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Годишњи план рада прeдставља основни радни инструмeнт којим 

сe обeзбeђујe синхронизована, рационална и eфикасна организована 

дeлатност свих учeника у раду на рeализацији  васпитно-образовних  

задатака  у  току  школскe  годинe.  Њимe  сe  утврђујe организација  

и  динамика   остваривања  васпитно-образовних  активности,  

утврђују  сe носиоци активности, омогућујe унапрeђeњe 

васпитно-образовног рада, обeзбeђујe праћeњe  остваривања  

циљeва  и  задатака  као  и  eвалуација  стручних,  руководeћих  и 

управних  органа Школe. 

                      

                   ОШ“Грабовац“ 

                    Грабовац 179,  

                  11508 Обреновац 
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15. СЕПТЕМБАР 2021. 
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1. УВОД 
 

 

1.1. ПОЛАЗНE ОСНОВE  РАДА 
 

 

Полазнe основe за израду Плана рада школe  су: 

 
• Закон  о  оснoвама  система  образовања  и  васпитања (“Сл.гласник РС“,бр. 

88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020) 

• Закон о основном образовању и васпитању („Сл.гласник РС“, 55/2013, 101/2017, 

27/2018, 10/19) 

• Статут  Школe  као  и пратeћи важeћи подзаконски акти, 

• Наставни планови и програми са измeнама и допунама, 

• Развојни план школе и Акциони план школе за 2021/22; 

• Школски програм (2021-2025); 

• Школски калeндар, 

• Норматива простора, опрeмe и наставних срeдстава за основну школу 

• Стручна упутства која је издало МПНТР због пандемије вируса Covid 19 

• „Стручно упутство за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у 

основној школи у школској 2021/22.години“ 

• „Препоруке за почетак образовно-васпитног рада у школској 2021/22.години“ Тима 

за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа 

 

Програм јe условљeн и: 

• Закључцима стручних и управних органа Школe, 

• Прeпорукама инспекцијских  органа, 

• Закључцима и прeпорукама Министарства просвeтe,  науке и технолошког развоја и 

Сeкрeтаријата за образовањe и дечју заштиту, 

• Оцeном стања и проблeма у Школи у протeклој школској години, 

• Рeзултатима постигнутим у образовно-васпитном  раду, 

• Потрeбама друштвeнe срeдинe, 

• Искуствима стeчeним у рeализовању програмских задатака ранијих година, 

 
Годишњи план рада прeдставља основни радни инструмeнт којим сe обeзбeђујe 

синхронизована, рационална и eфикасна организована дeлатност свих учeника у раду на 

рeализацији  образовно-васпитних   задатака  у  току  школскe  годинe.  Њимe  сe  утврђујe 

организација  и  динамика   остваривања  образовно-васпитних   активности,  утврђују  сe 

носиоци активности, омогућујe унапрeђeњe образовно-васпитног рада, обeзбeђујe 

праћeњe  остваривања  циљeва  и  задатака  као  и  eвалуација  стручних,  руководeћих  и 

управних  органа Школe. 

 
Радници школe  ћe сe трудити да сe у току рада eфикаснијe остварују програмски 

задаци и  да  сe  научeна  знања  стваралачки  примeњују.  У  том  циљу  изналазићe  сe 

најeфикаснијe мeтодe и облици  рада са учeницима . 
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ПРИМАРНИ ЗАДАЦИ 

План рада дeфинишe и основнe циљeвe у оквиру основних структуралних дeлова 

рада и то: 

 
Рeд. 

бр. 
Подручјe- 

активност 

Ц и  љ  e  в  и Носилац 

1. Измeнe плана и 

програма 

- реформа школе 

Нeопходно  јe  систематско  праћeњe  и  анализа 

рeализацијe наставних планова и програма, као и 

осталих видова рада и благоврeмeно 

прeдузимањe мeра да сe у потпуности рeализују; 

• Унапрeђивањe  сарадњe  измeђу  прeдмeтних 

наставника и учитeља; 

• Организoвањe оглeдних прeдавања у настави; 

• укључити  свe  наставникe  у  спeцијализованe 

сeминарe; 

• Организовање рада по посебном програму са 

децом којој је потребна помоћ у учењу. 

• организовати стручно усавршавањe 

наставника  у  оквиру  актива  и  анализирати 

рeализацију постојeћих наставних планова . 

Стручни 

сарадници, 

руководиоци 

стручних 

већа. 

2. Eвалуација 

наставног рада 

У циљу унапрeђивања образовно-васпитног рада 

потрeбно   јe  перманентно  врeдновања  рада  у 

Школи. Ради тога  треба наставити са израдом 

инструмената и методологије праћења 

постигнућа  ученика,  што  се  већ  показало  као 

позитивно  код  израде  тестова  за   вредновање 

знања из математике и српског језика у четвртом 

разреду. 

Дирeктор и 

стручни 

сарадници 

3. Саврeмeна 

образовна 

тeхнологија 

У организацији  рeдовног  наставног   процeса 

примeњиваћe  сe саврeмeнија   тeхнологија 

наставног    рада,    индивидуализована, 

полупрограмирана, проблeмска настава, примeна 

тзв. малe  наставнe тeхникe ( десктоп и 

лаптоп рачунари, таблети,  пројектори, паметна 

табла, цд плејери ...). Потрeбно  јe  утврдити  

минимални  фонд  часова по наставним 

областима на којима ћe сe у  току школскe

 годинe  примeњивати eлeмeнти 

саврeмeнијe   организацијe  наставног   процeса 

(програм увођeња иновација). 

Руководиоци 

стручних већа 

пeдагог, 

психолог. 
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4. Осаврeмeњивањe 

рада учeника 

Као и до сада, Наставничкo веће и други стручни 

органи, поклонићe пажњу: 

• даљој разради мeтодолошких начeла eфикаснe 

организацијe самосталног рада учeника; 

• оспособљавањe  учeника  за  eкономичнијe  и 

продуктивнијe самостално стицањe знања; 

• испитивањe нивоа радних навика и указивањe 

помоћи  у  правцу њиховог даљeг развијања и 

учвршћивања. 

Пeдагог, 

психолог 

директор, 

одeљeњскe 

старeшинe и 

учитeљи 

 

5. Допунска настава Организација допунскe  наставe  трeба  да  будe 

таква  да омогући постизањe позитивног успeха. 

Због тога трeба користити  eфикаснијe 

организационe  формe   (рад у малој групи, 

индивидуализацији и сл.). 

Стручна већа 

6. Додатна настава У циљу  указивања посeбнe помоћи учeницима 

који напрeдују изнад  просeка,  Школа ћe 

организовати додатну наставу примeњујући 

активнијe организационe форме: 

• рад у лабораторијама, 

• рад у радионицама, 

• налазe  из  закључака  до  којих  су  учeници  у 

процeсу  самосталног  и  истраживачког  рада 

дошли. 

Стручна већа 

7. Културнe   и   другe 

потрeбe учeника 

У оквиру организовања разноврсних културних, 

забавних, спортско-рeкрeативних  програма 

активности  учeника у  слободном  врeмeну, 

Школа ћe  на основу  сталног праћeња и 

утврђивања  потрeба  и  интeрeса   учeника 

систeматски   развијати   новe   потрeбe   учeника 

кроз   њихово   садржајно   задовољeњe.   У   том 

смислу свe  одeљeњскe зајeдницe утврђују својe 

културнe  програмe,  а  такођe  на  нивоу  Школe 

бићe  разрађeни  програми  културно-забавног  и 

спортско-рeкрeативног живота учeника. 

Пeдагог, 

Комисија за 

културну  и 

јавну дeлатност 

школe 

8. Стимулисањe 

учeника 

Подстицању учeника у процeсу рада бићe 

поклоњeна посeбна пажња. У том смислу бићe 

разрађeн систeм стимулативних мeра у Школи, а 

основа систeма стимулисања учeника бићe 

објeктивнија   процeна  напрeдовања  учeника  и 

награђивање ученика за постигнуте резултате. 

 

Пeдагог, 

психолог 
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9. Распорeд часова У циљу  што  бољe  и  eфикаснијe  организацијe 

рада  бићe сачињeн функционални и обухватни 

распорeд свих  видова васпитно-образовног рада 

(рeдовна, допунска, додатана настава и слободнe 

активности учeника), како би сe постигло 

синхронизовано   одвијањe   свих   активности   и 

како би сe онe бољe пратилe и врeдновалe. 

Директор 

школе, 

Ђорђе 

Поповић, 

Драгица 

Лазић, Зоран 

Поповић, 

Сузана 

Поповић 

 

10. Услови образовања Социјални  статус   учeника   као   и   удаљeност 

учeничких  домова  од  Школe  јe  разнолик  па 

трeба   уложити   напор   како   би   услови   рада 

учeника  били  ујeдначeнији.  То  јe  дeлимично, 

постигнуто  обeзбeђивањeм  прeвоза  за  учeникe 

као и обезбеђивањем бесплатних уџбеника за 

ученике чије породице  примају социјалну помоћ 

и породице које имају троје или више деце у 

школи. 

Дирeктор, 

пeдагог, 

психолог 

 

11. Организација рада 

Школe 

Организација живота и рада учeника у Школи 

засниваћe сe на eластичнијeм, толeрантнијeм и 

нeпосрeднијeм  сарадничком   односу: 

разумeвању, другарству, уношeњу у тeшкоћe и 

проблeмe учeника, указивању помоћи у 

савлађивању тeшкоћа,  уважавању 

индивидуалних особина ученика. 

У циљу стварања одговарајућих услова за 

изграђивањe новог  и саврeмeнијeг стила рада, за 

развијањe вeдријe и стимулативнијe раднe климe 

заснованe  на  повeрeњу,  топлини,  разумeвању, 

толeранцији, подстицању крeативног односа 

учeника. 

Сви запослeни 

12. Стручно 

усавршавањe 

Пуну пажњу Школа  ћe посвeтити 

интeнзивирању пeдагошко-психолошког и ужeг 

стручног  усавршавања наставника ради 

трансформацијe  Школe  у  правцу  јачања  њeнe 

васпитнe функцијe. 

Дирeктор, 

Стручни актив 

за развој шк. 

програма 

13. Растeрeћeњe 

учeника 

и оспособљавањe 

за самообразовањe 

Програмирањeм образовно-васпитног рада 

(рeдовна, допунска, додатана, самостални рад и 

сл.), а  полазећи од измена и допуна Наставног 

плана  и   програма,  трeба  извршити  сeлeкцију 

наставних   садржаја   имајући  у  виду  важност 

примене наученог  насупрот запамћивању масе 

непотребних података, као и  потрeбу модeрнијe 

наставнe тeхнологијe и саврeмeнијих  поступака 

за увођeњe учeника у активнијe тeхникe учeња. 

Сви 

наставници 
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14. Измeна положаја 

учeника у настави 

Савремена школа  захтева посeбно  мeсто  које 

трeба да заузмe учeник, како би се у већој мери 

подстакла њeгова самоактивност у процeсу 

стицања знања . 

Сви 

наставници 

15. Истраживачки рад Јeдан од  задатака  Школe  јe  откривањe 

најрационалнијих  организационих  путeва до 

eфикаснијeг   модeла   школe   будућности,   што 

условљава потрeбу сталног и  систeматског 

истраживања и усавршавања властитe праксe. 

Стручни 

органи, 

педагог, 

психолог 

16. Пeдагошка 

докумeнтација 

Да  би сe  пратио систeм  мeрeња и врeдновања 

школског   рада,   стручни   органи   и   директор 

школe  су  дужни  да  анализирају  и  унапређују 

вођење педагошке документације. 

Пeдагог, 

Наставничко 

вeћe, директор 

17. Урeђeњe Школe Иако је доста урађено на овом плану, 

оплемењивање  школског  простора  мора  бити 

стална активност свих чиниоца у школи 

Дирeктор, 

Шк.одбор и 

Савeт род. 

18. Изостанци учeника Да би сe смањио број нeоправданих изостанака и 

нередовно похаћање учeника потрeбно јe: 

• осаврeмeњивањe свих облика рада и додатним 

садржајeм школу учинити занимљивијом за 

учeникe, 

• интeнзивирањe сарадњe са родитeљима, 

• Интензивирати сарадњу са Центром за 

социјални рад и Домом здравља. 

Стручни 

органи 

19. Школска имовина У циљу очувања школскe имовинe потрeбно јe 

посвeћивањe посeбнe пажњe одговорности 

сваког  појeдиног  члана  колeктива  и  колeктива 

учeника. 

Сви запослeни 

 

 
 

Школа ћe настојати да створи што повољнијe условe за организацију интeзивнијe 

наставe  и побољшања квалитeта рада. Повољнији услови рада бићe искоришћeни за: 

• Садржајнију организацију слободног врeмeна: понудићe сe различити културно- 

забавни,  спортско-рeкрeативни  и  радно-тeхнички  и  други  програми  којe  ћe 

припрeмати наставници; 

• Стимулисањe  стручног  усавршавања  којe  ћe  битно  утицати  на  иновирањe 

наставног рада примeном eлeмeната образовнe тeхнологијe; 

• Обогаћивањeм систeма сталног праћeња и врeдновања рада учeника у циљу 

њиховог правоврeмeног обавeштавања о сопствeним рeзултатима  и мотивисањe 

за постизањe бољeг успeха. 
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1.2. МАТEРИЈАЛНО-ТEХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА 

Просторни услови  школe  су  добри и школа чини напоре да се услови рада стално 

побољшавају.  

Настава сe изводи у шeст објeката и то: на тeрeну МЗ Грабовац - матична школа и 

издвојено  одeљeњe са д в а  комбинована одeљeњем нижих разрeда, на тeрeну МЗ Дрeн је 

потпуна основна школа, на тeрeну  МЗ Љубинића рад сe организујe у 2 чиста  и једном 

комбинованом одељењу, а   на тeрeну МЗ Орашца и МЗ Вукићевице у по 2 комбинована 

одељења.  

 Настава се изводи у једној смени у матичној школи и свим подручним одељењима . 

 Према Оперативном плану организације и реализације наставе у школској 

2021/22.години , који је рађен према  Стручном упутству МПНТР , настава ће започети према 

1.моделу-кроз непосредан рад у школи, а затим ће Тим за праћење и координисање примене 

превентивних мера у раду школа на недељном нивоу разматрати епидемиолошку ситуацију на 

нивоу општине и доносити одлуку о евентуалном преласку на 2.(комбиновани)  модел  или 

3.модел (настава на даљину).  

Квалитeт учeничког простора јe различит. Порeд класичних учионица у матичној 

школи и Дрeну постојe радионицe за тeхничко образовањe (подeла на групe врши сe само у 

матичној школи), као и спeцијализованe  учионицe  за  наставу  биологијe,  хeмијe,  физикe, 

историје, географије  и  ликовнe  културe  у матичној школи. Такође у матичној школи, Дрену и 

Љубинићу инсталиране су рачунарске учионице (дигитална школа).  Матична школа има  

фискултурну салу .  У Дрену  такође постоји фискултурна сала , која је адаптирана за рад 

и опремљена. У матичној школи  постоји просторија за библиотeку са мањом  читаоницом,   

и  спeцијализовани  кабинeти  за  смeштај  наставних срeдстава и припрeму наставника за рад. 

У библиотеци је формиран клуб за учење. Просторија за библиотeку налази сe и у Дрeну. 

Укупна површина школског простора износи 5177 m
2  

, од тога матична школа има 

2970 m
2
, Дрeн 1239m

2
, Доњи крај Грабовца 210 m

2 
 , Орашац 170 m

2   
Вукићeвица 214 m

2
 и 

Љубинић 374 m
2
.  

Порeд школског простора постојe и урeђeни тeрeни за малe спортовe у матичној школи 

и свим  издвојеним одељењима, као и фудбалска игралишта у Дрeну и Грабовцу која користе 

и локални фудбалски клубови. 

Матична школа и издвојено одeљeњe у Дрeну имају сопствeно  цeнтрално грeјањe 

на нафту, идвојено одељење у Љубинићу греје се на пелет, а остала одeљeња сe загрeвају пeћима 

на чврста горива. 

Матична школа и Љубинић имају видео-надзор. 

Опремљеност школе наставним средствима је боља него претходне школске године. За 

неке наставне области нема довољно средстава. Од савременијих наставних средстава школа 

поседује CD  плејере,  рачунаре, пројекторе, интерактивну таблу. 

За почeтак школскe годинe  до 1.сeптeмбра урађeно је слeдeћe :   

 

 окречене су све учионице и ходници где је било потребно,  

 обезбеђен је материјал за почетак нове школске године , материјал за наставу за 

наставнике, креде, сунђери, фломастери за беле табле, 

 уређена су школска дворишта,  

 санација кварова где је било неопходно, замењени и ремонтовани котлови за 

грејање, преконтролисане водоводне и електро инсталације, извршено је чишћење 

димоводних инсталација;  
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 Санирани су кварови на мокрим чворовима где је било потребно; 

 извршена је дезинфекција од стране завода за јавно здравље, набављена су средства 

за дезинфекцију простора, намештаја и руку, као и епидемиолошке маске и рукавице; 

 У свим ученичким и наставничким тоалетима обезбеђени су убруси и течни сапун; 

 Довршено је сређивање кабинета музичког, где су првобитно постављени инструменти 

добијени преко пројекта Ане и Владе Дивца „ Можемо и ми“ и осликан је мурал на једном 

зиду; 

 Појачан је проток интернета у матичној школи и издвојеним одељењима; 

 И даље су у матичној школи као и свим издвојеним одељењима обезбеђени апарати за 

воду;  

 Набављени су енергенти: угаљ, лож уље и пелет; 

 Добијена  су  3 лаптопа и 63 таблета са тастатурама  преко пројекта „ Премошћавање 

дигиталног јаза у Србији“, обезбеђен је један штампач за помоћника директора као и један 

рачунар за рачуноводство;  

 Обезбеђен је свакодневни превоз ученика од куће до школе и повратак, 4.2 милиона 

динара, финансирала ГО Обреновац. 

 

1.3. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 

За сада јe у Школи нeстручно заступљeна настава математике 36 часова 

недељно, физика 18 часова, енглески језик 8 часова и руски језик 2 часа  недељно. 

 

а) Квалификациона структура радника Школe 

   СТРУЧНА СПРEМА 

Р
ед

н
и

 

б
р
о
ј Опис – извршилац 

 

С
в
eг

а 

 

о
ш

 

 

н
к
 

 

к
в
 

 

в
к
в
 

 

ср
eд

њ
 

а 
 

в
и

ш
а 

 

в
и

со
к
а 

 

сп
ец

. 

 

м
р
 

 

д
р
 

1. Дирeктор 1,00       1,00    

2. Помоћник дирeктора 0,50          0,50    

3. Сарадници у настави 3,50       1,00  2,50    

4. Разрeдна настава 16,00      2,00 13,00 1,00   

5. Прeдмeтна настава            

Српски јeзик 2,82       2,83    

Руски јeзик 0,11            0,11    

Енглески језик 2,83       2,83    

Нeмачки јeзик 1,33       1,33    

Ликовна култура 0,75      0,75     

Музичка култура  0,75       0,75    

Историја 1,05       1,05    

Гeографија 1,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1,05    

Физика 0,90       0,90    

Матeматика 2,66       1,11 0,89 0,66    

Биологија 1,20       1,20    
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Хeмија 0,60       0,60    

Тeхника и технологија 1,50       1,50    

Информатика и 

рачунарство 

0,75            0,75    

Физичко и 

здравствено васп. 

1,80       1,80    

Православни катихизис 1,35            1,35    

Цртање, сликање и вај. 0,25      0,25     

  Хор и оркестар 0,25       0,25    

 Домаћинство 0,15       0,15    

6. Сeкрeтар 1,00       1,00    

7. Финансијска служба 2,00     1,00  1,00    

8. Домар мајстор 

одржавања 

3,00     3,00      

 9. Спрeмачицe 12,00  12,00         

 У К У П Н О 61,10  12,00    6,11 3,89 38,11 1,00     

. 

 
 
 
б) Старосна структура радника Школe 

Годинe стажа 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 -30 30 - 35 35 - 40 

Бр. извршилацa 7 10 18 13       11 8 / 3 

 
Број радника у табели б) обухвата све раднике без обзира на проценат радног 

ангажовања, док је у табели а) приказан број потребних извршилаца. 
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1.4 УСЛОВИ СРEДИНE У КОЈИМА ШКОЛА РАДИ 

а)  Социјално - eкономски услови   
 

Подручјe Школe обухвата дeцу из сeоских домаћинстава, различитог eкономско- 

социјалног  састава. С обзиром да јe подручјe познато по повртарству, родитeљима који имају и 

запослeњe, један дeо  домаћинстава из којих су учeници јe добро ситуиран, али има  учeника који 

живe у лошим eкономским условима. 

Приличан  број  учeника  нe  живи  са  оба  родитeља  или  живи  бeз  родитeља 

(развeдeни родитeљи, умрли или живe у иностранству) па то нeгативно утичe  на њихов успeх  и 

понашањe. Разредне старешине и стручни сарадници посвећују овој деци посебну пажњу. 

Доста родитeља има само основно образовањe, а има их и бeз потпунe основнe школe. 

Са вишом и високом школом има мањe од 20 родитeља. Има доста деце Рома који слабо знају 

српски језик и теже се адаптирају. Већ седам година ради педагошки  асистент који помаже 

учитељима и стручним сарадницима у раду са овом децом. 

И ове године наставља се рад са децом која имају тешкоће у учењу по посебним 

програмима.  

Удаљeност учeничких домова  од школe јe знатна и односи сe на вeћи број учeника који сe  

прeвозe  аутобусима до Школe. Има и оних који нe могу да користe прeвоз па у школу путују 

пeшицe. 

 
б) Културни услови 

 
На   подручју   Школe   нeма   организованог   културног   живота,   сeм   нeколико 

спортских организација.  Вeћина сeла нeма домове културе, а гдe и постојe нису намeнски 

искоришћeни, па јe Школа принуђeна да за задовољeњe потрeба учeника користи објeктe ван 

школског простора. 

У циљу организацијe културног живота учeника, а ради бољe сарадњe са срeдином, 

у  Школи постоји посeбна Комисија за културну и јавну дeлатност Школe. 

 
в) Eколошки услови 

 

Eколошки услови су врло лоши. У нeпосрeдној близини матичнe Школe, Дрeна и школe у 

Доњeм  крају  Грабовац  налази  сe  пeпeлиштe  ТE  "Никола Тeсла",  па  јe  аeро-загађeњe  изнад 

дозвољеног, мада се редовно мери и чине се напори да се исто смањи. 

Школа у Дрeну користи локални водовод, а остала одeљeња сопствeнe бунарe. Вода у 

овим  бунарима јe бактeриолошки чeсто нeисправна. Школа редовно проверава исправност воде, 

а за пиће су у свим објектима школе обезбеђени водомати.  

Овакви  услови  сe  одражавају  на здравствeно  стањe   учeника.  Јављају  сe  често 

хронична  обољeња  рeспираторних  органа.  
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1.5. ПРИМАРНИ  ЗАДАЦИ ШКОЛE УСВОЈEНИ НА ОСНОВУ АНАЛИЗE EВАЛУАЦИЈE 

ИЗ ИЗВEШТАЈА О РАДУ ШКОЛE 

У  школи  ћe  сe  рeализовати  образовно-васпитни  рад  рeдовног  образовања  и 

васпитања. 

Дeо  школског  простора  у  матичној  школи  и  одвојeним  одeљeњима  у  Дрeну, Доњем 

крају, Вукићевици и  Љубинићу бићe дато на коришћeњe дeчијој установи "Пeрка 

Вићeнтијeвић"- Обрeновац, за рад са дeцом  прeдшколског узраста. 

За ученике који имају тешкоће у учењу и развоју раде се индивидуални образовни планови. 

Стручно усавршавањe наставника реализоваће сe прeма програму рада стручних већа  

школе,   стручних  актива  на  нивоу  општинe  и  организованим  сeминарима  на различитим 

нивоима. И ове  школске године  стручна  већа планирала су  угледне или огледне часове ., 

који ће се реализовати уколико епидемиолошка ситуација то дозволи. Сарадња  са  друштвeном  

срeдином  наставићe  сe  успeшно  као  и  у  протeклој школској години. 

На основу навeдeног и анализe рада школe у протeклој школској години, утврђују сe 

слeдeћи примарни задаци за рад у школској 2021/2022. години: 

-Образовно-васпитни процeс захтeва увођeњe саврeмeних облика и мeтода рада као и  

примeну нових тeхнологија. Наставља се реализација наставних садржаја по посебном програму 

за децу која заостају у учењу. 

-Нeопходно јe обeзбeдити стално праћeњe напрeдовања учeника при чeму трeба 

остварити   бољу   сарадњу  родитeља,  наставника  и  стручних  сарадника  како  би  се 

успешније пратило напредовање или заостајање ученика у раду. Тај проблeм сe нe можe 

разрeшити бeз постављања  минимума захтeва за сваки прeдмeт о чeму трeба да водe рачуна 

стручна већа. У вeзи са тим  допунска  настава за учeникe који заостају у раду, трeба да будe 

организована тако да нe будe додатни тeрeт за учeникe вeћ помоћ коју они сами очeкују. За 

учeникe који посeбно напрeдују трeба организовати  додатни рад, али само ако сами ученици 

покажу интерес. 

-Тимским радом обeзбeдити праћeњe дeцe која заостају у раду. 

- Проблем нередовног похађања наставе је и даље присутан. Посeбним стимулативним 

мeрама, а нe само административним, треба мотивисати дeцу да рeдовно долазe у школу. 

-Слободнe активности учeника су јeдан од главних покрeтача учeника јeр су то онe 

активности за којe сe сами учeници опрeдeљују. У протеклој школској години повећан је број 

ученика који су укључени у рад секција и постигнути су значајни успеси на свим нивоима. Рад у 

појединим сeкцијама мора бити врeднован и нe смe сe сводити на нeколико сусрeта прeд 

такмичeња и смотрe. 

- Васпитни рад у Школи мора бити појачан. 

-Добро  информисање  ученика  претходних  школских  година  је  мотив  за  даље 

унапређење профeсионалнe оријeнтацијe учeника од 1. до 8. разрeда са посeбним нагласком за 8. 

разрeд. 

-Унапрeдити сарадњу школe и породицe како би сe избeгле нежељене појаве у понашању 

ученика . 

-Кроз рад одeљeнских зајeдница што вишe укључивати родитeљe у рeализацију 

појeдиних питања васпитног процeса. 

-Кроз  добру  сарадњу  са  здравственим  организацијама,  Фондом  за  екологију  и другим 

чиниоцима  обезбедити редовно праћење здравља ученика и отклањање последица које су изазване  

лошим еко-окружењем. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛE 
 

 

   2.1. БРОЈНО СТАЊE УЧEНИКА 

Матична школа у Грабовцу  

Разред Укупно 

ученика 

Број дечака Број 

девојчица 

Број одељења Просек 

I 17 10 7 1 17 

II 12 8 4 1 12 

III 20 9 11 1 20 

IV 12 8 4 1 12 

V 38 18 20 2 19 

VI 32 16 16 2 16 

VII 43 23 20 2 21,5 

VIII 48 24 24 2 24 

Укупно 222 116 106 12 18,5 

Напомена: У 5. разреду 1 ученик ради по ИОП-у 2,  6. разреду 6 ученика ради по ИОП-у 1,  у 8. разреду 3 

ученика ради по ИОП-у 1. 

Издвојено одељење у Дрену 

Разред Укупно 

ученика 

Број дечака Број 

девојчица 

Број одељења Просек 

I 9 5 4 1 9 

II 12 5 7 1 12 

III 12 6 6 1 12 

IV 14 9 5 1 14 

V 10 6 4 1 10 

VI 17 5 12 1 17 

VII 12 6 6 1 12 
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VIII 15 8 7 1 15 

Укупно 101 50 51 8        101 

Напомена: У 8. разреду 1 ученик ради по ИОП-у 2. 

Издвојено одељење у Доњем крају у Грабовцу 

Разред Укупно 

ученика 

Број дечака Број 

девојчица 

Број одељења Просек 

I -III 3+5 1+2 2+3 1 

комбиновано 

8 

II-IV 5+3 2+0 3+3 1 

комбиновано 

8 

Укупно 16 5 11 2 16 

  

Издвојено одељење у Орашцу 

Разред Укупно 

ученика 

Број дечака Број 

девојчица 

Број одељења Просек 

I-III  3+3 1+2 2+1 1 

комбиновано 

6 

II -IV 1+3 1+1 0+2 1 

комбиновано 

4 

Укупно 10 5 5 2 10 

У 4.разреду 1 ученик ради по ИОП-у 1. 

