима 
Моја породица -разговор 

 
Јануар – 

фебруар, ЧОС 
Ученици млађих  

разреда, учитељ 
Евиденција о 

реализованим 

активностима 
Разговори о успеху, владању, 

добром и лошем понашању 

(својем и својих другова и 

другарица)  

-анализа 
-разговор 

Мај – јун, ЧОС Ученици, учитељ, 

одељењске 

старешине, стручни 

сарадници 

Евиденција о 

разговору са 

ученицима 

Шта смо прочитали, гледали 

на телевизији и са чиме смо 

учествовали на прославама 

и приредбама 

-разговор 
-анализа 

Септембар - 

октобар 
Ученици млађих 

разреда, учитељ 
Евиденција о 

разговору са 

ученицима 

Зашто се тучемо, тужакамо 

и називамо погрдним 

именима 

-дискусија 
-разговор 

Новембар – 

децембар, 

ЧОС 

Ученици млађих, 

учитељ 
Евиденција о 

реализованим 

активностима 
Пишем писмо другу, 

другарици 
-писање рада 
-излагање 

Септембар – 

октобар. ЧОС 
 Ученици млађих 

разреда, учитељ 
Евиденција о 

раду на часу 
Лепо понашање, култура 

понашања 
-разговор 
-анализа 

Новембар – 

децембар, 

ЧОС 

Ученици млађих 

разреда, учитељ 
Евиденција о 

раду на часу 

Подстицање емоционалних 

веза деце и родитеља 
-разговор Јануар - 

фебруар 
Ученици млађих 

разреда, учитељ 
Евиденција о 

раду на часу 
Ми смо најстарији у млађим 

разредима 
-разговор Септембар – 

октобар, ЧОС 
Ученици четвртог 

разреда, учитељ 
Евиденција о 

раду на часу 
Како да помогнемо другу у 

невољи 
-излагање 
-разговор 

Новембар – 

децембар, 

ЧОС 

Ученици четвртог 

разреда, учитељ 
Евиденција о 

раду на часу 

Кућни ред школе и потреба 

редовног долажења у школу 
-разговор Септембар – 

октобар, ЧОС 
Ученици, стручни 

сарадници, 

одељењске 

старешине 

Евиденција о 

разговору са 

ученицима 

Мале лажи и ситна крађа 

прерастају у велике пороке! 
-излагање 
-дискусија 

Новембар – 

децембар, 

ЧОС 

Ученици петог 

разреда, стручни 

сарадници, 

одељењске 

старешине 

Евиденција о 

раду на часу 
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16. новембар – Светски дан 

толеранције- Шта значи 

бити толерантан? 

-радионица Новембар, 

ЧОС 
Ученици од петог 

до осмог, 

одељењске 

старешине, стручни 

сарадници 

Евиденција о 

раду на часу, 

израда 

васпитних 

порука 
Сви смо различити а  
ипак сви исти 

-радионица Новембар, 

децембар, 

ЧОС 

Ученици од петог 

до осмог, 

одељењске 

старешине, стручни 

сарадници 

Евиденција о 

раду на часу, 

израда 

васпитних 

порука 
Добре и лоше стране 

дружења у пубертету (у 

друштву се најбоље расте и 

васпитава, али у „лошем“ 

друштву се учи нереду,   

нераду, непослушности, 

скитњи, дувану, алкохолу, 

дроги и сл.); Како да 

избегнемо свађе и сукобе? 

Говоримо језиком љубави и 

поштовања; Како помоћи 

другу који трпи насиље 

 

 

 

 

 

 

-радионица 
 
-радионица 

Новембар, 

децембар,  
јануар, 

фебруар, ЧОС 

Ученици од петог 

до осмог, 

одељењске 

старешине, стручни 

сарадници 

Увид у припреме 

за реализацију 

часа, материјал 

за рад ученика, 

евиденција о 

раду психолога 

Вежбање у супростављању 

негативним утицајима 

„лошег“ друштва 
- Е, баш хоћу лепо да се 

понашам! 
- Научи да цениш и 

поштујеш себе               

 

 

-радионица 

Март – април, 

ЧОС 
 

 

Ученици од петог 

до осмог разреда, 

стручни сарадници, 

одељењске 

старешине 

Увид у припреме 

за реализацију 

часа 

Договарамо се о дружењу за 

време летњег распуста 
 

-разговор Јун, ЧОС Ученици од првог 

до седмог разреда, 

стручни сарадници, 

учитељ, одељењске 

старешине 

Евиденција о 

раду на часу 

одељењског 

старешине 

Ангажовање што већег броја 

ученика у раду секција 

слободних активности; 

интензивнији рад секција 

-подстицање 
-разговор 

Током 

школске 

године: часови 

секција 

Руководиоци 

слободних 

активности 

Евиденција о 

раду 

ваннаставних 

активности 

Спортска такмичења у 

оквиру школе , подстицање 

фер-плеј игре; сузбијање 

расне дискриминације, 

поштовање различитости 

-спортска 

такмичења 
Током школске 

године: час 

физичког васп, 

секције, 

спортска 

такмичења 

Наставник 

физичког 

васпитања, 

одељењске 

старешине, стручни 

сарадници 

Евиденција о 

реализованим 

активностима 

Како да безбедно користим 

интернет?  
5. фебруар- Дан безбедног 

интернета 

-излагање 
 

Фебруар, ЧОС Ученици од петог 

до осмог разреда, 

стручни сарадници, 

одељењске 

старешине 

Евиденција о 

раду на часу 

одељењског 

старешине 

Физички и емоционални 

развој у пубертету 
-предавање 
-разговор 

Октобар, ЧОС 
 

Ученици шестог р, 

одељењски 

старешина, стручни 

сарадници 

Евиденција о 

раду на часу ОС, 

психолога 



ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МЛАДОСТ“ У КЊАЖЕВЦУ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022.  годину 

 96 

Ризично понашање у дечјем 

узрасту; 
Адолесценција и 

малолетничка 

делинквенција 

-предавање 
-разговор 

Мај, ЧОС Наставник 

биологије, 

одељењске 

старешине, стручни 

сарадници 

Евиденција о 

раду на часу 

биологије, 

психолога 

Породица, значај и односи у 

породици- 15.05. 

Meђународни дан 

породице     

-излагање Мај, ЧОС 
 

Ученици од петог 

до осмог разреда, 

педагог, одељењске 

старешине 

Евиденција о 

раду на часу 

одељењског 

старешине 
Рано ступање у брак; брак у 

сродству- последице , 

контрацепција и полно 

преносиве болести 

-предавање 
-разговор 

Мај, час 

биологије 
Наставник 

биологије,    

стручни сарадници 

/ лекар, патронажна 

служба 

Евиденција о 

раду на часу 

биологије, 

психолога 

Пушење, алкохол и дрога – 

последице по здравље 
 
31. јануар - Светски дан 

борбе против пушења 

-излагање 
-израда  

васпитних 

порука 

новембар, 

јануар, мај, час 

биологије, 

ЧОС 

Наставник 

биологије, одељ. 

старешине, стручни 

сарадници, лекар, 

патронажна служба 

Евиденција о 

раду на часу 

биологије, часу 

одељењског 

старешине 

1. децембар - Светски дан 

борбе против Сиде 
-радионица 
 

Децембар, 

ЧОС 
стручни сарадници, 

одељ.старешина, 

наст. биологије, 

патронажна служба 

Евиденција о 

раду на часу 

одељењског 

старешине 

 

 

 

9.3. ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА У ШКОЛИ 

 
 Школа, у сарадњи са надлежним установама (Центри за социјални рад који упућују 

ученике у Завод за васпитање и ЦСР Књажевац, МУП РС – Полицијска управа у Зајечару, 

Национална служба за запошљавање), брине о социјалној заштити, посебно ученика из 

осетљивих друштвених група, на основу програма заштите. 

     Програм социјалне заштите ученика односи се на побољшање положаја ученика из 

осетљивих друштвених група, интензивнијој сарадњи са ЦСР у градовима одакле су упућени 

ученици на смештај у Завод за васпитање, односно на активно учешће школе и подршци деци 

из осетљивих група и на развијање код ученика вредности пријатељства, солидарности, 

узајамног уважавања и поштовања разичитости. 

      Циљ је да ученицима омогући да што лакше преброде постојеће проблеме, да се 

навикну на живот и рад у школи, да поштују правила понашања школе, да се адаптирају на 

колектив и друштво из непосредног окружења, да уважавају друге учеснике у васпитно-

образовном процесу и да се, на тај начин, омогући њихово равноправно укључивање у 

образовно-васпитни процес. 

     Остали циљеви социјалне заштите односе се на достизање материјалне сигурности и 

независности породице у задовољавању животних потреба; обезбеђивање доступности услуга и 

остваривање права у социјалној заштити; подстицање на социјалну укљученост; очување и 

унапређење породичних односа; предупређење злостављања, занемаривања. 

      Ученицима који су у тешкој материјалној ситуацији, школа ће обезбедити бесплатне 

ужине – уз помоћ Општине Књажевац, као и неопходан ђачки прибор и уџбенике, као и, 

уколико школа организује, бесплатну екскурзију, посету позоришту, биоскопу... Уколико је 

потребно школа организује прикупљање различитих врста симболичне помоћи за ове сврхе 

кроз различите добротворне акције.    
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 Програм социјалне заштите ученика у школи по подручјима рада, са садржајима, 

начином, временом и местом реализације, носиоцима и начином праћења дат је у табели: 

 

Подручје 
рада 

Садржај 
рада/активност 

Начин 
остваривања 

садржаја 

Носиоци 
активности 

Време и место 
реализације 

Начин 
праћења 

реализације 

Побољшање 

положаја 

ученика у 

школи из 

осетљивих 

друштвених 

група 

Праћење 
породичних и 
социјалних прилика 
ученика 

-праћење 
-разговор 
-процена 

Одељењске 
старешине, 
стручни 
сарадници, 
директор 

Током 
школске 
године, школа 

-евиденција о 
раду одељ.стар, 
психолога 
-списак ученика 

Процена ситуације: 
потреба за 
бесплатном ужином, 
уџбеницима и 
наставним 
средствима 

-увид у 
материјално 
стање  
-процена 

Одељењске 
старешине 

Септембар, 
школа 

-евиденција о 
реализованим 
активностима 
-списак ученика 

Организовање 
хуманитарних 
акција за помоћ 
деци: 
израда поклона 

-спортска 
такмичења 
-

хуманитарне 
представе 

Одељењске 
старешине, 
Ученички 
парламент 

Током ШГ, 
поводом: Нове 
године, дана 
Светог Саве, 
Ускрса 

-записници  са 
састанака  УП 
-евиденција о 
прикупљеној 
помоћи 

Активно 

учешће и 

подршка деци 

из осетљивих 

група 

Развијање сарадње са 
другим институција-
ма: са Центрима за 
социјални рад; 
Здравственим 
центром Књажевац;   
Општинском 
управом - надлежна 
Интерресорна 
комисија:  
редовни контакти, 
размене 
информација,  
консултације и 
састанци у циљу 
обезбеђивања 
најбоље подршке 
ученицима из 
угрожених група: 
васпитно запуштена 
деца и деца ромске 
националности 

-састанци 
-разговори 

Одељењске 
старешине, 
стручни 
сарадници, 
директор 

Током 
школске 
године/ по 
посебном 
договору, 
ЦСР, 
Здравствени 
центар, 
Општинска 
управа 
Књажевац и 
других 
опшптина 

