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I УВОД 
 

1.1. Основни подаци о школи 
 

Назив школе Основна школа „Вук Караџић“ Неготин 

Адреса  Лоле Рибара бр. 1 

Контакт подаци школе: 

 Телефон/факс  019/ 542 -374      542 - 590 

 Званични мејл школе osvuk@ptt.rs 

 Сајт  www.osvuk.edu.rs 

Матични број основне школе 07129114 

Име и презиме директора школе Радмила Дамјановић 

Датум прославе Дана школе 8. новембар 

 

 УКУПНО СРПСКИ 

БРОЈ ИЗДВОЈЕНИХ ШКОЛСКИХ ОДЕЉЕЊА 2 2 

БРОЈ ОДЕЉЕЊА 26 26 

БРОЈ УЧЕНИКА ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ 

ПРОГРАМА 
0 0 

БРОЈ УЧЕНИКА  У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ 49 49 

БРОЈ УЧЕНИКА ОД    I ДO VIII РАЗРЕДА 661 661 

УКУПАН  БРОЈ УЧЕНИКА 661 661 
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1.2. Циљеви образовања и васпитања 

           Циљеви образовања и васпитања јесу: 

1)        пун и усклађен интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета и ученика, у складу са његовим узрастом, развојним 

потребама и интересовањима; 

2)        стицање квалитетних знања и вештина и формирање вредносних ставова, језичке, математичке, научне, уметничке, културне, медијске, техничке, 

финансијске и информатичке писмености, неопходних за наставак школовања и активну укљученост у живот породице и заједнице; 

3)        развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса као и изражавање на језицима различитих уметности; 

4)        развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања информација, уз вешто и ефикасно коришћење медија и  информационо-

комуникационих технологија; 

5)        оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештина у даљем образовању и свакодневном животу; 

6)        развој мотивације за учење и оспособљавање за самостално учење и образовање током целог живота; 

7)        развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и изражавања свог мишљења; 

8)        оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог развоја и будућег живота; 

9)        развој кључних компетенција потребних за живот у савременом друштву; 

10)    развој и практиковање здравог начина  живота, свести о важности сопственог здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности; 

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

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

другарства и пријатељства; 

13)    развијање способности за улогу одговорног грађанина, за живот у демократски уређеном и хуманом друштву заснованом на поштовању људских и 

грађанских права, као и основних вредности правде, истине, слободе, поштења и личне одговорности; 

14)    формирање ставова, уверења и система вредности, развој личног и националног идентитета, развијање свести и осећања припадности држави Србији, 

поштовање и неговање српског језика и свог матерњег језика, традиције и културе српског народа, националних мањина и етничких заједница, других 

народа, развијање мултикултурализма, поштовање и очување националног и светског културог наслеђа; 

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

16) повећање образовног нивоа становништва и развој Републике Србије као државе засноване на знању.  
 

1.3. Заснованост Годишњег плана рада на законским и подзаконским актима 
   Годишњи план рада Основне школе «Вук Караџић» у Неготину рађен је на основу следећих законских и подзаконских аката: 

Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - 

одлука УС), 

Закон о основном образовању и васпитању („Сл. гласник РС”, бр. 55/2013), 

Закон о предшколском васпитању и образовању („Сл. гласник РС”, бр. 18/2010), 

Уредба о организовању и остваривању верске наставе и наставе алтернативног предмета у основној и средњој школи („Сл. гласник РС”, бр. 46/2001), 

Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставном програму за 5. разред основног образовања и васпитања („Сл. 

гласник РС-Пр. гласник” бр. 6/2007, 2/2010, 7/2010 - др. правилник, 3/2011 – др. правилник, 1/2013, 4/2013, 11/2016 и 6/2017), 

Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и васпитања („Сл. гласник РС-Пр. гласник” бр. 10/2004, 20/2004, 

1/2005, 3/2006, 15/2006, 2/2008, 2/2010, 7/2010, 3/2011 - др. правилник, 7/2011 - др. правилници, 1/2013, 4/2013, 14/2013, 5/2014, 11/2014, 11/2016 и 6/2017), 
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Правилник о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног образовања и васпитања и наставном програму за трећи разред основног 

образовања и васпитања („Сл. гласник РС-Пр. гласник” бр. 1/2005, 15/2006, 2/2008, 2/2010, 7/2010, 3/2011 - др. правилник, 7/2011 - др. правилник, 1/2013, 

11/2014 и 11/2016), 

Правилник о наставном програму за четврти разред основног образовања и васпитања („Сл. гласник РС-Пр. гласник” бр. 3/2006, 15/2006, 2/2008, 3/2011 – др. 