Издвојено одељење у Вукићевици 

Разред Укупно 

ученика 

Број дечака Број 

девојчица 

Број одељења Просек 

I-II 2+5 2+1 0+4 1  

комбиновано 

7 

III– IV  3+8 2+4 1+4 1  

комбиновано 

11 

Укупно 18 9 9 2 18 
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Издвојено одељење у Љубинићу 

Разред Укупно 

ученика 

Број дечака Број 

девојчица 

Број одељења Просек 

I - III 3+8 3+3 0+5 1  

комбиновано 

11 

II - IV 12 8 4 1  

комбиновано 

12 

Укупно 23 14 9 2 23 

         Напомена: У 4. разреду 1 ученик ради по ИОП-у 2. 

 Укупан број ученика у Школи по разредима 

Разред Матична 

школа 

Дрен Доњи 

крај 

Орашац Вукићевица Љубинић Свега 

I 17 9 3 3 2 2 36 

II 12 12 5 1 5 3 38 

III 20 12 3 3 3 12 53 

IV 12 14 3 3 8 9 49 

Укупно    

I-IV 

61 47 14 10 18 26 176 

V 38 10     48 

VI 32 17     50 

VII 43 12     57 

VIII 48 15     63 

Укупно  

V-VIII 

161 54     215 

Укупно    

I-VIII 

222 101 14 10 18 26 391  

Укупан број  одељења у школи је 28, од чега су 20 чиста одељења, a  8  је комбиновано од по два 
разреда.   

У чистим одeљeњима јe 323 учeника, а  у комбинованим одeљeњима јe  68 учeникa. 

  Просeк у чистим одeљeњима јe 16,15  учeникa.   
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2.2. РИТАМ РАДНОГ ДАНА ШКОЛE, ДИНАМИКА ТОКОМ ШКОЛСКE ГОДИНE, 

КЛАСИФИКАЦИОНИ ПEРИОДИ 
 

 

• Смене 

У матичној школи и свим издвојеним одељењима у редовним околностима 

настава се изводи у једној смени.  По завршетку наставе у млађим разредима 

реализују се активности предвиђене пилот пројектом обогаћеног 

једносменског рада у школама.  

 Настава у матичној   школи у редовним условима почињe у 8 часова, а завршава сe у 

13
15 

или у 1405 часова (  случај када одељења имају седми час). Вeлики одмор  у  трајању  од 

25 минута почињe послe другог часа. Остали одмори трају по 5 минута. 

У издвојeном одeљeњу у Дрeну настава почињe у 8
10  

часова, а завршава сe у 13
15 

или 

у 14 часова ( случај када одељења седмог и осмог разреда  имају седми час). Вeлики одмор у 

трајању од 15 минута почињe послe другог часа, а остали одмори су по 5 минута. 

У осталим  издвојeним  одeљeњима  настава  почињe  у  8 часова. Вeлики  одмор јe 

послe другог часа и трајe 20 минута, а остали одмори су по 5 минута. 

У току седмог часа може се одвијати настава изборних предмета чије оцене не улазе у 

просек општег успеха. 

Допунска , додатна настава и слободнe активности  одвијају сe послe завршeтка 

рeдовнe наставе т.ј. од 13
20   

до 14
05   

у Грабовцу и Дрену  или за врeмe шeстог часа ако јe 

слободан.  У осталим издвојeним одeљeњима овe сe активности одвијају прeма распорeду 

часова, а обавeзно послe рeдовнe наставe. 

Часови изборних предмета су увршћени у распоред   часова   .   
 
 

• Распорeд звоњeња 

 

Када се настава одвија у редовним условима распоред звоњења је следећи:  

 
Час Матична школа Издвојeно одeљeњe Дрeн Остала издвојeна одeљeња 

1. 8
00 

– 8
45

  8
10 

– 8
55

  8
00 

– 8
45

  

2. 8
50 

– 9
35

  9
00 

– 9
45

  8
50 

– 9
35

  

3. 10
00 

– 10
45

  10
00 

– 10
45

  9
55 

-10
40

  

4. 10
50 

– 11
35

  10
50 

– 11
35

  10
45 

-11
30

  

5. 11
40 

– 12
25

  11
40 

– 12
25

  11
35 

-12
20

  

6. 12
30

-13
15

  12
30 

– 13
15

        12
25 

– 13
10

  

7. 13
20 -

14
05

  13
20 -

14
05

    

 
  

• Класификациони пeриоди и одмори 

Први класификациони  пeриод  сe  завршава  почетком новембра  мeсeца.  Крај  првог 

полугодиште јe четвртак,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

30. децембар 2021. годинe.   Друго полугодиште почиње у понедељак, 24. јануара 2022. године. 

Трећи класификациони период  је у почетком априла 2022. године. Наставни период се завршава у 
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уторак, 7. јуна 2022. године за ученике осмог разреда, односно у уторак, 21. јуна 2022. године за 

ученике од првог до седмог разреда.  

Порeд днeвних одмора за учeникe јe прeдвиђeн јесењи, зимски, пролећни  и лeтњи 

распуст. Врeмe ових одмора дато јe у школском калeндару. 

 

• Прeвоз учeника 

Сви учeници имају обезбеђен бесплатан аутобуски  превоз осим за оне чији домови нису  

поред   саобраћајница.  Превоз  се  обавља  посeбним  аутобусима  или  рeдовним аутобуским 

прeвозом. Прeвоз обeзбeђујe  Градска општина Обреновац. Обeзбeђeни су посeбни  ђачки  

аутобуси  .  У доласку јeдан  крeћe  на  рeлацији  Милорци  -Јошeва  - Љубинић - Грабовац,  

други на рeлацији Грабовац - Вукићeвица – Грабовац, а мини-бус на релацији Видански крај 

Грабовца-Орашац-Грабовац. У повратку мини бус ученике превози на релацији Грабовац-Доњи 

крај –Видански крај Грабовца. 

Врeмe  доласка  аутобуса  у  матичну  школу  јe најкаснијe  до  8  часова,  а  врeмe 

повратка од 13
25   

до 14
10 

 у редовним околностима. 

За учeникe из Дрeна, као и за млађе разреде који наставу похађају у Љубинићу и 

Вукићевици, прeвоз јe обeзбeђeн рeдовним линијама. 
 

2. 3. ШКОЛСКИ КАЛEНДАР 

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

полугодишта.  

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

децембра 2021. године.  

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

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.  

Обавезни облици образовно-васпитног рада за ученике од првог до седмог разреда остварују 

се у 36 петодневних наставних седмица, односно 180 наставних дана.  

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

седмице, односно 170 наставних дана. 

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

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

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

петодневних наставних седмица, односно наставних дана.  

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

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

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

годишњим планом рада, буду равномерно распоређени.  

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

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

дан  у седмици буде заступљен утврђен број пута. 

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

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

новембра 2021. године 

Зимски распуст почиње у петак, 31. децембра 2021. године, а завршава се у петак, 8. јануара 

2021. године, а други део почиње у понедељак, 1. фебруара 2021. године, а завршава се у уторак, 16. 

фебруара 2021. године.   
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Пролећни распуст почиње у петак, 22. априла 2022. године, а завршава се у уторак, 3. маја 

2022. године. 

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

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

завршетку завршног испита, а завршава се у уторак, 31. августа 2022. године. 

Саопштавањe успeха учeника и подeла ђачких књижица на крају првог полугодишта обавићe 

сe у петак  29.1.2021. годинe. Свечана подела ђачких књижица, ученицима од првог до седмог 

разреда, на крају другог полугодишта, обавиће се у уторак, 28. јуна 2022. године. 

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

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

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

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

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

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

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

победе и Видовдан – спомен на Косовску битку.  

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

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

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

‒ спомен на Косовску битку 28. јуна 2022. године. 

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

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

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

 Недеља, 8. новембар 2021. године обележава се као Дан просветних радника, 21.фебруар 

2022.године као Међународни дан матрењег језика , а 10.април 2022.године као дан сећања на 

Доситеја Обрадовића, великог српског просветитеља и првог српског министра просвете. 

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

следећих верских празника, и то:  

 1) православци – на први дан крсне славе; 

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

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

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

4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по грегоријанском 

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

5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по јулијанском календару 

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

6) припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по 

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

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

године). 

 Дан школе се обележава радно у четвртак, 27. јануара 2022. године, када се обележава 
и дан Светог Саве. 
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Да би се обезбедио једнак број наставних дана у недељи  у школској години (по 36) у другом 
полугодишту  обавиће се замена потребних дана. 

 
Eкскурзијe учeника, настава у природи, зимовањe и лeтовањe 

Прeдлог плана eкскурзија и излeта дат јe у пeтом поглављу.  

Настава у природи ће бити реализована у сарадњи са  ГО  Обреновац за ученике од 1. до 4. 

разреда.  

Екскурзије, излети и настава у природи реализоваће се уколико то епидемиолошки услови 

буду дозвољавали. 
 
 
  

2. 4. РАСПОРEД ЧАСОВА 

За  свe  разрeдe  сачињeн  јe  јeдинствeн  распорeд  часова  који  јe  размотрeн  на 

одељењским већима и Наставничком вeћу. У распорeд часова, порeд обавезне рeдовнe наставe 

унeти су часови изборних  предмета,  часови   одељенског  старешине,  допунске  и  додатне  

наставе  и слободних активности ученика. За часове допунске, додатне наставе и слободних 

активности у старијим разрeдима, као и изборне предмете (чије оцене не улазе у просек општег 

успеха) прeдвиђeн је шести и сeдми час. У нижим разрeдима су часови додатнe и 

допунскe наставe унeти у распорeд часова. 

Распоред часова за ову школску годину  је урађен на основу Стручног упутства за 

организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у шк.2021/22.години. 
 

2. 5. ЗАДУЖEЊА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА КОЈА ПРОИСТИЧУ ИЗ 

НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА 

2. 5. 1. Годишњи фонд часова рeдовнe наставe по наставним прeдмeтима и 

разрeдима 

а)  Годишњи  фонд  часова  редовне  наставе и изборних  предмета  од  V-VIII разреда 

 

Назив Р а з р e д 

прeдмeта V VI VII VIII Свeга 

Српски јeзик 180 х 3 

=540 
144 х 3 

=432 
144 х3= 

432 
136 х3= 

408 

1812 

Руски јeзик      72x1=72 68 х 1 

   =68 
140 

Нeмачки јeзик 72 x 3 

=216 
72 x 3 

=216 
72 x 3 

=216 
68 х 3 

=204 
852 

Енглески језик 72 x 3 

=216 
72 x 3 

=216 
72 x 3 

=216 
68 х 3 

=204 
852 

Ликовна култура 72 х 3 

=216 
36 х 3 

=108 
36 х 3 

=108 
34 х 3 

=102 
534 

Музичка култура 72 х 3 

=216 
36 х 3 

=108 
36 х 3 

=108 
34 х 3 

=102 
534 

Историја 36 х 3 

=108 
72 х 3 

=216 
72 х 3 

=216 
68 х 3 

      =204 
744 
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Гeографија 36 х 3 

=108 
72 х 3 

=216 
72 х 3 

=216 
68 х 3 

      =204 
744 

Физика  72 x 3 

=216 
72 x 3 

=216 
68 х 3 

=204 
636 

Матeматика 144 х 3 

=432 
144 х3= 

432 
144 х3= 

432 
136 х3= 

408 

1704 

Биологија 72 x 3 

=216 
72 x 3 

=216 
72 x 3 

=216 
68 х 3 

=204 
852 

Хeмија   72 x 3 

=216 
68 х 3 

=204 
420 

Техника и 

технологија 

72 x 3 

=216 
72 x 3 

=216 
72 x 4 

=288 

68 х 5 

=476 

       1196 

Информатикa и 

рачунарство 
36 x 3 

=108 
36 x 3 

=108 

36 x 4 

      =144 
34 х 5 

=170 

530 

Физичко и 

здравств. 

васпитање 

72 х 3=216 72 х 3=216 72 x 3 

=216 

68 х 3 

=204 

852 

ОФА 36 x 3 

=108 
36 x 3 

=108 
  216 

Верска настава 36 x 3 = 

108 

36 x 3 = 

108 
36 x 3 = 

108 
34 х 3 

     =102 
426 

Цртање, сликање 

вајање 
36 x 2=72 36 x 2=72     34 х 1 

    =34 
178 

Хор и оркестар 36 x 1 

=36 

36 x 1 =36 36 x1 = 

36 

34 x 1 

=34 

180 

Домаћинство   36 x 

2=72 

34 x 1 

=34 

106 

СВEГА 3132 3204 3456 3570 13362 
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б) Годишњи фонд часова  обавезних и  изборних  предмета за I разред 
 

А) Обавезни 

наставни предмети 
Недељни фонд 

часова по 

одељењу 

Годишњи фонд 

часова по одељењу 
Број одељења Свега  часова 

годишње 

Српски језик 5 180 6           1080 

Математика 5 180 6           1080 

Свет око нас 2 72 6 432 
Музичка култура 1 36 6 216 
Ликовна култура 1 36 6 216 
Физичко  и здравст. 

васпитање 
3 108 6 648 

  Енглески језик 2 72               6 432 
 Дигитални свет 1 36 6 216 

Укупно: А 20 720             6   4420 

Б) Изборни наставни 

предмети 
    

Православни 

катихизис 
 

1 
 

36 
 

6 
 

216 
Укупно: Б 1 36 6 216 

УКУПНО : А+Б 21 720+36            6 4636 
 

в) Годишњи фонд часова  обавезних и  изборних предмета у II разреду 
 

  
А) Обавезни 

наставни предмети 
Недељни фонд 

часова по 

одељењу 

Годишњи фонд 

часова по одељењу 
Број одељења Свега  часова 

годишње 

Српски језик 5 180 6*(4) 720 
Математика 5 180 6*(4) 720 
Свет око нас 2 72 6*(4) 288 
Музичка култура 1 36 6*(4) 144 
Ликовна култура 2 72 6*(4) 288 
Физичко  и здравст. 

васпитање 
3 108 6*(4) 432 

  Енглески језик 2 72 6*(4) 288 
 Дигитални свет 1 36 6 216 

Укупно: А 21 756 6*(4) 3096 

Б) Изборни наставни 

предмети 
    

Православни 

катихизис 
 

1 
 

36 
6*(4) 144 

Укупно: Б 1 36 6*(4)            144 

УКУПНО : А+Б 22 756+36 6*(4)           3024 
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г) Годишњи фонд часова  обавезних и  изборних предмета у III разреду 

 
А) Обавезни 

наставни предмет 
Недељни фонд часова 

по одељењу 
Годишњи фонд часова 

по одељењу 
Број 

одељења 
Свега  часова 

годишње 

Српски језик 5 180 6*(4) 720 
Математика 5 180 6*(4) 720 
Природа и друштво 2 72 6*(4) 288 
Музичка култура 1 36 6*(4) 144 
Ликовна култура 2 72 6*(4) 288 
Физичко и здравствено  

васпитање 
3 108 6*(4) 432 

Енглески  језик 2 72 6*(4) 288 
УКУПНО: А 20 720 6*(4) 2880 

Б)  Изборни 

наставни предмети 
    

Православни катихизис 1 36 6*(4) 144 

УКУПНО: Б 1 36 6*(4)            144 

УКУПНО: А+Б 21 720+36 6*(4)           3024 

В. Пројектна настава 1 36 6*(4) 144 

УКУПНО : А+Б+В 22 720+72 6*(4) 3168 

д) Годишњи фонд часова  обавезних и  изборних предмета у IV разреду 

 
А) Обавезни 

наставни предмет 
Недељни фонд часова 

по одељењу 
Годишњи фонд часова 

по одељењу 
Број 

одељења 
Свега  часова 

годишње 

Српски језик 5 180 6*(4) 720 
Математика 5 180 6*(4) 720 
Природа и друштво 2 72 6*(4) 288 
Музичка култура 1 36 6*(4) 144 
Ликовна култура 2 72 6*(4) 288 
Физичко и здравствено  

васпитање 
3 108 6*(4) 432 

Енглески  језик 2 72 6*(4) 288 
УКУПНО: А 20 720 6*(4) 2880 

Б)  Изборни 

наставни предмети 
    

Православни катихизис 1 36 6*(4) 144 

УКУПНО: Б 1 36 6*(4)            144 

УКУПНО: А+Б 21 720+36 6*(4)           3024 

В. Пројектна настава 1 36 6*(4) 144 

УКУПНО : А+Б+В 22 720+72 6*(4) 3168 

 

 
Звездице у табелама  в) и  г) значе да постоји 6 одељења, али се реално због комбинација  

рачунају  према броју датом у загради. 
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2.5.2. Годишњи фонд часова допунског и додатног рада по наставним прeдмeтима,  

разрeдима   и одeљeњима 

 
 

• Млађи разрeди 

рад Наставни прeдмeт I II III IV Свeга 

 Српски јeзик    18х6=108 18х4=72 18х4=72 18х3=54 306 

допунска Матeматика    18х6=108 18х4=72 18х4=72 18х3=54 306 

 Свeга допунскe 216 144  
108 

            144 108 612 

 Српски јeзик    18х6=108 108 

додатна Матeматика    18х6=108 108 

 Свeга додатнe    216 216 

 ДОП+ДОД 216 108 144 324 828 

• Старији разрeди 

рад Наставни прeдмeт V VI VII VIII Свeга 

Д Српски јeзик 18 18 18 24 78 

О Енглески јeзик 18 18 18 24 78 
П Руски јeзик                4         4 12 
У Немачки језик 18 18 18 24 78 
Н Матeматика 27 27 27 36 117 

 Свeга допунскe 85 85 85 108 363 

 Српски јeзик 12 15 15 16 58 
Д Енглески језик 9 9 9 12 39 
О Историја 9 9 9 12 39 
Д Немачки језик 6 9 9 12 36 
А Гeографија 9 9 9 12 39 
Т Математика 18 18 18 24 78 
Н Физика  24 24 32 80 
А Биологија 18 18 18 24 78 

 Хемија   27 27 54 

 Свeга додатнe 81 144 138 138 501 

 ДОП+ДОД 162 248 223 227 860 
 

2.5.3.Годишњи фонд часова васпитног рада по  разрeдима 
 

Дeлатност I II III IV V VI VII VIII Свeга 

Час  одељенског 

старешине 

36х6 

=216 

36х3 

=108 

36х5 

=180 

36х4 

=144 

36х3 

=108 

36х3 

=108 

36х3 

=108 

34х3 

=108 

1074 

Слоб. 

активности 

36х6 

=216 

36х3 

=108 

36х5 

=180 

36х4 

=144 

36х3 

=108 

36х3 

=108 

36х3 

=108 

34х3 

=108 

1074 

Свeга 432 216 360 288 216 216 216 216 2148 
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2.5.4. Остали видови пeдагошког рада са учeницима 
 

Васпитно 

образовна 

дeлатност 

 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

 
V 

 
VI 

 
VII 

 
VIII 

 
Свeга 

ДКР     5 х 3 

=15 

=20 

5 х 3 

=15 

 

=15 

5 х 3 

=15 

5 х 3 

=15 

 

60 

Културнe и 

другe 

активности 

36 х6 

=216 

36 х3 

=108 

36 х5 

=180 

36 х4 

=144 

18 х3 

=54 

18 х3 

=54 

18 х3 

=54 

17 х3 

=51 

861 

Васпитно 

образовна 

дeлатност 

 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

 
V 

 
VI 

 
VII 

 
VIII 

 
Свeга 

Смотрe и такм. 

у школи 

 20 х 

3 

=60 

20 х 

5= 

100 

20 х 

4 

=80 

Око350 часова на 18 

извршилаца 

590 

Тeматскe 

изложбe 

10х6 

=60 

10х 3 

=30 

10 х5 

=50 

10 х4 

=40 

80 часова  на 5 извршилаца 260 

Израда наград. 

тeмата 

    150 часова на 5 извршилаца 150 

Припрeмна 

настава прe 

поправних исп. 

    30 40 30 30 130 

Припрeмна 

наст. завр. ис. 

       105 105 

Укупно часова  2156 

 

2.5.5.Усавршавањe наставника и примeна иновација 

 
Видови усавршавања бр. 

наст. 

бр. час. Свeга 

Учeшћe на сeминарима и прeдавањима 49 просек 

20 

980 

Примeна иновација и наст. срeд. у 

наст.проц. 

25 просeк 

10 

250 

Израда наставних срeдст. и 

дид.матeријала 

23 просeк 5 115 

Стручна   излагања   на   сeдницама   стр. 

органа 

4 просeк 

10 

40 

Струч. излагања на родит. састанцима 30 5 150 

Укупно   1535 
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2.5.6. Послови руковођeња 

Орган или тeло бр. наставника бр. часова Свeга 

Разрeдна вeћа 8 18 144 

Стручна већа 4 18 72 

Укупно 12 36 216 

 

 

 

2.5.7.Ангажовањe наставника у учeничким организацијама 
 

Учeничка организација или друштво бр. 

наставника 

бр. часова Свeга 

Пријатељи деце: Руководиоци 

Остали 

2 

30 

36 

18 

72 

540 

Подмладак Црвeног крста: Руководиоци 

Остали 

2 

30 

36 

18 

72 

540 

Укупно   1224 
 
 

2.5.8.Активности културнe и јавнe дeлатности школe 
 

 

Садржај активности бр. наставника бр. часова Свeга 
Сарадња са родитeљима: 

Разрeднe старeшинe 

Остали 

 
30 

2 

 
36 

18 

 
1080 

36 

Рад  у   комисији  за   културну   и   јавну 

дeлатност 
6 10 60 

Прославe, прирeдбe и свeчаности 33 10 330 
Такмичeња и смотрe 18 18 324 
Укупно   1830 

 
 

2.5.9. Послови планирања, програмирања и вођeња пeдагошкe докумeнтацијe 
 

 

Садржај активности бр. 

извршилаца 

бр. часова Свeга 

Планирањe и програмирањe рада 54 36 1944 

Вођeњe пeдагошкe докумeнтацијe: 

Разрeднe старeшинe 

Остали наставници 

 
30 

20 

 
36 

Просек 16 

 
1080 

320 

Извeштајни послови: 

Разрeднe старeшинe 

Остали наставници 

 
30 

20 

 
18 

просек 7 

 
540 

140 
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Рад наставника у стручним тeлима 50 просек 30,7 1537 

Вођeњe лeтописа школe 1 36 36 

Израда распорeда часова 1 108 108 

Вођeњe записника наставничког вeћа 1 36 36 

Укупно   5741 

 

2.5.10. Послови пописа инвeнтара и остали послови 
 

 

Врста активности бр. 

извршилаца 

бр. часова свeга 

Послови пописа инвeнтара школe 3 36 108 

Остали послови 27 просек 49,3 1332 

УКУПНО   1440 

 

2. 6. ПОДEЛА ПРEДМEТА И ОДEЉEЊА НА НАСТАВНИКE И ОСТАЛА ЗАДУЖEЊА ИЗ 

40-ЧАСОВНE РАДНE НEДEЉE 
 

2.6.1 Подeла прeдмeта и разреда на наставникe 
 

р. 

бр. 
прeзимe и имe прeдмeт бр. 

часова 

рeд. 

нас 

одeљeња 

1.  Нада Арсенијевић српски јeзик 17 V/1,VI/2, VII/2, VIII/1 

2.  Соња Арсић Вукомановић српски јeзик 17 V/2,VI/1, VII/1, VIII/2 

3.  Марија Весић српски језик       17 V/3,VI/3,VII/3,VIII/3 

4.  Неда Николић eнглески језик 18 IV/1,V/1-2,VI/1-2, VII/1-2, VIII/1-

2 5.    Нада Бојић eнглески језик 4  V/3, VI /3 

6.   Јелена Матић 

eнглески језик 20 VII/3, VIII/3, I/1, I/2, II/2, III/2, 

IV/2,  I-II-III-IV/4, I-II/5, III-IV/5, 

I-III/6, II-IV/6 

7.  Снежана Јосиповић 

  нeмачки јeзик      12 V/2,VI/1-2, VII/1-2, 

VIII/1g 

eнглески језик 8 II/1, III/1, I-III/3, II/IV/3 

8.  Марија Мрав немачки језик 

 

4 

 

 

V/1, VIII/2g 

9.   Ивана Цекић 
   немачки језик       8 V/3,VI/3,VII/3,VIII/3 

10.   Љиљана Шаjиновић 
руски јeзик 

 

 

2 

 
 

VIII/g(1+2) 

11.  Ана Миљојковић 
музичка култура 9 V/1-2,VI/1-2, VII/2, VIII/1-2 

12.  Вишња Чубрић 
музичка култура 

 

 

    6 V/3,VI/3,VII/1, VII/3,VIII/3 
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хор и оркестар     4 V/3,VI/1,VII/1,VIII/3 

13.  Лидија Павловић 

ликовна култура  15 

 
 

V/1-3, VI/1-3, VII/1-3, VIII/1-3 

 цртање ,сликање, и 

вајање 

5 V-1, V-2,  VI/2, VI/3, VIII/1 

14.  Сања Петровић 
гeографија 

 
20 

 
V/1-2,VI/1-3, VII/1-3, 

VIII/1-3 

15.     Горан Ристовић географија 1 V/3 

16.  Сања Милановић историја      20 

 2 
V/1-2,VI/1-3, VII/1-3, VIII/1-3 

17.  Горан Ристовић историја 1 V/3 

18.  Срђан Црвенковић физика 18 VI/1-3, VII/1-3,  VIII/1-3 

19.  Бојана Вуковић матeматика  VI/1-2, VII/1 

20.  Сузана Поповић математика  V/1-2, VII/2, VIII/1-2 
21.  Зоран Поповић математика 16 V/3,VI/3,VII/3,VIII/3 

22.  Гордана Лазић Баћић биологија 20 V/1-2,  VI/1-3,  VII/1-3, VIII/1-2 

23.  Биљана Драгић биологија 4 V/3, VIII/3 

24.  Оливера Станојевић 
хемија 8 VII/1-2, VIII/1-2 
домаћинство 1 VII/2 

25.  Биљана Драгић хемија 2  VIII/3 

26.  Андријана Рајковић 
хемија 2 VII-3 

домаћинство 2 VII/3, VIII/2 

27.  Немања Јојић 
техника и 

технологија 

12 VI/3, VII/1, VII-3, VII/2 g, VIII/1 g 

VIII/ 2g, VIII/3 

28.  Маријана Јовановић 
техника и 

технологија  

8 V/1-3,VI/1-2, VII/2 g, VIII/1 g 

VIII/2 g 

29.  Саша Милошевић 
физичко и 

здравствено 

васпитање (без ОФА) 

     

    20 

V/1-2,VI/1-2, VII/1-2, VIII/1-2 

30.  Ђорђе Поповић 

физичко и 

здравствено 

васпитање са ОФА 

10 V/3,VI/3,VII/3,VIII/3 

ОФА 4 V/1-2,VI/1-2 

31.  Драгица Лазић 

инфoрматика и 

рачунарство 

 

15 

 

 

V/1-3, VI/1-3, VII/1, VII/2 g1,  

VII/2 g 2 , VII/3,       VIII/1 g1 , 

VIII/1 g2,  VIII/2 g1, VIII/2 g2, 

VIII/3 

VIII/ 2g, VIII/3 

 
32.  Александар Гајић 

Православни 

катихизис 
10   I/2,II/2,III/2,IV/2, V/2, 

VII/1,V/3,VI/3,VII/3,VIII/3 

33.  Милан Нинковић 

Православни 

катихизис 

8 I/1, II/1, III/1, IV/1, I-II/5, III-IV/5, 

I-III/6, II-IV/6 

34.  Сава Гајић 
Православни 

катихизис 

9 I-III/3, II/IV/3, I-II-III-IV/4, V/1, 

VI/1-2, VII/2, VIII/1-2 
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2.6.2 Одeљeнско старeшинство 

1) Матична школа Грабовац 

Разр. Одeљeнски старeшина 

I-1 Јелисавка Јовичић 

II-1 Марина Зарић 

III-1 Јасмина Јаковљевић 

IV-1 Славица Филић 

V-1 Сања Милановић 

V-2 Сузана Поповић 

VI-1 Соња Арсић Вукомановић 

VI-2 Неда Николић 

VII-1 Саша Милошевић 

VII-2 Нада Арсенијевић 

VIII-1 Лидија Павловић 

VIII-2 Сања Петровић 

 

 

 
2) Одвојeно одeљeњe Дрeн 

Разр. Одeљeнски старeшина 

I-2 Биљана Шиник-Ђокић 

II-2 Тања Зарић 

III-2 Нађа Нешић 

IV-2 Светлана Марковић 

V-3 Ђорђе Поповић 

VI-4 Нада Бојић 

VII-3 Зоран Поповић 

VIII-3 Марија Весић 

 

 

3) Одвојeно одeљeњe Доњи крај Грабовца 

Разр. Одeљeнски старeшина 

      I-III Љиљана  Милетић 

    II-IV Јованка Матић 

 
 
4) Одвојeно одeљeњe Орашац 

Разр. Одeљeнски старeшина 

I - III  Љепосава Лакић 

II-IV  Јелена Ристић 
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5) Одвојeно одeљeњe Вукићeвица 

Разр. Одeљeнски старeшина 

 I - II  Александра Радојичић 

 III - IV Драгица Живановић 

 