-евиденција о 
сарадњи 
одељењског 
старешине, 
психолога 

Подршка кроз 

израду ИОП и 

ИП 

- Припрема и предаја 
захтева за процену 
потребе за пружање 
додатне подршке 
-Учешће школе у 
раду Комисије на 
процени потребе за 
додатном подршком 
- Спровођење у 
живот мера које је 
Комисија 
прописала  

-израда 
захтева 
-

попуњавање 
образаца 

Чланови Тима 
за ИОП, 
родитељи 
ученика за 
којима је 
потребна 
додатна 
подршка 

Током ШГ: 
састанци Тима 
за ИОП, 
часови 
редовне 
наставе 

-записници са 
састанка тима 
за ИОП 
-документација 
потребна за 
процену 
подршке 
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Развијање код 

ученика 

вредности 

пријатељства, 

солидарности; 

популарисање 

узајамног 

уважавања и 

поштовања 

разичитости  

Организовање 
предавања и 
радионице и других 
активности за 
ученике: 
-Дан толеранције 
-Дечија недеља 
-Дани посвећени 
активностима против 
насиља 
-Радионице на 
часовима грађанског 
васпитања и ЧОС-а 
-Спортска 
такмичења и фер-
плеј турнири 
-Изложбе ликовних 
и литерарних 
радова 
-Акције Ученичког 
парламента 
-Активан рад тима за 
инклузију 
-Активан рад тима 
за заштиту деце од 
насиља 

-радионице 
-излагања 
-дискусија 
-спортска 

такмичења 
-израда 

ликовних и 
литерарних 
радова 
-спровођење 

акција 

Одељењске 
старешине, 
наставник 
грађанског 
васпитања, 
наставник 
физичког 
васпитања,  
стручни 
сарадници, 
Тим ИОП-а, 
Тим за 
заштиту 
ученика од 
насиља 

Током године 
према плану:  
ЧОС, 
грађанског 
васпитања, 
Ученичког 
парламента, 
Тима за ИОП,  
Тима за 
заштиту 
ученика од 
насиља  

-припреме за 
предавања, 
радионице 
-израда 
васпитних 
порука 
-припреме за 
реализацију 
часова 
-план одржавања 
спортских 
такмичења 
-ученички 
продукти 
-записници 
тимова за ИОП, 
заштите 
ученика од 
насиља, Учени-
чког 
парламента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МЛАДОСТ“ У КЊАЖЕВЦУ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022.  годину 

 99 

9.4. ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА У ШКОЛИ 

 
 Програм унапређења образовно-васпитног рада у школи је, због карактеристика самих 

ученика, један од приоритетних програма који се реализују у школи током целе школске године 

и кроз различите активности са ученицима. Програм је, са садржајима рада, временом и 

носиоцима реализације планираних садржаја и утврђеним начинима праћења његовог 

остваривања, дат табеларно: 

 
Ред. 
бр. 

Садржај – тема 
Време 

реализације 
Носиоци 

активности 
Начин праћења 

реализације 
1. Адекватна примена 

прописаних наставних планова 

и програма 

Током школске 

године 
Наставници, 

ученици, стручни 

сарадници 

Увид у глобалне и 

оперативне планове, 

посете часовима 
2. Примена савремених метода и 

облика рада у настави 
Током школске 

године 
 Наставници, 

ученици, стручни 

сарадници 

Увид у глобалне и 

оперативне планове, 

посете часовима 
3.  Што уредније и веће 

коришћење савремених 

наставних средстава у свим 

фазама наставног процеса 

Током школске 

године 
 Наставници, 

ученици, стручни 

сарадници 

Увид у глобалне и 

оперативне планове, 

посете часовима, 

разговор са 

ученицима 
4. Веће уважавање 

индивидуализације у настави и 

у оцењивању ученика 

Током школске 

године 
 Наставници, 

одељењске 

старешине 

Посете часовима, 

разговор са 

ученицима 
5. Даље осавремењивање 

оцењивања, такмичења 

ученика у учењу и подизање 

креативности и ученика и 

наставника у томе 

Током школске 

године 
 Ученици, стручни 

сарадници, 

наставници, 

одељењске 

старешине 

Посете часовима, 

разговор са 

ученицима 

6. Даље повећање захтева за 

усавршавањем наставника у 

програмирању наставног рада, 

у припремању за наставни рад 

 

На седницама 

наставничких већа 
 Директор, 

стручни 

сарадници 

Увид у глобалне и 

оперативне планове, 

посете часовима, 

разговор са 

наставницима 

7. Оспособљавање ученика  
за учење 
 

На часовима 

одељењског 

старешине 

 Стручни 

сарадници, 

одељењске 

старешине 

Посете часовима 

одељењског 

старешине, разговор 

са ученицима 
8. Хуманизација односа међу  

ученицима и половима 
 

На часовима 

одељењског 

старешине 

Стручни 

сарадници, 

одељењске 

старешине 

Посете часовима 

одељењског 

старешине, разговор 

са ученицима 
9. Рад на професионалној 

оријентацији ученика 
На часовима 

редовне наставе и 

одељењског 

старешине 

 Ученици, 

психолог, 

одељењске 

старешине 

Посете часовима 

одељењског 

старешине, разговор 

са ученицима 
10. Примена Програма заштите 

деце/ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања 
 

Током школске 

године 
 Тим за заштиту 

ученика од насиља 
Евиденције о раду 

тима 
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9.5. ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

Контрола и заштита здравља, као и облик превенције обезбедиће се у континуираној 

сарадњи са Домом здравља Књажевац. Посебна пажња се посвећује очувању здравља и 

избегавању неповољног утицаја на здравље услед пушења, наркоманије, прераног ступања у 

полне односе, нередовног одржавања хигијене и сл. 

План здравствено-васпитног рада за школску 2021/2022. год. реализује се у договору и 

сарадњи са Поливалентном патронажном службом Здравственог центра Књажевац. По потреби, 

биће укључени и лекари одређене специјалности како би се материја што боље приближила 

ученицима. Преглед тема, од којих ће неке бити обрађиване по договору са  службом 

Здравственог центра и у зависности од тренутних потреба школе, дат је у следећој табели и 

није обавезујућ, односно не морају се све теме планиране за одређене месеце и реализовати: 

Тема Реализатор Време 

- Полно преносиве болести 

- Борба против злоупотребе дрога 

- Светски дан срца (24. септембар) 

ППС-ЗЦ Књажевац, 

одељењске старешине 
Септембар 

- Превенција хепатитиса (1. октобар) 

- Вршњачко злостављање 

- Исхрана и њен значај за психофизички развој 

ППС-ЗЦ Књажевац, 

стручни сарадник - психолог 
Октобар 

- Месец борбе против болести зависности 

- Превенција шећерне болести (14. новембар) 

- Превенција и рано откривање злостављања, 

занемаривања и злоупотребе деце 

ППС-ЗЦ Књажевац, 

наставник биологије,  

одељењске старешине 

Новембар 

- Светски дан борбе против сиде (1. децембар) 

- Штетност дувана и дуванског дима 

- Штетност алкохола и превенција алкохолизма 

ППС-ЗЦ Књажевац,   

наставник биологије 
Децембар 

- Унапређење здравља уста и зуба 

- Хигијена и њен значај за здравље људи 

- Национални дан борбе против пушења (31. јануар) 

ППС-ЗЦ Књажевац,   

наставник биологије 
Јануар 

- Пубертет и сексуалност 

- Мотивација за здравље 

- Исхрана и физичка активност деце школског 

узраста 

ППС-ЗЦ Књажевац, 

стручни сарадник - психолог 
Фебруар 

- Светски дан борбе против туберкулозе (24. март) 

- Хигијена косе и коже главе 

- Превенција вашљивости у колективу 

ППС-ЗЦ Књажевац, 

одељењске старешине 
Март 

- Светски дан здравља (7. април) 

- Превенција хроничних болести исхраном 

- Енергетски напици и нус појаве 

ППС-ЗЦ Књажевац, 

наставник биологије 
Април 

- Светски дан борбе против пушења (31. мај) 

- Пубертет и хигијена у најранијем периоду 

- Превенција и откривање заразних болести 

ППС-ЗЦ Књажевац, 

наставник биологије,  

одељењске старешине 

Мај 

- Светски дан заштите животне средине (5. јун) 

- Пирамида исхране 

- Лична хигијена 

ППС-ЗЦ Књажевац, 

наставник биологије,  

одељењске старешине 

Јун 

 
 



ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МЛАДОСТ“ У КЊАЖЕВЦУ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022.  годину 

 101 

 

9.6. ПРОГРАМ ЗА ЕСТЕТСКО, ЕКОЛОШКО И ХИГИЈЕНСКО УРЕЂЕЊЕ ШКОЛЕ 

 
 Програм естетског, еколошког и хигијенског васпитања и уређења школе је 

интердисциплинарног карактера. Реализоваће се са ученицима школе уз помоћ : 

- наставника (у оквиру њиховог васпитно образовног рада) 

- одељењских старешина 

- наставника биологије 

- наставника физичког васпитања, техничког образовања и ликовне културе (у оквиру 

њихове редовне наставе)  

- саме школе као целине (која ће акције водити, афирмисати и обезбеђивати материјална 

средства за њихово спровођење) 

        У оквиру реализације програма одељењских заједница и друштвено-корисног рада ученици ће 

један део програма реализовати као ваннаставне активности, а највећи део програма биће 

реализован кроз редовну наставу у оквиру предметних дисциплина. 

 

 Садржаји који ће испунити предвиђене активности односе се на: 

- естетско уређење учионице и простора испред и око школе (школске фасаде, постављање 

скулптура и других декоративних елемената) 

- подизање, нега и одржавање зелених површина – стабала, цвећа, шибља и травњака 

- уређивање и одржавање улаза и ходника и других просторија у школи 

- уређење и одржавање унутрашњости школе као естетске целине 

- уређење простора за излагање ученичких ликовних и других радова 

- уређење и одржавање заједничких просторија уметничким и другим вредним делима, 

репродукцијама, графикама, делима примењене уметности, аранжманима од цвећа и др. 

 

        Опште је познат значај заштите и унапређења животне средине. Заштита школског 

простора доприноси васпитно-наставној функцији јер ће кроз ботаничко упознавање врста 

дрвећа, жбуња и цвећа и њихових корисних функција развијати код деце љубав према биљкама 

и природи уопште. Естетско уређено двориште и атрактивно обликовано зеленило допуњују 

васпитни ефекат буђењем и развијањем племенитих осећања код младих да воле, цене и 

уживају у окружењу лепо обликованог природног амбијента.  

       Циљ је да се код ученика развија свест о угрожености животне средине, декорисање 

унутрашњег простора школске зграде и сећање на значајне дане и годишњице. Садржаји овог 

програма биће угарђени у теме програма редовне наставе, додатног рада, слободних 

активности, друштвено – корисног рада, одељењских заједница ученика.  