правилник, 7/2011 – др. правилник, 1/2013, 11/2014, 11/2016 и 7/2017), 

Правилник о наставном програму за шести разред основног образовања и васпитања („Сл. гласник РС-Пр. гласник” бр. 5/2008, 3/2011 – др. правилник, 

1/2013, 5/2014 и 11/2016), 

Правилник о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања („Сл. гласник РС-Пр. гласник” бр. 6/2009, 3/2011- др. правилник,  8/2013 

и 11/2016), 

Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања („Сл. гласник РС-Пр. гласник” бр. 2/2010, 3/2011- др. правилник и 8/2013, 

5/2014, 11/2016 и 7/2017), 

Правилник о наставном плану и програму предмета грађанско васпитање за осми разред основне школе („Сл. гласник РС-Пр. гласник” бр. 6/2008), 

Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за осми разред основне школе („Сл. гласник РС-Пр. гласник” бр. 7/2008), 

Правилник о наставном плану и програму предмета грађанско васпитање за седми разред основне школе („Сл. гласник РС-Пр. гласник” бр. 7/2007), 

Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за седми разред основне школе („Сл. гласник РС-Пр. гласник” бр. 2/2008), 

Правилник о наставном плану и програму предмета грађанско васпитање за пети разред основне школе („Сл. гласник РС-Пр. гласник” бр. 15/2005), 

Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за пети разред основне школе („Сл. гласник РС-Пр. гласник” бр. 9/2005), 

Правилник о наставном плану и програму предмета грађанско васпитање–Сазнање о себи и другима за четврти разред основне школе („Сл. гласник РС-Пр. 

гласник” бр. 15/2005), 

Правилник о наставном плану и програму предмета грађанско васпитање–Сазнање о себи и другима за четврти разред основне школе („Сл. гласник РС-Пр. 

гласник” бр. 2/2005), 

Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за четврти разред основне школе („Сл. гласник РС-Пр. гласник” бр. 9/2005), 

Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за четврти разред основне школе („Сл. гласник РС-Пр. гласник” бр. 23/2004), 

Правилник о наставном плану и програму предмета грађанско васпитање–Сазнање о себи и другима за трећи разред основне школе („Сл. гласник РС-Пр. 

гласник” бр. 20/2004), 

Правилник о наставном плану и програму предмета грађанско васпитање–Сазнање о себи и другима за трећи разред основне школе („Сл. гласник РС-Пр. 

гласник” бр. 10/2003), 

Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за трећи разред основне школе („Сл. гласник РС-Пр. гласник” бр. 23/2004), 

Правилник о наставном плану и програму предмета грађанско васпитање–Сазнање о себи и другима за други разред основне школе („Сл. гласник РС-Пр. 

гласник” бр. 80/2003), 

Правилник о наставном плану и програму предмета грађанско васпитање–Сазнање о себи и другима за први разред основне школе („Сл. гласник РС-Пр. 

гласник” бр. 5/2001 и „Сл. гласник РС”, бр. 93/2004 ), 

Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за први разред основне школе („Сл. гласник РС-Пр. гласник” бр. 5/2001), 

Правилник о програму за остваривање екскурзије у првом и другом циклусу основног образовања и васпитања („Сл. гласник РС-Пр. гласник” бр. 7/2010), 

Правилник о програму завршног испита у основном образовању и васпитању („Сл. гласник РС-Пр. гласник” бр. 1/2011, 1/2012, 1/2014 и 12/2014), 

Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи („Сл. гласник РС-Пр. гласник”, бр. 