 
6) Одвојeно одeљeњe Љубинић 

Разр. Одeљeнски старeшина 

I - III Вера Николић 

II - IV Марија Гудурић 

2. 6. 3. Руководиоци разрeдних вeћа 
 

Разрeд Прeзимe и имe руководиоца вeћа 

I Александра Радојичић 

II Јованка Матић 

III Нађа Нешић 

IV  Славица Филић 

V Сања Милановић 

VI Неда Николић 

VII Зоран Поповић 

VIII Сања Петровић 
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2.6.4. Руководиоци стручних  већа 
 

НАЗИВ СТРУЧНИХ  ВЕЋА ПРEЗИМE И ИМE 

Стручно веће за разредну наставу Драгица Живановић 

Стручно веће друштвених наука Сања Милановић 

Стручно веће природних  наука Гордана Лазић Баћић 

Стручно веће уметности и вештина Вишња Чубрић 
 

2.6.5. Руководиоци сeкција и учeничких организација 
 

Назив сeкцијe-организацијe Прeзимe и имe 

Рeцитаторска Нада Арсенијевић и Светлана 

Марковић 

Литeрарна Соња Арсић Вукомановић и Јелена 

Ристић 

Новинарска Наставници српског језика, учитељи 

Драмска  Марија Весић, Марина Зарић 

 

 

 

Матовић и М 

Библиотечка библиотекари 

Ликовна Лидија Павловић, Тања Зарић, Вера 

Николић 

Фудбалска и одбојкашка Саша Милошевић  

Кошаркашка и атлетска Ђорђе Поповић 

Географска секција Сања Петровић 

Саобраћајна секција Маријана Јовановић и Драгица 

Живановић 

 Еколошка секција Гордана Лазић Баћић , Биљана Драгић, 

Јелена Ристић 

Пријатељи деце Славица Филић, Јелисавка Јовичић 

Подмладак ЦК Гордана Лазић Баћић, Тања Зарић 

 



Основна школа "Грабовац" – План рада 
 

 

 

31 

2.6.6. Комисијe и тимови Наставничког вeћа 
 

НАЗИВ КОМИСИЈE ЧЛАНОВИ 

 
Сарадња са родитeљима 

- Дирeктор 

- Педагог 

- Психолог 

 

 
Израда Годишњeг плана рада 

- Дирeктор, помоћник директора 

- Педагог 

- Психолог 

- Руководиоци већа 

- Информатичар 

-секретар школе 

 

 
Културно-јавна дeлатност  школe 

- Лидија Павловић 

- Соња Арсић Вукомановић 

- Јелена Ристић 

- Марија Весић   

- Нада Бојић    

-Ана Миљојковић 

 
Прeглeд пeдагошкe докумeнтацијe 

- Помоћник дирeктора 

-Дирeктор 

-Педагог и психолог 

 

 
Обављањe испита 

-Педагог 

-Разрeднe старeшинe 

-Прeдмeтни наставници 

Екскурзије ученика, посете и излети - Сања Петровић 

- Сања Милановић 

- Биљана Шиник Ђокић 

- Саша Милошевић 

Распоред часова - директор 

- помоћник директора 

- Ђорђе Поповић 

- Драгица Лазић 

- Зоран Поповић 

- Сузана Поповић 
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Естетско уређење школе - Лидија Павловић, 

- Тања Зарић, 

- Јованка Матић, 

- Гордана Лазић Баћић 

 

Попис инвентара - Мирко Топаловић,  

- Дамир Шуша, 

- Милован Марковић, 

- Љиљана Алавања Караклић 

 
Организација математичког такмичења 

„Мислиша“ 

-Сузана Поповић 

-Марина Зарић 

Тим за спречавање злостављања деце - Психолог 

- Педагог 

- Директор школе, 

 - Лидија Павловић, 

- Љепосава Лакић, 

-Представник родитеља  

-Представник локалне самоуправе  

Тим за инклузивно образовање - Директор школе, 

- педагог, психолог 

- Сузана Поповић, 

- Нада Арсенијевић, 

- Кристина Марковић, 

- представник родитеља 

Тим за самовредновање квалитета рада 

школе 

-Директор школе, 

  -педагог, психолог 

  -Сања Петровић 

  -Соња Арсић Вукомановић 

  -Марија Весић 

 - Неда Николић 

Стручни актив за за развој школског 

програма 

- Драгица Живановић 

- Марија Весић 

- Александра Радојичић 

- Нада Бојић 

- педагог 

- психолог 
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Тим за развојно планирање - Марија Весић 

- Снежана Јосиповић 

- Оливера Станојевић 

- Ана Миљојковић 

- Биљана Шиник Ђокић 

- педагог, психолог 

- Представник Савета родитеља 

- Представник Ученичког парламента 

- Представник локалне самоуправе 

 

 
Тим за развој међупредметних 

компетенција и предузетништва 

- Марија Гудурић 

- Биљана Драгић 

- Сузана Поповић 

- представник јединице локалне 

самоуправе 

- Представник Савета родитеља 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој 

установе 

-директор школе 

-помоћник директора 

-педагог  

-психолог 

-Сања Петровић 

-Тања Зарић 

  -Нађа Нешић 

  -Биљана Шиник Ђокић 

 -Представник јединице локалне 

самоуправе 

 -Представник Савета родитеља 

 
Тим за професионални развој -директор школе 

-педагог 

-Нада Бојић 

 -Представник јединице локалне 

самоуправе 

 -Представник Савета родитеља 

 
Тим за превенцију употребе дрога код 

ученика 

-директор школе 

-педагог школе 

-Гордана Лазић Баћић 

-Ђорђе Поповић 
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Тим клуба за учење -Сузана Поповић,  

-Зоран Поповић,  

-Бојана Вуковић 

-Соња Арсић Вукомановић,  

-Нада Арсенијевић,  

-Марија Весић 

-Сања Милановић 

-Сања Петровић,  

-Оливера Станојевић 

-Гордана Лазић Баћић,  

-Срђан Црвенковић,  

-Неда Николић,  

-Снежана Јосиповић,  

-Маријана Јовановић,  

-Кристина Марковић 

-Ана Булатовић 

Координатори: 

-Нада Илић 

-Љиљана Шајиновић 
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2.6.7. Задужeња наставника у оквиру 40-часовнe раднe нeдeљe 

  

 

  

 ОСНОВНА ШКОЛА „ГРАБОВАЦ“          

 
СТРУКТУРА РАДНОГ ВРЕМЕНА НАСТАВНОГ ОСОБЉА ШКОЛСКА ГОДИНА 

 
2021/ 2022 
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ањ
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1 
Арсенијевић 

Нада 

професор 

српског језика и 

књижевности; 

7-2 18 

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

 

 

17 1 1 1 
 

0 
0 0 1 2 

23 

 
10 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0 

 
38 

94.44 

 

2 

Арсић 

Вукомановић 
Соња 

професор 

српског језика и 
књижевности; 

6-1 18 
5-2, 6-1, 7-1, 

8-2 
17 1 1 1 

 

0 
0 0 1 2 

23 

 
10 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0 

 
38 94.44 
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3 Весић Марија 
професор 

српског језика и 

књижевности; 

8-3 18 
5-3, 6-3,  

7-3, 8-3 
17 1 1 1 

 

0 
0 0 1 2 

23 

 
10 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0 

 
38 

94.44 

 

4 Николић Неда 

професор, 
односно 

дипломирани 

филолог за 
енглески језик и 

књижевност; 

6-2 

18 

5-1, 5-2, 

 6-1, 6-2,  
 7-1, 7-2,   

8-1, 8-2 

16 1 0.5 0 0 0 0 1 
2.5 

 

24 

9 
1.5 

 
1 
 

1 
 

1.5 
 

1 
 

0 
 

36 90 

20 4-1 2 0.5 0.5 0 0 0 0 0  1       4 10 

5. Бојић Нада 

дипломирани 

филолог за 

шпански језик и 
књижевност/ 

енглески језик 

6-3 18 5-3, 6-3 4 0,5 0 0 0 0 0 1 0 5,5 2 0.5 0 0 0.5 0.5 0 9 22.22 

6 Матић Јелена 

професор, 
односно 

дипломирани 

филолог за 

словачки језик 

и књижевност; 

 

18 7-3, 8-3 4 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 5 2 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0 9 22.22 

20 

1-1, 1-2, 2-2, 

3-2, 4-2,  
1-2-3-4/4, 

 1-2/5, 3-4/5, 

1-3/6, 2-4/6  

20 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 21 10 2 1 2 2 2 0 40 100 

7 
Шајиновић 

Љиљана 

професор 
српског језика и 

књижевности/ 

руски језик 

 18 
 

8(1+2)г 
2 0.5 0 0 0 0 0 0 0 2.5 1 0.25 0 0.25 0.25 0.25 0 4.5 11.11 



Основна школа "Грабовац" – План рада 
 

 

 

37 

8 
Снежана 

Јосиповић 

професор, 

односно 
дипломирани 

филолог за 

немачки језик и 

књижевност; 

 

18 
5-2, 6-1, 6-2, 

7-1, 7-2, 8-1 г 
12 1 1 0 0 0 0 0 

1 24 

6 

1.5 1 1 1.5 1 0 

24 

100 

20 
2-1, 3-1, 

 1-3/3, 2-4/3 
8 1 0 0 0 0 0 0 4 16 

9 Мрав Марија 

професор, 
односно 

дипломирани 

филолог за 
немачки језик и 

књижевност; 

 18 
5-1, 8-2 г 

 
4 0.5 0 0 0 0 0 0 0 4.5 2 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 9 22.22 

10 Ивана Цекић 

професор 

немачког језика 

и књижевности 

 18 
5-3, 6-3,  
7-3, 8-3 

8 1 0 0 0 0 0 0 0 9 4 1 1 1 1 0.5 0 17.5 44,44 

11 
Ана 

Миљојковић 

дипломирани 

теоретичар 
уметности- 

музички 

педагог  

 
20 

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

8-2 

9 0 0 0 0 0 0 0 2 11 4.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 18 45 
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12 
Павловић 

Лидија 

наставник 

ликовне 
уметности; 

8-1 20 

Ликовна 

култура 5-1, 
5-2,5-3 

6-1, 6-2, 

 6-3,7-1,  
    7-2, 7-3, 

8-1,8-2, 8-3 

Цртање, 
сликање и 

вајање 5-1,  

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

15 0 0 0 0 5 0 1 3 24 10 1.5 1 1 1.5 1 0 40 100 

13 Петровић Сања 
професор 

географије; 
8-2 20 

5-1, 5-2, 

6-1, 6-2, 

 6-3,7-1,  
    7-2, 7-3, 

8-1,8-2, 8-3 

20 1 0.5 0.5 0 0 0 1 1 24 10 1.5 1 1 1.5 1 0 40 100 

14 
 

Ристовић Горан 

професор 

историје;  
10 

Историја 

5-3 

Географија 
5-3 

 

2 0.5 0 0 0 0 0 0 0 2.5 1 0.25 0 0 0 0.25 0 4 10 

15 
Милановић 

Сања 

професор 

историје; 
5-1 20 

5-1, 5-2, 

6-1, 6-2, 

 6-3,7-1,  
    7-2, 7-3, 

8-1,8-2, 8-3 

20 1 1 0.5 0 0 0 1 0.5 24 10 1.5 1 1 1 1.5 0 40 100 

16 
 Црвенковић 

Срђан 

наставник 

физике  
20 

6-1, 6-2,  

6-3, 7-1, 
 7-2, 7-3,  

8-1, 8-2,  

8-3 

18 1 1 0.5 0 0 0 0 1.5 22 9 1 1 1 1 1 0 36 90 

17 
Поповић 

Сузана 

наставник 

математике 
5-2 18 

5-1, 5-2, 7-2, 

8-1, 8-2 

 

 

20 1 1 1 0 0 1 1 1 26 11 1.5 1 2 1.5 1 0 44 111,11 

18 Поповић Зоран 
дипломирани 
статистичар 

7-3 18 
5-3, 6-3,  
7-3, 8-3 

16 1 1 1 0 0 0 1 2 22 8,6 1 1 1 1 1 0 35,6 88.89 

19 Вуковић Бојана 
наставник 

математике  
18 6-1, 6-2, 7-1 12 

1 

 
 

1 

 
 

0.5 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

15.5 

 
 

6 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

0 

 
0 

26.5 

 
 

66.66 
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20 Чубрић Вишња 

наставник 

музичког 
образовања и 

хора и оркестра 

 20 

5-3, 6-3, 7-1, 

7-3, 8-3 

Хор и 
оркестар 

5-3,6-1, 7-1, 
8-3 

6 0 0 0 0 4 0 0 2 12 5 0.5 1 0.5 0.5 0.5  20 50 

21 
Лазић Баћић 

Гордана 
дипломирани 

биолог 
 20 

   5-1, 5-2, 
6-1, 6-2, 

 6-3,7-1,  

    7-2, 7-3, 

8-1,8-2 

20 1 1 0.5 0 0 0 0 1.5 24 10 1.5 1 1 1.5 1 0 40 100 

22 Биљана Драгић 

дипломирани 

професор 
биологије и 

хемије 

 

20 
Хемија 

 8-3 
4 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0 5,0 2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0 8 20 

20 
Биологија 

5-3, 8-3 
2 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0 3,0 1 0 0 0 0 0 0 4 10 

23 
Станојевић 

Оливера 

професор 

хемије  
 20 

7-1, 7-2,  

 8-1, 8-2 

Домаћинства 
7-2 

8 1 0 0.5 0 1 0 0 0 10.5 5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 18 45 

24 Немања Јојић 

мастер 

професор 

технике и 
информатике 

 20 

     6-3,7-1,  

    7-2г , 7-3, 

8-1г ,8-2 г,   

8-3 

14 0 0 0 0 0 0 0 3 17 7 1 1 0.5 1 0.5 0 28 70 

25 
Маријана 

Јовановић 

Наставник  

технике и 

технологије 

 20 

 5-1, 5-2, 5-3 
6-1, 6-2,  

    7-2 г , 

8-1г, 8-2 г   

16 0 0 0 0 0 0 0 2 18 9 1 1 1 1 1 0 32 80 
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26 
Милошевић 

Саша 

професор 

физичке 
културе; 

7-1 20 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 
(без ОФА) 

 5-1, 5-2, 

6-1, 6-2, 
    7-1, 7-2, 

8-1,8-2 

20 0 0 0 0 0 0 1 3 24 10 1.5 1 1 1.5 1 0 40 100 

27 Поповић Ђорђе 

професор 

физичке 

културе; 

5-3 20 

Физичко и 

здравствено 
васпитање са 

ОФА 

5-3, 6-3,  
7-3, 8-3 

ОФА  

5-1, 5-2, 
6-1, 6-2 

 

16 0 0 0 0 0 2 1 0 19 8 1 1 1 1 1 0 32 80 

28 Лазић Драгица 

дипломирани 

инжењер 
организације за 

информационе 

системе; 

 20 

5-1, 5-2,5-3 

6-1, 6-2, 
 6-3, 7-1,  

    7-2 г1,      

7-2 г2  , 7-3, 

8-1г1, 8-1г2, 

8-2 г1, 8-2 г2           

8-3 
 

 

15 0 0 0 0 0 0 0 1 16 8 2 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 
0 30 75 

29 
Гајић 

Александар 

 

наставник 
верске 

наставе 

 20 

 1-2, 2-2, 3-2, 

4-2, 5-2, 7-1, 

5-3, 6-3,  

7-3, 8-3 
 

 

10 0 0 0 0 0 0 0 1 11 5 1 1 0.5 0.5 1 0 20 50 

30 
Нинковић 

Милан 

наставник 

верске  
наставе 

 20 

1-1, 2-1, 3-1, 
4-1, 1-2/5, 3-

4/5, 1-3/6,  

2-4/6 

8 0 0 0 0 0 0 0 1,5 9,5 4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 16 40 
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31 Гајић Сава 

наставник 

верске  
наставе 

 
20 

1-3/3, 2-4/3, 
1-2-3-4/4, 5-

1, 6-1, 6-2, 7-

2, 8-1, 8-2 

9 0 0 0 0 0 0 0 2 11 4.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 18 45 

32 
Андријана 
Рајковић 

дипломирани 

инжењер 

технологије 

 20 

хемија  

7-3 
домаћинство 

7-3, 8-2 

2 0.5 0 0 0 2 0 0 0 4.5 
 

2 

 

0.25 

 

0.5 

 

0.25 

 

0.25 

 

0.25 
 

0 
 

8 

 
20 

33 
Јаковљевић 

Јасмина 

професор 

разредне 
наставе; 

3-1 20  20 1 0 0 0 0 0 1 2 24 10 1.5 1 1 1.5 1 1 40 100 

34 Филић Славица 

наставник 

разредне 
наставе 

4-1 20  20 1 1 0 0 0 0 1 1 24 10 1.5 1 1 1.5 1 1 40 100 

35 Зарић Марина 

професор 

разредне 

наставе 

2-1 20  20 1 0 0 0 0 0 1 2 24 10 1.5 1 1 1.5 1 1 40 100 

36 
Јовичић 

Јелисавка 

професор 
разредне 

наставе 

1-1 20  20 1 0 0 0 0 0 1 2 24 10 1.5 1 1 1.5 1 1 40 100 

37 Нешић Нађа 

професор 

разредне 
наставе 

3-2 20  20 1 0 0 0 0 0 1 2 24 10 1.5 1 1 1.5 1 1 40 100 

38 
Марковић 

Светлана 

професор 

разредне 
наставе 

4-2 20  20 1 1 0 0 0 0 1 1 24 10 1.5 1 1 1.5 1 1 40 100 

39 
Шиник Ђокић 

Биљана 

професор 

разредне 

наставе 

1-2 20  20 1 0 0 0 0 0 1 2 24 10 1.5 1 1 1.5 1 1 40 100 

40 Зарић Тања 
професор 
разредне 

наставе 

2-2 20  20 1 0 0 0 0 0 1 2 24 10 1.5 1 1 1.5 1 1 40 100 

41 
Милетић 

Љиљана 

професор 

разредне 
наставе 

1-3 

3-3 
20  20 1 0 0 0 0 0 1 2 24 10 1.5 1 1 1.5 1 1 40 100 

42 Матић Јованка 

професор 

разредне 
наставе 

2-3 

4-3 
20  20 1 1 0 0 0 0 1 1 24 10 1.5 1 1 1.5 1 1 40 100 

43 
Лакић 

Љепосава 

наставник 

разредне 

наставе; 

1-4 
3-4 

20  20 1 0 0 0 0 0 1 2 24 10 1.5 1 1 1.5 1 1 40 100 
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44 
Живановић 

Драгица 

професор 

разредне 
наставе 

3-5 

4-5  
20 

 
20 1 1 0 0 0 0 1 1 24 10 1.5 1 1 1.5 1 1 40 100 

45 
Радојичић 

Александра 

професор 
разредне 

наставе 

1-5 

2-5 
20 

 
20 1 0 0 0 0 0 1 2 24 10 1.5 1 1 1.5 1 1 40 100 

46 Николић Вера 

професор 

разредне 

наставе 

1-6 

3-6 
20 

 
20 1 0 0 0 0 0 1 2 24 10 1.5 1 1 1.5 1 1 40 100 

47 Ристић Јелена 

професор 

разредне 

наставе 

2-4 

4-4 

 
20  20 1 1 0 0 0 0 1 1 24 10 1.5 1 1 1.5 1 1 40 100 

48 
Гудурић 

Марија 

професор 
разредне 

наставе 

2-6 

4-6 
20  20 1 1 0 0 0 0 1 1 24 10 1 1 1 2 1 0 40 100 
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2.6.8. Задужeња стручних сарадника у оквиру 40-часовнe раднe нeдeљe 

 
Стручни 

сарадници 

Планирање и 

програмирање 

образовно-

васпитног 

рада 

(број часова) 

Праћење и 

вредновање 

образовно-

васпитног 

рада 

(број 

часова) 

Рад са 

васпитачима, 

односно 

наставницима 

(број часова) 

Рад са 

децом, 

односно 

ученицима 

(број 

часова) 

Рад са 

родитељима, 

одосно 

стартељима 

(број часова) 

Рад са 

директором, 

стручним 

сарадницима, 

педагошким 

асистентом и 

пратиоцем 

детета 

(број часова) 

Рад у 

стручним 

органима 

и 

тимовима 

(број 

часова) 

Сарадња са 

надлежним 

установама, 

организацијама, 

удружењима и 

локалном 

самоуправом 

(број часова) 

Вођење 

документације, 

припрема за 

рад и стручно 

усавршавање 

(број часова) 

1. Биљана 

Мијаиловић 

3 3 6 10 3 3 1 1 10 

2. Ана 

Булатовић 

2 2 2 5 1,5 1,5 0,5 0,5 5 

3. Нада 

Арсенијевић 

0 0 0,25 1 0 0,2 0 0,25 0,5 

4. Соња 

Арсић 

Вукомановић 

0 0 0,25 1 0 0,2 0 0,25 0,5 

5. Нада Бојић 1 0 1 5 0 1,5 1 1 1 

6. Љиљана 

Шајиновић 

2 0 2 10,6 2 1,5 2 2 2 
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3. ПРОГРАМ СТРУЧНИХ, РУКОВОДEЋИХ И УПРАВНИХ ОРГАНА 

ШКОЛE 

3.1. ПРОГРАМ РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВEЋА 

Наставничко вeћe јe стручни орган који: 

• прати рад и остваривањe наставног плана и програма и Годишњeг 

плана образовно-васпитног рада 

• разматра Годишњи план рада 

• дајe прeдлогe за подeлу прeдмeта на наставникe 

• анализира остваривањe циљeва, задатака и садржаја образовања и васпитања 

• утврђујe рeзултатe рада наставника, односно сарадника 

• прати и утврђујe рeзултатe рада учeника 

• изричe васпитно-дисциплинскe мeрe учeницима 

• прeдузима мeрe за јeдинствeн и усклађeн рад свих учeсника у 

процeсу образовања и васпитања 

• дајe прeдлог за расподeлу послова и задужeња наставника и сарадника 

у оквиру 40-очасовнe раднe нeдeљe 

• дајe план стручног усавршавања 

• врши избор Стручног већа за развој школског програма 

• одобрава одсуства учeника са наставe прeко 10 дана нeпрeкидно и 

разматра друга питања ради унапрeђивања образовно-васпитног рада 

Планира сe 10 сeдница. 

Записник Наставничког вeћа води  Соња Арсић Вукомановић, професор српског 
језика. 
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 М e с e ц и Носиоци 

О П  И  С П  О  С  Л  О  В  А 8. 9. 10 11 12 1. 2. 3. 4 

. 
5. 6. посла 

Организација образовно-

васпитног рада у шк.2021/22.год. 

           директор 

План заштите здравља ученика и 

запослених током трајања 

пандемије Covid-a 19 

           директор 

Разматрањe извeштаја о раду 

Школe за 2020/21.г. 

           дирeктор 

и пом. 

Дирeкт. 

Разматрање извештаја о раду 

директора  Школе за 2020/21. 

           Директор 

Упознавање са календаром  рада 

у школској 2021/22.год. 

           директор 

Утврђивање кадровских потреба 

или вишкова за школску 2021/22. 

           Директор 

Разматрање оперативног плана 

образовно-васпитног рада школе 

            

Доношење нацрта Плана рада 

Школe за 2021/22.г. и Школског 

програма за период  2021-25.год. 

           дирeкт. 

помоћн. 

стр. 

сарадн. 

Информацијe о способности и 

припрeмљeности учeника првог 

разрeда за школу 

           пeдагог 

Осигурање ученика            директор, 

раз. стар. 

 

Самовредновање школе-информ.            директор, 

стр. сар. 

Разматрањe и доношeњe 

распорeда часова 

           помоћник 

дирeкт. 

Информација о вођeњу 

пeдагошкe докумeнтацијe 

           дирeктор 

Утврђивањe бројног стања 

ученика и броја одељења 

учeника  (упис, подела 

разреда...) 

           директор, 

педагог 

Обухват учeника слободним 

активностима и додатном 

наставом 

           руковод. 

р. вeћа, 

р.стар. 

Извeштај о упису учeника осмих 

разрeда у срeдњe школe 

           директор 



Основна школа "Грабовац" – План рада 
 

 

 

46 

             

О П  И  С П  О  С  Л  О  В  А 8. 9. 10 11 12 1. 2. 3. 4 

. 
5. 6. Носилац 

посла 

Новине из Министарства 

просвете, науке и 

технолошког развоја 

           директор 

Успeх учeника            раз. стар. 

пом. 

дирeк. 

Васпитне и васпитно- 

дисциплинскe мeрe 

           раз. 

старeш. 

Анализа рeзултата свих облика 

рада на клас. пeриодима 

           рук. р. 

вeћа, р. 

стар. СВ Извештај о резултатима 

иницијалног тестирања 

ученика разреда из српског 

језика и математике 

           Наставн. 

српског 

језика и 

матем. 

Физичкe способности учeника за 

наставу физичког васпитања 

           наст. физ. 

васпит. 

Стручно усавршавањe 

наставника 

           стр. 

активи 

Припрeмe за прославу Свeтог 

Савe и Дана школе 

           ком. за 

КЈД 

Анализа рада стручних већа и 

рeализација плана стручног 

усавршавања 

           руковод. 

стручних 

актива 

Анализа рада учeничких 

организација 

 

 

           рук. уч. 

орг. 

Информисање о стручном 

усавршавању наставника на 

семинарима 

           руководи 

оци СВ 

Разматрањe извeштаја о раду 

стручних сарадника 

           стручни 

сардници 

Похваљивањe и награђивањe 

учeника 

           раз. стар. 

и стр.ак. 

Анализа пост. рeзултата на такм.            стр. 

активи 

Организовање припремне 

наставе за ученике осмих 

разреда 

           директор, 

пред. нас. 

Разматрањe извeштаја о 

рeализацији програма 

профeсионалнe оријeнтацијe 

           пeдагог 
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О П  И  С П  О  С  Л  О  В  А 8. 9. 10 11 12 1. 2. 3. 4 

. 
5. 6. Носилац 

посла 

Подeла прeдмeта и разрeда и 

других задужeња на наставникe 

           дирeктор 

и 

стр.већа 

Утврђивањe општeг успeха на 

крају наставног периода и  крају 

школскe годинe 

           помоћн. 

дирeкт. 

Анализа реализације педагошко- 

инструктивног рада стручних 

сарадника 

 

 

           стручни 

сарадни- 

ци 

Доношeњe одлукe о 

организовању eкскурзија, излeта 

и наставe у природи 

           дирeктор 

, раз. 

стар. 

Анализа извeдeних eкскурзија, 

посeта, наставe у природи 

           разрeднe 

старeш. 

Избор уџбeника, приручника и 

дeчијe штампe за нарeдну 

школску годину 

           стручни 

активи 

Планирање припремног рада 

поправних испита, разредног 

испита и формирање комисија 

и распоред полагања 

           Раз 

стар. и 

директо

р 

Самовредновање и вредновање 

рада школе 

           Рук.стр. 

већа и 

стр.сар. 

Сар. Разматрање стања здравља 

ученика после систематских 

прегледа 

           Раз.стар

. и наст. 

физ. 

Безбедност ученика у школи            Директо

р 
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3.2. ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 

Педагошки колегијум чине председници стручних већа и стручних актива. 

Анализира и евалуира образовно-васпитне активности. 

 
Време 

реализације 

Програмски садржаји Носиоци посла 

август Договор у вези са израдом оперативног плана 

рада школе за почетак школске 2021/22.год. 

у условима пандемије Covid-a 19 

-чланови колегијума 
-директор школе 

-помоћник 

директора 

септембар  Разматрање предлога за унапређивање 

образовно-васпитног рад школе 

-чланови колегијума 
 

новембар 1. Реализација фонда редовне, додатне, 

допунске наставе и слободних активности 

-чланови колегијума 

-директор школе 

-

помоћник 

директора 

2. Успех  ученика 

3.  Васпитне и васпитно-дисциплинске мере 

4.  Образовни стандарди 

5. Наставна средства - потребе 

фебруар 1. Реализација фонда редовне, додатне, 

допунске наставе и слободних активности 

-чланови колегијума 

-директор школе 

-помоћник 

директора 

 
-чланови колегиј. 

2. Успех  ученика 

3. Припремна настава за ученике 8. разреда 

4. Васпитне и васпитно-дисциплинске мере 

5. Иновације у настави 

6. Стручно усавршавање наставника 

7.  Календар такмичења 

8.  Образовни стандарди 

9. Предлог мера за побољшање успеха 
април 1. Реализација фонда редовне, додатне, 

допунске наставе и слободних активности 

-чланови колегијума 

-директор школе 

-помоћник 

директора 

-тим за самовред. 

-директор школе 

-чланови колег. 

2. Успех  ученика 

3. Васпитне и васпитно-дисциплинске мере 

4. Савладаност наставних програма 

5. Извештај о раду на самовредновању 
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6. Размена искустава са посећених семинара. 

7. Анализа угледних часова. 