        Код млађег узраста ови садржаји ће се остварити објашњавањем везе човека и животне 

средине кроз разговор о животу и раду у дому, школи, месту и сл. У предметној настави кроз 

конкретне наставне јединице реализоваће се садржаји из програма заштите и унапређивања 

животне средине. На овим пословима ангажоваће се наставници, чланови секција са посебним 

за дужењима и стручњаци изван школe. 
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Програм рада на естетском, еколошком и хигијенском раду у школи дат је табеларно: 

 

Месец/Теме Време реализације Место реализације 

Начин 

остваривања 

садржаја 

Носиоци активности 

Септембар – 

Јесен је,  

почиње нова 

школска година 

 

16.09. – Светски дан 

озона  

20.09. – Светски дан 

чишћења околине  

23.09. – Светски дан 

уређивања околине  

Час биологије, 

географије,        

секције 

-акција чишћења 

околине 

 

ученици са 

одељењским 

старешинама 

Октобар  21.10. - Светски дан 

за нашу планету 

Земљу 

Час биологије, 

географије,        

секције 

 

-чишћење 

дворишта 

чланови секције са 

наставником  

биологије и 

географије 

Новембар – 

Болести  

зависности  

17.11. – Дан без 

дуванског дима  

 

Час биологије,       

ЧОС 

-радионица-  

- презентација на 

тему 

наставник биологије  

Децембар  01.12. – Светски дан 

борбе против AIDS-a  

31.12. – Дочек Нове 

године 

Час биологије,       

ЧОС 

радионица-  

- презентација на 

тему 

патронажна служба, 

наставник биологије, 

психолог  

одељењске старешине 

Фебруар 02.02. – Светски дан 

водених станишта  

Час биологије значај водених 

станишта 

наставник биологије  

Март    

22.03. – Светски дан 

воде 

Час биологије - Природни 

ресурси, одрживо 

коришћење- 

наставник биологије 

Април – Наша 

планета Земља 

22.04. – Дан Земље Час биологије, 

географије 

 -право на здраву 

животну средину 

наставник биологије, 

географије 

Мај  10.05. – Дан птица и 

дрвећа  

31.05. – Светски дан 

без цигарета 

Просторије школе -предавање  

 

патронажна служба 

одељењске старешине  

Јун – Крај 

школске године 

05.06. – Светски дан 

заштите животне 

средине  

21.06. – Светски дан 

Сунца 

Час биологије, 

географије,        

секције 

квиз из екологије- 

8.разред-

предавање 

одељењске старешине 

остали наставници  
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9.7.  ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈА УЧЕНИКА 

 

 Професионална оријентација ученика је организован систем пружања континуиране 

помоћи ученику у слободном и самосталном избору занимања. Циљ професионалне 

оријентације јесте развијање спремности ученика да стиче искуство и знања о себи у свету 

рада, да доноси реалне одлуке у погледу свог даљег образовања и опредељивања, свестан шта 

она значе за каснији успех у животу.  Општи задаци професионалне оријентације: 

 Упознавање, праћење и подстицање развоја и подстицање професионалног развоја, 

 Упознавање ученика са светом рада и занимања и системом средњег образовања, 

 Формирање правилних ставова према раду, 

 Доношење реалних одлука у вези са избором занимања и правцима стручног оспособљавања, 

 Успостављање сарадње са установама и институцијама које могу допринети успешнијем 

професионалном развоју ученика. 

План рада професионалне оријентације оставрује се кроз: 

 Редовну наставу, 

 Ваннаставне активности, 

 Рад одељенских заједница. 

Носиоци активности професионалне оријентације су директор, педагог, разредне 

старешине и предметни наставници. 

Циљеви и задаци професионалне оријентације остварују се у сарадњи са локалном 

заједницом, Нациналном службом за запошљавање. 

 1 – 6. разред: 

I  Стицање основних знања и појмова о раду и занимањима: 

- У току редовне, допунске наставе и слободних активности информисати ученике о 

занимањима која су повезана са садржајима појединих предмета /током године / учитељ/ 

нааставници Увид у планове и припреме за час 

- Упознавање ученика са занимањима у школи (учитељ, наставник, директор, психолог, 

секретар, помоћни радник . . .) /током године// Увид у планове и припреме за час 

- Упознавање ученика за занимања у услужним делатностима (продавац, електричар, 

обућар, пекар, фризер...) /током године/ учитељ/ Увид у планове и припреме за час 

II Формирање општих радних навика: 

- Упознавање ученика са обавезама у школи, формирање особина личности као што су: 

истрајност, уредност, тачност, радозналост... /то-ком године/ учитељ/ Увид у планове и 

припреме наставника, посете часовима, разговор са ученицима 

- Упознавање ученика са обавезама у школи /током године/ учитељ, наставникУвид у 

планове и припреме наставника, посете часовима, разговор са ученицима 

7 – 8. разред: 

I   Реализација конкретних садржаја везаних за упознавање различитих занимања и 

професионално усмеравање ученика: 

- Припремаће се изложбе ликовних радова о будућем занимању и о занимању људи /током 

године/ наставници ликовне културе/ евиденције о раду на часовима 

- На часовима одељењског старешине ученици ће се упознавати са условима уписа за 

одређене струке и истицаће се значај усклађености способности и интересовања и потреба 

друштва /током године/ одељењски старешина/ евиденције о раду на часовима 

- Индивудуални информативни и саветодавни рад са ученицима из области професионалне 

оријентације /током године/ психолог/ евиденције о разговорима са ученицима 

- Са ученицима 8. разреда оганизоваће се и разговор на тему „Услови уписа у средње школе 

– стручни сарадник“ /април/ сарадник психолог /евиденција о обављеним активностима 
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- Са ученицима осмог разреда ће се обавити тестовно истраживање професионалних 

интересовања и информисаности о могућностима уписа у средње школе  – „Куда после 

основне школе?“ /мај/ психолог/евиденције о обављеним активностима 

- Обилазак средњих школа у граду (Техничке школе и Књажевачке гимназије) од стране 

ученика осмог разреда, са циљем упознавања са условима школовања, профилима кадрова 

који се образују у појединим школама и потребним условима за упис и праћење наставе 

/мај/ одељењски старешина, психолог/ евиденције о обављеним активностима 

 

 

ПРОГРАМ – ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА – АКТИВНОСТИ ЗА 7. РАЗРЕД 

Р. 
БР. 

АКТИВНОСТИ ПРЕДМЕТ / ЧАС ВРЕМЕ РЕАЛИЗАТОРИ 

1.  
 

Прикупљање и сређивање података о  
ученицима и договарање о начину рада 

ЧОС Септембар 2021. 
одељењске старешине, 
психолог 

2.  
Самоспознаја – аутопортрет Ликовна култура Новембар 2021. 

наставник ликовне 
културе 

3.  У очима других ЧОС Децембар 2021. одељењске старешине 

4.  Технике учења ЧОС Јануар 2022. психолог 

5.  
Ја за десет година Српски језик Фебруар 2012. 

наставник српског 
језика 

6.  
Повезивање области рада са занимањима 

Информатика и 
рачунарство 

Март 2012. 
наставник 
информатике  

7.  
 

Осврт на информисање о делатностима ЧОС Мај, 2012. одељењске старешине 

8.  
 

Евалуација програма Професионалне 
оријентације за 7. разред 

ЧОС Јун, 2012. одељењске старешине 

 

 

ПРОГРАМ – ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА – АКТИВНОСТИ ЗА 8. РАЗРЕД 

Р. 
БР. 

АКТИВНОСТИ ПРЕДМЕТ / ЧАС ВРЕМЕ РЕАЛИЗАТОРИ 

1. 
 

У свету интересовања ЧОС Септембар 2021. 
oдељењске старешине, 
психолог 

2. 
Какав сам на први поглед Српски језик Новембар 2021. 

наставник српског 
језика 

3. 
Моја очекивања Ликовна култура Децембар 2021. 

наставник ликовне 
културе 

4. Слика савременог света рада и кључне 
компетенције за занимање 

ЧОС Јануар 2022. 
одељењске старешине, 
психолог 

5. 
Образовни профили у средњим школама ЧОС Фебруар 2022. 

одељењске старешине, 
психолог 

6. 
Мрежа средњих школа 

Информатика и 
рачунарство 

Март 2022. 
наставник 
информатике и 
рачунарства 

7. 
 

Захтеви занимања – способности и 
контраиндикације 

ЧОС Мај, 2022. 
одељењске старешине, 
психолог 

8. 
 

Критеријум за избор школе ЧОС Јун, 2022. одељењске старешине 

9. Моја одлука о школи и занимању - 
саветодавни рад 

ЧОС Мај 2022. 
одељењске старешине, 
психолог 
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9.8. ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

          Програм културних активности школе обухвата активности које доприносе проширењу 

утицаја школе на васпитање ученика и културни развој школског окружења, као и заједничке 

културне активности са установама и организацијама ради обогаћивања културног живота 

ученика.  

         Кроз културне активности подстиче се боља информисаност ученика, развија спремност 

за прихватање различитости, упознаје се са различитим културама, негује се слобода говора 

ученика, поспешује се лични развој ученика, развија самопуздање и лична одговорност. 

      Реализујући разнолике активности у оквиру културне и јавне делатности, школа испуњава  и 

културне услове за развој ученика и њихову афирмацију у том смислу. 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. 

       Културне активности школе омогућaвају: 

- ученицима културни и стваралачки развој личности, схватање важности чувања културних 

вредности и значаја културних догађаја 

- развијање мотивације за стицањем нових сазнања, вештина и развијање специфичних 

способности и интересовања 

- развијање додатних компетенција и способности да квалитетно проводе своје слободно време 

- схватање своје улоге као равноправног члана у широј друшвеној заједници 

       Школа обележава значне празнике, најзначајније догађаје како из националне тако и из 

светске историје стручним излагањем појединих наставника, реализовањем радионица,  

израдом паноа за поједине теме. Циљ обележавања значајних датума доприноси развоју свести 

о значају догађаја, појава назначених одређеним датумом, чува од заборава важност појединих 

датума. 

       Укључивање ученика у такмичења и смотре може бити значајна подршка у раду на 

постизању следећих циљeва: 

- стварању позитивног става ученика према школи и знању које стичу у њој 

- доприносе социјализацији и бољем постигнућу ученика 

- доприноси продуктивном коришћењу слободног времена и схватању код ученика да су 

активности у оквиру слободног времена саставни део образовања 

       Циљ посете културним центрима је развијање потребе за културним садржајима. 

Упознавање свог културног окружења и развијање способности за одговоран живот у њему. 

Подстицање радозналости и упућивање на самообразовање, оспособљавање ученика да 

упознају, доживе и тумаче позоришна, филмска и друга уметничка остарења и развијање 

љубави према истим, оспособљавање ученика да комуницирају у свакодневним ситуацијама, 

оспособљавање за изражајно препричавање, као и давање критичког мишљења о гледаним 

представама и филмовима. 