2/1992 и 2/2000), 

Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника („Сл. гласник РС-Пр. гласник”, бр. 5/2012), 
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Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 

73/2016), 

Правилник о нормативима школског простора, опреме и наставних средстава за основну школу („Сл. гласник СРС - Пр. гласник”, бр.  4/1990), 

Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику („Сл. гласник РС”, бр. 63/2010), 

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање („Сл. гласник РС”, бр. 30/2010), 

Правилник о општим стандардима постигнућа-образовни стандарди за крај обавезног образовања („Сл. гласник РС-Пр. гласник”, бр. 5/2010), 

Правилник о образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног образовања за предмете српски језик, математика и природа и друштво („Сл. гласник 

РС-Пр. гласник”, бр. 5/2011), 

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („Сл. гласник РС”, бр. 67/2013), 

Правилник о ближим условима за остваривање припремног предшколског програма („Сл. гласник РС-Пр. гласник”, бр. 5/2012), 

Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2017/2018. годину („Сл. гласник РС-Пр. гласник” бр. 6/2017), 

Правилник о програму огледа за примену приступанастави усмереној на учење и развој компетенција ученика у основном и средњем образовању и 

васпитању и развијању школа вежбаоница („Сл. гласник РС-Пр. гласник”, бр. 11/2014 и 14/2014), 

Упутство за реализацију екскурзије и наставе у природи у основној школи (бр. 610-00-790/2010-01 од 16.09.2010. године, 

Основни елементи структуре Годишњег плана рада основне школе, по упутству Министарства просвете РС од маја 1997. године  

Упутство од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја - школска управа Зајечар за израду школског програма и годишњег плана рада 

школе, 

Упутства и материјали Министарства просвете, науке и технолошког развоја о обавезним изборним предметима и осталим облицима образовно-васпитног 

рада, 

Услови рада школе и oбразовне потребе деце, родитеља и локалне заједнице, 

Стручно упуство о организовању наставе ученика на кућном или болничком лечењу (бр. 610-00-401/2006-07.год. од 25.10.2006.год 

Правилник о програму огледа за примену приступа настави усмереној на учење и развој компетенција ученика у основном и средњем образовању и 

васпитању и развијање школа вежбаоница(,,Просветни гласник“ бр. 2/2014.) 

Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања, (“Службени гласник РС”, 

72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 73/16) 

Статут Основне школе „Вук Караџић“ у Неготину 
 

II УСЛОВИ РАДА ШКОЛE 
 

2.1. Оцена рада школе у претходној школској години 
У претходној школској години остварени су значајни резултати у свим областима деловања. 

- Постигни су добри резултати у настави. 

- 91,02%  ученика осмог разреда уписало се у средње школе по првој жељи 

- Освојена су бројна признањана на општинским и окружним такмичењима, а 11 ученика пласирало се за учешће на републичком такмичењу из следећих 

предмета: техничког и информатичког образовања, страног језка (енглески језик), физичког васпитања ( гимнастика), рецитатори, смотра кратког ђачког 

филма - ФИЛМић  

- На републичким такмичењима екипа ученика трећег разреда освојила је 2. место на смотри кратког ђачког филма, екипа гимнастиарки 3. место, а ученик 

на такмичењу из техничког и информатичког образовања златну плакету.  
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- Потпуно су остварени сви циљеви и задаци 

 -Уз велико поверење између ученика, родитеља и колектива, све активости су се одвијале без знатнијих тешкоћа. 

- Настављено је са функционалним  и естетским уређењем простора. 

- Реализована је обука наставника предвиђена ГПР-а  

- Школа је  пилот школа у програму огледа за примену приступа настави усмереној на учење и развој компетенција ученика у основном образовању и 

васпитању и развијaсе као  школа вежбаоница.  

- Све екскурзије, настава у природи и излет реализовани су доста успешно.  

- Школски одбор је правовремено са степеном јединства доносио потребне одлуке.  
- Наставничка већа и остали стручни органи треба да наставе да упорно и систематски планирају и остварују школске активности. Најважније је сачувати и 

даље развијати поверење и толеранцију између свих актера наставног процеса. Истрајати на остваривању циљева из пројекта „Развионица“, посебно на 

очувању функционалане вежбаонице за стручну праксу студената, центра иновације и ресурсног  центра за професионални развој наставника и школа. 
 