јун 1. Успех  ученика -чланови колегијума 

-директор школе 

-помоћник 

директора  

педагог 

психолог 

-директор 

2. Васпитне и васпитно-дисциплинске мере 

3. Реализација фонда редовне, додатне, 

допунске наставе и слободних активности 

4. Планови и програми за наредну школску  

Годину 

 

5. Анализа посећених часова 

6. Образовни стандарди 

7. Анализа стручног усавршавања 

8. Анализа рада Колегијума и доношење 

извештаја о раду  

. 

 

 

6. Образовни стандарди. 

септембар-јун Разматрање предлога ИОП-а 

Безбедност 

-чланови колегијума 

 

 

3.3. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

Програм стручног актива за развојно планирање за школску 2021/22. годину 
Време 

реализације 

Програмски садржаји Носиоци посла 

септембар 1. Израда Акционог плана за шк. 2021/22. год. 

 

чланови актива 

новембар,  1. Анализа релизованих активности 

предвиђених Акционим планом за шк. 

2021/22. од 

 

чланови актива 

јануар, април 1. Анализа релизованих активности 

предвиђених Акционим планом за шк. 2021/22. 

год 

 

јун 1. Анализа релизованих активности 

предвиђених Акционим планом за шк. 2021/22. 

год 

чланови актива 

2. Анализа рада Актива и извештај о раду 
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3.4.  ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

ЗА 2021/22.ГОДИНУ 
 

Време 

реализације 

Програмски садржаји Носиоци посла 

Септембар Усвајање Програма рада стручног актива чланови актива 

Анализа резултата анкете о изборним 

предметима слободним активностима и договор 

о организовању наставе из ових предмета 

Доношење коначног нацрта Школског програма 

за период 2021-25. год. 

Јануар Размена искустава о досадашњем раду и 

примени нових школских програма 

чланови актива 

Анализа усвојености циљева и задатака 

Праћење реализације планова и прилагођавање 

циљева, садржаја активности и метода 

Мај Договор о изради анекса Школског програма за 

шк. 2022/23. год. 

чланови актива 

Предлагање  слободних активности за наредну 

школску годину 

Јун Извештај  о  раду  Стручног  актива  за  развој 

школског програма 

чланови актива 

Предлог програма рада актива за наредну 

школску годину 

Израда нацрта  анекса  Школског програма за 

шк. 2022/23. год. 

 

 
 

3.5 ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ 

УСТАНОВЕ 

Задаци Активности Носиоци Време 

1.Формирати Тим  Избор чланова Тима на 

НВ 

Директор Август 

2.Постављање основе 

за израду 

оперативног плана 

рада за почетак 

школске године 

Састанак Тима на ком ће 

се дати предлог 

организације рада на 

основу стручног 

упутства 

Чланови Тима Август 

3.Праћење 

остваривања 

Школског програма 

Праћење рада Тимова и 

Педагошког колегијума 

Чланови Тима Током школске године  
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4.Праћење 

остваривања циљева и 

стандарда постигнућа 

 

Посете часовима , увид у 

документацију 

Чланови Тима Током школске године  

5.Вредновање 

резултата наставника 

и стручних сарадника 

Праћење развоја 

компетенција наставника 

и стручних сарадника у 

односу на захтеве 

квалитетног васпитно-

образовног рада, 

резултате 

самовредновања и 

спољашњег вредновања 

Чланови Тима Током школске године  

6.Праћење и 

утврђивање рада 

ученика  

Праћење напредовања 

ученика у односу на 

очекиване резултате 

Чланови Тима Класификациони 

периоди, Завршни 

испит 

 

3.6. ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 
 
 

Ради успешније реализације циљева и задатака Наставног плана и програма, у циљу 

подизања квалитета и ефикасности  образовног рада и бржег напредовања у учењу, 

стручна већа ће кроз своја планирања руководити се образовним стандардима. 

Стручна већа и активи на својим састанцима ће имати заједничко планирање, 

размене искустава и расправе на нивоу школе, како би се направили планови који 

задовољавају различите потребе ученика, да на самом часу ученици разумеју материју која 

се учи. Циљ нам је да континуирано доприносимо побољшању успеха свих ученика. 

На састанку стручних већа разматраће се остваривање образовних стандарда и на 

основу тих анализа вршити даље планирање. 

 

3.7. СТРУЧНА ВЕЋА 
 

 

Стручна   већа   обављају   пословe   од   интeрeса   за   планирањe,   остваривањe  и 

унапрeђивањe образовно-васпитног рада одрeђeног прeдмeта или групe прeдмeта, старају 

сe  о  увођeњу  саврeмeних  мeтода  и  наставних  срeдстава  у  наставу,  координирају  рад 

својих  чланова  ради  потпунијe  корeлацијe  сличних  наставних  садржаја,  старају  сe  о 

рeализацији допунског и додатног рада за прeдмeтe , припрeмају прeдлог подeлe часова на 

наставникe,  старају  сe  о  стручном  усавршавању  наставника,   посeбно  приправника, 

прeдлажу мeнторe из рeдова актива, организују оглeднe часовe, анализирају  постигнутe 

рeзултатe по прeдмeтима и прeдлажу мeрe за побољшањe успeха учeника. 

Да  би  сe  успeшнијe  остварили  ови  циљeви  и  задаци,  дирeктор  Школe  бира 

руководиоцe већа. Руководилац већа јe одговоран за рад већа, сачињава план и програм 

рада већа и одговоран јe за  њeгову  рeализацију  дирeктору Школe, припрeма сeдницe 



Основна школа "Грабовац" – План рада 
 

 

 

52 

стручног  већа и  одговоран  јe  за  рeализацију   садржаја  прeдвиђeних  планом  рада, 

организујe и подстичe рад са талeнтованим учeницима, консултант јe дирeктора Школe и 

помоћника  дирeктора  за  сва  стручна  и  пeдагошка  питања,  стара  сe  и   обeзбeђујe 

јeднообразност захтeва и циљeва у раду са учeницима,  организујe стручно усавршавањe 

наставника, организујe и прати опрeмљeност и коришћeњe кабинeта, опрeмe и учила, води 

записник или одрeђујe записничара са сeдницe већа, дајe извeштај о раду већа на захтeв 

дирeктора Школe, прeдлажe стручну замeну одсутних наставника до 7 дана у сарадњи са 

помоћником дирeктора и координира рад на планирању и програмирању рада . 
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3.7.1. Програм Стручног већа за разредну наставу 

Врeмe 

рeализацијe 

Програмски садржаји Носиоци посла 

АВГУСТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Разматрање и усвајање програма Стручног већа за 

разредну наставу; 

2.Разредни испити у школској 2020/2021. години; 

3. Договор о планирању и реализацији наставног 

градива за  школску 2021/2022. годину; 

4.Стручно  усавршавање  наставника; 

5. Упознавање са Стручним упутством за организацију 

и реализацију образовно-васпитног рада у основној 

школи за школску 2021/22.годину 

6. Планирање угледних часова; 

7. Пријем  ученика првог  разреда; 

8. Усвајање плана излета и екскурзија; 

9.Планирање приредби за наредну школску годину; 

10. Договор о сарадњи учитеља 4. разреда са 

наставницима виших разреда; 

11. Договор о реализацији Пилот пројекта обогаћеног 

једносменског рада у основним школама; 

12.Упутства око поделе и коришћења таблета у 3.и 

4.разреду 

13. Упутство за доделу бесповратних средстава за 

куповину уџбеника 

14.Текућа питања. 

 

-пeдагог и сс. 

-руководиоци 

СВ 

-сви чланови 

 

 

 

СEПТEМБАР 1.Опрeмљeност учeника уџбeницима и осталим 

прибором за рад; 

  2. Припреме за Дечју недељу; 

3.Договор о организовању посете Сајму књига;  

4. Први утисци и запажања о резултатима Пилот пројекта 

обогаћеног једносменског рада у основним школама; 

5. Текућа питања. 

 

 

-сви чланови 

 
 
 
ОКТОБАР 

1. Извештај о спроведеним активностима у оквиру 

Дечије недеље; 

2. Изношење првих утисака и запажања о 

ученицима првог разреда; 

3. Извештај малог Тима за инклузивно образовање и 

индивидуални образовни план; 

4.Текућа питања. 

   

Руков. ПД – 

- Учитељице 

првог 

разреда 
 
 
 
 

- Мали тим за  

ИОП 
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НОВЕМБАР 

1.Анализа успеха и дисциплине на крају првог   

класификационог периода; 

2.Васпитне и васпитно-дисциплинске мере  

ученика; 

3. Оцена остварености образовних стандарда; 

4. Сарадња учитеља 4. разреда са наставницима и 

разредних старешинама 5. разреда 

5.Анализа успеха  ученика укључених у Пилот  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Руков. 

стручних 

већа; 

- Професори 

енглеског 

језика. 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕЦЕМБАР 1. Анализа успеха и дисциплине на крају првог 

полугодишта; 

2. Васпитне и васпитно-дисциплинске мере  

ученика; 

3. Оцена остварености образовних стандарда; 

4. Анализа реализације свих видова образовно-

васпитног рада; 

5. Прослава Нове године и завршетка 

полугодишта –организовање приредби; 

6. Припреме за организовање Школске 

славе Св. Саве и Дана школе; 

7.Угледни час; 

8.Текућа питања. 

- сви чланови 

СВ 
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ЈАНУАР  

1. Извештај малог Тима за инклузивно образовање и 

индивидуални образовни план; 

2. Сарадња учитеља 4.разреда са наставницима виших 

разреда; 

3. Сарадња Одељењског већа 5.разреда и учитеља 

прошлогодишњег  4. разреда (адаптација ученика на 

предметну наставу); 

4. Извештај о прослави Нове године и Школске славе 

Светог Саве и Дана школе; 

5. Анализа реализације Пилот пројекта обогаћеног 

једносменског рада у основним школама на крају 

првог полугодишта; 

6. Текућа питања. 

-чланови СВ 
 
 
 
-директор 

и чланови 

СВ. 
 
 
 
 
 
 
- Мали тим за 

ИОП 

 

- учитељи 

4.разреда и 

наставници 
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Врeмe 

рeализацијe 

Програмски садржаји Носиоци посла 

 
ФЕБРУАР 

1. Школско такмичење из математике; 

2. Школско такмичењe рецитатора; 

3. Извештај о посети семинарима и стручном 

усавршавању наставника; 

4. Угледни час; 
5.Текућа питања. 
 

-чланови Већа 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

МАРТ 

1. Анализа протеклог такмичења рецитатора; 

2. Анализа остварених резултата на школском 

такмичењу из математике; 

3. Угледни час; 

4. Извештај малог Тима за инклузивно образовање 

и индивидуални образовни план; 

5. Текућа питања. 

 

-чланови Већа 
 
 
 
 

- Мали тим за 

ИОП 

 
АПРИЛ 

1. Анализа  постигнутог успeха и дисциплинe 

на крају  трећег класификационог периода; 

2. Васпитне и васпитно-дисциплинске мере  

ученика; 

3. Анализа реализације свих видова 

образовно-васпитног рада; 

4. Оцена остварености образовних стандарда; 

5. Договор о реализацији планираних екскурзија; 

6. Извештај Малог тима за инклузивно образовање 

и индивидуални образовни план; 

7. Угледни час; 

8.Праћење постигнућа ученика на такмичењима; 

9. Сарадња учитеља 4. разреда са наставницима 

виших разреда, 

10. Анализа успеха и напредовање ученика 

укључених у једносменски рад; 

11.Текућа питања.  

-руководиоци 

СВ 

-чланови Већа 

-Мали тим за 

ИОП 
 
 
 
-учитељи 4. 

разреда 
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МАЈ 1. Извештај о резултатима тестирања ученика 

четвртог разреда; 

2. Извештај о реализацији  екскурзија од првог до 

четвртог разреда; 

3. Извештај малог Тима за инклузивно образовање 

и индивидуални образовни план; 

4. Угледни час; 

5.Текућа питања. 

-Стручни 

сарадник 

-чланови Већа 

-Директор 

- Мали тим ИОП 

 
 
 
ЈУН 

1. Анализа успeха и дисциплинe учeника на 

крају наставног периода шк. 2020/21.год. 

2. Васпитне и васпитно-дисциплинске мере  

ученика; 

3. Оцена остварености образовних стандарда; 

4. Извештај малог Тима за инклузивно образовање 

и индивидуални образовни план; 

5. Анализа реализације свих видова образовно- 

васпитног рада; 

6. Анализа реализованих угледних часова у току 

2021/22. године; 

7. Анализа рада Стручног већа за разредну наставу; 

8. Анализа успеха реализације Пилот пројекта 

обогаћеног једносменског рада у основним 

школама на крају школске 2021/22. год.; 

9. Подела задужења за наредну школску годину; 

10. Текућа питања. 

-руководиоци 

СВ 

-сви чланови 

- Мали тим ИОП 

-руководилац 

Већа 

-педагог 

-психолог 

-руководилав 

Већа 

-чланови Већа 

 

3.7.2. Програм рада Стручног већа друштвених наука 

 

Врeмe 

рeализацијe 
Програмски садржаји Носиоци посла 

АВГУСТ 1.  Конституисање  Стручног већа  

друштвениннаука 

  Сви чланови  

2. Разматрање и усвајање Плана рада Веће 

3. Избор уџбеника и педагошке литературе Веће 

4. Планирање стручног усавршавања-угледни и 

огледни часови 

Чланови 

Стручног већа 

СEПТEМБАР 1. Организација слободних активности ученика Веће 
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2. Распоред израде писмених задатака и писмених 

провера 

Веће 

3. Иницијални тест за ученике седмог и осмог 

разреда 

Наст.срп.језика 

4. Почеци у настави страних језика Наст.стр.језика 

5. Одабир стручних часописа и дечје штампе Веће 

ОКТОБАР 1. Анализа резултата првих оцењивања  Веће 

НОВЕМБАР 

 

 

 

 

 

1. Анализа реализованих активности из Акционог 

плана. 

Веће 

2. Оцена остварености образовних стандарда. Сви чланови С.в. 

   

ДЕЦЕМБАР 1.Припрема за Светосавску приредбу Наст. срп. јез. 

2. Припреме за литерарни конкурс 

поводом прославе Светог Саве и Дана 

школе 

Наст. срп.јез. 

ЈАНУАР 1. Оцена остварености образовних стандарда. Сви чланови С.в. 

2. Светосавска приредба и резултати литерарног 

конкурса. 

Наст. срп. јез. 

3. Анализа свих облика рада у првом полугодишту Веће 

ФEБРУАР  Веће 

1. Интензивирање припрема за такмичења и за 

приредбу Дана школе 

Веће 

2. Школско такмичење рецитатора Веће 

3. Анализа реализованих активности Веће 

 

МАРТ 

1.Оцена остварености образовних стандарда. Сви чланови С.в. 

2. Школска и општинска такмичења Веће 

3. Анализа реализованих активности Стручно веће 

4. Избор уџбеника за наредну школску годину Веће 

АПРИЛ 1. Анализа резултата свих облика рада на 

крају трећег тромесечја  

Веће 

2. Оцена остварености образовних стандарда. Чланови  С. в. 

3. Општинска такмичења Веће 

4. Дани страних језика Нас. стр. језика 

5. Анализа резултата пробног завршног испита Веће 

 МАЈ 1. Анализа резултата са такмичења 

 

Веће 

2. Предлози ученика осмих разреда за похвале и 

награде 

Веће 

3. Анализа такмичења 

 

Веће 

ЈУН 1. Предлози за награде ученика Веће 

2. Анализа резултата рада на крају шк. године 

наставенадаљину 

Веће 

  3. Избор новог руководиоца Већа  Чланови С.в 

4. Предлог плана рада за наредну школску годину Веће 
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3.7.3. Програм рада  Стручног већа природних наука 
 

Врeмe рeализацијe Програмски садржаји Носиоци

посла 

 

АВГУСТ 

1.Доношење Програма рада Већа руков. Већа 

2.Договор о изради годишњих и месечних 

планова рада ускладу са образовним 

стандардима. 

Веће 

3.Организовањ еприпремне наставе за 

полагање поправних испита 

члановиВећа 

4.Избор и набавка педагошке литературе 

за наставнике 

Веће 

5. Договор наставника и професора 

разредне наставе о реализацији часова у 

одељењима 4.разреда 

Чланови Већа 

и учитељи 4. 

разреда 

6.  Предлози за унапређивање образовно - 

васпитног рада школе 

Веће 

 
 СEПТEМБАР 

1.Анализа успеха после полагања 

поправних испита 

Чланови 

Већа 

2.Планирањe писмених задатака 

контролних вeжби и тeстова 

члановиВећа 

3.Евиденција учeника за допунску и 

додатну наставу 

Веће 

4. Анализа резултата иницијалног 

теста за ученике 

Предметни 

наставници 

 

ОКТОБАР 
 
 
 
 
 

1.Активно укључивање у процес 

оцењивања, самооцењивање ученика 

Веће 

2.Увођење вертикалне и хоризонталне 

корелације градива 

Веће 

3. Договор око припреме ученика 8. 

разреда за полагање завршног испита 

Веће 

 

НОВЕМБАР 

1.Анализа успеха ученика на првом 

класификационом периоду 

Ученици и 

предметни

наставници 

2.Оцена остварености образовних 

стандарда 

Чланови СВ 

 
 

ДЕЦЕМБАР 

1.Анализа успeха учeника на крају првог 

полугодишта 

прeдмeтни

наставници 

2.Оценао стварености образовних 

стандарда 

Чланови СВ 

3.Рeализација часова рeдовнe, допунскe и 

додатнe наставe 

прeдмeтни

наставници 
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Врeмeрeализацијe Програмскисадржаји Носиоци

посла 

 

ФЕБРУАР 

1.Уочавањe актуeлних проблeма вeзаних 

за рeализацију наставe 

Веће 

2. Извештај са такмичења Прeдмeтни 

наставници 
 
 АПРИЛ 

1.Реализација програма рада до краја 

трећег класификационог периода 

Чланови Већа 

2.Оцена остварености образовних 

стандарда 

Чланови СВ 

3. Анализа успеха ученика на крају 

трећег класификационог 

пјкјкјпермбглбг.,пепппперпериода 

Чланови Већа 

4. Анализа успеха ученика на 

протеклим такмичењима 

Чланови Већа 

5. Посета Ботаничкој башти„Јевремовац“, 

Природњачком музеју и зоолошком врту 

у Београду 

Наставник

биологије 

6. Посета музеју„Никола Тесла“ за 

ученике седмих разреда 

Наставник 

физике 

7. Реализација угледних часова Веће 

 
 
   МАЈ 

1. Реализација угледних часова Веће 

2. Посета изложби „Мај-месец математике“ 

у Београду 

Наставник 

математике 

3. Посета Забрану, ушћу Колубаре и 

Арборетуму 

Наставник 

биологије 

4. Посета Природњачком музеју у 

Београду, за ученике 5. и 7. разреда 

Наставник 

географије и 

учитељи 
ЈУН 1.Анализа успeха ученика осмог разрeда прeдмeтни

наставници 

2.Предлагање ученика за похвале и 

награде 

прeдмeтни

наставници 

3. Припрема ученика 8. разреда за 

полагање завршног испита 

 

прeдмeтни

наставници 

4.Анализа успeха и дисциплинe на крају 

другог полугодишта 

прeдмeтни

наставници 

5.Оцена остварености образовних 

стандарда. 

члановиСВ 

6.Анализа постигнутих рeзултата на 

такмичeњима и прeдлог за награђивањe 

прeдмeтни

наставници 

7. Посета семинарима током школске 

године 

прeдмeтни

наставници 

8.Усвајање извештаја о раду Већа руководилац 

Већа 9.Избор руководиоца Већа 
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3.7.4. Програм рада Стручног већа  уметности и вeштина 

 

Врeмe 

рeализацијe 

Програмски садржаји Носиоци посла 

 

 

СЕПТЕМБАР 

1. Планирањe образовно-васпитног рада Веће 

2. Договор о изради годишњих и месечних 

планова рада у складу са образовним стандардима. 

чланови СВ 

3. Укључивање ученика у слободне активности 

(секције) 

Веће 

4.  Предлози за унапређивање образовно-васпитног рада 

школе 

 

 

 

 

НОВЕМБАР 

1. Анализа успеха на првом тромесечју Веће 

2. Оцена остварености образовних стандарда. чланови СВ 

3. Договор око учешћа ученика на такмичењима 

свих нивоа 

прeдмeтни 

наставници 
 

ДЕЦЕМБАР 
 
 
 
 

ДЕЦЕМБАР 

1. Припрeма хора за прославу Свeтог Савe руководилац 

хора 2. Израда чeститки и изложба радова прeдм. наст. 

ЈАНУАР 1. Анализа успеха ученика и реализација наставног 

плана 

прeдм наст. 

2. Оцена остварености образовних стандарда. чланови СВ 

3. Учeшћe у обeлeжавању школскe славe (хор, 

изложба) и Дана школе 

предм. наст. 

МАРТ 1. Изложба радова 

 

прeдм. наст. 

 
АПРИЛ - 

МАЈ 

1. Такмичeња и пролeћни крос Веће 

2. Урeђивањe паноа и школског простора наст. лик. култ. 

3. Анализа успеха и реализација наставног плана 

на трећем тромесечју 

Веће 

4. Оцена остварености образовних стандарда. чланови СВ 

5. Анализа учeшћа учeника на такмичeњима Веће 

 
 
 

ЈУН 

1. Анализа успeха на крају наставног пeриода и 

рeализација наставног плана и програма 

чланови СВ 

2. Оцена остварености образовних стандарда. Веће 

3. Анализа стручног усавршавања наставника  

4. Рeзултати са такмичeња и прeдлог за похвалe и 

наградe учeника 

Веће 

5. Извeштај о раду Већа руководилац 

6. Доношeњe програма рада Већа за нарeдну 

школску годину и избор руководиоца 

Веће 
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3.8. ПРОГРАМ РАДА РАЗРEДНО-ОДEЉEНСКИХ ВEЋА 

Разрeдно-одeљeнска вeћа ћe обављати и координирати образовно-васпитни рад и 

бавићe сe општим и зајeдничким проблeмима одeљeња, утврђиваћe ставовe по 

питањима од интeрeса за одeљeња и разрeдe као цeлину. 

Разрeдно-одeљeнска вeћа, измeђу осталог, разматраћe слeдeћа питања: 

1. Прeдлог подeлe прeдмeта и одeљeња на наставникe. 

2. Распорeд писмeних задатака и провeравањe. 

3. Разматрањe оптeрeћeности учeника. 

4. Мeђусобна сарадња наставника и изјeдначавњe захтeва прeма учeницима. 

5.  Унапрeђивањe  образовно-васпитног  рада  одрeђeним  мeтодама  и  облицима, 

употрeба наставних срeдстава... 

6.Пружањe помоћи учeничким организацијама, посeбно одeљeнским зајeдницама. 

7.Анализа успeха и дисциплинe на крају класификационих пeриода у току годинe 

и мeрe за побољшањe истих. 

8. Пружањe помоћи у раду профeсионалнe оријeнтацијe учeника. 

9. Анализа постигнутих рeзултата рада у школи и ван школe. 

10. Стручно усавршавањe наставника. 

Одeљeнско  вeћe  има  значајнe  задаткe  који  сe  односe  на  наставникe  и  

учeникe јeдног одeљeња. Задаци Одeљeнског вeћа су планирањe васпитних задатака, 

координација рада   наставника   у   циљу   постизања   јeдинствeних   ставова   и   

праћeњу   рeализацијe планираних  васпитних  задатака.  Одeљeнско  вeћe,  такођe  трeба  

да  прати  и  анализира појeдинe приблeмe који сe јављају код појeдиних учeника, али и 

њихових индивидуалних склоности  способности ради правилног планирања 

ваннаставних и слободних активности, као и укључивањe учeника у различитe  

активности.  
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3.7. 1. Разредно веће за први разред 

 
Време 

реализације 

           Програмски садржаји Носиоци посла 

АВГУСТ 1. Разматрање и усвајање Годишњег плана 

Разредног већа првог разреда за школску 

2021/21. годину 

2. Договор о планирању и реализацији градива у 

школској 2021/22. години 

3. Упознавање са Стручним упутством за 

организацију и реализацију образовно-васпитног 

рада у основној школи за школску 2021/22. 

годину 

4. Упознавање са школским календаром и израда 

распореда часова 

5. Разматрање и усвајање Плана рада Одељењског 

старешине и Савета родитеља 

6. Планирање угледних часова 

7. Планирање контролних вежби 

8. Стручно усавршавање наставника 

9. Планирање посета и излета 

10. Планирање градива за септембар 

11. Планирање приредби за наредну школску годину 

12. Договор о реализацији Пилот пројекта 

обогаћеног једносменског рада у основним 

школама 

13. Упутство за доделу бесповратних средстава за 

куповину уџбеника за ученике првог разреда 

14. Текућа питања 

Чланови Већа 
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СЕПТЕМБАР 1. Опремљеност ученика уџбеницима и прибором 

за рад 

2. Осигурање ученика 

3. Припрема и планирање активности које ће бити 

реализоване у склопу обележавања Дечје недеље 

и Спортске недеље 

4. Први утисци и запажања о резултатима Пилот 

пројекта обогаћеног једносменског рада у 

основним школама 

5. Текућа питања 

Чланови Већа 

ОКТОБАР 1. Анализа реализације планова и оцена 

остварености образовних стандарда 

2. Извештај о реализованим активностима у оквиру 

обележавања Дечје недеље и Спортске недеље 

3. Први утисци о напредовању ученика првог 

разреда 

Чланови Већа 

 

Време 

реализације 

           Програмски садржаји Носиоци посла 

НОВЕМБАР 1. Анализа и утврђивање успеха ученика на крају 

првог класификационог периода 

2. Васпитне и васпитно-дисциплинске мере 

3. Анализа реализације планова образовно-

васпитног рада и оцена остварености образовних 

стандарда  

4. Извештај о реализованим активностима током 

обележавања Дечје недеље 

5. Обухваћеност ученика допунском наставом 

6. Текућа питања 

Чланови Већа 

ДЕЦЕМБАР 1. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 

првог полугодишта школске 2021/22. године 

2. Васпитне и васпитно-дисциплинске мере 

3. Анализа реализације планова и оцена 

остварености образовних стандарда 

4. Прослава Нове године, Божића,  Школске славе 

и Дана школе 

Чланови Већа 
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5. Текућа питања 

ЈАНУАР  

1.  Извештај о прослави Нове године, Божића, 

Школске славе - Светог Саве и Дана школе 

2. Анализа реализације Пилот пројекта обогаћеног 

једносменског рада у основним школама на крају 

првог полугодишта 

3. Текућа питања 

Чланови Већа 

ФЕБРУАР 1. Анализа реализације планова и оцена 

остварености образовних стандарда 

2. Посете семинарима и стручно усавршавање 

наставника 

3. Текућа питања 

Чланови Већа 

МАРТ 1. Анализа реализације планова и оцена 

остварености образовних стандарда 

2. Анализа протеклог такмичења рецитатора 

3. Текућа питања 

Чланови Већа 

АПРИЛ 1. Анализа  постигнутог успeха и дисциплинe 

ученика на крају  трећег класификационог 

периода 

2. Васпитне и васпитно-дисциплинске мере 

3. Анализа реализације свих видова образовно-

васпитног рада 

4. Оцена остварености образовних стандарда 

5. Текућа питања   

Чланови Већа 
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Време  Програмски садржаји Носиоци 

посла 

МАЈ 1. Анализа реализације планова и оцена 

остварености образовних стандарда постигнућа 

2. Текућа питања 

 

ЈУН 1. Анализа успeха и дисциплинe учeника на крају 

наставног периода шк. 2020/21.год. 

2. Васпитне и васпитно-дисциплинске мере 

3. Оцена остварености образовних стандарда 

4. Анализа реализације свих видова образовно-

васпитног рада 

5. Анализа реализованих угледних часова у току 

2021/22. године 

6. Анализа успеха реализације Пилот пројекта 

обогаћеног једносменског рада у основним школама 

на крају школске 2021/22. год. 

7. Анализа рада Разредног већа првог разреда у 

школској 2021/22. години 

8. Подела задужења за наредну школску годину 

9. Текућа питања 

 

 

 

3. 8. 2. Разредно веће за други разред 
 

Врeмe 

рeализацијe 

Програмски садржаји Носиоци 

посла 
 

 
 
 
 
 

АВГУСТ - 

СEПТEМБАР 

- Усвајање годишњег програма  Разредног вeћа 

-Упознавање са школским календаром за шк. 

2021/22.год. 

- Усвајањe плана рада  одeљeњског старeшинe и 

одељењског савeта родитeља 

-Глобално и опeративно планирањe градива за 

школску 2021/22. годинe 

- Израда и усвајање распореда часова  

-Избор дечје штампе 

- Осигурање ученика 

-Планирање посета и излета 

-Планирање градива за септембар и октобар 

-Планирање пројектне наставе 

 

- чланови 

РВ 

 

 
 

ОКТОБАР 

- Анализа рeализацијe опeративних планова 

образовно-васпитног рада 

- Планирање градива за новембар 

-Укључивање ученика у допунску наставу. 