      Задаци посете културним центрима су : 

- Стварање културних навика одлазака у позориште и биоскоп 

- Увођење ученика у познавање седме уметности 

- Формирање критичког става, мишљења о представи 

- Коришћење медије масовне комуникације 

- Развијање основних појмова о културном окружењу 

- Развијање интересовања и способности за активно упознавање културних манифестација 

- Развијање одговорног односа према себи, другима, окружењу и културном наслеђу. 
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9.8.1. Програм прославе Дана школе 

 

Приредба 

 

Садржај/активност 

Начин 

остваривања 

садржаја 

Носиоци 

активности 

Време и место  

реализације 

Начин праћења 

реализације 

Одређивање теме предлагање 

договор 

 

наставник ликовне 

и музичке културе, 

српског језика, 

одељ. старешине, 

учитељи, психолог 

Фебруар,март 

часови редовне 

наставе/ секције 

 

план приредбе, 

 

Избор драмских текстова 

и рецитација 

предлагање 

договор 

консултације 

наставник српског 

језика, 

одељ. старешине 

разредне наставе 

Јануар, мај 

часови редовне 

наставе/ секције 

план приредбе 

Избор музичких 

композиција 

предлагање 

договор 

консултације 

наставник музичке 

културе 

Фебруар 

часови редовне 

наставе/ секције 

план приредбе 

Подела задужења 

ученицима 

информисање чланови тима фебруар-март 

школа 

изабрани текстови 

Израда костима и 

сценографије 

цртање 

сликање 

шивење 

наставник ликовне 

културе, наставник 

српског језика 

Април 

часови редовне 

наставе/ секције 

костим, 

сценографија, 

фотографије 

Увежбавање-пробе вежбање драмског 

дела, рецитације, 

музичких 

композиција 

чланови тима, 

ученици 

март-април 

часови секција 

пробе 

Премијера-извођење 

приредбе 

извођење чланови тима, 

ученици 

Мај 

школа 
обавештавање 

медија 

фотографије 

прославе  

 

Изложба радова 

 

Садржај/активност 

Начин 

остваривања 

садржаја 

Носиоци 

активности 

Време и место 

реализације 

Начин праћења 

реализације 

Организовање ликовног 

конкурса 

одлучивање, 

објављивање 

наставник ликовне 

културе 

март-април план изложбе 

Избор најуспешнијих 

радова 

селекција наставник ликовне 

културе, одељењске 

старешине разредне 

наставе 

Април 

часови секција 

 

списак ученика, 

школски лист 

Изложба  радова у холу 

школе 

постављање 

излагање 

 

наставник ликовне 

културе, одељењске 

старешине разредне 

наставе, психолог 

Мај 

часови секција 

 

фотографије 

Додељивање награда уручивање 

награђивање 

директор  Мај фотографије 
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Школски билтен 

 

Садржај/активност 
Начин остваривања 

садржаја 

Носиоци 

активности 

Време  и место 

реализације 

Начин праћења 

реализације 

Одређивање теме 

Концепција листа 

Организовање литерарног 

и ликовног конкурса 

Сакупљање чланака 

Израда илустрација 

Писање литерарних радова 

Графичко обликовање 

Лектура 

Штампање часописа 

Представљање часописа 

 

-конципирање 

-договор 

-прикупљање 

-селекција 

-фотошоп 

- корекција 

-штампање 

-презентација 

-излагање 

наставник ликовне 

културе, 

наставник српског 

језика, одељењске 

старешине 

разредне наставе, 

чланови литерарне 

и ликовне секције, 

психолог, остали 

предметни 

наставници 

 

Током школске 

године на 

часовима 

секција 

 

 

 

Мај 

 

план израде 

школског листа 

-илустрације, 

текстови 

 

-школски лист 

-евиденција о 

реализованој 

активности 

- фотографије 

 

9.8.2. Програм прославе Нове године 

 

Садржај/активност 

Начин 

остваривања 

садржаја 

Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

Начин праћења 

реализације 

Избор драмских текстова и 
рецитација 

предлагање 
договор 
консултације 

наставник српског 
језика, 
одељењске 
старешине разредне 
наставе 

новембар,  
часови секције 

план приредбе 

Избор музичких 
композиција 

предлагање 
договор 

наставник музичке 
културе 

новембар,  
часови секције 

план приредбе 

Подела задужења 
ученицима 

информисање чланови тима новембар изабрани текстови 

Израда костима и 
сценографије 

цртање 
сликање 

наставник ликовне к. 
и српског језика 

децембар,  
часови секција 

костим, 
сценографија,  

Увежбавање - пробе вежбање драмског 
дела, рецитације, 
музичких 
композиција 

чланови тима, 
ученици 

новембар-
децембар, 
часови секција 

пробе 

Новогодишња и божићна 
изложба 

излагање ликовних 
радова ученика 
поводом Бадњег 
дана и Божића 

наставник ликовне 
културе, одељењске 
старешине разредне 
наставе 

децембар, хол 
школе 

радови ученика, 
фотографије 

Премијера - извођење 
приредбе 

извођење чланови тима, 
ученици 

децембар Фотографије 
-припрема 
програма поводом 
прославе -
обавештавање 
медија о датом 
догађају -
организовање 
прославе -
обавештавање 
званица поводом 
прославе 
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9.8.3. Програм обележавања Ускрса 

 

Садржај/активност 

Начин 

остваривања 

садржаја 

Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

Начин праћења 

реализације 

Ускршња изложба -излагање ликовних 
радова ученика, 
украшених јаја и 
израђених предмета 
ученика 

наставник ликовне 
културе,  
одељењске 
старешине  

април,  
хол школе 

радови ученика, 
фотографије 

 

9.8.4. Програм обележавања Светог Саве 

 

Садржај/активност 
Начин 

остваривања 

Носиоци 

активности 

Време и место 

реализације 

Начин праћења 

реализације 

Избор драмских текстова 

и рецитација 

предлагање 

договор 

консултације 

наставник српског 

језика, 

одељењске 

старешине разредне 

наставе 

новембар, 

часови секције 

план приредбе 

Избор музичких 

композиција 

предлагање 

договор 

консултације 

наставник музичке 

културе 

децембар,  

часови секције 

план приредбе 

Подела задужења 

ученицима 

информисање чланови тима децембар, 

часови секције 

изабрани текстови 

Израда костима и 

сценографије 

цртање 

сликање 

шивење 

наставник ликовне 

културе, наставник 

музичке културе, 

наставник српског 

језика 

јануар, 

часови секција 

костим, 

сценографија, 

фотографије 

Увежбавање-пробе вежбање драмског 

дела, рецитације, 

музичких 

композиција 

чланови тима, 

ученици 

децембар-

јануар, 

часови секције 

пробе 

Светосавска изложба излагање ликовних 

радова ученика 

наставник ликовне 

културе, одељењске 

старешине разредне 

наставе 

јануар, хол 

школе 

 

радови ученика, 

фотографије 

Премијера-извођење 

приредбе,  

резање славског колача 

извођење чланови тима, 

ученици, гости 

 

јануар 

фотографије 

-припрема 

програма поводом 

прославе -

обавештавање 

медија о датом 

догађају -

организовање 

прославе -

обавештавање 

званица поводом 

прославе 
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9.8.5. Програм такмичења и смотри 

 

Садржај/активност Начин 
остваривања 
садржаја 

Носиоци активности  Време и место 
реализације 

Начин праћења 
реализације 

Крос РТС-а Такмичење наставник физичког 
васпитања 

октобар,  
двориште школе 

Увид у евиденције 
о реализованом 
такмичењу 

Конкурси ликовних 
и литерарних радова    
поводом Дана школе 

-израда радова 
 

наставник српског језика, 
ликовне културе, психолог 

током школске 
године 

Увид у евиденције 
о реализованим 
такмичењима 

Конкурси из разних 
области 
стваралаштва за 
ученике основних 
школа 

-израда радова 
-конкурисање 

предметни наставници, 
одељењске старешине 
разредне наставе 

током школске 
године 

Увид у евиденције 
о реализованим 
такмичењима 

Квиз за ученике од 
5. до 8. разреда 
„Путовање кроз 
знање“ поводом 
Дана школе 

Такмичење предметни наставници, 
психолог 

мај, 
информатички 
кабинет 

Увид у евиденцију 
о реализованом 
квизу 

 

 

9.8.6. Програм обележавања државних и међународних празника 

 

Значајни датуми 
Начин 
остваривања 
садржаја 

Носиоци 
активности 

Начин  
реализације 

Начин праћења 
реализације 

15. септембар –  
Пробој Солунског фронта у 
Првом светском рату 1918. 

излагање наставник историје први час на дан 
јубилеја,  
час историје 

Евиденција о 
активностима 

14. октобар –  
Годишњица стрељања и 
страдања цивила у Драгинцу 
код Лознице 1941. 

излагање наставник историје први час на дан 
јубилеја,  
час историје 

Евиденција о 
активностима 

20. октобар –  
Ослобођење Београда  у 
Другом светском рату 1944. 

излагање наставник историје први час на дан 
јубилеја,  
час историје 

Евиденција о 
активностима 

21. октобар –  
Дан сећања на српске жртве 
Другог светског рата 1941. 

излагање наставник историје први час на дан 
јубилеја,  
час историје 

Евиденција о 
активностима 

23-24. октобар –  
Кумановска битка у Првом 
балканском рату 1912. 

излагање наставник историје први час на дан 
јубилеја,  
час историје 

Евиденција о 
активностима 

11. новембар -   Дан 
примирја у Првом светском 
рату 1918. 

излагање наставник историје први час уочи 
празника,  
час историје 

Евиденција о 
активностима 

1. новембар –  
Дан толеранције 

излагање 
радионица 

одељ. старешине, 
психолог 

ЧОС  Евиденција о 
раду на часу 

29. новембар –  
Битка на Кадињачи 1941. 
 

излагање наставник историје први час на дан 
јубилеја,  
час историје 

Евиденција о 
активностима 
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1. децембар- Светски дан 
борбе против СИДЕ 

излагање 
радионица 
израда паноа 

одељ. старешине, 
психолог 

ЧОС Евиденција о 
раду на часу, 
израда васпитних 
порука 

15.  децембар –  
Колубарска битка у Првом 
светском рату 1914. 

излагање наставник историје први час на дан 
јубилеја,  
час историје 

Евиденција о 
активностима 

27. јануар –  
Дан духовности - Свети 
Сава 

приредба наставник српског 
језика, наставник 
историје 

приредба Увид у припре-
ме за прославу 
Светог Саве 

31. јануар- Светски дан 
борбе против пушења 

излагање 
радионица 
израда паноа 

одељењске 
старешине, 
психолог 

ЧОС Евиденција о 
раду на часу, 
израда васпитних 
порука 

15. фебруар -  
Дан државности - Сретење 

излагање наставник историје први час уочи 
празника,  
час историје 

Евиденција о 
активностима 

8. март -  
Дан жена 

- радионица 
-израда 
честитки 

одељ. старешине, 
психолог 

март, ЧОС Евиденција о 
раду на часу, 
израда васпитних 
порука 

17. март –  
Дан сећања на погром на 
Косову и Метохији 2004. 

излагање наставник историје први час на дан 
јубилеја,  
час историје 

Евиденција о 
активностима 

24. март –  
Дан сећања на страдале у 
НАТО бомбардовању 

излагање наставник историје први час на дан 
јубилеја,  
час историје 

Евиденција о 
активностима 

6. април –  
Дан сећања на почетак 
Другог светског рата у 
Србији 1941. 

излагање наставник историје први час на дан 
јубилеја,  
час историје 

Евиденција о 
активностима 

7. април -  
Дан здравља 

излагање 
радионица 
израда паноа 

одељ. старешине, 
наставник биологије, 
психолог 

ЧОС Евиденција о 
раду на часу, 
израда васпитних 
порука 

12. април –  
Пробој Сремског фронта у 
Другом светском рату 1945.  

излагање наставник историје први час на дан 
јубилеја,  
час историје 

Евиденција о 
активностима 

22. април –  
Дан сећања на жртве Другог 
светског рата (холокауст) 

излагање наставник историје први час на дан 
јубилеја,  
час историје 

Евиденција о 
активностима 

23. април –  
Други Српски устанак 1815. 