2.2. Кадровска структура школе 

Квалификациона структура запослених радника школе  Структура кадрова према годинама радног стажа 

магистратура 1 до 5 година 11 

са високом стручном спремом 45 -    од 6 до 10 година 8 

са вишом стручном спремом 6 од 11 до 20 година 18 

са средњом стручном спремом 1 од 21 до 30 година 22 

са трећим степеном стручности 1 преко 30 година 5 

са другим степеном стручности 1  

 

ПРОСЕЧНА СТАРОСТ 

 

 

17,19 

са завршеном основном школом 8 

СВЕГА 63 
            
                 БРОЈ РАДНИКА ПРЕМА ВРСТИ ПОСЛОВА И СТЕПЕНУ СТРУЧНОСТИ НА БАЗИ ЧАСОВА РАДА 

Ред. 

бр. 
Извршилац Свега 

Степен стручне спреме 

ош кв вкв ссс вс всс 7 -2 степен 

1. Директор школе 1      1  

2. Секретар школе 1      1  

3. Стручни сарадник (педагог, психолог) 1,50      1,50  

4. Наставник разредне наставе 15     3 12  

5. Наставник предметне наставе 21,07     1,08 18,99 1 

6. Библиотекар 1      1  

7. Руководилац рачуноводства 1      1  

8. Административно финансијски радник 1    1    

9. Домар школе  1   1     

10. Сервирка 1  1      
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11. Помоћни радник 8 8       

У  К  У  П  Н  О: 52,57 8 1 1 1 4,08 36,49 1 

 

Наставно особље 

Ред. 

бр. 

Презиме и име 

наставника 

Стручни 

испит 
Врста стручности 

Степен 

стручности 

Године 

стажа 

1.  Милошевић Данијела ДА Професор српског језика и књижевности VII 21 

2.  Миливојевић Маша ДА Професор српског језика и књижевности VII-2 12 

3.  Костић Марко ДА Дипл. филолог за књиж. и српски језик VII 8 

4.  Ненков Лилјана ДА Дипл.математичар за теоријујску матемику и примену VII 10 

5.  Јаковљевић Весна ДА Дипломирани математичар VII 20 

6.  Јањић Милена ДА Дипломирани математичар VII 7 

7.  Мардаљевић Радмила ДА Дипломирани филолог за енглески језик и књижевност VII 19 

8.  Мардаљевић Ненад       ДА Дипломирани филолог за енглески језик и књижевност VII  16 

9.  Мариновић Бојан ДА Дипломирани филолог за енглески језик и књижевност VII 10 

10.  Љубић Лидија НЕ Професор немачког језика и књижевности VII 12 

11.  Стојковић Сузана НЕ Професор немачког језика и књижевности VII 2 

12.  Летуница Љубинка ДА Професор историје VII 21 

13.  Јовановић Миша НЕ Професор историје VII 7 

14.  Јевремовић Сузана ДА Дипломирани географ VII 12 

15.  Ђорђевић Александар НЕ Дипломирани географ VII 3 

16.  Радојчић Зоран ДА Дипломирани географ VII 20 

17.  Којчиновић Љубица ДА Дипломирани  биолог VII 29 

18.  Ватовић Слађана ДА Дипломирани биолог VII 14 

19.  Златковић Негоjицић Оливера ДА Дипломирани хемичар  VII 9 

20.  Ђорђевић Паовић Наташа ДА Професор физике и основа технике за основну школу VII 14 

21.  Савуљесковић Жика ДА Професор технике и информатике VII 14 

22.  Стојковић Игор ДА Професор физичке културе VII 11 

23.  Немцановић Драган ДА Професор физичке културе VII 26 

24.  Којић Иван НЕ Професор физичке културе VII 1 

25.  Јовановић Силвија ДА Дипломирани сликар конзерватор VII 23 

26.  Милосављевић Тања ДА Дипломирани музички педагог VII 18 

27.  Добрић Дејан ДА Дипл. инж. за електротехнику и телекомуникацију  VII 14 

28.  Паовић Дејан ДА Дипл. инж. машинства VII 9 

29.  Радосављевић Сања ДА Дипломирани вајар примењеног вајарства VII 21 
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30.  Николић Милена НЕ Дипломирани филолог  VII 1 