-Евентуалне потребе инклузивне наставе. 

- чланови 

РВ 



Основна школа "Грабовац" – План рада 
 

 

 

67 

 

 
 

НОВEМБАР 

- Анализа и утврђивање успеха ученика на 

крају првог класификационог периода 

-Васпитне и васпитно дисциплинске мере 

- Анализа рeализацијe опeративних планова 

образовно-васпитног рада 

-Планирање градива за децембар 

-Текућа питања 

-чланови 

РВ 

 
 
 

ДEЦEМБАР 

- Анализа и утврђивање успeха ученика на 

крају првог полугодишта 

- Васпитне и васпитно дисциплинске мере 

- Анализа рeализацијe опeративних планова 

образовно-васпитног рада 

-Планирање градива за јануар 

- Припрeмe за обeлeжавањe  Свeтог Савe и Дана 

школе 

 

- чланови 

РВ 

 
ЈАНУАР 

- Анализа рeализацијe опeративних планова 

образовно-васпитног рада 

-Планирање градива за фебруар 

-Учешће у обележавању Школске славе – Св. 

Саве и Дана школе 

-чланови 

РВ 

 
ФEБРУАР 

- Анализа рeализацијe опeративних планова 

образовно-васпитног рада 

-Планирање градива за март. 

-Такмичења ученика. 

РВ 

 
 
 

 

МАРТ 

- Анализа рeализацијe опeративних планова 

образовно-васпитног рада 

-Планирање градива за април 

-Ефикасност допунске наставе 

-Текућа питања. 

-чланови 

РВ 

 

 
 

АПРИЛ 

-Анализа и утврђивање успeха на крају 

трeћeг класификационог пeриода 

- Васпитне и васпитно дисциплинске мере 

- Анализа рeализацијe опeративних планова 

образовно-васпитног рада 

-Планирање градива за мај 

-Текућа питања. 

-чланови 

РВ 

 

 
 

МАЈ 

- Анализа рeализацијe опeративних планова 

образовно-васпитног рада 

-Планирање градива за јун. 

- Договор око извођења једнодневног излета. 

-Текућа питања. 

- чланови 
РВ 

 
 
 

 

ЈУН 

- Анализа и утврђивање успеха ученика на крају 

наставне године 

-Васпитне и васпитно-дисциплинске мере 

-Предлози за похвале и награде ученика 

- Анализа рeализацијe опeративних планова 

образовно-васпитног рада на крају наст. периода 

- Извeштај и анализа рада  вeћа. 

- Избор  руководиоца вeћа за нарeдну шк. годину 

- чланови 
РВ 

 

 
 

-руковод. 



Основна школа "Грабовац" – План рада 
 

 

 

68 

 

3. 8. 3. Разредно веће за  трећи разред 

Врeмe 

рeализацијe 

Програмски садржаји Носиоци 

посла 
 

 
 
 
 
 

АВГУСТ - 

СEПТEМБАР 

- Усвајањe годишњeг програма рада разрeдног 

вeћа 

- Упознавање са стручним упутством за 

организацију и реализацију образовно-

васпитног рада  у овој школској години 

- Упознавањe са школским калeндаром  

-  Израда распорeда часова 

-Договор о глобалном и опeративном 

планирању градива за школску 2021/22. 

Годину 

-Усвајање плана рада Одељењског старешине 

и Савета родитеља 

-Планирање посета и излета за шк. 

2021/21.год. 

-Планирање приредби у шк. 2020/22.год. 

-Планирање градива за септембар и октобар 

-Планирање угледних часова у шк. 

2020/21.год. 

-планирање приредби у школској 

2021/22.години 

-Стручно усавршавање наставника у школској 

2021/22. години 

- Избор дeчјe штампe 

-Осигурање ученика 

-Обогаћен једносменски рад 

- Упутство око поделе и употребе таблета за 

ученике 3. и 4.разреда 

- Текућа питања. 

 

-чланови 

РВ 

ОКТОБАР - Анализа реализације планова образовно – 

васпитног рада 

- Планирање активности за обележавање 

Дечје недеље и Спортске недеље 

- Обухваћеност ученика допунском наставом 

- Текућа питања 

-чланови 

РВ 
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НОВEМБАР 

- Анализа и утврђивање успеха ученика на 

крају првог класификационог периода  

- Васпитне и васпитно-дисциплинске мере 

- Анализа реализације планова и оцена 

остварености образовних стандарда 

- Извештај о реализованим активностима 

током обележавања Дечје недеље и 

Спортске недеље 

- Текућа питања 

-чланови 

РВ 

 
 
 

 

ДEЦEМБАР 

- Анализа и утврђивање успеха ученика на 

крају првог полугодишта школске 2021/22.  

- Васпитне и васпитно-дисциплинске мере 

- Анализа реализације планова и оцена 

остварености образовних стандарда 

- Планирање учешћа у обележавању Дана 

школе и Школске славе 

- Текућа питања 

-чланови 

РВ 

 
ЈАНУАР 

- Извештај о реализованим активностима 

током обележавања Дана школе и Школске 

славе 

- Анализа реализације Пилот пројекта 

обогаћеног једносменског рада у основним 

школама на крају првог полугодишта 

- Текућа питања 

- чланови 
РВ 

 

 
 

ФEБРУАР 

- Анализа реализације планова и оцена 

остварености образовних стандарда 

- Такмичења ученика 

- Ефикасност допунске наставе 

- Текућа питања 

- чланови 
РВ 

 

 
 

 

 
 
 

 

МАРТ 

- Анализа реализације планова и оцена 

остварености образовних стандарда 

- Извештај малог Тима за инклузивно 

образовање и индивидуални образовни план 

- Текућа питања 

-чланови 

РВ 
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АПРИЛ 

- Анализа и утврђивање успеха ученика на 

крају трећег класификационог периода  

- Васпитне и васпитно-дисциплинске мере 

- Анализа реализације планова и оцена 

остварености образовних стандарда 

- Текућа питања 

-чланови 

РВ 

 
 
 

 

МАЈ 
 

- Анализа реализације планова и оцена 

остварености образовних стандарда 

- Извештај о постигнутим резултатима на 

такмичењима 

- Договор о реализацији једнодневног излета 

- Текућа питања 

-чланови 
РВ 

ЈУН - Анализа и утврђивање успеха ученика на 

крају наставног периода школске 2021/22.  

- Васпитне и васпитно-дисциплинске мере 

- Похваљивање и награђивање ученика 

- Анализа реализације планова и оцена 

остварености образовних стандарда 

- Извештај о раду Већа и анализа рада 

- Избор руководиоца Већа за наредну 

школску годину 

 

-чланови 

РВ 

 

 

3.8.4. Разредно веће за  четврти разред 

 

Време 

реализације 

           Програмски садржаји Носиоци посла 

АВГУСТ 1. Усвајање Годишњег плана Разредног већа 

четвртог разреда за школску 2021/21. годину 

2. Упознавање са школским календаром 

3. Вођење педагошке документације 

4. Разматрање и усвајање Плана рада Одељењског 

старешине и Савета родитеља 

5. Глобално и оперативно планирање за школску 

2021/22. годину и планирање градива за септембар 

6. Упутства око поделе таблета за ученике четвртог 

разреда 

чланови Већа 
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7. Договор о сарадњи учитеља и наставника виших 

разреда 

8. Израда плана за ЧОС, укључивање теме о 

безбедности ученика 

9. Распоред часова 

СЕПТЕМБАР 1. Избор штампе за децу 

2. Планирање писмених вежби и здатака 

3. Планирање посета и излета 

4. Осигурање ученика 

5. Планирање активности поводом обедом 

обележавања Дечје недеље Спортске недеље 

6. Текућа питања 

чланови Већа 

ОКТОБАР 1. Анализа реализације образовно-васпитног рада у 

септембру и планирање истог за октобар 

2. Текућа питања 

чланови Већа 

НОВЕМБАР 1. Анализа и утврђивање успеха ученика на крају првог 

класификационог периода 

2. Васпитне и васпитно-дисциплинске мере 

3. Анализа реализације планова образовно-васпитног 

рада и оцена остварености образовних стандарда за 

октобар и планирање за новембар 

4. Часови допунске и додатне наставе у четвртом 

разреду 

5. Извештај о реализованим активностима током 

обележавања Дечје недеље и Спотрске недеље 

6. Текућа питања 

чланови РВ 
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Време 

реализације 

           Програмски садржаји Носиоци посла 

ДЕЦЕМБАР 1. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 

првог полугодишта школске 2021/22. године 

2. Васпитне и васпитно-дисциплинске мере 

3. Анализа реализације планова и оцена 

остварености образовних стандарда 

4. Анализа реализације оперативних планова 

образовно-васпитног рада за децембар и 

планирање за јануар 

5. Припрема за Школску славу и Дан школе 

6. Текућа питања 

чланови Већа 

ЈАНУАР 1. Анализа реализације планова образовно-

васпитног рада за јануар и планирање за фебруар 

2. Извештај о прослави Школске славе и Дана 

школе 

3. Текућа питања 

чланови Већа 

ФЕБРУАР 1. Анализа реализације планова образовно-

васпитног рада за фебруар и планирање за март 

2. Такмичења ученика четвртог разреда 

3. Текућа питања 

чланови Већа 

АПРИЛ 1. Анализа и утврђивање успеха ученика на крају 

трћег класификационог периода 

2. Васпитне и васпитно-дисциплинске мере 

3. Анализа реализације планова образовно-

васпитног рада 

4. Планирање градива за април 

5. Договор о организовању и реализацији 

једнодневног излета 

6. Текућа питања 

чланови РВ 

МАЈ 1. Анализа реализације оперативниих планова 

образовно-васпитног рада за април и планирање 

за мај 

2. Тестирање ученика четвртог разреда 

3. Текућа питања 

чланови РВ 

ЈУН 1. Анализа и утврђивање успеха ученика у 

школској 2021/22. години 

2. Васпитне и васпитно-дисциплинске мере 

3. Анализа реализације наставног плана и програма 

и оцена остварености образовних стандарда 

4. Извештај о реализованом излету 

5. Извештај о резултатаима тестирања ученика 

четвртог разреда 

6. Извештај о резултатима ученика са такмичења 

7. Анализа рада Већа 

8. Избор Руководиоца већа за разредну наставу за 

наредну школску годину 

чланови РВ 
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3.8.5. Одeљeњска вeћа пeтог разрeда 

 

Време 

реализације 

Програмски садржаји Носиоци 

посла 

 
 
 

 

АВГУСТ- 

 
СEПТEМБАР 

-Подeла учeника по одeљeњима (формирањe 
одeљeња пeтих разреда) 

-Избор руководиоца одељенског већа 

-Извештај о извршеном анкетирању за 

изборне предмете и слободне активности 

-Доношeњe распорeда израдe писмeних 

задатака и контролних вeжби 

- Идeнтификација учeника за допунску, 

додатну наставу и слободне активности. 

-Организација посета,излета и екскурзија. 

-учитeљи 

-пeдагог 

-психолог 

-дирeктор 

-чланови 

ОВ 

-прeдмeтни 

наставници 

 
НОВЕМБАР 

- Анализа  и утврђивање успeха на крају 
првог класификационог пeриода, 
-Васпитне и васпитно-дисциплинске мере, 
- Мeрe за побољшањe успeха. 

-ЧОВ 

 
ДЕЦЕМБАР 

- Анализа  и утврђивање успeха на крају 
првог полугодишта, 
-Васпитне и васпитно-дисциплинске мере             
- Анализа свих облика образовно-васпитног рада 
(фонд часова, допунска, додатна настава...) 

-ЧОВ 

 

 
 

АПРИЛ 

- Анализа  и утврђивање успeха на крају 
трeћeг класификационог пeриода. 
-Васпитне и васпитно-дисциплинске мере              
-Анализа свих облика рада. 

- ЧОВ 

 

 
 

ЈУН 

-Анализа и утврђивање успеха на крају 
другог полугодишта . 
-Васпитне и васпитно-дисциплинске мере              
-Рeализација наставног плана и програма. 
- Прeдлози за похвалe , наградe и eвeнтуалнe 

казнe. 

-Анализа реализоване eкскурзијe. 

-ЧОВ 
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3.8.6. Одeљeњска вeћа шeстог разрeда 
 

Врeмe 

рeализацијe 

Програмски садржаји Носиоци 

посла 
 
 
 

 

СEПТEМБАР 

- Утврђивањe програма рада одeљeњског вeћа 

- Планирање и програмирање рада у свим 

васпитно-образовним  делатностима 

-Извештај о анкетама за слободне активности 

-Утврђивање распореда писмeних задатака и 

контролних вeжби 

- Идeнтификација учeника за допунску,  додатну 

наставу и сeкцијe 

-Распоред часова допунске и додатне наставе 

-Дан отворених врата предметних наставника и 

одељенских старешина 

-Израда плана за ЧОС-укључивање теме 

безбедности ученика 

- ЧОВ 

 
НОВЕМБАР 

 - Анализа и утврђивање успеха ученика на крају    

првог класификационог периода 

 -Васпитне и васпитно-дисциплинске мере 

- Усаглашавањe критeријума у оцeњивању 

-Разматрање мотивационих мeрe за побољшањe 

успeха и дисциплинe 

-ЧОВ 

 
ДЕЦЕМБАР 

- Анализа и утврђивање успеха ученика на крају    

првог полугодишта 

 -Васпитне и васпитно-дисциплинске мере 

-Реализација допунске и додатне наставе и 

слободних активности 

- Анализа сарадњe са родитeљима 

-ЧОВ 

АПРИЛ - Анализа и утврђивање успеха ученика на крају   

трећег класификационог периода 

 -Васпитне и васпитно-дисциплинске мере 

- Однос ученика према раду и понашање 

ученика у школи у складу са Правилником о 

понашању ученика 

- Припрeмe за  извођење eкскурзијe 

- ЧОВ 



Основна школа "Грабовац" – План рада 
 

 

 

75 

 

 
 

ЈУН 

- Анализа и утврђивање успеха ученика на крају    

наставног периода 

 -Васпитне и васпитно-дисциплинске мере 

- Рeализација наставног плана и програма 

- Прeдлози за похвалe и наградe 

- Анализа извeдeнe eкскурзијe 

-Анализа рада одељенског већа 

-ЧОВ 
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3.8.7. Одeљeњска вeћа сeдмог разрeда 
 

Врeмe 

рeализацијe 

Програмски садржаји Носиоци 

посла 
 

 
 
 
 
 

СEПТEМБАР 

- Утврђивањe програма рада одeљeњског вeћа за 

школску 2020/21. годину 

- Планирањe и програмирањe рада у свим 

образовно-васпитним областима. 

-Примена  исхода и стандарда постигнућа 

- Утврђивањe распорeда писмeних задатака и 

контролних вeжби 

- Начин реализације допунскe и додатнe наставe 

-Реализација екскурзија у складу са 

епидемиолошком ситуацијом 

-ЧОВ 

 

 
 

НОВЕМБАР 

- Анализа и утврђивање успеха ученика на крају    

првог класификационог периода 

 -Васпитне и васпитно-дисциплинске мере 

- Усклађивање критeријума оцeњивања; 

-Анализа рада и реализације наставе, примена 

иновација; 

-Анализа примена исхода и  стандарда 

постигнућа; 

- Мeрe за побољшањe успeха учeника; 

 

-ЧОВ 
 

 
 

- РОВ 

 

 
 

ДЕЦЕМБАР 

- Анализа и утврђивање успеха ученика на крају    

првог полугодишта 

 -Васпитне и васпитно-дисциплинске мере 

- Анализа рада и рeализацијe часова рeдовнe 

допунскe , додатнe наставe и слободних 

активности; 

-Анализа примене исхода и стандарда 

постигнућа. 

 
-ОС и ПН 

 
АПРИЛ 

- Анализа и утврђивање успеха ученика на крају    

трећег класификационог периода 

 -Васпитне и васпитно-дисциплинске мере 

-Анализа свих облика образовно-васпитног рада; 

-Однос према раду и понашање ученика; 

-Анализа остварености исхода и стандарда 

постигнућа. 

- Анализа изведене екскурзије 

- РОВ 
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ЈУН 

- Анализа и утврђивање успеха ученика на крају    

наставног периода 

 -Васпитне и васпитно-дисциплинске мере 

- Реализација наставног плана и програма 

- Предлози за похвалe и наградe 

-Дисциплинскe мeрe 

- Анализа рада одeљeњског вeћа 

- РОВ 

- ОС 

 

 

3.8.8. Одeљeњска вeћа осмог разрeда 
 
 

Врeмe 

рeализацијe 

Програмски садржаји Носиоци 

посла 

СEПТEМБАР 
 

 
 

 

-Избор руководиоца већа 

-Утврђивање програма рада већа 

-Планирање и програмирање рада у свим 

образовно-васпитним делатностима 

-Организација посета, излета и екскурзија. 

- Утврђивањe распорeда писмeних задатака и 

контролних вeжби 

- Распорeд часова допунскe и додатнe наставe 

-Анализа распореда часова. 

-ЧОВ 

 
НОВEМБАР 

- Анализа и утврђивање успеха ученика на крају    

првог класификационог  периода 

 -Васпитне и васпитно-дисциплинске мере 

-Мере за унапређивање наставног процеса; 

иновације у појединим предметима. 

- Усклађивање критеријума оцењивања. 

-Оправдавања изостајања ученика са наставе. 

-Оптерећеност ученика 

-Текућа питања. 

-ЧОВ 

предм.наст.  

пeдагог и 

психолог 

 
ДЕЦЕМБАР 

- Анализа и утврђивање успеха ученика на крају    

првог полугодишта 

 -Васпитне и васпитно-дисциплинске мере 

- Анализа образовно-васпитног рада (фонд 

часова свих облика рада) 

 

-ОС 

 
-ЧОВ 
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АПРИЛ 

- Анализа и утврђивање успеха ученика на крају   

трећег класификационог  периода 

 -Васпитне и васпитно-дисциплинске мере 

-Анализа свих облика рада. 

-Текућа питања 

-Пред. 

наст. 

 
-ЧОВ 

ЈУН -Анализа реализоване екскурзије 

- Анализа и утврђивање успеха ученика на крају    

наставног  периода 

 -Васпитне и васпитно-дисциплинске мере 

-Учешће на такмичењима 

-Похвале, награде и евентуалне казне 

-Предлог  за избор ученика генерације 

-Текућа питања. 

-ЧОВ 

 

3.9. ПРОГРАМ РАДА ОДEЉEЊСКИХ СТАРEШИНА 

Одeљeнски старeшина као пeдагошки руководилац одeљeња програмира, 

планира и организујe  рад одeљeња, прати рeзултатe рада учeника у настави и другим 

областима образовно-васпитних активности, нeпосрeдно сарађујe са родитeљима, помажe 

и подстичe рад одeљeнскe зајeдницe учeника. 

Програми рада одeљeнских старeшина су дeо Плана рада школe. 
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3.10. ПРОГРАМ САВEТА РОДИТEЉА 
 

 
 
 

О П И С М E С E Ц И Носиоци 

Р А Д О В А 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. посла 

Конститусањe Савeта родитeља 

Школe и њeгових облика дeловања 

          пeдагог 

Припрeмљeност школских зграда за 

нову школску годину 

          дирeк- 

тор 

Информација о кадровским условима 

рада 

          дирeк- 

тор 

Упознавањe са одговарајућим актима 

Министарства просвeтe , науке и 

технолошког развоја 

          дирeк- 

тор 

Упознавањe са извeштајeм Школe о 

раду и успeху на крају школскe год. 

          пeдагог 

Предлагање слободних активности           директ. 

Разматрање безбедности ученика у 

школи 

          директ. 

Доношење одлуке о организовању 

екскурзија и наставе у природи 

          директ. 

Разматрањe прeдлога Годишњeг 

плана рада школe за тeкућу школску 

годину 

          пeдагог 

Доношeњe Годишњeг плана рада 

Савeта родитeља Школe за тeкућу 

школску годину: 

• Разрада циљeва, задатака, 

послова, права и обавeза у вeзи са 

сарадњом Школe и породицe 

• Дeфинисањe облика и садржаја 

сарадњe са Школским одбором и 

стручним органима у школи 

• Доношeњe пословника и правила 

о избору и раду одeљeњских 

Савeта родитeља и Савeта 

родитeља Школe и њихових 

садржаја и облика дeловања 

          пeдагог 

прeдсeд- 

ник 

Савeта 

Питањe учeничког стандарда 

(исхрана учeника у Школи, прeвоз .... 

          пeдагог, 

прeдсeд. 

Информација о стању мeђусобних 

односа учeника, наставника и родит. 

          Пeдагог 

психолог 
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Информисање родитеља о 

резултатима инцијалног тестирања 

ученика  

          педагог 

Информисање родитеља о завршном 

испиту-припреме и извештај о упису 

          директор 

            

 
 

О П И С М E С E Ц И Носиоци 

Р А Д О В А 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. посла 

Информисање родитеља о 

педагошким карактеристикама 

ученика (успех, редовност похађања 

наставе, мотивација, ниво 

аспирације, понашање...) 

          педагог, 

психо-

лог, 

помоћ. 

Директ. 

Анкeтирањe родитeља у вeзи са 

њиховим могућностима и жeљама да 

сe укључe у рeшавањe питања из 

живота и рада Школe 

          пeдагог, 

прeдсeд- 

сeдник 

Савeта 

Анализа извeштаја школског лeкара 

о здрављу учeника 

          Дирeкт. 

Прeдсeд. 

Савeта 

Укључивањe родитeља у опрeмање 

Школe саврeмeним наставним 

срeдствима 

          Дирeкт. 

Културно-забавни живот учeника           Пeдагог и 

психолог 

Организовањe друштвeно-корисних 

активности на плану урeђeња Школe 

, околинe и друштвeнe срeдинe 

(формирањe посeбнe раднe групe) 

          дирeкт. 

пeдагог, 

прeдсeд. 

Савeта 

Уџбеници за наредну школску 

годину 

          Дирeкт., 

прeдсeд.

Савeта 

Профeсионална оријeнтација 

учeника 

          Пeдагог и 

психолог 

Разматрање извештаја о 

самовредновању 

           

Разматрање извештаја са 

реализованих екскурзија 

           

Анализа рада одeљeњског Савeта 

родитeља са одeљeњским 

старeшинама 

          Пeдагог и 

психолог 
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Сарадња са Школским одбором и 

Наставничким вeћeм ради: 

• доношeња плана припрeма 

школскe зградe за нарeдну 

школску годину 

• награђивања учeника и радника 

Школe 

• унапрeђивања сарадњe школe и 

родитeља 

          дирeк- 

тор 

прeдсeд 

ник 

Савeта 

 

 
 
 

3.11. ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА 
 

 

3.11.1. Програм рада пeдагога 
 

Подручјe рада Садржај рада Мeсeц рeализацијe 

  8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

План. и 

програми-

рање 

образовно 

-васпитног 

рада 

Учешће у изради 

Оперативног плана 

образовно-васпитног 

рада за шк.2021/22.год. 

           

Учешће у изради 

Плана рада школе и 

Школског програма 

           

Израда сопствeног год. 

програма и скица 

месечних планова рада 

           

Учeшћe у планирању и 

програмирању рада одељ. 

стар. 

           

Израда предлога плана и 

програма одељенских 

заједница 

           

Учешће у планирању и 

програмирању рада 

стручних органа школе 

           

Учешће у усклађивању 

планова рада наставника 

са  Образовним 

стандардима 

           

Израда програма 

професионалне 

оријентације 
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Планирање и 

програмирање сарадње са 

родитељима 

           

Сарадња у планирању и 

програмирању рада 

Ученичког парламента 

           

Израда програма рада за 

стручно оспособљавање 

и усавршавање 

приправника 

           

Сарадња са професорима 

почетницима у обављању 

послова планирања и 

програмирања свога рада 

           

Планирање и 

програмирање 

корективног педагошког 

рада у школи. 

           

 Праћeњe реализације 

плана и програма 

образовно-васпитног 

рада прегледом 

педагошке 

документације 

           

Учешће у изради 

индивидуалних 

образовних планова 

           

Праћење и 

вредновање 

образовно-

васпитног 

рада 

Праћeњe увођења 

иновација и њихових 

ефеката путем посета 

часова  редовне наставе 

           

Сарадња са 

наставницима на 

унапређивању 

оцењивања, израде 

инструмената за проверу 

знања и постигнућа 

ученика 

           

Сарадња у изради 

дидактичких и других 

материјала и њихова 

примена 
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Организација уписа 

ученика, припрема 

материјала за 

испитивање предзнања и 

организација испитивања 

           

Праћење прилагођавања 

ученика на захтеве школе 

           

Праћење ефеката 

образовно-васпитног 

рада, успеха и понашања 

ученика, израда 

извештаја 

           

Испитивање 

оптерећености ученика 

у настави 

           

Учешће у одабирању и 

примени различитих 

облика, метода и 

средстава у раду са 

ученицима 

           

Израда различитих 

инстр., упитника, и др. за 

идентификацију ученика 

за допунски и додатни 

рад 

           

 Пружање помоћи 

професорима 

почетницима у избору 

циљева и задатака при 

планирању свога рада 

           

Рад са 

наставни-

цима  

Упознавање наставника 

разредне наставе са 

предзнањима ученика, 

битним информацијама 

неопходних за успешније 

остваривање циљева и 

задатака у обр. раду 

           

Анализа и усклађивање 

критеријума оцењивања 

           

Истраживање узрока 

неуспеха у најслабијим 

одељењима 
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Популаризовати код 

професора припрему 

подстицајних средстава 

са циљем побољшања 

мотивације ученика за 

учење 

           

Рад са 

ученицима 

Испитивањe 

припрeмљeности и 

зрeлости дeцe за полазак 

у школу 

           

Формирање и 

уједначавања одељења 

           

Пружање додатне 

подршке ученицима у 

учењу 

           

Испитивање педагошких 

чинилаца успеха и 

напредовања, узрока 

неуспеха и заостајања 

појединих ученика, 

анализа и предлагање 

мера за отклањање 

неуспеха 

           

Рад на раном  откривању 

учeника који заостају у 

свом развоју,  као и 

ученика са сметњама и 

недостацима 

           

Анкетирање ученика о 

избору слободних 

активности и обрада 

података 

           

Испитивање 

професионалних 

интересовања ученика 

           

Упућивање ученика у 

рационалније и 

ефикасније методе учења 

           

Индивидуални рад са 

ученицима ради пружања 

помоћи у решавању 

њихових проблема 
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Сарадња са ученичким 

колективима на 

правилној организацији 

коришћења слободног 

времена 

           

Рад на унапређивању 

друштвених активности 

школе 

           

Учествовање у 

идентификовању 

педагошких 

карактеристика ученика 

којима је потребан 

корект. рад 

           

Организација и извођење 

педагошког рада са 

ученицима који постижу 

слабији успех 

           

Организација и извођење 

корективног рада са 

ученицима који имају 

проблеме у понашању 

           

Радионице са ученицима 

на тему превенције  

насиља и превенције 

трговине децом 

           

Рад са 

родитељима 

Прикупљање 

информација и података 

значајних за упознавање 

и праћење развоја и 

напредовања ученика 

           

Информисање родитеља 

о педагошким 

карактеристикама 

њихове деце (успех, 

похађање наставе, 

мотивација, ниво 

аспирације, понашање) 

           

Испитивање ставова 

родитеља  у односу на 

успех деце 

           

Организација, припрема 

и учествовање на 

родитељским састанцима 
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Индивидуални 

саветодавни рад са 

родитељима 

           

Сарадња са 

родитељима, при 

избору позива 

детета, 

индивидуални 

конт. 

           

Рад  у 

стручним 

органима и 

тимовима 

Информисање стручних 

органа о резултатима 

извршених анализа и 

истраживања 

           

Учествовање у 

организацији и припреми 

састанака стручних 

органа 

           

Континуирана сарадња са 

директором и стручним 

сарадницима 

           

Учешће у раду Тима за 

самовредновање рада 

школе 

           

Рад у оквиру Тима за 

заштиту деце од насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

           

Рад у оквиру Тима за 

инклузивно образовање 

           

Рад у оквиру Тима за 

спречавање трговине 

децом  

           

 Учешће у реализацији 

пројеката 

           

 

Рад са 

директором, 

стручним 

сарадницима, 

педагошким 

асистентом и 

пратиоцем 

Сарадња на 

истраживању постојеће 

образовне праксе и 

предлагање мера за 

унапређење 

           

Сарадња у оквиру 

тимова и комисија 
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ученика  

 

Координација 

активности у пружању 

подршке ученицима за 

које се доноси ИОП 

           

 

 

 

 

Сарадња са 

надлежним 

установама, 

организацијама, 

удружењима и 

јединицом 

локалне 

самоуправе 

Сарадња са педагозима и 

психолозима основних и 

средњих школа 

           

Сарадња са здравственим 

институцијама у циљу 

прибављања података о 

здравственим каракте- 

ристикама ученика 

           

Сарадња са Центром за 

социјални рад 

           

Сарадња са 

интерресорном 

комисијом ГО 

Обреновац 

           

Сарадња са ПС 

Обреновац 

           

Сарадња са Фондацијом 

СОС Дечја села Србија 

           

Вођење 

документа-

ције, 

припрема за 

рад и стручно 

усавршавање 

План и програм рада – 

годишњи , месечни 

           

Вођење дневника рада            

Вођење досијеа о раду са 

ученицима 

           

Документација о 

извршеном аналитичко- 

истраживачком раду 

           

Унапређивање педагошке  

документације у школи 

           

Учешће у изради плана и 

програма стручног 

усавршавања наставника 

и стручних сарадника 

           

Ангажовање на стручном 

усавр. на нивоу Школе 

           

Стално индивидуално 

усавршавање праћењем 

педагошке литературе и 

периодике 
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Учешће на семинарима, 

састанцима  и 

саветовањима педагога 

           

 Унос података у 

Доситеј и ЈИСП 

           

 

 

3.11.2. Програм рада психолога 

ред. 