излагање наставник историје први час на дан 
јубилеја,  
час историје 

Евиденција о 
активностима 

9. мај -  
Дан победе у Другом 
светском рату 1945.  - Дан 
Европе 

излагање наставник историје први час на дан 
јубилеја,  
час историје 

Евиденција о 
активностима 

28. јун  -  
Видовдан – Косовски бој 
1389.  
и Сарајевски атентат 1914. 

подела 
књижица 
излагање 

одељењске 
старешине, 
наставник историје 

на дан јубилеја, 
 

Евиденција о 
активностима 
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9.8.7. Програм посете представама, изложбама, концертима и установама културе 

 

Садржај/активност 

Начин 

остваривања 

садржаја 

Носиоци активности 

Време и 

место 

реализације 

Начин праћења 

реализације 

Одлазак ученика на 

представе, концерте, 

изложбе у организацији 

културних институција на 

општинском нивоу 

посета наставник музичке 

културе, наставник 

ликовне културе, 

наставник српског 

језика, одељењске 

старешине разредне 

наставе, психолог 

мај, јун, 

септембар, 

Општина 

Књажевац  

Увид о 

евиденцији о 

реализованим 

активностима 

-програм 

поменутих 

манифестација 

Посета Завичајном музеју у 

Књажевцу 

-посета 

-разговор 

наставник  историје, 

наставник географије, 

наставник ликовног, 

психолог 

 септембар-

октобар, 

Завичајни 

музеј 

Увид о 

евиденцији о 

реализованим 

активностима 

-списак ученика 

Посета Старој планини, 

„Снежни четвртак“- акција 

бесплатног скијања 

-посета 

-скијање 

наставник географије, 

физичког васпитања 

Децембар - 

април 

Увид о 

евиденцији о 

реализованим 

активностима 

-списак ученика 
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9.9. ПРОГРАМ „ОСНОВИ БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ“ 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Министарство унутрашњих 

послова су дана 26. 06. 2017. год. потписали Протокол о сарадњи на Програму „Основи 

безбедности деце“. Циљ програма је стицање нових и унапређивање постојећих знања, 

вештина и ставова ради подизања безбедносне културе ученика четвртог и шестог разреда. 

Министарство унутрашњих послова развија сарадњу и партнерство са грађанима са 

циљем стварања повољног безбедносног амбијента у локалној заједници, односно развој 

безбедног демократског друштва, што подразумева изградњу јасних ставова и опредељења у 

најранијем добу у погледу насиља, дрога, злоупотребе интернета и других безбедносних ризика 

којима су деца основношколског узраста изложена. 

Програм Основи безбедности деце реализоваће се током школске 2021/22. године у 

укупном трајању од осам месеци, кроз један час одељењског старешине на месечном нивоу за 

све ученике четвртог и шестог разреда. Термин одржавања сваког од предавања на месечном 

нивоу за сваки разред посебно ће се планирати и договарати са овлашћеним предавачем из 

МУП-а, одељењским старешинама и директором школе.  

У оквиру програма обучени полицијски службеници и пензионисани полицијски 

службеници реализоваће предавања намењена едукацији ученика о безбедносним ризицима и 

претњама којима су угрожени, начинима превенције и вештинама остваривања безбедносне 

заштите са циљем развоја њихове безбедносне културе. Сходно наведеном, програм Основи 

безбедности деце реализоваће предавачи који поседују знања и вештине из области које се 

изучавају и који су запослени или су били запослени у Министарству унутрашњих послова. 

 

Методологија спровођења Програма „Основи безбедности деце“ 

 

Програм ће се спроводити током школске године, у одељењима четвртог и шестог 

разреда, на једном часу одељењског стрешине месечно и обухвата осам наставних јединица, 

односно тема које ће се обрађивати непосредним радом или преко презентација, у зависности 

од припреме самог програма од стране МУП-а. Планиране су следеће теме: 

1) Безбедност деце у саобраћају 

2) Полиција у служби грађана 

3) Насиље као негативна друштвена појава 

4) Превенција и заштита деце од злоупотребе опојних дрога и алкохола 

5) Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа 

6) Превенција и заштита деце од трговине људима 

7) Заштита од пожара 

8) Заштита од техничко-технолошких опасности и природних непогода 

За реализацију програма на нивоу школе одговорне су одељењске старешине, свако за 

своје одељење, а за координацију са координатором програма из Министарства унутрашњих 

послова директор школе. 
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9.10. ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ ЗЛОУПОТРЕБЕ ДРОГЕ 

 
Полазне основе Програма превенције злоупотребе дроге чине:   

1. Закон о основама система образовања и васпитања, члан 8 („Сл гласник РС“ бр. 88/17 и 27/18) 

2. Стручно упутство за планирање превенције употребе дрога код ученика, број 601-061/2018- 01/105 

3. Међународни стандарди за превенцију употребе дрога у раду са ученицима, МПНТР, 2018 

 

Садржај/активности 
Време 

реализације 

Носиоци 

реализације 

Начин праћења 

реализације 

Предавање за ученике старијих  разреда: 
„Штетност употребе дрога, алкохола и цигарета“ Фебруар психолог школе 

Дневници образовно-
васпитног рада, 
анкета за ученике 

Упознати ученике са јасним правилима школе у 

вези коришћења дроге у школским просторијама и 

доследно примењивање тих правила и 

интервенција/поступака у случају њиховог кршења 

(поштовање Протокола о поступању у случају 

присуства и коришћења психоактивних супстанци 

у образовно-васпитним установама); 

Септембар 
одељењске 
старешине 

Дневници образовног-
васпитног рада 
 

Разговори на часу ОС на тему 
„Поштовање кућног реда – понашање ученика на 
часу, одморима и ван школе“ 

Септембар, 
током године 

одељењске 
старешине, 
предметни 
наставници 

Дневници образовно- 
васпитног рада 
 

Разговори на тему  
„Обавезе ученика у школи и дому“ Окобар, 

током године 

одељењске 
старешине, 
психолог школе. 
васпитачи Завода 

Дневници образовно- 
васпитног рада 
евиденција о раду 

Организовање радионица по програму ненасилне 

комуникације и конструктивног решавања  

проблема 
 

Октобар, 
Март 

психолог школе, 
одељењске 
старешине 

Дневници образовно- 
васпитног рада, 
евалуациони листови 

Разговори на часу ОС на тему  
„Проблеми у одељењу и решавање истих“ 

Децембар 
одељењске 
старешине 

Дневници образовно- 
васпитног рада 

Разговори на часу ОС на тему  
„Како успоставити бољу комуникацију за 
решавање проблема“ 

Фебруар 
одељењске 
старешине 

Дневници образовно- 
васпитног рада 
 

Борба против болести зависности и заштита од 
заразних болести – предавање Април 

одељењске 
старешине, 
Психолог школе 

Дневници образовно- 
васпитног рада 
евалуациони лисови 

Разговори на часу ОС на тему „брига о 
здравственом стању ученика“ 

Април 
одељењске 
старешине 

Дневници образовно- 
васпитног рада 
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9.11. ПРОГРАМ ПРИМЕНЕ КОНВЕНЦИЈЕ О ПРАВИМА ДЕТЕТА 

 
Циљ доношења и реализације овог програма активности је вишеслојан и веома значајан.  

Упознавање са садржајима и сви успешни покушаји примене конвенције УН о правима детета 

треба да буду искоришћена: 

-за буђење свести о угрожености деце због рата и криза (у свету и у нас), посебно неких 

категорија деце и за васпитање хуманизма 

-за долажење до увида да су потребе деце и младих примарни приоритет развоја нашег друштва, 

за селектирање тих потреба у локалној средини (школи и општини) 

-за мобилисање свих релевантних фактора ове средине (родитеља, васпитача, просветних, 

здравствених, социјалних и других ради остваривања потреба и права деце ) 

-за преокрет или за битно унапређење стања у гледању на децу и ствари које се тичу саме деце 

-за знатно веће укључивање саме деце (ученика школе) у акцију остваривања права деце из 

конвенције УН о правима детета као најбољег начина њиховог учешћа у јавним пословима. 

Примарни задатак у овом програму је елементарно упознавање ученика са садржајем 

Конвенције УН о правима детета. За остваривање задатка биће неопходно ангажовање стручног 

сарадника и свих одељењских старешина да ученицима помогну у проучавању Конвенције уз 

помоћ Буквара дечјих права, а затим да се одмах и паралелно са тим осмишљавају и практично 

остварују акције и активности на примени права деце на Конвенцији, што је и суштински 

задатак. 

      У проучавању садржаја Конвенције у почетку биће довољно да се истакну, протумаче, 

продискутују и проанализирају базична права деце, стање тих права, ситуација у нашој средини 

и то: 

1.  права на преживљавање, право на кров над главом, на адекватну исхрану, на медицинску негу 

и заштиту, право на одговарајући животни стандард; 

2. право на заштиту, заштита од тортуре, од злоупотребе деце, посебна брига о деци – 

избеглицама, право на судску заштиту, право на заштиту у ратним сукобима, право на заштиту 

од експлоатације дечјег рада, од манипулације, од насиља, од дроге и сексуалног 

искоришћавања, права хендикепиране деце и деце са ризиком на посебну заштиту, посебна 

заштита деце без породице, право на социјалну заштиту, посебно деце мањина, право на 

рехабилитацију; 

3.  право на развој, право на игру, право на образовање и културне активности, право на одмор и 

рекреацију, право на информисање, право на породицу, право на матерњи језик и националну 

културу, право на развој личности и пуни развој индивидуалних потенцијала, право на живот у 

слободном друштву у миру и толеранцији; 

4.  права на учешће у животу заједнице, право на слободу мишљења и јавног изражавања свог 

мишљења, право на удруживање и мирно окупљање у циљу борбе за сопствена права, право на 

религијско опредељење, учешће у шивоту заједнице сагласно узрасту; 

5.  лична права, право на лично име, право на развијање националног и културног идентитета, 

право на лично мишљење, право на приватност и индивидуалност. 

     Из проучавања тих права која ће, када је год то могуће настојати да изврше и анализу 

стања тих права деце у нашој средини, треба да проистекну разне иницијативе и конкретне 

практичне акције за остваривање недовољно остварених или уопште неостварених неких од 

ових права. 

     Најбољи начин да се остваре права деце јесте да се сама деца укључе најпре у 

проучавање Конвенције из „Буквара дечјих права“. То ће се остваривати читањем, тумачењем, 

ширим излагањем, дискусијама у „радионицама“, путем трибина, на родитељским састанцима и 

часовима одељењског старешине и коришћење анализа и података – нпр. о угрожености деце у 

саобраћају, о насиљу над децом, о угрожености деце од дроге и распрострањености алкохола и 
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дувана, о условима живота и рада деце, итд. Проучавање „Буквара дечјих права“ треба да буде 

ненаметљиво, привлачно и занимљиво уз израду ликовних илустрација и постера, плаката, 

графита, разгледница, песмица, питалица и других креација које треба да налазе места у зидним 

новинама и другим просторима школе. Неке активности ученика које проистичу из проучавања 

дечјих права треба да досегну висок креативни ниво (ликовни и литерарни радови да се шаљу на 

конкурсе, позоришне представе да изађу пред све ученике и запослене у школи а можда и даље – 

у медије и јавност). 

Из проучавања, а нарочито ширих расправа, кад проистекне такав закључак, треба да 

проистекну идеје о конкретним акцијама и активности ученика школе у тим акцијама. 