31.  Думитрашковић Марија ДА Професор разредне наставе, Теолог VII 17 

32.  Пејчин Марија НЕ Мастер теолог VII 0 

33.  Ђурђић Душица ДА Професор разредне наставе VII 34 

34.  Анђеловић Весна ДА Професор разредне наставе VII 25 

35.  Пауновић Слађана ДА Професор разредне наставе VII 22 

36.  Алексић Драгана ДА Професор разредне наставе VII 17 

37.  Жикић Лидија ДА Наставник разредне наставе VI 25 

38.  Митровић Драгана ДА Наставник  разредне наставе VI 21 

39.  Траиловић Татијана  ДА Професор разредне наставе VII 13 

40.  Стојимировић Ружица ДА Професор разредне наставе VII 25 

41.  Опатерни Борка ДА Професор разредне наставе VII 38 

42.  Милановић Светлана ДА Професор разредне наставе VII 23 

43.  Ристић Миодраг ДА Наставник разредне наставе VI 37 

44.  Ђурић Нада ДА Професор разредне наставе   VII 20 

45.  Јовић Ирена ДА Професор разредне наставе VII 21 

46.  Петковић Костадиновић Слађана ДА Професор разредне наставе VII 21 

47.  Немцановић Драгана ДА Професор разредне наставе VII 20 
 

        Ваннаставно особље 

Ред бр. Презиме и име наставника Стручни испит Врста стручности Степен стручности Године стажа 

1.  Дамјановић Радмила ДА професор разредне наставе VII 37 

2.  Траиловић Саша ДА дипломирани правник VII 12 

3.  Тасић Зорица  ДА дипломирани педагог  VII 11 

4.  Станојевић Весна ДА дипломирани психолог VII 30 

5.  Николић Дејана ДА Професор разредне наставе VII 11 

6.  Николић Слађана ДА дипломирани економиста VII  30 

7.  Алексић Бобана / правни биротехничар  IV 23 

8.  Станојевић Милован / КВ столар III 26 

9.  Пашић Зорица / основна школа II 2 

10.  Стојановић Левица / основна школа I 2 

11.  Здравковић Биљана / основна школа I 9 

12.  Ивић Верица / основна школа I 32 

13.  Матић Драгица / основна школа I 24 

14.  Јовић Јасминка / основна школа I 23 
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15.  Кириџић Сабина / основна школа I 3 

16.  Друлић  Надица       / основна школа I 3 

17.  Милосављевић Милица / основна школа I 30 

 

2.3. Материјално технички услови рада 
                 Школа је регистрована код  Окружног привредног суда 08.12.2010. под бројем ФИ-106/10 у Зајечару. Зграда у целости задовољава потребе 

васпитно-образовног рада и ради у две смене. 

         У погледу школског простора ОШ „Вук Караџић“ у Неготину користи 3 објекта и то: зграду матичне школе у Неготину и зграде подручних одељења 

у Карбулову и Јасеници од чега одељење у Јасеници користи просторије које су власништво месне заједнице. Оснивање и почетак рада школе пратило је и 

одговарајуће опремање намештајем, наставним средствима, уређајима, реквизитима, алатима и машинама. Кроз пројекат „Развионица“ ново опремање 

створило је боље материјалне услове за рад и образовање ученика. Данас, ОШ „Вук Караџић“ у Неготину задовољава утврђене и законом прописане 

нормативе и стандарде и једна је од четрдесет најопремљенијих школа у Србији,.  

         Површина и просторије које се користе у матичној школи и подручним одељењима  су следеће:  

ГОДИНА ИЗГРАДЊЕ 1910. 1936. 1956. 

Ред. бр. 
А УНУТРАШЊИ ПРОСТОР НЕГОТИН Карбулово Јасеница 

Врста просторије број повр. m2 број повр. Број повр. 