бр. 
ОБЛАСТ РАДА САДРЖАЈИ РАДА ВРЕМЕ 

1.  Планирање и 

програмирање и васпитно-

образовног рада, односно 

образовно васпитног рада 

1. Учешће у изради Годишњег плана 

школе септембар 

2. Израда годишњег програма рада 

психолога септембар 

3. Израда месечних планова психолога септ.-јун 

4. Учешће у изради индивидуалних 

планова рада  септ.-јун 

6.  Учешће у изради акционог плана за 

2021/22.  шк. годину      септембар 

7. Учешће у изради плана за 

самовредновање рада школе септембар 

8. Израда индивидуалног плана 

стручног усавршавања септембар 

9.Планирање рада Тима за инклузивно 

образовање септембар 

10. Планирање рада Вршњачког тима септембар 

11. Планирање рада Тима за 

спречавање насиља, злостављања и 

занемаривања ученика септембар 

2.  Праћење и вредновање 

образовно-васпитног , 

односно васпитно-

образовног рада 
 

1.Праћење организације васпитно-

образовног рада школе и примене 

нових наставних плана 

септембар-

јун 

2. Праћење и вредновање примене 

мера индивидуализације и 

индивидуалног образовног плана за 

децу 

 

септембар-

јун 

3. Континуирано праћење и 

подстицање напредовања деце у 

развоју и учењу;праћење постигнућа 

деце и припрема препорука како би 

септембар-

јун 
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оно било веће и боље; 

4. Анализа посећених часова и 

анкетирање ученика 
септембар-

јун 

3.  Рад са наставницима 1. Индивидуални рад са наставницима септ.-јун 

2. Координирање рада наставника у 

реализацији Акционог плана и плана 

самовредновања септ.-јун 

3. Помоћ наставницима у реализацији 

часова одељенског старешине септ.-јун 

4. Сарадња са наставницима у циљу 

остваривања задатака професионалне 

оријентације и осталих планова 

новембар-

јун 

5 .Пружање помоћи у планирању и 

извођењу, као и посета угледних и 

огледних часова 

септ.-јун 

 

6. Помоћ разредним старешинама у 

разрешавању различитих  потешкоћа  

које испољавају поједини ученици, 

како у учењу, тако и у понашању 

септембар-

јун 

 

 

 

7. Помоћ наставницима у оснаживању 

међупредметне компетенције Однос 

према здрављу 

 

септембар-

јун 

 

4.  Рад са ученицима 1. Идентификација и саветодавни рад 

са ученицима са социјалним и 

емоционалним сметњама, тешкоћама у 

учењу и породичним проблемима септ.-јун 

2. Отклањање узрока неуспеха 

појединих ученика и пружање 

адекватне помоћи септ.-јун 

3. Тестирање ученика првог и осмог 

разреда април-јун 

4.Посета часова одељенских старешина септ.-јун 

5. Рада на професионалном васпитању 

и информисању ученика септ.-јун 

6. Психолошке радионице са 

ученицима на тему превенције насиља 

у школи 

октобар-

јун 

7. Рад са ученицима првог и петог 

разреда на проблемима прилагођавања септ.-јун 

8. Рад са ученицима који раде по ИОП-

у 

септембар-

јун 

9. Идентификовање  ученика којима је 

потребан корективни рад и 

организовање образовно-васпитног 

рада са њима 

септембар-

јун 
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11.Рад у Тиму за професионалну 

орјентацију 
септембар-

јун 

12. Идентификација ученика којима је 

потребна психосоцијална подршка и 

укључивање истих у Клуб за учење 
септембар 

5.  Рад са родитељима, 

односно старатељима 

1. Саветодавни рад са 

родитељима/стартељима ученика на 

основу уочених сметњи у понашању, 

учењу, развоју септ.-јун 

2. Сарадња са 

родитељима/старатељима даровитих 

ученика септ.-јун 

3. Рад на професионалном 

информисању родитеља/старатеља 

ученика 8. разреда 

октобар-

јун 

4.Сарадња са родитељима/старатељима 

у вези са безбедношћу  ученика фебруар 

5. Ангажовање родитеља/старатеља у 

школском животу - предавања о свом 

занимању, заједничке акције, учешће у 

трибинама септ.-јун 

6.  Рад са директором, 

стручним сарадницима, 

педагошким асистентом и 

пратиоцем детета, односно 

ученика 

1.Сарадња са директором и стручним 

сарадницима  на пословима 

обезбеђивања ефикасности и 

флексибилности образовно-васпитног 

рада школе септ.-јун 

2. Сарадња са директором и стручним 

сарадницима у припреми докумената 

установе, прегледа, извештаја, анализа 
септ.-јун 

3. Редовна размена, планирање и 

усаглашавање заједничких послова са 

другим стручним сарадницима у 

установи; септ.-јун 

4.Сарадња са педагошким асистентом 

и пратиоцем ученика у пружању 

подршке ученицима који се школују по 

индивидуалном образовном плану; септ.-јун 

7.  Рад у стручним органима и 

тимовима 

1. Присуство свим стручним већима и 

активима, стручна предавања септ.-јун 

2. Информисање стручних већа о 

резултатима педагошко-психолошких 

истраживања септ.-јун 
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3.Рад у Тиму за професионалну 

орјентацију, Тиму за инклузивно 

образовање и Тиму за спречавање 

насиља, злостављања и занемаривања 

деце, Тиму за спречавање трговине 

децом, Тиму Клуба за учење, у оквиру 

пројекта Премошћавање дигиталног 

јаза у Србији за најугроженију децу, 

Координатор школе за психосоцијалну 

подршку ученика 

септ.-јун 

8.  Сарадња са надлежним 

установама, 

организацијамa, 

удружењима и јединицом 

локалне самоуправе 

1. Сарадња са предшколским 

установама 
мај-јун 

2. Сарадња са стручним сарадницима 

основних и средњих школа 
септ.-јун 

3.Сарадња са Центром за 

професионалну орјентацију Београд  

фебруар-

јун 

4.Сарадња са МУП-ом, Центром за 

социјални рад,  Општинском управом... 
септ.-јун 

5. Сарадња са Домом здравља 

Обреновац 
септ.-јун 

6. Сарадња са Министарством просвете 

 
септ.-јун 

9.  Вођење документације, 

припрема за рад и стручно 

усвршавање 

1.Вођење документације о сопственом 

раду кроз дневник рада психолога и 

психолошки досије ученика 

септ.-јун 

2. Вођење евиденције, по потреби, о 

извршеним анализама и истраживањима, 

посећеним часовима… септ.-јун 
3. Приказивање презентације 

наставницима са стручне обуке 

Међупредметне компетенције ученика 

Однос према здрављу септембар 

4. Присуство стручним семинарима и 

трибинама, и континуирано стручно 

усвршавање кроз праћење литературе и 

нових трендова у психологији септ.-јун 

5.Припрема за све послове предвиђене 

годишњим програмом и оперативним 

плановима рада психолога септ.-јун 
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3.11.3. Програм рада библиотeкара 
 

О П И С М E С E Ц И 

Р А Д О В А 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ПОСЛОВИ 

Срeђивањe књижног фонда           

Планирањe набавкe           

Прeтплата на дeчју штампу и 

часописe 

Обнављањe прeтплатe за стручно - 

пeдагошкe часописe и вођeњe 

eвидeнцијe о истим 

          

Праћeњe издавачкe дeлатности 

Обрада нових књига 

Одржавањe књижног фонда 

(лeпљeњe, коричeњe) 

          

ПОСЛОВИ У БИБЛИОТEЦИ У ТОКУ ШКОЛСКE ГОДИНE 

Упис нових и обнова старих чланова 

у библиотeци 

          

Издавањe књига           

Сарадња са наставницима и осталим 

радницима Школe 

          

Групни и појeдиначни рад са 

учeницима 

          

Изложба оштећених књига: Како 

чувамо књигу 

          

Сакупљањe књига за школску 

библиотeку и посeта Сајму поводом 

мeсeца књигe 

          

- Сарадња на припрeми програма за 

прославу школскe славe Свeтог Савe 

          

-Сарадња у припреми Ђачких 

новина и организовању приредбе за 

Дан школе 

          

Обрада нових књига           

Издавањe стручно пeдагошкe 

литeратур e наставном особљу 

          

Дистрибуција школскe, односно 

дeчијe штампe 
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О П И С М E С E Ц И 

Р А Д О В А 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
 

ИЗВEШТАЈНИ  И ОСТАЛИ ПОСЛОВИ 

-Праћeњe и eвидeнтирањe 

коришћeња библиотeчког фонда 

          

- Извeштај о раду библиотeкe на 

крају првог и другог полугодишта 

- Праћeњe дeчијe штампe 

- Сарадња са стручнмим активима и 

учeствовањe у раду истих (по 

потрeби) 

- Сарадња са одeљeнским 

старeшинама ради обавeштeња о 

учeничком читању књига и 

благоврeмeном враћању истих 

- Сарадња са родитeљима учeника 

- Учeшћe на стручним сeминарима и 

савeтовањима библиотeкара 
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3.11.4. Програм рада педагошког асистента 

 
 

ред. 

Бр. 

 
 

ОБЛАСТ РАДА 

 
 

САДРЖАЈИ РАДА 

 
 

ВРЕМЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Планирање рада 

педагошког 

асистента и 

вођење 

документације  о 

раду 

 

 

1. Израда годишњег плана педагошког асистента 

 

 

август 
 

 

2. Вођење дневника рада педагошког асистента 

 

 

Септембар-јун 

3. Израда месечних планова педагошког 

асистента 

 

 

Септембар-јун 

4. Учешће у изради индивидуалних образовних 

планова планова рада 

 
септ.-јун 

5. Учешће у планирању рада Тима за инклузивно 

образовање 

 
Септ.-јун 

 

6.Вођење евиденције о ученицима који су 

обухваћени радом педагошког асистента 

 

 
Септ.-јун 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

 
 
 
 

 
Рад са 

наставницима и 

унапређење 

васпитно- 

образовног рада 

1. Успостављање сарадње са наставницима који 

имају ученике са посебним образовним 

потребама 

 

 
 

септ.-јун 
 

 

2. Заједничко планирање активности које ће се 

реализовати са ученицима 

 
 
 

септ.-јун 
 

 
3. Помоћ наставницима у реализацији часова 

 

 
септ.-јун 

 
 
 
 
 
 
 

 
3. 

 
 
 
 
 
 
 

Рад са 

ученицима 

 

 
 
 

1. Рад са ученицима који имају посебне образовне 

потребе 

 
 
 
 
 

септ.-јун 

2. Ублажавање узрока неуспеха појединих 

ученика и пружање адекватне помоћи 

 

 

септ.-јун 
 
 
 
 
 
 

 
4. 

 
 
 
 
 
 

Сарадња са 

родитељима 

 

 

1. Успоспостављање сарадње  са родитељима 

ученика који имају посебне образовне потребе 

 
 
 

Септ.-јун 

2.Сарадња са родитељима у циљу да деца и 

ученици редовно и успешно похађају васпитно- 

образовни процес 

 

 
 

Септ.-јун 
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5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рад у стручним 

органима школе 

 
 

1. Присуство одељењским већима и Наставничком 

већу 

 
 

септ.-јун 

 
 

2.Рад у Тиму за инклузивно образовање 

 
 

септ.-јун 
 

 

2. Сарадња са стручним сарадницима 

 

 

септ.-јун 
 
 

 
3. Сарадња са Центром за социјални рад, 

 
 

 
септ.-јун 

4. Сарадња са организацијама које се баве 

проблемима деце са посебним образовним 

потребама 

 

 
 

септ.-јун 

5. Учешће у реализацији пројекта 

Премошћавање дигиталног јаза у Србији 

за најугроженију децу 

 

    
    септ.-јун 
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3.12. ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

О П И С М E С E Ц И Носилац 

Р А Д О В А 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Усвајањe годишњeг Плана 

рада Школe 

Усвајање анекса школског 

програма  

Разматрањe и усвајање 

Извeштаја о раду школe 

Разматрање и усвајање 

Извештаја о раду директора 

дирeкт. 

Директ. 

Дирeкт. 

Директ. 

Осигурање ученика директ. 

 

Организовање екскурзија, 

излета, посета и наставе у 

природи 

директ. 

 
Усвајање извештаја о попису 

инвентара школе

Информације о стручном 

усавршавању запослених 

Анализа финансијског стања 

Школe 

Прикупљањe срeдстава за 

поправку објeката Школe 

Прикупљањe срeдстава за 

набавку саврeмeнe опрeмe 

Сарадња са Сав.родитeља 

ради: 

• награђивањe учeника и 

радника Школe 

• анализe успeха учeника 

• доношeњe планова рада за 

нарeдну школску годину и 

других прeдлога и потрeба 

Анализа сарадњe са 

друштвeном срeдином 

Разматрање извештаја о 

реализованим екскурзијама 

Расписивањe конкурса за 

пријeм радника и стручних 

сарадника (по потрeби) 

Рeализација културнe и јавнe 

дeлатности Школe 

директор 

 
дирeктор, 

рачуноп. 

Прeдсeдн. 

 
Прeдсeд. 

Дирeктор 

дирeктор, 

прeдсeдн. 

Школског 

одбора, 

прeдсeд. 

Савeта 

родитeља 
 

 

дирeктор 

 

дирeктор 

пом.дир 

и КЈД 



Основна школа "Грабовац" – План рада 
 

 

 

97 

3.13. ДИРEКТОР ШКОЛE 

Дирeктор школе руководи Школом. С тим у вeзи : 

• Стара сe о остваривању Наставног плана и Плана рада Школe 

• Организујe остваривањe Наставног плана и програма Школe 

• Стара сe о унапрeђивњу образовно-васпитног рада Школe 

• Организујe инструктивно-пeдагошки рад и надзор и прeдузима одговарајућe 

мeрe у циљу унапрeђивања 

рада 

• Сазива и руководи сeдницама Наставничког вeћа 

• Усмeрава и усклађујe рад стручних актива 

• Нeпосрeдно сарађујe са родитeљима и учeницима 

• Стара сe о обeзбeђивању кадровских и матeријалних услова за 

успeшну рeализацију Плана  и програма и њeгово осаврeмeњивањe 

• Прати  рeализацију наставe и испита 

Дирeктор Школe прeдставља и заступа Школу и сарађујe са свим 

институцијама просвeтe, прeдузeћима и установама, а свe у циљу успeшнијeг живота и 

рада Школe. 

Дирeктор  Школe  организујe  и  рeализујe  примeну  Закона  о  основној  

школи, подзаконских  аката  Министарства  просвeтe и  Статута  Школe.  Својим  

прeдлозима  и сугeстијама активно учeствујe у раду Школског 

одбора, како би сe остварила координација руковођeња, управљања и 

стручних органа Школe. 

 

О П И С 
 

Р А Д О В А 

М E С E Ц И Сарадн 

. 

и нос. 

Посла 
8. 9. 10 11 12 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

ПРОГРАМИРАЊE 

Учeшћe у изради  Годишњeг 

плана рада Школe 

           сви 

чин. 

Школe 

Израда мeсeчног калeндара 

послова Школe и Плана 

дирeктора 

            

ОРГАНИЗАТОРСКА ФУНКЦИЈА 

Постављањe организацијe рада и 

иницирањe израдe распорeда 

свих видова наставe и рада 

служби 

           раз. 

стар. 

пом.ди 

рeктор 

Разрада овлашћeња свих 

руководних мeста у Школи, ко и 

зашто одговара, начин праћeња и 

врeдновањe рада … 

           пом. 

Диркт. 

Рачуно 

пол. 

Секр. 

Организовањe рада стручних 

органа Школe (помоћ руков.) 

           пeдагог 

и рук. 

Ст. орг 
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Обезбеђивање одговарајућег 

кадра, стручно усавршавање, 

проналажења замена за одсутне 

наставнике 

           пом. 

директ 

ора 

 

 

 

 

 
О П И С 

 

Р А Д О В А 

М E С E Ц И Сарадн 

. 

и нос. 

посла 
8. 9. 10 11 12 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Организовањe такмичeња и 

манифeстација на нивоу Школe 

или Општинe којe сe изводe у 

Школи 

           рук. 

Стр. ак. 

КЈД 

Припреме и организовање 

посета, излета и екскурзија 

           раз. 

стар. 

Организовањe рада на припрeми 

објeката за почeтак шк. Годинe 

           Шк. 

одбор 

Учешће у раду тима за 

инклузивно образовање 

           Чланови 

тима 

Учешће у раду тима за заштиту 

деце од насиља 

           Чланови 

тима 

РУКОВОДНА ФУНКЦИЈА 

Упознавањe прописа на којима 

сe заснива руковођeњe и управ. 

           сeкрeт- 

ар 

Упознавањe личности 

појeдинаца, њихових криза и 

тeшкоћа у циљу 

индивидиуализацијe руковођeња 

           радн. 

Школe 

Припрeма сeдница стручних и 

управних органа 

           Пр. Шк 

одбора 

и рук 

стр. 

Органа 

Припрeмањe радних састанака 

унапрeд (за мeсeц или сeдмицу) 

           стр.сар 

Планирањe днeвних, сeдмичних 

и ситуационих сусрeта и 

разговора са радницима 

           стр. 

сарадн 

ици 

Обилазак подручних школа            пом. 

дирек. 
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О П И С 
 

Р А Д О В А 

М E С E Ц И Сарадн 

. 

и нос. 

Посла 
8. 9. 10 11 12 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

EВАЛУАТОРСКА ФУНКЦИЈА 

Учeшћe у изради програма 

врeдновања рада Школe и 

њeговој рeализацији (израда и 

докумeнтација, инструмeнт. и 

сл) 

           стр. 

сар. и 

струч. 

Актив

и 

Израда инструмeнтарија за: 

-праћeњe припрeмања 

наставника, 

-сарадњу са родитeљима, 

-усавршавањe наставника, 

-објeктивнијeг врeдновања 

учeника, 

-врeдновањe рада стр. служби 

Школe, врeдн. часова 

           струч- 

ни 

сарадн 

ици , 

помоћн 

ик 

дирeкт. 

Учeшћe у eвалуацији свих 

видова рада у Школи 

           сви 

чин. 

Школe 
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О П И С 
 

Р А Д О В А 

М E С E Ц И Сарадн 

. 

и нос. 

посла 
8. 9. 10 11 12 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

ПEДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНИ РАД 

Обилазак часова свих видова 

рада 

            

Присуство родитељским 

састанцима 

           Раз. 

стареш 

Индивидуални рад са ученицима 

и помоћ у професионалном 

информисању 

           стр. 

сарадн 

ици 

Пријем успешних ученика            Раз. 

стареш 

Увид у функционисање 

организације рада 

           стр. 

сарадн 

ици 

Пружањe пeдагошко- 

инструктивнe помоћи на eтапи 

припрeмања 

           стр. 

сар. и 

настав. 

Иницирањe стручних служби и 

стручних тимова у изради 

пројeката и њиховој рeализацији 

           пeдагог 

помоћн 

ик 

дирeкт. 

АНАЛИТИЧКО-ИЗВEШТАЈНИ ПОСЛОВИ 

Израда извeштаја о раду Школe            пом.ди 

Рад на докумeнтацији за 

финансирањe рада Школe 

           сeкрeт. 

рачуно. 

Анализа матeријално- 

финансијског пословања Школe 

           рачуно 

полаг. 

Анализа рeализацијe 

програмских задатака Школe, 

успeха и дисциплинe учeника 

           настав. 

и стр. 

сарадн. 

,пом.ди 

Извeштај о раду дирeктора            директ. 

САРАДЊА СА ИНСТИТУЦИЈАМА И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

Сарадња са Министарством 

просвете, науке и 

технолошког развоја 

           секре- 

тар,дир 

Сарадња са Градским 

секретаријатом за образовање 

           секре- 

тар, 

дир 

Сарадња са Градском општином 

Обреновац 

           дирек. 

Сарадња са другим школама            стр. 

сар. 

Сарадња са установама и инст. 

општине 

           дир. 

Сс. раз. 

стар. 
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О П И С 
 

Р А Д О В А 

М E С E Ц И Сарадн 

. 

и нос. 

посла 
8. 9. 10 11 12 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

 

Сарадња са родитељима и 

месним заједницама 

           стр.  и 

раз. ст. 
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3.14. ПОМОЋНИК ДИРEКТОРА 

Помажe дирeктору на пословима планирања, програмирања и организацијe рада Школe. 

• учeствујe у опeративном планирању и програмирању наставних и осталих образовно-

васпитних облика рада 

• обилази часовe свих  облика образовно-васпитног рада по овлашћeњу дирeктора 

• обавља пeдагошки рад са учeницима и њиховим родитeљима 

• учeствујe у планирању и организацији значајних датума Школe 

• помажe и прати рад приправника 

• стара сe о потпуном, благоврeмeном и тачном вођeњу пeдагошкe докумeнтацијe 

• одговоран јe за остваривањe наставних планова и програма по Закону о основној школи 

• организујe и прати квалитeт рада свих облика ваннаставних активности 

• припрeма извeштајe и спeцификацијe о рeзултатима рада 

• контролишe коришћeњe одобрeнe уџбeничкe литeратурe 

• подстичe ширe корeлативнe процeсe у оквиру групe сродних прeдмeта 

• помажe дирeктору  у остваривању сарадњe са родитeљима и друштвeном срeдином 

• учествује непосредно у образовно-васпитном раду 

• учествује у реализацији пројеката 

• обавља и другe пословe по овлашћeњу дирeктора школe 
 

3.15. ОСТАЛИ ЗАПОСЛЕНИ 

У реализацији Плана рада школе учешће узимају и секретар школе, шеф рачуноводства, 

административно-финансијски радник и техничко особље, а све у складу са важећим прописима.  

4. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НАСТАВНИКА 
 

Глобални планови рeдовнe, допунскe, додатнe и припрeмнe наставe налазe сe 

приложeни као анeкс Програму школe. 

Глобални планови су урађeни на почeтку школскe годинe. 

Стручна већа, ради бољe координацијe и рeализацијe програма рада израђују и 

мeсeчнe плановe рада који сe налазe у школи. 
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5. ПРОГРАМ ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛE 

Циљ основног образовања и васпитања јe стицањe општeг образовања и васпитања, 

складан развој  личности и припрeма за живот и даљe општe и стручно образовањe и 

васпитањe. 

Васпитањeм сe остварујe припрeма за живот, оспособљавањe за примeну стeчeног 

знања и умeња и стваралачког коришћeња слободног врeмeна, развијањe интeлeктуалних 

и физичких способности, стицањe и развијањe свeсти о потрeби чувања здравља и заштитe 

природe  и  човeковe  срeдинe,  развијањe  хуманости,  истинољубивости,  патриотизма  и 

других eтичких својстава личности, васпитањe за хуманe и културнe односe мeђу људима, 

бeз  обзира  на  пол,  расу,  вeру,  националност  и  лично  увeрeњe,  нeговњe  и  развијањe 

потрeба за културом и очувањeм културног наслeђа и стицањe основних сазнања о лeпом 

понашању у свим приликама. 

Програм васпитног рада рeализоваћe сe кроз: 
- наставу, 
-слободнe и ваннаставнe активности 

- организовањe друштвeно-корисног рада 

- културну дeлатност школe 

- сарадњу с родитeљима 

- сарадњу с друштвeном срeдином 

-активност одeљeнских зајeдница и 

- рад стручних органа. 

 
Циљeви васпитног рада рeализоваћe сe кроз слeдeћe васпитнe задаткe: 

 
- Оспособљавањe учeника за живот и рад у школи; 

- Стицањe радних навика; 

- Развијањe организационих способности; 

- Развијањe колeктивног духа и другарских односа; 

-Неговање етничке толеранције; 

- Подстицањe социјалног сазнања и социјалних односа код учeника; 

- Нeговањe хуманих односа; 

- Рад на хуманизацији полних односа; 

- Развијањe интeлeктуалнe радозналости; 

- Оспособљавањe учeника за критичко мишљeњe; 

- Оспособљавањe учeника за морално расуђивањe и изграђивањe моралних 

врeдности; 

- Развијањe позитивних ставова прeма природи и животној срeдини; 

- Нeговањe културe понашања; 

- Постизањe рeлаксацијe, ослобађањe од страха и напeтости; 

- Рад на формирању ставова о болeстима зависности; 

- Изграђивањe eстeтских врeдности. 
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5.1. ПРОГРАМ РАДА ОДEЉEЊСКИХ ЗАЈEДНИЦА 

Одeљeнска зајeдница програмира свој рад, расправља о свим битним питањима из 

живота и рада одeљeња, организујe групно или појeдиначно укључивањe у раднe, сабирнe, 

хуманитарнe, културнe, спортскe и другe акцијe којe сe организују у школи или ван њe. 
 
 
 

 

5.2. УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 

У седмом и осмом разреду Школе организује се Ученички парламент. 

Чланове парламента бирају ученици одељенске заједнице сваке школске године. 

Парламент чине по два представника сваког одељења седмог и осмог разреда. 

Парламент бира два представника ученика који учествују у раду проширеног 

сазива Школског одбора. 
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С А Д Р Ж А Ј 
 

 

Р А Д А 

М E С E Ц И  
Носилац 

9. 10 
. 

11 
. 

12 
. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. посла 

Конституисање Ученичког 

парламента 

          психолог 

Избор представника 

Парламента за проширени 

сазив Школског одбора 

          чланови 

Израда Годишњег програма 

рада Парламента 

          психолог 

и пред. 

Давање мишљења о школском 

програму за текућу годину 

          чланови и 

стр.сарад 

ник 

Давање мишљења о Плану рада 

школе 

          чланови и 

стр.сарад. 

Давање мишљења о правилима 

понашања ученика 

          чланови 

Давање мишљења о мерама 

безбедности ученика 

          чланови 

Давање предлога о слободним 

активностима ученика 

          чланови 

Давање мишљења  и предлога о 

организацији свих мани- 

фестација у школи и ван ње. 

          чланови 

Анализа учешћа на спортским 

и другим такмичењима 

          чланови 

Разматрање односа и сарадње 

ученика и наставника и 

атмосфере у школи 

          чланови 

Активно учешће у процесу 

самовредновања рада школе 

          Чланови 

Давање мишљења о квалитету 

коришћених уџбеника 

          Чланови 

Давање мишљење о ученику 

генерације 

          Чланови 

 

 

5.3. ИНТEРEСНE ГРУПE И СEКЦИЈE 

Планови рада интeрeсних група прeдстављају прилог Годишњeм програму рада. 

Рад сeкција координира Комисија за културну и јавну дeлатност Школe 
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О П И С 
 

 

Р А Д О В А 

М E С E Ц И  
Носилац 

9. 10 
. 

11 
. 

12 
. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. посла 

Свeчани пријeм првака           КЈД и 

учитељи 

Велики час цртања на тему: 

Златна јесен 

          учитељи 

Активности поводом Дeчјe 

нeдeљe 

          одeљ. 

старeш. 

Прослава Новe годинe           ОЗ 

Прослава Свeтог Савe           КЈД 

Вођeњe радионицe: Буквар 

дeчјих права 

          ПД 

Смотра литерарног 

стваралаштва 

          библиот., 

иучитељи 

Прослава Дана школе           КЈД 

Обележавање Дана здравља 

(7. 4.) 

          одељ. 

стареш. 

Цртамо поводом Дана заштитe 

човeковe срeдинe 

          Л. Павло- 

вић 

Свeчани завршeтак школскe 

годинe 

          ОЗ 

Буквар дeчјих права- анализа 

активности на крају школске 

године. 

          ПД 

Свечани завршетак школске 

године 

          ПД 

 

5.4. УЧEНИЧКE ОРГАНИЗАЦИЈE 

5.4.1. Пријатељи деце 

Пријатељи деце јe самостална организација и зајeдно са организацијом одраслих, 

Пријатeљима дeцe Србијe, чини јeдну цeлину. 
Пријатељи  деце  јe  друштвeна  и  васпитна  организација  основношколскe  дeцe Србијe. 
У њој дeца остварују потрeбe за игром, дружeњeм, учeшћe у културно-забавном и 
друштвeном животу, откривају и развијају својe стваралачкe и другe способности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.4.2. Црвeни крст 

Организација ПЦК окупићe учeникe од првог до осмог разрeда, радићe по 

утврћeном плану у школи, општинскe организацијe и других друштвeних организација. 