Дугорочније гледано, акције овог типа могле би бити следеће: 

-акције солидарности деце са другом децом чија су права на неки начин угрожена                    

(сиромашна деца, деца без родитељског старања) 

-формирање дечјих екипа за решавање проблема дечјих права у локалној средини: питања 

безбедности ученика у саобраћају у близини школе и у граду, питања дечјих игралишта и 

њиховог одржавања, питања уклањања свих, а посебно ружних графита са фасада и др. 

-остваривање контаката са локалним бизнисом – посете друштвеном, приватном и јавном 

сектору у циљу добијања њихове материјалне подршке за неке актуелне акције нпр. упућивање 

сиромашне деце на опоравак и сл. 

-акције саме деце окренуте деци – решавање проблема школовања ромске деце, акције естетског 

уређења школе и њене околине, питање биоскопских представа за децу  итд. 

-акције самоорганизовања деце ради заштите – од насилника у школи и граду, од лопова у 

школским просторијама и сл. 

-акције деце за саму децу – одржавање и обнављање паркова и игралишта, уређење школе и 

школског дворишта, сакупљање играчака и формирање збирки за поправке, поклоне и 

позајмљивање, прикупљање уџбеника и лектире за уступање сиромашној деци. 

 Начин, рокови, носиоци реализације активности из програма : 

Директор школе ће са стручним сарадником до 15. септембра формирати тим наставника 

и оспособити их за водитеље радионица и друге облике рада на проучавању Конвенције УН о 

правима детета, уз помоћ „Водича за учење о дечјим правима“ и „Буквара дечјих права“. Исти 

носиоци задужења и до истог рока ће упознати све одељењске старешине са овим програмом и 

упутити их у најбоље начине рада на овој проблематици. 

Одељењске старешине, током првог полугодишта ће на часовима одељењског старешине 

проучавати овај Програм, водити расправе и скупљати иницијативе за акције. 

Ученички парламент и Савет родитеља школе ће сагледати све идеје и иницијативе, 

обавити расправу и договоре са родитељима - васпитачима и надлежним стручњацима, 

службама и органима власти и покренути одабране акције које ће водити изабране екипе 

ученика и наставника и оне ће трајати током целог другог полугодишта. 

Управа школе, стручни сарадник и одељењске старешине ће од почетка до краја школске 

године пратити и помагати све активности из овог Програма, а посебно практичне акције које 

ученици буду одабрали и покренули. 

Генерална Скупштина УН усвојила је 20.22.1989.год. Конвенцију о правима деце, а 

Скупштина бивше СФРЈ је 18.12.1990. год. прихватила Конвенцију, чиме се обавезала да 

испуњава све што она садржи. 

За нашу културу је традиционално карактеристичан унутар сваке породице брижан и превише 

заштитнички однос према деци, помешан са великим мешањем у лични живот детета и 

недовољним поштовањем његове приватностии индивидуалности.  

  Сва права која садржи Конвенција, могу се поделити у пет група: 

-право на преживљавање, кров над главом, адекватну исхрану, медицинску негу и заштиту и 

стандард; 
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-право на заштиту од тутора, злоупотребе, манипулације, искоришћавања, право хендикепиране 

деце и деце са ризиком на посебну заштиту, право на социјалну заштиту, право на заштиту од 

оружаног сукоба; 

-право на развој, на игру, на образовање, на одмор и рекреацију, на информацију, на породицу, 

на матерњи језик,  на развој личности, на живот у слободном друштву, микру и толеранцији; 

-право на учешће у животу заједнице-партиципативно право на слободу мишљења, на 

удруживање и јавно окупљање, на религијско опредељење; 

-лична права на лично име, на развијање националног и културног идентитета, на приватност и 

индивидуалност. 

   

ПРОГРАМ ПРИМЕНЕ КОНВЕНЦИЈЕ О ПРАВИМА ДЕТЕТА – БУКВАР ДЕЧИЈИХ 

ПРАВА 

 

Предлог програма:  

Септембар 

1. Формирање предлога Програма примене конвенције о правима детета.(15.9) 

2. Формирање Дечјег савеза 

Октобар 

1. Оспособљавање изабраних наставника за водитељњ радионица и других облика рада за 

проучавање Конвенције УН  

2. Упознавање свих одељењских старешина са овим програмом 

Јануар/Фебруар 

1. Одабирање акције 

2. Осмишљавање одабраних акција 

3. Договор са родитељима-васпитачима и надлежним  стручњацима 

Друго полугодиште 

Реализовање одабраних акција 

За реализацију овог програма задужена је Тањица Миленковић, наставник српског 

језика. Сарадници на реализацији су све одељењске старешине у школи и стручни сарадници. 

 

 

9.12. ПРОЈЕКАТ „ШКОЛЕ ЗА 21 ВЕК“ 
 

Пројекат „Школе за 21 век“ реализује МПНТР у сарадњи са British Council. Овај 

програм се реализује у  сарадњим са надлежним образовним институцијама који имају за циљ да 

ученици узраста 10-15 година развију критичко мишљење и решавања проблема. Овај програм 

омогућава деци да усвоје практичне вештине програмирања. Обуку за развој критичког 

мишљења и примену микробита прошла су 4 наставника и директор школе, а обуку за 

програмирање дрона један наставник. 

У школи је организована секција овог пројекта. Успешним реализовањем пројекта 

секција је добила 10 микробит-а и један дрон. Ради реализације пројекних активности у школи је 

формирана секција чији ће координатор бити Милан Јанковић, наставник информатике, а у раду 

секције учествоваће и Јелена Ранђеловић, наставник технике и технологије. 
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10. ПЛАНОВИ РАДА ОД ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА 
 

 

10.1. ПЛАН ПРИОРИТЕТНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

 
 Годишњи план рада школе конкретизује све активности које су предвиђене за 

реализацију током школске године дефинисане развојним планом школе. Табеларно је дат 

преглед кључних области промена планираних за реализацију током школске 2020/21. године, 

носиоци тих активности, начин праћења и време реализације: 

 

Приоритетне области : Настава и учење, Етос, Подршка ученицима 

 
У складу са Школским развојним планом за школску 2021/22. год. приоритетне области 

су: Настава и учење и Етос. Oва подручја су предвиђена за школску 2021/21, док је област 

Подршка ученицима заступљена сваке године. Евалуација оствареног ће се обављати 

полугодишње. 

Очекивања у области настава и учење су стално стручно усавршавање наставника, 

наставници прилагођавају наставу ученицима путем индивидуализације и израдом и применом 

ИОП-а. 

А у оквиру Етоса очекивања су – подржавање и промовисање разултата ученика и 

наставника, боља информисаност јавности путем медија, смањење предрасуда према 

ученицима /полазницима школе, одржавање добрих међуљудских односа, развијање сарадње на 

свим нивоима. 

Очекивања у области подршка ученицима су очување безбедности, повећана мотивација 

ученика и полазника за стицањем знања и  вештина . Очекивања су и повећање свести и бриге о 

себи и другима; повећање свести о значају професионалне оријентације. 
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 Област праћења: Настава и учење 

 

Показатељи:  

 

- број наставника који похађају акредитоване семинаре и примењују савремене наставне методе 

- побољшање постигнућа ученика који наставу похађају по ИОП-у  на класификационим периодима и на 

завршном испиту  

- унапређени материјални ресурси путем реализације пројеката 

 

Циљ:  

Унапређивање наставног процеса његовим прилагођавањем могућностима, потребама и 

интересовањима ученика и одраслих у циљу побољшања квалитета школских постигнућа 

Активности Носиоци Начин праћења Време 

 

-Наставник ефикасно управља процесом учења и 

интеракцијом између самих ученика 

- Наставник подстиче међусобно уважавање између 

ученика и има позитивна очекивања у погледу успеха 

- Наставник користи различите поступке за 

мотивисање ученика уз уважавање њихове 

различитости и претходних постигнућа 

- Наставник припрема материјале за ИОП 

- Прилагођавање начина рада и наставног материјала 

индивидуалним карактеристикама сваког ученика 

-Анализира се успех ученика који наставу похађају по 

ИОП-у на тестовима и проверама знања 

- Наставник формативно и сумативно оцењује 

- Наставник даје ученицима повратну информацију о 

њиховом раду и јасне препоруке о наредним 

корацима 

наставници, 

ученици 

 

Материјал за 

ИОП, 

Тестови, 

Штампани 

материјали 

прилагођени 

карактеристика

ма ученика, 

 

Током школске 

године 

Област праћења: Етос 

Активности Носиоци Начин праћења Време 

-Анализа Годишњег и школског програма  

-Праћење напредовања ученика кроз педагошку 

документацију, извештаје о реализованим наставним 

и ваннаставним активностима, успеха ученика 

-Прилагођавање метода, облика рада и наставних 

стилова интересовањима и потребама ученика и 

одраслих (индивидуализација, ИОП, прилагођавање 

наставе са 4. на 5. разред, иницијални тестови и сл.) 

 -Спровођење система награђивања за редовно 

похађање и активно учешће у настави 

 

директор, 

стручни 

сарадници, 

ИОП тим, тим 

за 

самовредновање, 

одељењске 

старешине, 

 
Записници са 
седница Одељ. и 
Настав. већа, 
Евиденција 
полазника по 
циклусима, 
Извештај тима за 
заштиту од ДНЗЗ,  
Фотографије, 
Видео записи, 
Извештаји о 
посетама и 
реализованим 
активностима, 
Летопис 

Током школске 

године 

 

 



ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МЛАДОСТ“ У КЊАЖЕВЦУ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022.  годину 

 119 

Област праћења:  Подршка ученицима 

 

Показатељи:  

 

- смањење броја лакших и тежих повреда обавеза у односу на претходну годину 

- проценат ученика који редовно и активно похађају наставу 

- проценат ученика који показују већу бригу о себи и другима (утврдити праћењем понашања ученика на 

часовима и одморима) 

 - повећање процента ученика који аргументовано доноси одлуке о профењсионалној оријентацији 

 

Циљ:  

Обезбеђивање безбедног окружења  за унапређивање интелектуалног, емоционалног, социјалног, 

физичког и моралног развоја ученика и одраслих 

Активности Носиоци Начин праћења Време 

- Дежурство наставника  у школи / школском 

дворишту  

- Контрола присутности и извештавање завода за 

васпитање деце и омладине, односно других 

институција 

- Спровођење превентивних мера (у складу са планом 

превенције) 

- Праћење, извештавање о евентуалним ситуацијама 

насиља у школи. По потреби спровести интервентне 

активности у складу са нивоом насиља 

- Наставник подстиче међусобно уважавање између 

ученика и има позитивна очекивања у погледу 

понашања и успеха 

- Наставник користи различите поступке за 

мотивисање  ученика уз уважавање њихове 

различитости и претходних постигнућа 

- Наставник припрема материјале за ИОП 

- Прилагођавање начина рада и наставног материјала 

индивидуалним карактеристикама сваког ученика 

-Организовање приредби и других ваннаставних 

активности за важне датуме 

- Одржавање спортских, културних и друштвених 

манифестација 

 

 

 

 

 

одељењске 

сарешине, 

наставници, 

ученици 

 

 

 

 

 

 

 

Материјал за 

ИОП, 

Тестови, 

Штампани 

материјали 

прилагођени 

карактеристика

ма ученика, 

 

Током школске 

године 
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10.2. ПЛАН САРАДЊE СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

 
Сарадња са друштвеном средином одвијаће се кроз: 

- сарадњу са родитељима/другим законским заступницима 

- сарадњу са установама, стручним институцијама, организацијама 

Сарадња са родитељима ће се одвијати кроз индивидуалне контакте и родитељске 

састанке и преко Савета родитеља. Одељењске старешине посебно и предметни наставници 

имају планирано време када се родитељи/други законски заступници могу информисати о раду 

и проблемима своје деце. Одељењске старешине имају посебно планиране термине за сусрете 

са родитељима/другим законским заступницима – термини отворених врата. Директор школе 

ће кроз рад Савета родитеља и Школског одбора сарађивати са родитељима ученика. Стручни 

сарадници ће саветодавним радом помоћи родитељима/другим законским заступницима у 

савлађивању развојних тешкоћа ученика. Планирано је и укључивање родитеља/других 

законских заступника у организовање слободних активности ученика, у раду Школског 

развојног тима, и у виду помоћи у опремању и уређењу школе и спортских терена.  

Сарадња са другим установама се огледа у: сарадњи са Домом здравља, где се планира 

даља сарадња преко систематских прегледа ученика, предавања лекара у оквиру здравствене 

заштите ученика и акција превенција болести зависности; успостављању још боље сарадње са 

Центрима за социјални рад ученика чији су они старатељи; успостављању још боље сарадње са 

Националном службом за запошњавање и Центром за социјални рад Књажевац, где иста мора 

бити отворена и јака, да би се пројекат „Друга шанса“ реализовао у потпуности. Школа ће кроз 

различите облике такмичења из појединих предмета и спортске турнире организовати сусрете 

ученика са суседним школама. Планира се укључивање сарадника средњих школа (посебно 

Техничке школе у Књажевцу) у професионално информисање ученика и праћење адаптације 

наших ђака у даљем школовању. 

 
 

10.3. ПЛАН САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА/ДРУГИМ ЗАКОНСКИМ ЗАСТУПНИЦИМА 

 

Сарадња са родитељима/другим законским заступницима ученика остварује се преко рада 

Савета родитеља (васпитачи Завода за васпитање деце и омладине), одржавањем одељењских 

родитељских састанака, ангажовањем родитеља/ других законских заступника (појединачно 

или групно или Завода као институције) у акцијама школе, одржавањем општих родитељских 

састанака, разговорима родитеља и наставника и кроз саветодавни рад стручне службе. 

Сарадња се односи и на побољшање општег образовно–васпитног рада школе, на информисање 

о психофизичком и социјалном развоју ученика и резултатима њиховог рада и понашања и 

подношење извештаја о присутности ученика настави. 

Школа своје образовно-васпитне задатке не може ефикасно реализовати без пуне сарадње 

са родитељима/другим законским заступницима ученика и друштвеном средином уопште. У 

том смислу Савет родитеља и Ученички парламент представљају кључну спону између 

наставника и ученика. Могуће је организовано укључивати родитеље/друге законске 

заступнике у директну реализацију појединих образовно–васпитног предавања за ученике из 

различитих области (наркоманија, животна средина, хигијена...), организовање културног 

живота у школи (забаве, приредбе) и сл. Родитељи/други законски заступници својим 

предлозима или учешћем у акцијама умногоме могу допринети потпунијој реализацији 

програма рада школе у целини. 
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Планиране активности Време реализације Носиоци активности 

Усвајање извештаја из претходне школске године Почетак школске 

године 

Савет родитеља, директор 

школе, стручни сарадници 

Усвајање плана рада и предлагање и усвајање 

активности за текућу годину 

Почетак школске 

године 

Савет родитеља, директор 

школе, стручна служба 

Упознавање са одељењским старешином и начинима 

и видовима сарадње;  

Избор родитеља за СР 

Почетак школске 

године 

Одељењски, родитељски 

састанци, одељ. старешина 

Индивидуални контакти родитеља/других законских 

заступника са одељењским старешином – термин 

отворених врата 

Током године према 

плану Отворених врата 

и у другим терминима 

Одељењске старешине, 

родитељи/други законски 

заступници 

Усвајање извештаја о успеху и владању;  

Предлагање мера за побољшање успеха и владања 

После сваког класиф. 

периода и на крају шк. 

год. 

Одељењски родитељски 

састанци, одељ. стрешина, 

стручна служба 

Разматрање питања од значаја за рад школе и давање 

предлога за унапређивање образовно-васпитног рада  

Током године на 

родитељским 

састанцима  

 

Одељењски старешина, 

родитељи/други законски 

заступници,  

стручна служба 

Пријем нових ученика у школу, пружање 

информација о ученику и помоћ у адаптацији на нову 

средину 

Током године, након 

смештаја у Завод или 

уписа у школу, 

након упута из друге 

школе 

Одељески старешина, 

стручна служба,  

стручни тим Завода, 

групни васпитач, 

родитељи/други законски 

заступници, ученици 

Активности у вези са професионалном оријентацијом 

ученика  

 Током године 

Стручна служба, 

родитељи/други законски 

заступници,  

одељењске старешине, 

ученици 

Припрема за упис у средње школе ученика осмог 

разреда 

 

Друго полугодиште 

Стручна служба, 

родитељи/други законски 

заступници, ученици 

Разматрање питања од значаја за рад школе и давање 

предлога за унапређивање васпитно-образовног рада  

Током године на 

састанцима  

Савета родитеља 

Савет родитеља, директор 

школе, стручна служба 

Присуство родитеља/других законских заступника 

различитим активностима у школи – програмима 

обележавања Дечије недеље, Нове године, Светог 

Саве, Дана школе 

Према динамици 

реализације 

планираних активности 

Родитељи/други законски 

заступници, ученици, 

директор школе 

Извештавање о присуству ученика настави и 

ваннаставним активностима у школи – извештај о 

присутности и запажања о ученицима смештеним у 

Завод за васпитање 

Свакодневно током 

године 

Дежурни наставници, 

одељењске старешине 
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10.4. ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА,  

СТРУЧНИХ САРАДНИКА И ДИРЕКТОРА  

 
У складу са Правилником о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања 

наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл. гласник РС“, бр. 81/2017 и 48/2018) 

професионални развој наставника и стручних сарадника је сложен процес који подразумева 

стални развој компетенција наставника и стручног сарадника ради квалитетнијег обављања 

посла и унапређивања развојаученика и полазника, односно нивоа њихових постигнућа.  

Саставни и обавезни део професионалног развоја је стручно усавршавање које 

подразумева стицање нових и усавршавање постојећих компетенција неопходних за 

унапређивање образовно-васпитног рада. Стручно усавршавање је обавезна активност 

наставника и стручног сарадника утврђена педагошком нормом у оквиру 40-часовне радне 

недеље. Стручно усавршавање се изводи облицима ван установе и у установи. 

Наставник, стручни сарадник и директор школе током школске године треба да 

стручним усавршавањем ван установе стекне минимум 20 бодова на акредитованим 

програмима и скуповима стручног усавршавања, у складу са наведеним Правилником. То 

истовремено подразумева да је за петогодишњи циклус професионалног развоја наставника и 

стручног сарадника потребан минимум од 100 бодова. 

Наставник, стручни сарадник и директор треба да има 44 сати стручног усавршавања 

уустанови годишње, односно процентуалан број сати у зависности од времена и обима радног 

ангажовања у установи. Овај број сати стручног усавршавања у установи адекватан је броју 

радних недеља наставника и стручних сарадника у школи јер се запосленом у оквиру 40-

часовне радне недеље рачуна по један сат за стручно усавршавање недељно.  

 

10.4.1. План реализације стручног усавршавања ван установе 

Реализацијом стручног усавршава ван установе наставници и стручни сарадници могу 

развити следеће компетенције: 

К1 – компетенције за наставну област, предмет и методику наставе;  

К2 – компетенције за поучавање и учење;  

К3 – компетенције за подршку развоју личности ученика; 

К4 – компетенције за комуникацију и сарадњу. 

Истовремено, реализацијом стручног усавршава ван установе наставници и стручни 

сарадници могу остварити следеће приоритетне области: 

П1 – Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-

комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса;  

П2 – Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са 

децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...);  

П3 – Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе 

оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе 

предмета/области);  

П4 – Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције 

насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања. 
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Приоритетна област у оквиру Школског развојног плана из које у претходном периоду 

важења истог није организован програм обуке је Етос. На основу тога планирано је да сви 

запослени – наставници, стручни сарадник и директор школе похађају следећи програм обуке: 

Ефикасан рад школских тимова усмерен на унапређивање квалитета образовно-

васпитног рада установе. Планирано време реализације програма је јануар или фебруар месец 

2022. године. Основни подаци о програму су: 

- Компетенције: компетенције за комуникацију и сарадњу  

- Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и 

употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног 

процеса  

- Општи циљеви: Повећање ефикасности рада школских тимова на унапређивању 

квалитета образовно-васпитног рада установе јачањем компетенција за комуникацију и 

сарадњу чланова школских тимова  

- Специфични циљеви:  

- Учесници упознати са надлежностима школских тимова  

- Учесници препознају значај рада школских тимова на унапређивању квалитета образовно-

васпитног рада установе  

- Учесници користе различите начине и алате за сарадњу и комуникацију у тимском раду  

- Учесници креирају потребну документацију за рад школских тимова путем дигиталних алата 

(протоколи, планови, записници, извештаји, анкете)  

- Теме програма: Обавезни школски тимови и њиховe надлежности; Како школски 

тимови могу да утичу на унапређивање квалитета образовно-васпитног рада установе; 

Комуникација и сарадња у школском тиму и између школских тимова; Документација коју воде 

школски тимови 

 Велики број наставника, стручни сарадник и директор током претходних година 

остварили су велики број бодова стручног усавршавања, што у оквиру личних планова за 

потребним програмима обука, што у оквиру приоритетних области у оквиру ШРП, што у 

организацији МПНТР, ЗУОВ-а или ЗВКОВ-а као програма обуке од јавног значаја, тако да је 

тек мали број наставника и додатно планирао друге програме обуке, сем оних који су из 

приоритетне области у оквиру ШРП, за школску 2021/22.годину.  

Планирани програми обуке стручног усавршавања током школске 2021/22. године за 

оне наставнике који су осим наведеног уврстили у личне планове усавршавања и додатне 

програме по наставним предметима/областима, са називима акредитованих програма обуке, 

компетенцијама и приоритетним областима, бројем бодова и временом реализовања активности 

дат је у следећој табели: 

 

Предмет/област Назив акредитованог програма К 1-4 П 1-4 

Број 

бодова 
Време 

Ликовна култура Непокретно културно наслеђе у служби занимљивог школског часа  K1 П3 8 
школска 

2021/22. 

Физика  Републички семинар о настави физике  K2  П3 24 
школска 

2021/22. 

Биологија Деца са сметњама у развоју и препоруке у раду са њима K3 П2 16 
школска 

2021/22. 

Техника и 

технологија  

Обука школских администратора за рад у систему за управљање 

учењем на Мудл платформи 
K1 

 

П1 

 

24 
школска 

2021/22. 

 

https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1253
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На основу исказаних приоритетних области обухваћених Школским развојним планом 

за школску 2021/22. годину, анализе ставова у оквиру стручних већа и на основу анализе 

личних - појединачних планова стручног усавршавања наставника и стручних сарадника, 

највише интересовања међу наставницима је за развијање компетенција у следећим областима:  

К4 - компетенције за комуникацију и сарадњу – код свих наставника будући да је  развој истих 

у оквиру приоритетне области из Школског развојног плана. 