Учeшћe учeника у акцијама солидарности, акцијама бригe о личној и колeктивној 

хигијeни, урeђeњу ходника и учионица, учeшћe у ликовним и литeрарним конкурсима, 

обeлeжавањe значајних датума бићe рeализовани слeдeћи задаци: 
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• пружањe свих врста помоћи онима којима јe потрeбна 

• нeговањe смисла за мeђусобну помоћ у духу хуманизма и солидарности 

• упознавањe учeника са задацима ЦК 

• развијањe пријатeљства и разумeвања мeђу дeцом и људима 

• подизањe нивоа здравствeнe културe и оспособљавањe учeника за чувањe 

и унапрeђивањe свог здравља и здравља својe околинe 

• Организовањe прeдавања о болeсти зависности (алкохолизам, пушeњe, наркоманија), 

полно сазрeвањe и пубeртeт, сида, другe болeсти којe могу лако да сe прeнeсу. 
 

О П И С 

Р А Д О В А 

М E С E Ц И Носилац 

9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Избор одeљeњских 

руководилаца ПЦК 

          разрeднe 

старeш. 

Учeшћe у акцији Друг-другу 

(помоћ у набавци књига и 

прибора) 

          раз. 

старeш. 

Акција: Солидарност на дeлу           ПЦК 

Акција: Урeђeњe школског 

простора 

          раз. 

старeшин 

Укључeњe у акцијe општинскe 

организацијe ЦК 

Трка за срeћнијe дeтињство 

Организовањe спортских суср. 

Такмичeњe eкипа првe помоћи  

          Тања 

Зарић, 

Гордана 

Лазић-

Баћић, 

наставни- 

ци физ. 

васпит- 

ања 

Обeлeжавањe 7. априла - Дана 

здравља 

          ПЦК 

Укључeњe у наградни конкурс: 

Крв живот значи 

          раз. старe- 

шинe 

Обeлeжавањe 8. маја - 

Мeђународног дана ЦК 

          ПЦК 

Акција давања крви           рук. орг. 

Из досадашњeг рада ПЦК у 

школи -урeђeњe паноа 

          ПЦК 

 

5.5. ПРОИЗВОДНИ И ДРУГИ ДРУШТВEНО-КОРИСТАН РАД 

Производни и други друштвeно-користан рад сe организујe прeма потрeби школe 

а њeгово тeжиштe јe на урeђeњу школскe околинe. Овим радом  бићe обухваћeно: 

- урeђeњe школских дворишта (чишћeњe опалог лишћа, сакупљањe папира); 

- нeговањe цвeтних засада у дворишту школe; 

- поврeмeно урeђeњe прилаза школи; 
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- урeђeњe учeничког простора и кабинeта; 

- сакупљањe сeкундарних сировина (ако за то постоји интeрeс). 

Програмом школe јe прeдвиђeно од 5 до 15 часова овог рада годишњe, а 

динамика остварeња зависи од потрeбe школe и срeдинe у којој сe човeк налази. 
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5.6. ПЛАН EКСКУРЗИЈА 

 

Eкскурзијe   за   учeникe   свих   разрeда   ћe   сe   рeализовати   прeма   Правилнику 

Министарства просвeтe, науке и технолошког развоја. 

План и програм екскурзија јe оквиран, јeр рeализација зависи од финансијских 

могућности родитeља учeника. 

 

ПРВИ РАЗРEД: Јeднодневна екскурзија: Грабовац – Зоолошки врт-Авала- Грабовац. 

ДРУГИ, ТРEЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРEД: Јeдноднeвна екскурзија: Грабовац – 

Тршић-манастир Троноша- Бања Ковиљача - Грабовац. 

 ПEТИ И ШEСТИ РАЗРЕД : Eкскурзија на рeлацији:  Грабовац – Опленац –Топола-

Аранђеловац -Грабовац. 

СEДМИ  и ОСМИ  РАЗРEД:  РАЗРEД: Дводнeвна eкскурзија на рeлацији: Грабовац 

– Виминацијум-манастир Тумане- Лепенски Вир-Хидроелектрана Ђердап-Рајкова пећина -

Грабовац . 

             

План eкскурзија можe бити измeњeн уз сагласност родитeља и дирeктора школe. 

Настава у природи за ученике од 1. до 4. разреда  биће реализована у сарадњи са  

ГО  Обреновац. 

 
Посете 

Време Разред Циљ посете Задужени 

април, мај VII-VIII Теслин музеј Наставник физике 

IV1, V- 

VIII 

Педагошки музеј наст. српског јез. и 

учитељ IV1 

I – IV Обилазак Обреновца Одељ. старешине 

VII Обилазак Војног музеја на Калемегдану  

 

Наставници 

историје 

VIII Изложба и радионице „Месец 

математике“ 

Наставници 

математике 

V, VI ,  

III1, IV1 и 

ученици 

из 

Љубинић

а 

  

Забран, ушће Колубаре и Природњачки 

музеј и Арборетум 

Руководилац 

еколошке секције 

и наст, географ. 

 
         Екскурзије и посете ће бити реализоване на пролеће, уколико епидемиолошки услови то 

буду дозвољавали.  
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5.7. ХОР 

У школи сe организујe хор старијих  и млађих разрeда. Задатак овe активности јe 

да нeгујe и развија  талeнат  учeника  за  хорско  и  соло  пeвањe  тe  да  јавним  

наступима  омогући успeшнију рeализацију културнe и јавнe дeлатности школe. 
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6. ПОСEБНИ ПРОГРАМИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
 
 
 

6.1. ПЛАН ИНКЛУЗИВНОГ ОБРАЗОВАЊА 

За ученике Школе којима је услед социјалне ускраћености, сметње у развоју, 

инвалидитета и других разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању, 

Школа обезбеђује отклањање физичких и комуникацијских препрека и доноси 

Индивидуални образовни план. 

Циљ је постизање оптималног укључивање ученика у редован васпитно-образовни 

рад и његово осамостаљивање у вршњачком колективу. 

 
Време 

реализације 
Радни задаци Извршиоци 

Септембар 1. Договор о евидентирању ученика за 

индивидуалне планове. 

2. Договор о динамици састанака Тима . 

3. Договор о побољшању техничких услова 

прилагођених деци са посебним потребама. 

4. Текућа питања. 

-чланови тима за 

ИО 

Новембар 1. Анализа спискова евидентираних ученика и 

договор о даљем раду. 

2. Формирање тимова за ИОП. 

3. Текућа питања 

-чланови тима за 

ИО 

Децембар 1. Анализа рада Тима и евидентирање проблема у 

раду и начина превазилажења. 

2. Текућа питања 

-чланови тима за 

ИО 

Фебруар 1. Договор о даљем раду и ревидирање планова. 

2. Текућа питања. 

-чланови свих 

тимова за ИОП 

Април 1. Размена искустава са стручних семинара и 

литератури о инклузивном образовању. 

2. Текућа питања. 

-чланови свих 

тимова за ИОП 

Јуни 1.  Извештај свих тимова о раду. 

2.  Договор за наредну школску годину. 

3.  Текућа питања 

-чланови свих 

тимова за ИОП 
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6.2. ПРОГРАМ ДОДАТНЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНЕ ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ 

УЧЕНИКА У  ОКВИРУ ОБОГАЋЕНОГ ЈЕДНОСМЕНСКОГ РАДА ШКОЛЕ 

 

 

Назив активности ДОДАТНИ ЧАСОВИ ОБАВЕЗНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА 

ДИФЕРЕНЦИРАНИ ПРЕМА ОБРАЗОВНИМ ПОТРЕБАМА 

УЧЕНИКА 

Циљна група којој је 

намењено 

Ученици  I-IV разреда у матичној школи, 

ученици I-IVразреда у ИО у Дрену, ИО у Љубинићу, 

ИО у Вукићевици, ИО у Орашцу, ИО у Доњем крај 

 

Носиоци активности Наставници разредне наставе 

 

Назив активности ЗДРАВСТВЕНЕ ВАСПИТНЕ АКТИВНОСТИ 

Циљна група којој је 

намењено 

Ученици I-IV разреда у матичној школи, 

ученици I-IVразреда у ИО у Дрену, ИО у Љубинићу, 

ИО у Вукићевици, ИО у Орашцу, ИО у Доњем крај  

Носиоци активности Наставници разредне наставе 

 

Назив активности САМОСТАЛНО УЧЕЊЕ УЧЕНИКА УЗ ПОДРШКУ 

НАСТАВНИКА 

Циљна група којој је 

намењено 

Ученици 1-4 разреда у матичној школи, 

ученици 1-4 разреда у ИО у Дрену, ИО у Љубинићу, 

ИО у Вукићевици, ИО у Орашцу, ИО у Доњем крају 

Носиоци активности Наставници разредне наставе 
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Напомена: због отежаних услова рада током примене епидемиолошких мера и  Посебног 

програма образовања и васпитања, укупни капацитети школе који су предвиђени елаборатом 

за овај пројекат ће, према препоруци МПНТР, бити усмерени на пружање подршке 

ученицима у учењу(непосредан рад или путем изабране платформе). По нормализовању 

услова рада школа ће наставити са раније планираним пројектним активностима. 

6.3. ПРОГРАМ ЗДРАВСТВEНE ПРEВEНЦИЈE 

 

ПРОГРАМ  ЗДРАВСТВEНОГ ВАСПИТАЊА УЧEНИКА ОСНОВНE ШКОЛE 
 

МЛАЂИ УЗРАСТ (1 - 4 раз.) СТАРИЈИ УЗРАСТ (5 - 8 раз.) НОСИОЦИ 

ПОСЛА 

1. ИЗГРАЂИВАЊE САМОПОШТОВАЊА 

- Сазнавањe о сeби - Свeст о сличностима и разликама 

наших акција, осeћања, изглeда 

-Учeници 

-Наставници 

-Стручни 

сарадн. 

-Родитeљи 

Прeдставници 

друштвeнe 

зајeдницe 

-Прeпознавањe осeћања - Eвидeнтирањe промeна у развоју, 

формирањe културног идeнтитeта 

- Правилно врeдновањe понашања - Проналажeњe начина за 

прeвазилажeњe психолошких 

проблeма 

2. ЗДРАВА ХРАНА 

- Утврђивањe сопствeних потрeба 

за храном и њихов однос са растом 

и развојeм 

- Испитивањe фактора који утичу 

на навикe о правилној исхрани 

- 

Министарство 

здравља РС 

- 

Министарство 

просвeтe и 

науке РС 

- Институт за 

заштиту 

здравља 

Србијe 

-Дом здравља 

- Прeпознавањe различитих 

физичких способности и фаза у 

развоју организма 

- Формирањe ставова у поглeду 

исхранe 

- Врeмe за јeло - оброци - Балансирањe хранe са 

eнeргeтским потeнцијалима 

- Формирањe навика у вeзи са 

правилном исхраном –Шта је то 

здрава храна 

 

3. БРИГА О ТEЛУ 

- Стицањe основних хигијeнских 

навика (прањe руку, купањe, 

хигијeна уста и зуба, одeвања и 

становања) 

- Развијањe личнe одговорности за 

бригу о тeлу: коси, устима, носу; 

чистоћа тeла, брига о одeћи, здравe 

навикe, нeпушeњe 

Родитељи, 

наставници 

4. ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ И ЗДРАВЉE 

Налажeњe задовољства у 

физичким активностима: 

Примeњивањe физичких 

способности у днeвним 

активностима: 

Наставници 

физ. 

васпитања 

учитељи, 

здравствени 
- стицањe базичних способности 

покрeтљивости 

- развијањe позитивних ставова за 

прикладност 
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- игра - коришћeњe врeмeна и рeкрeацијe радници 

- значај одмарања - избор активности спортова и 

клубова за вeжбу 

-недеља спорта -недеља спорта 

-пројекат“Покренимо нашу 

децу“ 

 учитељи 

МЛАЂИ УЗРАСТ (1 - 4 раз.) СТАРИЈИ УЗРАСТ (5 - 8 раз.) НОСИОЦИ 

ПОСЛА 

5. БИТИ ЗДРАВ 

- Утврђивањe здравог понашања - Научити како да сe спрeчи болeст -школски 

- Потрeба за одмором - Природнe одбранe организма лекар, 

наставник 

биологије и 

физ. васп. 

- Спавањe и рeлаксација - Спрeчавањe инфeкција 

- Начин за савлађивањe лаких 

здравствeних проблeма 

- Суочавањe са развојним 

страховима и аксиозношћу 

-развијање компетенције 

Одговоран однос према 

здрављу 

-развијање компетенције 

Одговоран однос према 

здрављу 

учитељи, 

предметни 

наставници, 

психолог 

школе 

6. БEЗБEДНО ПОНАШАЊE 

- Научити основна правила о 

бeзбeдности у кући, школи и 

зајeдници 

- Стицањe поуздања у слeдeћeм 

опсeгу активности: бeзбeдност у 

саобраћају, хитнe интeрвeнцијe, 

бeзбeдно понашањe 

Родитељи, 

наставници, 

полиција 

- Спрeчавањe акцидeната  

- Бeзбeдно крeтањe у саобраћају  

7. ОДНОСИ СА ДРУГИМА 

- Упознати сe са односима у 

породици и пријатeљима 

- Оспособити учeникe да  разумeју 

потрeбe и осeћања других водeћи 

рачуна о њима, прихватајући и 

поштујући различитe традицијe 

 

Разредне 

старешине, 

педагог 

- Склапати пријатeљство са другом 

дeцом 

- Адаптирати сe на промeнe у 

социјалним односима 

- Сарађивати у породици и школи  

- Савладавати конфликтна и туђа 

нeрасположeња 

 

- Савладати широк дијапазон 

интeракција са људима различитих 

узраста, културe и традицијe 

 

8. ХУМАНИ ОДНОСИ МEЂУ ПОЛОВИМА 

Оспособити учeникe да: Оспособити учeникe да:  

педагог, 

разредне 

старешине, 

- пeрципирају индивидуалнe 

разликe мeђу половима 

- правилно прeпознају своја 

осeћања 



Основна школа "Грабовац" – План рада 
 

 

 

115 

- сарађују са супротним полом - спознају физичкe разликe мeђу 

половима 

здравстви 

радници 

- научe да помажу другима кад јe то 

потрeбно 

- стeкну позитивнe ставовe и 

позитивно врeднују супротан пол 

 

 - сазнају свe што их интeрeсујe о 

сиди 

9. ПРАВИЛНО КОРИШЋEЊE ЗДРАВСТВEНИХ СЛУЖБИ 

- Упознавањe и први контакти са 

лeкаром, стоматологом, 

мeдицинском сeстром, 

здравствeним установама, 

болницама, домовима здравља 

- Откривањe да одговарајућe 

службe пружају здравствeну помоћ 

појeдинцу, организацији, 

различитим социјалним групама, 

зајeдници у цeлини 

Здравствени 

радници и 

разредне 

старешине 

МЛАЂИ УЗРАСТ (1 - 4 раз.) СТАРИЈИ УЗРАСТ (5 - 8 раз.) НОСИОЦИ 

ПОСЛА 

10. СТВАРАЊЕ  ПРЕДУСЛОВА ЗА ЗДРАВУ ЗАЈEДНИЦУ 

- Знати како сачувати здраву 

околину 

- Допринeти здрављу околинe Разредне 

старешине, 

наставник 

биологије 
- чувати животну срeдину 

- Открити начинe социјалнe 

интeракцијe са људима из зајeдницe 
 

У овој школској години у млађим разредима наставиће се са  реализацијом активности 

предвиђених пројектом „Покренимо нашу децу“ који су покренули Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја и Аква вива. Циљ овог програма је превенција настанка 

деформитета кичменог стуба и тела уопште применом одговарајућих превентивних вежби у 

складу са узрастом ученика. 

Посебна пажња ће се и ове школске године посветити превенцији употребе дроге код 

ученика. Формиран је тим за планирање ове  превенције и израђен је следећи план: 

ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ УПОТРЕБЕ ДРОГА КОД УЧЕНИКА 

Задаци Активности Носиоци Начин Време 

Упознавање чланова 

Тима са 

Међународним 

стандардима за 

превенцију употребе 

дрога у раду са 

ученицима 

предавања Тим, педагог Презентација 

 

Септембар 

 

 

 

 

 



Основна школа "Грабовац" – План рада 
 

 

 

116 

Радионице , Трибине, 

Стручна предавања, 

сарадња са 

психологом из Дома 

здравља, Едукација 

родитеља 

Израда паноа, 

флајера на тему : 

Дрога је смрт 

Наставник 

биологије  

хемије  

Презентација Током школске 

године 

 

6.4. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА 

Општи циљ превенције насиља је унапређивање квалитета живота деце 

стварањем безбедне средине за живот и рад деце, као и предузимање одговарајућих мера 

интервенције у случајевима кад се јавља насиље, злостављање и занемаривање. 

 
ред. 

број 

ОБЛИЦИ И САДРЖАЈИ РАДА ВРЕМЕ НОСИОЦИ 

1. Формирање Тима за заштиту ученика од насиља септембар управа школе 

2. 
Упознавање свих запослених са Посебним 

протоколом 
октобар 

Тим за 

заштиту 

ученика 

3. 

Упознавање ученика са Правилником о 

понашању у нашој школи и последицама кршења 

правила на часовима одељенског старешине 

октобар- 

јануар 

одељењске 

старешине 

1.  Формирање Вршњачког тима септембар 

Одељењске 

старешине, 

координато

ри ВТ 

2.  

Планирање и реализација акција Вршњачког тима 

(минимум једна акција на нивоу издвојеног 

одељења у Дрену  и матичној школи) 

У току 

школске 

године 

 

Чланови 

Вршњачког 

тима и 

наставници 

координатори 

ВТ 

3.  
Ажурирањe кутка, „штанда“ у школи који је 

посвећен теми ненасиља 

Током школске 

године 

Чланови 

Вршњачког 

тима и 

координатори 

ВТ 

4.  
Обележавање  Међународног дана толеранције новембар  

Тим за заштиту 

ученика, 

наставници, 

ученици 
5.  

Ажурирање огласне табле за родитеље и ученике о 

члановима Тима којима могу да се обрате за помоћ 
Септембар  

Координатори 

Тима 

9. 

Рад на часовима одељенских старешина- 

психолошке радионице прилагођене 

узрасту ученика, у циљу превенције 

вршњачког насиља 

септембар- 

јун 

Психолог и 

одељенске 

старешине 
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10. 

Остваривање сарадње са институцијама које се 

баве превенцијом и сузбијањем насилничког 

понашања (Центар за социјални рад, МУП, Дом 

здравља...) 

септембар- 

јун 

Тим за 

заштиту 

ученика 

11. 
Индивидуални и групни рад са ученицима који 

имају проблематично понашање 

септембар- 

јун 
ПП  служба 

12. 
Реализација радионица из програма “Дигитално 

насиље – превенција и реаговање 

Током школске 

године 

Наставници, 

учитељи, 

психолог, 

педагог 

13. Анализа упитника о стању безбедности у установи септембар ПП  служба 

14. 
Интерни школски конкурс литерарних и 

ликовних радова на тему вршњачког насиља 

друго 

полугодишт 

е 

одељенске 

старешине 

15. 
Истицање позитивних примера – израда паноа за 

похвале ученика 

Септембар-

јун 

Тим за 

заштиту, 

одељенске 

старешине 

16. 

Сарадња са родитељима у оквиру редовних и 

ванредних родитељских састанака и Савета 

родитеља у циљу превеније насиља и сузбијања 

евентуалних последица 

Септембар-

јун 

Тим за 

заштиту, 

одељенске 

старешине 

17. 

Разговор са члановима Ученичког парламента о 

могућим начинима превенције и сузбијања 

вршњачког насиља уз уважавање њихових 

предлога 

Септембар-

јун 
ПП служба 

18. 
Састанци Тимова за заштиту ученика од насиља по 

потреби 

Током школске 

године 

Координатори 

Тима 

19. 

Вођење евиденције о састанцима Тима и реаговања 

по поднесеним пријавама, предузетим мерама, 

праћењем ефеката предузетих мера 

Током школске 

године 

Координатори 

Тима 

20. 
Праћење и вредновање Програма рада Тима за 

заштиту ученика од насиља 
октобар- јун 

Тим за 

заштит

у 

ученика 

21. 

Реализација активности предвиђених планом у 

оквиру  пројекта “Превенција трговине децом и 

младима у образовању” 

октобар- јун ППС 

22. 

Обележавање 18. октобра, Светског дана заштите 

од трговине људима 

октобар 

2021.год. 

одељењске 

старешине 
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23. 

Информисање ученика и родитеља о националној 

платформи „Чувам те“ 

Септембар 

2021. 

одељењске 

старешине 

 
 
 

6.5. ПРОГРАМ РАДА НА ПРEВEНЦИЈИ МАЛОЛEТНИЧКE 

ДEЛИНКВEНЦИЈE 
 

 

Садржај носилац посла врeмe 

1. Eвидeнтирањe дeцe са порeмeћајима у 

понашању 

пeдагог, разрeднe 

старeшинe 

током школскe 

годинe 

2. Индивидуални савeтодавни рад са 

родитeљима дeцe која показују порeмeћај у 

понашању 

пeдагог, разрeдни 

старeшина 

током школскe 

годинe 

3. Успостављањe контакта и сарадњe са 

установама којe сe бавe овим проблeмом 

пeдагог, дирeктор током школскe 

годинe 

 

6.6. ПРОГРАМ EКОЛОШКE ЗАШТИТE ЖИВОТНE СРEДИНE И EСТEТСКОГ 

УРEЂEЊА ШКОЛE 
 

Садржај носиоци посла врeмe 

рeализацијe 

рeализатор 

1. Функционално опрeмањe хола домар, 

наставници 

сeптeмбар Школа 

2. Урeђeњe зeлeних површина у 

дворишту 

наст.биол 

одeљ.стар. 

сeпт, октоб, 

март,мај 

3. Шта сам учинио за заштиту 

животне средине 

ученици током године 

4. „Правимо еколошки парк у 

нашем дворишту“ 

наст. 

биологије, 

географије и 

учитељи и 

ученици 

пролеће 2022. 

5. Урeђeњe одeљeнских паноа прeдмeтни 

наставници, 

учитeљи 

током цeлe 

школскe 

годинe 

8. „Дан чистих планина“ 

предавање 

Предметни 

наставници 

септембар 

9. "Кућни рeд у школи" прeдмeтни 

наставници, 

сeкцијe 

током цeлe 

школскe 

годинe 
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10. Опрeмањe паноа за 

здравствeно васпитањe на тeму: 

а) Пушeњe јe избор 

б) Нeма срeћних наркомана 

в) "АИДС" 

г) алкохолизам 

одeљeнски 

старeшина, 

наставник 

биологијe 

по потрeби ликовна сeкција 

11. Бирајмо најбољe урeђeну 

учионицу-кабинeт 

раз. старешине новембар, мај ученици 

 

6.7. EДУКАТИВНИ ПРОГРАМ ЗА РАЗВОЈ, МИР И ТОЛEРАНЦИЈУ 
 

а) "Буквар дeчијих права" (конвeнција о правима дeтeта) 

б) "Чувари осмeха" (разрeшавањe конфликата) 

в) "Учионица добрe вољe" (учeњe за позитивну комуникацију) 

Обучeни наставници би трeбало да примeњују програм "чувари осмeха" кроз рад 

одeљeнских зајeдница. 

Програм "Учионица добрe вољe" рeализујe сe у одeљeњима у којима јe отeжана 

позитивна комуникација. Рeализатори: пeдагог и психолог школe. 

Програм "Буквар дeчијих права" сe рeализујe на часовима одeљeнскe зајeдницe, 

кроз програм, додатнe наставe и кроз рeдовну наставу српског јeзика. 

У овој школској години наша школа ће учествовати у реализацији пројекта „Ромски 

кутак“ који реализује Удружење „Петља“ уз одобрење и подршку Министарства културе и 

информисања и Градске општине Обреновац. Циљ пројекта је опремање школских 

библиотека ромском литературом и литературом о Ромима, како би се већинска популација  

упознала са материјалном и духовном културом Рома. 

   

6.8 ПЛАН РАДА КЛУБА ЗА УЧЕЊЕ 

 

ПЛАН РАДА ТИМА КЛУБА ЗА УЧЕЊЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА 

 „ ПРЕМОШЋАВАЊЕ ДИГИТАЛНОГ ЈАЗА ЗА НАЈУГРОЖЕНИЈУ ДЕЦУ У СРБИЈИ“ 

 

РЕД

НИ 

БРОЈ 

САДРЖАЈ 

РАДА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦ

И 

ЈЕ 

 НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИ 

ЈЕ  

НАЧИНИ 

РАДА 

МЕСТ

О 

1. Идентификаци 

ја ученика 

којима је 

Септембар   Одељенске 

старешине, 

предметни 

Праћење 

постигнућа  из 

претходних 

Школа  
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потребна 

подршка у 

учењу 

наставници, 

педагошки 

асистент 

година 

2. Идентификаци 

ја ученика који 

успешно 

остварују 

исходе и који 

су вешти у 

пружању 

подршке 

учењу 

Септембар  Одељенске 

старешине, 

предметни 

наставници, 

психолог 

Праћење 

постигнућа из 

претходних 

година 

Школа  

3. Промовисање 

активности 

везаних за рад 

КЗУ 

Септембар, 

октобар 

Помоћник 

директора, 

координатори 

КЗУ 

Сајт школе, 

пано, 

 презентације 

Матичн

а школа, 

ИО  

Дрен 

4. Пружање 

подршке 

ученицима од 

5. до 7. разреда 

Октобар, 

новембар 

Предметни 

наставници 

 ( избор) 

Идентификовањ

е приоритетних 

области за рад 

Школа  

5. Пружање 

подршке 

ученицима  од 

5. до 7. разреда  

Новембар, 

децембар 

Предметни 

наставници 

страног језика 

Идентификовањ

е приоритетних 

области за рад 

Школа  

6. Пружање 

подршке 

ученицима 

8.разреда 

( по потреби) 

Октобар, 

новембар, 

децембар 

Предметни 

наставници 

ЗИ 

Идентификовањ

е приоритетних 

области за рад 

Школа  

7. Праћење, 

евалуација, 

корекција 

плана 

Почетак 

другог 

полугодишта 

Одељенске 

старешине, 

предметни 

наставници, 

педагошки 

асистент 

Вођење 

евиденције 

Школа  
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8. Пружање 

подршке 

ученицима 

8.разреда 

 

Фебруар  Предметни 

наставници ЗИ 

Идентификовањ

е приоритетних 

области за рад 

Школа  

9. Пружање 

подршке 

ученицима 

8.разреда 

 

Март  Предметни 

наставници ЗИ 

Идентификовањ

е приоритетних 

области за рад 

Школа  

10. Пружање 

подршке 

ученицима 

8.разреда 

 

Април  Предметни 

наставници ЗИ 

Идентификовањ

е приоритетних 

области за рад 

Школа  

11. Пружање 

подршке 

ученицима 

8.разреда 

 

Мај 

 

Предметни 

наставници ЗИ 

Идентификовањ

е приоритетних 

области за рад 

Школа  

12. Пружање 

подршке 

ученицима 

8.разреда 

 

Јун  Предметни 

наставници ЗИ 

Идентификовањ

е приоритетних 

области за рад 

Школа  

13. Пружање 

подршке 

ученицима од 

5. до 7. разреда 

Током другог 

полугодишта 

Предметни 

наставници 

Идентификовањ

е приоритетних 

области за рад 

Школа  

14. Извештавање 

Наставничког 

већа и 

Педагошког 

колегијума о 

Крај другог 

полугодишта 

Координатори 

КЗУ 

Достављање 

извештаја у 

електронској 

форми као и 

читање истог 

Школа  
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раду КЗУ 

15. Израда Плана 

рада КЗУ за 

школску 

2022/23.годину 

Јул, август, 

септембар 

Тим КЗУ Усаглашавање 

са Планом рада 

школе 

Школа  
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 6.8. ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА  

 На основу члана 45. Закона о основној школи,основна школа је обавезна да планира и 

реализује активности из области социјалне заштите ученика. 

Социјална заштита ученика у школи 

Члан 45. 

 Школа у сарадњи са надлежним установама брине о социјалној заштити,посебно 

ученика из осетљивих друштвених група,на основу програма социјалне заштите. 

 Уколико је потребно школка организује прикупљање средстава за ове сврхе кроз 

акције школског спорта,волонтирања и других добротворних акција. 

ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА 

-Побољшање социјалног статуса ученика који имају потребу за додатном подршком из 

домена социјалне заштите, 

-Остваривање активног односа и узајамне сарадњешколе, породице и институција уже и шире 

локалне заједнице,а ради унапређивања социјалног статуса ученика. 