К1 – компетенције за наставну област, предмет и методику наставе – код 2 наставника;  

К2 – компетенције за поучавање и учење – код 1 наставника;  

К3 – компетенције за подршку развоју личности ученика – код 1 наставника. 

Истовремено, реализацијом појединачних планираних програма обуке акценат је 

стављен на следеће приоритетне области:  

П1 - Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-

комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса – код свих 

наставника будући да је  развој истих у оквиру приоритетне области из Школског развојног 

плана;  

П3 - Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе 

оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе 

предмета/области) – код 2 наставника;  

П2 - Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са 

децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...) код 1 наставника. 

 

10.4.2. План реализације стручног усавршавања у установи 

 

 Наставници разредне наставе и предметне наставе свих наставних предмета и стручни 

сарадници испланирали су личним планом стручног усавршавања своје стручно усавршавање у 

установи током школске 2021/22. године у оквиру 44 сата на годишњем нивоу, односно 

процентуално према њиховом обиму ангажовања у школи.  

Појединачни планови стручног усавршавања у установи су урађени на јединственом 

обрасцу, прегледни су и пружају целовиту слику о активностима наставника и стручних 

сарадника. У плановима је конкретизован ниво остваривања и начин учествовања, као и 

трајање сваке од планираних активности. Такође треба истаћи да сви планови имају прописан 

број сати стручног усавршавања у установи, а већина планова и већи број од предвиђеног, а све 

у складу са процентом ангажовања наставника или стручног сарадника, односно директора у 

установи.  

Планови су урађени у складу са Правилником о вредновању стручног усавршавања у 

школи (Дел бр. 64/1 од 12.02.2016.год) и њима су предвиђене следеће активности:  

- излагање садржаја са семинара од стране наставника који су их похађали, на нивоу стручних и 

Наставничког већа и присуство овим излагањима са дискусијом и анализом – 14 наставника;  

- реализација пројеката образовно-васпитног карактера у школи и ван школе  и организовање 

трибине, смотре, академије, изложбе радова, приредбе, квиза, хуманитарне или еколошке 

акције или радионице у школи – 14 наставника; 

- одржавање угледних часова током школске године и присуство овим часовима са дискусијом 

и анализом – 11 наставника;  
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 - рад у радним телима, програмима и пројектима (завршни испит – обука и спровођење истог) 

– 10 наставника; 

- организовање посете ученика различитим манифестацијама у граду и ван града – 8 

наставника; 

- организовање рада Ученичког парламента – 2 наставника; 

- рад у стручном удружењу на нивоу општине – 1 наставник; 

- публиковање стручног рада и његова презентација на стручном или наставничком већу и 

присуство презентацији са дискусијом и анализом – 2 наставника;  

- рад на маркетингу и промоцији рада школе и то: ажурирањем сајта школе, израдом и 

уређивањем школског листа и летописа школе и израдом саопштења и промотивног материјала 

о раду школе за сајт, школски лист или за средства јавног информисања – 5 наставника; 
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10.5. ПЛАН ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 

 

Маркетинг школе за школску 2021/2022. годину, обухватиће информације о раду школе 

и приказивање свих делатности које ће се током године реализовати на нивоу школе. 

У оквиру реализације школског маркетинга приказиваће се делатности рада 

Одељенских већа, Наставничког већа, одељенских заједница, Ученичког парламента, свих 

тимова и стручних актива, стручних већа, рада Савета родитеља, Школског одбора као органа 

управљања школом, рада директора школе као органа руковођења школом, као и приказ 

резултата рада секција тј. слободних активности ученика и резултата у раду програма 

функционалног основног образовања одраслих. 

Такође, планом школског маркетинга је обухваћено и извештавање о активностима 

попут обележавања значајних датума и празника који се обележавају у школи, о активностима 

које се спроводе на пољу стручног усавршавања и професионалног развоја запослених у школи, 

о активностима које школа спроводи у циљу сарадње са другим установама ради унапређивања 

образовно-васпитног рада школе, о активностима школе на плану техничког, хигијенског и 

естетског уређења и о свим другим питањима од значаја за живот и рад школског колектива.  

 Активности које се спроводе у оквиру школског маркетинга биће у облику: постављања 

зидних новина, редовног информисања на огласној табли у холу школе за ученике/полазнике и 

у наставничкој канцеларији за запослене, информативног билтена о раду основног образовања 

одраслих, школског билтена „Звоно“ као информатора о активностима у школи од једног до 

другог дана школе, ажурирања сајта школе на адреси www.osmladost.edu.rs, вођење летописа 

школе, објављивање информација у јавним гласилима и сл. 

Р.БР. САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ ПРИКАЗ РАДА НОСИОЦИ ПОСЛОВА 

1. Свечани пријем полазника ФООО 
Пригодан програм, 

Локални медији. 

наставници,  

директор,                

стручни сарадници 

2. Обележавање Дечје недеље и Дана детета 

Изложбе и смотре, 

Излет, Квиз, Култура, 

језик и простор 

појединих држава – сви 

смо деца иако смо 

различити 

одељењске старешине, 

предметни наставници, 

ученици 

3. 

Приказ успеха резултата рада за прошлу 

школску годину и  резултати на крају 

класификационог периода 

Изложба, статистички  

графикони (огласна 

табла, сајт) 

Стручни сарадници,  

наставник ликовне 

културе 

4. Обележавање  Дана  Светог Саве 

Приредба 

Сајт школе 

Пано 

задужени наставници, 

ученици  

5. Представимо школски билтен „Звоно“ 

Школски билтен 

Трибина 

Сајт школе 

Локални медији 

чланови тима 

6. Обележавање јубилеја школе 

Приредба 

Радионице 

Сајт школе 

Позвати медије 

задужени наставници,  

директор,  

ученици 

7. 
Свечаности поводом завршетка школске 

године 

Изложба ученичких 

радова , пригодан 

програм, локални медији 

одељењске старешине, 

наставник ликовне култ, 

чланови тима 

http://www.osmladost.edu.rs/
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8. Спортски дан  
Утакмица 

 наставици-ученици 

наставник физичког 

васпитања, 

ученици 

9. Израда промотивног материјала 

Кућни ред за сваког 

ученика 

Беџеви, Мајице, 

календари 

наставник ликовне 

културе, 

стручни сарадници,  

директор 

10. 
Организација семинара, такмичења,  

сусрета, смотри 

Сајт школе 

Пано  

Презентација 

администратор сајта, 

директор, 

наставници 

11. Сарадња са другим школама и институцијама 
Директна сарадња 

Различите активности 
чланови тима 

12. 
Активности које промовишу школу  

(ненасиље у школи, толеранција, бољи успех) 

Презентација 

Сајт школе 

Радионице 

родитељи, 

ученици 

13. 
Ажурирање и допуна сајта школе 

Ажурирање и допуна летописа школе 

Сајт школе 

Летопис рада школе 

администратор сајта, 

летописац,             

директор, 

стручни сарадници, 

наставници 

 

 

 

 

10.6.  ПЛАН РАДА НА ПРАЋЕЊУ И ЕВАЛУАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 
 

Током године пратиће се остваривање свих задатака предвиђених годишњим  планом 

рада школе. Праћење ће вршити: Директор школе, Школски одбор, Савет родитеља, 

координатори одељенских већа, председници стручних већа, стручни сарадници, сарадници, 

Стручни актив за развојно планирање, Стручни актив за развој школског програма и Тим за 

обезбеђивање квалитета и развој установе. 

Процена извршених задатака у квантитативном и квалитативном смислу вршиће се 

полугодишње. На крају школске године, уз помоћ стручних и руководећих органа, сачиниће се 

извештај и евалуација годишњег програма рада. Тај извештај биће саставни део (анекс) 

годишњег програма рада за наредну школску годину.  

 

План рада стручних сарадника за праћење и евалуацију Годишњег плана рада 

Планиране активности Време реализације Носиоци активности 

Анализа планова и програма рада 

Анализа реализације наставних садржаја 

Анализа постигнутих резултата 

Анализа сарадње са родитељима и 

друштвеном средином 

Анализа постигнутих резултата на 

такмичењима 

Анализа рада допунске наставе  

Анализа реализације стручног усавршавања 

и унапређивања васпитно- образ. делатности  

Анализа маркетинга школе 

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

директор,  

стручна већа за област 

предмета и координатори 

рада секција,  

одељењске старешине, 

предметни наставници 
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План рада директора за праћење и евалуацију Годишњег плана рада школе: 

Планиране активности Време реализације Носиоци активности 

 

Прикупљање података и попуњавање 

упитника за информативни преглед на 

почетку школске године 

Израда показатеља за финансирање 

школе у 2021/2022. години 

 

Утврђивање обавеза директора школе 

на основу усвојених планова рада, 

стручних и управних органа 

 

Обилазак предметне наставе  

Праћење реализације радних дана 

Анализа успеха и владања на тромесечју 

Анализа часова допунске и додатне 

наставе и сл. активности 

 

Обилазак часова разредне наставе од 

првог до четвртог разреда 

Рад стручних актива и тимова 

Анализа успеха и дисциплине на крају 

првог полугодишта 

Анализа завршног рачуна и извештаја 

пописних комисија 

 

Преглед педагошке документације 

Обилазак часова предметне наставе 

Анализа успеха и владања на тромесечју 

Обилазак наставе 

Рад слободних активности и секција 

 

Реализација излета и екскурзија 

Реализација другарске вечери 

Анализа успеха и дисциплине на крају 

другог полугодишта 

Извештај директора о реализацији плана 

и процена извршених послова 

 

IX 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

XI 

 

 

 

 

 

XII 

 

 

 

 

 

 

 

II - VI 

 

 

 

 

 

V – VI 

 

директор школе  

стручна већа 

стручни сарадници 

секретар 

служба рачуноводства 

 

директор школе 

стручни сарадници 

 

 

директор школе 

предметни наставници 

 

 

 

 

директор школе 

учитељи 

предметни наставници 

 

 

 

 

 

директор школе 

стручни сарадници 

секретар 

предметни наставници 

 

 

учитељи 

предметни наставници 

директор школе 

 

 

 

План рада тима за обезбеђивање квалитета и развој установе за праћење и евалуацију 
Годишњег плана рада школе 

Планиране активности Време реализације Носиоци активности 

Праћење реализације приоритетних задатака 

дефинисаних Годишњим планом рада школе 

и Школским развојним планом  

Анализа остварења приоритетних задатака и 

давање предлога за допуну и корекцију ради 

унапређивања рада школе  

 

 
Јануар, 

Јун 

 
чланови тима,       
стручни актив за развојно 

планирање, 

директор, 

стручни сарадници 
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Годишњи план рада школе за школску 2021/22. годину разматран је: 

 

- на седници Наставничког већа дана 10.09.2021. год. 

 

- на седници Савета родитеља дана 13.09.2021. год. 
 

- на седници Школског одбора дана 14.09.2021. год. 
 

 

Годишњи план рада школе за школску 2021/22. годину усвојен је на 

седници Школског одбора дана 14.09.2021. год, заведен под Дел. бр. 546 од 

15.09.2021. год. 

 

 

 

     Директор школе                                                          Председник  ШО    

др Дејан Радивојевић                                                      Лидија Петровић



 

  

 