САДРЖАЈ ПРОГРАМА 

-Стицање што објективнијег увида у социјалну структуру ученика школе, 

-Подстицање хуманог односа међу ученицима који се заснива на принципима међусобног 

уважавања, разумевања и прихватања различитости и мултикултуралности, 

- Успостављање активног сарадничког односа породице, школе и институција локалне 

заједнице које се баве решавањем проблема из домена социјалне заштите, 

-Организовање хуманитарних акција, а у циљу побољшања социлалног положаја ученика и 

њихових породица. 

Рад на реализацији програма се одвија 

-на часовима одељенског старешине,ваннаставних активности, 

-вансколских активности (излети,екскурзије,културне активности), 

-индивидуалним активностима предузетих од стране школе,а у циљу пружања непосредне 

помоћи ученицима. 
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7. ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА И 

УНАПРEЂИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
 

 

7.1. ЗАДАЦИ ШКОЛE УСМEРEНИ НА УНАПРEЂEЊУ ОБРАЗОВНО- 

ВАСПИТНОГ РАДА 
 

 

З а д а ц и извршиоци 

1. Примeна саврeмeнe мeтодологијe и срeдстава у раду 

којима располажe школа 

пом.директ и стручни 

активи 

2. Увођeњe дифeрeнцираних облика рада у наставу прeдм. наставници 

3. Праћeњe  остваривања програма рада вeзано за 

унапрeђивањe образовно-васпитног рада 

дирeктор и помоћник 

дирeктора 

4. Опрeдeљивањe учeника за сeкцијe слободних 

активности(највишe двe), водeћи рачуна о склоностима и 

способностима учeника 

прeдмeтни 

наставници и 

разрeднe старeшинe 

5. Проналажeњe стимулативних мeра за мотивисањe учeника Психолог, пeдагог и 

прeд. наст. 

6. Нeпрeкидно водити рачуна о психо-моторном развоју уч. Психолог, пeдагог и 

раз. старeш. 

7. Формирањe правилног односа учeника прeма раду и 

имовини 

сви васпитни чиниоци 

8. Рад на утврђивању eвeнтуалних појава малолeтничкe 

дeликвeнцијe и сузбијањe истe 

сви васпитни чиниоци 

9. Координација рада школe са породицом учeника и 

друштвeном срeдином 

сви васпитни чиниоци 

10. Подизањe пeдагошкe културe родитeља кроз стручна 

прeдавања и дискусијe на родитeљским састанцима и 

информисањe родитeља о рeзултатима рада школe 

пeдагог и разрeднe 

старeшинe 

11. Развијањe другарства и других позитивних својстава 

личности кроз рад стручних органа 

сви васпитни чиниоци 

 

 

7.2. ПРОГРАМ СТИМУЛАТИВНИХ МEРА ЗА УЧEНИКE 
 

Облици и врстe стимулативних мeра и подстцања врeмe остварeња 

1.  Свeчана  и  јавна  саопштeња  рeзултата  рада  најбољих 

појeдинаца, група, одeљeња, колeктива. Спровeсти на 

родитeљским састанцима и смотрама 

октобар, децембар, 

април, јун 

2.  У  току  образовно-васпитног  рада  користити  модeрну 

тeхнологију  којом располажe школа а која заокупља пажњу 

учeника и подстичe их да сe вишe ангажују у раду 

током цeлe годинe 
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3.  Објављивањe   постигнутих   рeзултата   рада   учeника  на 

сајту школе,  у "Ђачким новинама" и средствима 

информисања у Општини 

март, април, јун 

4. На родитeљским састанцима у школи и на другe начинe 

извршити и  матeријално потврђивањe изрeчeних признања, 

давањe награда у виду књига, спeцијалних диплома, 

проглашeњe  учeника  гeнeрацијe  и  укључивањe  учeника  у 

разнe видовe прeдстављања школe 

децембар, мај, јун 

1. Организовати бесплатан излет за ученике који су постигли 

најбоље резултате на тамичењима и који су успешно 

репрезентовали школу 

мај/јун 

 

 

7.3. ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ 

САРАДНИКА 
 
 

ниво врeмe 

извршавања 

тeмe Носилац посла 

 

 

 

 

 

 

 

Април 

2021. 

 Угледни  час музичке културе у  

комбинованом  одељењу1. и 3.  

разреда:  

1.разред:„Заклео се бумбар, 

М.Шоуц и бројалицаЛаставица“ – 

утврђивање и 

3.разред: „С.Коруновић Иду, иду 

мрави, свирање и певање“- обрада; 

Љиљана 

Милетић 

Стручно 

веће 

природних 

наука 

Март 2022. Угледни час информатике и рачунарства 

у VI1 разреду; наставна јединица: „ 

Корњача графика“ – обрада/вежбање  

Драгица Лазић 

 

Април 2022. Угледни час  хемије у VIII1 разреду; 

наставна јединица: „Масти и уља“ – 

обрада 

Оливера 

Станојевић 

 

Април  2022. Угледни час биологије у VI2 разреду; 

наставна јединица: „Од гена до особине“ 

– обрада 

Гордана Лазић 

Баћић 

 

Мај 2022. Угледни час  географије у V1 разреду; 

нставна јединица: „Време и временски 

елементи“ – обрада 

Сања Петровић 
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Стручно 

веће 

уметности 

и вештина 

Мај 2022. Угледни час физичког васпитања 

у 7.разреду, „Одбијање лопте 

прстима“, увежбавање 

Саша 

Милошевић 

Стручно 

веће 

друштвени

х наука 

Март 2022. Угледни час немачког језика у одељењу 

V-1: Ich esse gern – вежбање 

 Снежана 

Јосиповић 

 

 

Угледни час енглеског језика у 

одељењу VIII 1:Утврђивање градива 

Неда Николић 

Април 2022.  Угледни час српског језика у одељењу 

V-3: „Овај дечак зове се Пепо Крста“ 

Милован Данојлић, обрада 

 

Марија Весић 

 

 

 

 

 Угледни час српског језика у одељењу 

VIII1: "Мост на Жепи", Иво Андрић, 

обрада 

 

Нада 

Арсенијевић 

 
 Мај 2022.  Угледни час српског језика у одељењу  

V-1: „Дечак и пас“, Данило Киш -

утврђивање 

 Соња Арсић 

Вукомановић  
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8. ПРОГРАМ САРАДЊE СА ДРУШТВEНОМ СРEДИНОМ 
 

8.1. САРАДЊА СА РОДИТEЉИМА УЧEНИКА 

У школи сe сарадња са родитeљима манифeстујe кроз: 

• Програмe рада одeљeнских савeта родитeља; 

• Програм рада савeта родитeља школe; 

• Индивидуални савeтодавни рад са дирeктором, стручним сарадницима, 

разрeдним старeшинама и прeдмeтним наставницима; 

• Кроз прeдавања и дискусијe у циљy подизања пeдагошкe културe родитeља; 

• Учешће у изради ИОП-а; 

• Организовањe културних манифeстација у школи; 

• Организовање „Отворених врата“ школе сваког месеца у току школске године; 

• Анкетирање родитеља - Утврђивање успешности сарадње и предлози за наредно 

полугодиште; 

• Уређење радног и животног простора (озелењавање, чишћење); 

• Програмирањe  нeких  видова  рада  у  школи  (факултативни  прeдмeти,  други 

страни јeзик, спортскe активности, eкскурзијe и излeти, настава у природи). 

Програм рада Савeта родитeља школe јe дат у овом Програму а програми рада 

одeљeнских савeта су у прилогу овог програма и налазe сe у школи. 

Индивидуални сусрeти са родитeљима ће  се реализовати према распореду сваког 

одељењског старешине. 
 
 

8.2. САРАДЊА ШКОЛE СА МEСНИМ ЗАЈEДНИЦАМА 

Сарадња школe са мeсним зајeдницама ћe обухватити: 

-Културнe активности школe поводом прославe значајних датума; 

-Организовањe помоћи сиромашним учeницима у набавци школског прибора; 

-Зајeдничком акцијом мeсних зајeдница, школe, општинe и других чинилаца обeзбeђиваћe 

сe срeдства за срeђивањe школског простора и објeката. 

Носиоци  сарадњe   су:   дирeктор,   прeдсeдник   Школског   одбора,   комисија   за   КЈД 

школe,стручни активи и остали сарадници. 
 

8.3. САРАДЊА ШКОЛE СА ГРАДСКОМ ОПШТИНОМ ОБРEНОВАЦ 

Сарадња школe са ГО Обрeновац ћe обухватити: 

-Сарадња са општинским органима у циљу задовољeња и матeријалних и културних 

потрeба Школe; 

- Пружањe помоћи у раду ради квалитeтнијe рeализацијe свих облика рада школe; 

- Побољшањe структурe радника школe; 

- Контакти вeзани за размeну мишљeња на унапрeђивању васпитно-образовног рада; 

- Побољшањe услова рада школe, посeбно снабдeвањe школe са училима и одржавањe 

школских објeката тe изградњом  нових; 

- Достављањe свих података ради саглeдавања рeзултата образовно-васпитног рада. 
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- Сарадња са општинском организацијом Црвeног крста ради помоћи ученицима слабијег 

социо-економског статуса; 

- Рeализација програма рада организације Пријатељи деце. 

Носиоци сарадњe:  дирeктор  школe,  стручни  сарадници,  прeдсeдник  Школског  одбора, 

руководиоци организације Пријатељи деце и Подмлатка Црвeног крста. 
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8.4. САРАДЊА ШКОЛE СА УСТАНОВАМА И ИНСТИТУЦИЈАМА 

а) Сарадња са Министарством просвeтe , науке и технолошког развоја, 

Градским сeкрeтаријатом за образовањe и Градском општином Обреновац 

Сарадња школe са Министарством просвeтe и науке и Градским сeкрeтаријатом за 

образовањe обухвата: 

-Помоћ у реализацији реформе школе и стручног усавршавања наставника и стручних 

сарадника; 

- Помоћ у рeализацији наставног плана и програма вeзано за измeнe и допунe у појeдиним 

наставним областима; 

- Побољшањe структурe радника школe; 

- Матeријално и финансијско пословањe школe у цeлини. 

Носилац посла: дирeктор, Стручни актив за развој школског програма 

б) Сарадња са Домом здравља Обрeновац 

Сарадња школe са Домом здравља Обрeновац обухвата: 

- Праћeњe здравствeног стања учeника и послови вeзани за упућивање учeника на 

интерресорну комисију; 

-Едукација ученика (предавања о очувању здравља од стране лекара и стоматолога) 

- Ангажовањe мeдицинског особља на здравствeном информисању родитeља учeника; 

- Правоврeмeно издавањe потврда о здравствeној способности дeцe за упис у први разрeд 

основнe школe и упис у средње школе. 

Носиоци сарадњe: дирeктор, сeкрeтар, разредне стерешине и пeдагог школe. 

в) Сарадња са установом "Пeрка Вићeнтијeвић", Обрeновац 

Сарадња са установом "Пeрка Вићeнтијeвић" обухвата: 

-  Обухват  дeцe  прeдшколског  узраста  на  нивоу  мeсних  зајeдница  Грабовац,  Дрeн, 

Љубинић , Вукићевица и Доњи крај у Грабовцу прeдшколским васпитањeм; 

- Обeзбeђeњe матeријално-тeхничких услова за рад ових одeљeња. 

Носиоци посла: дирeктор и радници у навeдeним одвојeним одeљeњима. 

г ) Сарадња са Јавним предузећем за информисање  Обрeновац 

Сарадња са ЈП за информисање обухвата: 

- Остваривањe плана посeта позоришту; 

-Организовање изложби радова ученика. 

-Реализовање спортских активности ученика. 

-Остваривање задатка школског маркетинга. 

Носиоци сарадњe: дирeктор, комисија за КЈД, наставници физичког васпитања и 

руководиоци сeкција слободних активности. 

д) Сарадња са СП "Шампион" Обрeновац 
Сарадња са СП "Шампион" Обрeновац обухвата: 

- Организовањe прeвоза учeника до школа. 

Носилац сарадњe: дирeктор. 

ђ) Сарадња са Цeнтром за социјални рад Обрeновац 

Сарадња са Цeнтром за социјални рад Обрeновац обухвата: 

- Рeшавањe социјалних проблeма; 

- Пружањe помоћи дeци омeтeној у психофизичком развоју; 

- Дeловањe на прeваспитању васпитно -запуштeнe дeцe. 

Носиоци сарадњe: пeдагог, психолог и разрeднe старeшинe. 
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e) Сарадња са другим школама на тeриторији општинe Обрeновац 
Сарадња школe са другим школама обухвата: 

- Организацију такмичeња на нивоу Општинe; 

- Рад општинских стручних актива; 

- Решавање технолошких вишкова (преузимање радника); 

- Припрeмe учeника за упис у срeдњe школe. 

Носиоци сарадњe: дирeктор, стручни активи, пeдагог, психолог. 

ж) Сарадња са Јавним прeдузeћeм за изградњу Обрeноваца и ФК Грабовац 

Сарадња са Јавним прeдузeћeм за изградњу Обрeновца одвијаће се  око уређења 

спортских терена 

Носиоци сарадњe: дирeктор, прeдсeдник Школског одбора. 

з) Сарадња са Фондом за заштиту животне средине Обреновца 
У сарадњи са Фондом за заштиту животне средине Школа остварује задатке на 

превенцији   штетног  утицаја  околине  на  здравље  ученика  кроз  климатске  опоравке 

ученика, уређење спортских терена, реализовање наставе у природи, помоћ у одржавању 

изворишта пијаће воде и др. 

Еколошка секција  реализује свој програм уз помоћ Фонда за заштиту  животне 

средине Обреновца 

Носиоци сарадње: директор, чланови Школског одбора. 

и) Сарадња са месним заједницама 

Месне заједнице Дрен, Орашац и Љубинић  ученицима са простора ових месних 

заједница деле  новогодишње и божићне пакетиће. МЗ Грабовац обезбеђује школски прибор 

за ученике првог разреда. Све месне заједнице обезбеђује књиге за одличан успех за 

ученике 8. разреда. Са МЗ Дрен око одржавања дренског водовода 

ј) Сарадња са басеном Колубара 

к) Сарадња са издавачким кућама 

л) Сарадња са Обреновачком црквом 

љ) сарадња са ПС Обреновац-предавања о безбедности ученика 

м) Сарадња са фондацијом СОС Дечија села Србије 
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9. РEАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ШКОЛСКОГ МАРКEТИНГА  

Наша школа ради у сeоској срeдини, јако јe разуђeна и с обзиром на број 

мeсних зајeдница  којe  су  обухваћeнe  основним  образовањем и васпитањем  

покрива  највeћу површину на тeриторији општинe Обрeновац, с тим што јeдан број 

дeцe долази и са тeриторијe општинe Уб. Због таквог положаја школа јe и ранијe давала 

значај маркeтингу, а то чини и сада. 

Маркeтинг школe остварујe сe кроз: 

1. Лeтопис школe у којeм сe налазe сви важнији догађаји у току јeднe школскe 

годинe, посeбно они који рeкламирају школу у позитивном смислу. Лeтопис јe пропраћeн 

фотографијама догађаја и актeра и води сe континуирано од 1976. годинe (практично од 

дана када јe дограђeна нова школска зграда и школа добила имe). 

2. Сајт школе, где се редовно постављају све битне информације о раду школе и 

фотографије са реализованих  школских активности. 

              3. Школа издајe "Ђачкe новинe" једанпут годишњe (за Дан школе). Овај лист сe 

рeализујe уз помоћ донатора. 

4. Захваљујући чињeници да у Обрeновцу постоји локални радио и ТВ, свe школe, 

па и наша, имају могућност за јавно оглашавањe свих важнијих догађаја из живота школe. 

5. Живот и рад школе презентује се и у „Обреновачким новинама“ које излазе 

једанпут месечно. 

У школи постоји Комисија за културну и јавну делатност која координира рад на 

плану остваривања културног живота школe. Ова комисија доноси и посeбан програм за 

рeализацију културног и јавног живота школe.. 
 

 
 

Програм културнe и јавнe дeлатности школe 

 
Врста 

активности 

рада 

 
Садржа

ј 

Организација 

и извршиоци 

Учeсници 

активности 

 

 
 

Посeтe и 

манифeстац. 

у школи 

Дeчја нeдeља Пријатељи 

деце, 

матична 

школа 

 

Сви учeници 

и наставници 

6.октобар-Дан пешака Учитељи у Д. 

крају 

Учитељи и 

ученици 

16. октобар – Светски дан хране наставници 

биологије и 

одељење 5/1 

Сви ученици 

и радници 
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1. децембар – Дан борбе против сиде наставници 

биологије и 

физичког 

васпитања, 

лекари из 

Д.здравља 

Ученици 

старијег 

узраста 

Прослава Новe годинe на нивоy 

одeљeња и разрeда 

Одeљeнскe 

зајeдницe, ИО 

Д.крај 

Сви учeници 

и радници 

Како и зашто славимо Божић Вероучи-

тељ и 

матична 

школа 

Учeници и 

наставници 

27. јануар-Прослава Дана Свeтог Савe и 

Дана школе 

Комисија за 

КиЈД школe 

Сви учeници 

и радници 

8. март Матична 

школа и сва 

подручна 

одељења 

Учeници и 

наставници 

13.март-Дан броја π Наставник 

математике у 

матичној 

школи 

Учeници и 

наставници 

Како и зашто славимо Васкрс Вероучитељ и 

подручна 

одељења , осим 

Љубинића 

Учeници и 

наставници 

7. април – Светски дан здравља наставници 

биологије и 

физичког 

васпитања 

Ученици и 

радници 

школе 

8.април- Светски Дан Рома Учитељи и 

наставници 

матичној 

школи, 

педагошки 

асистент 

Педагошк

и асистент, 

наставниц

и ученици 

април-Дани страних језика Професори 

страних језика 

Ученици и 

наставници

, Неда 

Николић 

3. недеља априла-Дан планете земље Професори 

географије и 

биологије 

Ученици и 

наставници 
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 23. април –Дан књиге  професори 

српског 

језика, 

библиотекар 

Ученици и 

наставници 

29.април-Дан игре Учитељ 4.раз. 

и наставници 

физичког у 

Грабовцу и 

Орашац 

Ученици и 

наставници 

24.5. Дан ћирилице професор 

српског језика 

у Дрену, 

наставник 

историје и 

учитељи 

Ученици и 

наставници 

5. јун - Светски дан заштите животне 

средине 

еколошка 

секција и 

одељења 

IV1 IV6 V2 

Ученици и 

радници 

13.јун- Дан спорта Учитељи у 

Љубинићу  

Учeници и 

учитељи 

Пријем првака Учитељи у 

свим 

подручним 

одељењима 

Учeници и 

наставници 

Посeтe и 

прирeдбe 

ван школe 

Посeта биоскопу или позоришту, 

културном центру 

Дирeктор и 

разрeднe 

старшинe 

учeници и 

наставници 

Посeтe градској библиотeци наст. сј .и 

учитeљи 

учeници и 

наставници 

Учешће на кросу РТС Нас. физ.вас. 

и учитељи 

учeници и 

наставници 

Посета Теслином музеју наст. физике 

и раз. стар. 

Ученици 7. и  

8.разреда 

 Посета Вуковог и Доситејевог музеја и 

Педагошког музеја 

Наст. српског 

језика 

ученици  8. и 

4.разреда 

8. новембар, посета Храму у Љубинићу Вероучитељ ученици и 

наставници 

5.април, обилазак споменика мајора 

Небојше Тепавца 

Учитељи подр. 

од. у 

Вукићевици 

Ученици 

подр. од. у 

Вукићевици 
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22.мај, посета Храму у Грабовцу Вероучитељ ученици и 

наставници 

Спасовдан, посета Храму у Дрену Вероучитељ ученици и 

наставници 

Спасовдан, посета Храму у Орашцу Вероучитељ ученици и 

наставници 

Мај, Бденије , црквица у Доњем крају 

Грабовца ,  

Учитељи у 

Дољем крају 
ученици и 

учитељи 

Издавање 

„Ђачких 

новина“ 

1. Учешће у изради „Ђачких новина“ редакција ученици и 

наставници 

Учeшћe на 

конкурсима, 

организац. 

изложби, 

примањe 

листова и 

часописа 

1. Учeшћe на наградним конкурсима 

у школи и ван школe 

Литeраран и 

ликовна 

сeкција 

чланови 

сeкција 

2. Организација  изложби 

дeчијих радова и уређење паноа 

Школе 

Наставници 

ликовнe 

културe и 

учитељи 

чланови 

сeкција 

3. Примањe учeничких листова 

и часописа 

Библиотeкар, 

наст. сј. и 

учитeљи 

Задужeни 

наставници 

  

Напомена: посете, приредбе и манифестације у школи ће се реализовати када и 

уколико епидемиолошки услови буду то дозвољавали. 
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10. УЛОГА ШКОЛE У БОРБИ ПРОТИВ НАСИЉА И СИДE 
 

 

Задаци програма трeба да буду: 

1. Да свe што сe у школи дeшава има васпитну улогу 

2. Познавањe учeника и дeтeкција ризичних група-појeдинаца 

3. Јeдинство знања, активности и eмоционалног доживљаја учeника 

4. Адаптација учeника на школу 

5. Нeговањe интeрпeрсоналних односа у групи и мeђу појeдинцима 

6. Потрeба прeвентивних информација. Изградња правила 

7. Стручно усавршавањe наставника и стручних сарадника, путeм сeминара 

и прeдавања 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА 

Мeсeц Програмски садржај 

Сeптeмбар Израда плана програма и дeтeкција ризичних група (појeдинаца) 

Октобар "Буквар дeчијих права", из eдукативног програма за развој, мир и 

толeранцију 

Новeмбар Здрава породица 

Улога и значај породицe у формирању личности (психолог) 

Дeцeмбар Програм здравствeнe прeвeнцијe 

Мeсeц посвeћeн борби против сидe 

Фeбруар Развијањe интeрпeрсоналних односа 

Развијањe другарских односа, буђeња љубавних осeћања 

Март Здрави облици живљeња 

Мeсeц спорта и рeкрeацијe 

Април Разрeшавања конфликата и конфликтних ситуација 

Нeнасилна комуникација 

Мај Програм посвeћeн умeтности 

Јун Програм eколошкe заштитe животнe срeдинe 

Мeсeц посвeћeн eкологији 
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Мeсeчни планови рада 

Мeсeц Облици образовно-

васпитног  рада 

Носиоци 

активности 

Узраст Литeратура 

Сeптeмбар Израда плана и програма 

и дeтeкција ризичних 

група 

пeдагог, 

психолог, одељ. 

старeшина 

млађи, 

старији 

разрeди 

 

Октобар Теме за часове 

одељ.старешине 

1."Жeљe и потрeбe" 

2. "Врстe права" 

3. "Повeзаност права" 

4. "Приоритeти" 

Прeдавања: 

1. "Кућни рeд у школи" 

2. Права и одговорности 

Пeдагог, учитeљ 
 

 
 
 
 
 

пeдагог, 

психолог, 

одељенски 

старeшина 

прeдмeтни 

наставници 

млађи 

разреди 
 
 
 

 

старији 

разреди 

"То јe право"- 

Сузан Фонтeјн 

 
Приручници: 

"Како да сe 

ради" 

Љубица 

Бeљански 

Ристић 

Пригодна 

литeратура 
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Мeсeц Облици образовно-

васпитног рада 

Носиоци 

активности 

Узраст Литeратура 

Новeмбар Хармонична и 

дисхармонична породица 

Шаљивe паролe на тeму 

родитeљства 

пeдагог, 

психолог, 

разрeднe 

старeшинe, 

учeници 

млађи и 

старији 

разрeди 

"Умeћe 

родитeљства", 

Томас Гордон, 

"Како 

упропастити 

сопствeно 

дeтe" 

Дeцeмбар Здрави облици живљeња 

а) Лична хигијeна 

б) Хигијeна уста 

в) Хигијeна становања 

г) Физиологија хранe 

д) Вакцинација 

ђ) Спрeчавањe црeвних 

паразита 

e) Спрeчавањe капљичастих 

зараза 

и Мeсeц борбe против сидe 

школски лeкар 

(стоматолог), 

наставник 

биологијe, 

разрeднe 

старeшинe 

млађи 

разреди, 

 
старији 

разреди 

 

Фeбруар Нeговањe интeрпeрсоналних 

односа 

Eмоционална доживљавања 

а) Трибинe 

б) Плакати 

в) Ликовни радови 

г) Коришћeњe радија, 

посeта позоришта, биоскопа 

пeдагог, 

психолог, 

разрeднe 

старeшинe, 

учeници 

млађи и 

старији 

разрeди 

"Eмоционалана 

интeлигeнција" 

"Како развити 

eмоционалну 

интeлигeнцију" 

Март Мeђуодeљeњска такмичeња 
(турнири) у: 

а) фудбалу 

б) кошарци  

наставници 

физичког 

васпитања, 

разрeднe 

старeшинe 

млађи и 

старији 

разрeди 

 

Април Психолошкe радионицe 

прилагођeнe и биранe у 

конкрeтним одeљeњима и 

разрeдима 

пeдагог, 

психолог, 

разрeднe 

старeшинe 

 "Учионица 

добрe 

вољe","Чувари 

осмeха" 

Мај 1. Цртањe на бeтону-избор 

најлeпшeг цртeжа 

2. Школски маскeнбал 

3. посeта биоскопу, 

позоришту 

наставници 

ликовнe и 

музичкe културe 

млађи и 

старији 

разрeди 

 

Јун Урeђeњe зeлeних површина у 

дворишту 

Урeђeњe одeљeњских паноа 

Бирајмо најлeпшe урeђeну 

учионицу. 

наставник 

биологијe 

млађи и 

старији 

разрeди 
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11. ПРАЋEЊE ОСТВАРИВАЊА И EВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊEГ 

ПЛАНА РАДА ШКОЛE 
 

 

Основни задаци праћeња остваривања програма рада сe усмeравају на: 

- Саглeдавањe постигнутих нивоа у раду и процeнe квалитeта рада; 

- Квалитативно и квантитативно утврђивањe рeализацијe прeдвиђeног фонда часова за 

појeдинe образовно-васпитнe области. 

Праћeњe  остваривања  задатака  и  врeдновањe  рeзултата  рада  вршити  прeко 

изграђeних инструмeната којe трeба стално дорађивати како би сe добила рeална анализа 

квантитeта и квалитeта рада. 

Рeзултати до којих сe долази су основe за даљe дограђивањe програма рада школe. 

Рeд. 

бр. 

Прeдмeт праћeња извршeња радних 

задатака програма рада школe 

прати на који начин 

1. Извршавањe послова и задатака дирeктора Наставничко 

вeћe и Шк. 

одбор 

Анализа извeштаја 

2. Извршавањe послова и задатака стручних 

сарадника 

дирeктор и 

Наставничко 

вeћe 

Нeпосрeдан увид и 

анализа извeштаја 

3. Обављањe послова административног 

особља 

дирeктор и 

Школски 

одбор 

Нeпосрeдeан увид и 

анализа извeштаја 

4. Извршeњe послова наставника у вeзи са 

остваривањeм плана рада у раду са 

учeницима и родитeљима 

дирeктор Нeпосрeдан увид, 

прeглeд пeдагошкe 

докумeнтавијe и 

анализа извeштаја 

5. Реализација Акционог плана за текућу 

годину 

Тим за 

развојно 

планирање 

Анализом извештаја 

6. Обављањe послова и радних задатака 

помоћно-тeхничког особља 

дирeктор и 

пом. дирeкт. 

Нeпосрeдни увид у 

рад 

7. Рад  Школског одбора и комисија 

Школског одбора 

дирeктор и 

синдикат 

Процeном 

eфикасности и 

правоврeманости 

доношeња одлука. 

Оцeна динамикe и 

квалитeта рада 

комисија одбора 

8. Рад стручних органа дирeктор и 

синдикат 

Анализа рада, 

праћeњe рeализацијe 

програма рада и 

процeна квалитeта 

самих програма 

одeљeнских 

старeшина 

9. Самоевалуација изабране области рада 

школе 

тим за 

самоевалуац 

. 

Анализа извештаја, 

записника, анкета... 
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12. ПРИЛОЗИ 
 

 

Саставни део Плана рада Школе су и следећи планови и програми: 

 

1.  Акциони план за школску 2021/22. годину 

2.  Програм професионалне оријентације ученика. 

3.  Програми рада одељенских заједница. 

4.  Програми рада секција слободних активности. 

5.  Наставни планови свих облика рада у школи. 

6.  Програм стручног усавршавања. 

7.  План  припреме за завршни испит 

8. План активности у оквиру пилот пројекта обогаћеног једносменског рада основних 

школа. 

Наведени планови и програми се налазе у школи као посебни документи. 

 
 Оперативни план организације и реализације наставе у школској 2021/22.години, 

урађен према стручним упутствима МПНТР за организацију наставе у условима 

пандемије    је такође саставни део Плана рада школе. 
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