1. Учионице општег типа 10 531,26 2 110,50 2 65,20 

2. Специјализоване учионице 7 317,53     

3. Кабинет - лабораторија 4 220,77     

4. ИТ кабинет 1 54,50     

5. Просторије за групни рад 2 45,06     

6. Фискултурна сала. 1 135     

7. Свлачионице 2 46,60     

8. Кухиња 1 23,69 1 16,77 1 17 

9. Трпезарија 1 156,60   1 40,64 

10. Библиотека 1 36     

11. Зборнице 2 73,50   1 16,93 

12. Администрација 4 97,26     

13. Тоалети 3 66,20     

14. Умиваоници 1 30   1 16.91 

15. Ходници и комуникације 9 688,19 2 66 1 20,40 

16. Радионице 1 58,90     

17. Пратеће просторије 5 87,69     

18. Остало / 186,25 2 146 1 110 

УКУПНО  А  55 2.855 7 339.27 8 287,08 
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Ред. бр. Б СПОЉАШЊИ ПРОСТОР број повр. m2 број повр. Број повр. 

1. Двориште 1  2750 m2 1 1250 1 200 

2. Пољски ВЦ  / 2 / 2 6 

УКУПНО  Б 1 2750 3 / 3 206 

  

- Матична школа поседује сопствену кухињу и трпезарију са одговарајућом опремом  (столови, столице, посуђе) капацитета за 300 ученика у смени. 

Кухиња се не користи за спремање хране већ само за дораду (прављење сендвича, кување топлих напитака и сл. )  

 У подручним одељењима такође има услова за рад ђачкe кухињe и онa ради и у Карбулову и  у Јасеници (допремањe хране)  .  

 - Школа нема фискултурну салу већ за ту сврху користи просторију Свечане сале која по опремљености не поседује санитарни чвор ни  одговарајуће 

свлачионице ни за децу ни за наставнике. 

 - Школа нема адекватне спортске терене.  Већи део дворишта је асвалтиран и на том делу се налази игралиште за рукомет и игралиште за кошарку, а 

остали део је зелена површина. 

            - Школа поседује Школску библиотеку, регистровану код удружења школских библиотека Србије. Библиотека располаже са:  

 Број књига 
Број некњижне грађе 

(плоче, касете и сл. 
Укупно 

Површина библиотеке 

медијатеке 

Површина 

читаонице 

Укупно за школу 8810 3196 12006 36 0 

Свега у седишту школе 8300 2936 11236 36 0 

Свега у издвојеним одељењима 510 260 770 0 0 
 

               Својом укупном тематиком и садржајном структуром задовољава потребе ученика, наставника, стручник сарадника и родитеља. У школу редовно 

стиже 10 –ак листова и часописа, и то из области науке, уметности и технике. 

               Што се тиче процене опремљености, у складу са предвиђеним нормативима, школа располаже са 90 -  100 % потребних наставних средстава 

(зависно од појединих области). Фискултурна сала опремљена је следећом опремом: струњаче, разбој, греда, козлић, шведска клупа, карике и вратило, 

рипстолима, али по квадратури неадекватна је за било коју колективну спортску игру (рукомет, кошарка, одбојка...) 

      Наставницима и стручним сарадницима је омогућено да користе рачунаре, а што има утицаја на израду дидактичких материјала у сарадњи са ученицима 

и родитељима ученика.  Од значајнијих наставних средстава школа располаже следећим средствима: 

Ред. бр. Наставна средства Количина Просечна старост у годинама 

1.  рачунар Лап-топ 14 3 

2.  Интерактивна табла - систем 4 4 

3.  фотокопирни апарат 2 8 

4.  камера 1 5 

5.  Пројектори 13 3 

6.  озвучење 1 (комплет) 6 

7.  Е – дневник (софтвер) 1 8 

8.  телевизор у боји 8 10 
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9.  дигитални фотоапарат 2 6 

10.  видеорекордер 2 13 

11.  дијапројектор „Новомат Е 150“ бежич. команда 2 ком. 7 

12.  штампач ласерски 7 ком 6 

13.  штампач у боји 1 ком 1 

14.  скенер 2 ком 11 

15.  рачунар ПЕНТИУМ IV  24 ком 12 

16.  Рачунар ТИП2: Zephyr ZX428M 1 ком 6 

17.  Рачунар ТИП1: Рачунар ComTrade MPS310 3 ком. 6 

18.  Монитор: ACER LCD 18.5” Wide V193HQLAO, 16:9, HD, 12M:1, LED 26 ком. 6 

19.  ДВД 1 ком 5 

20.  Клавир 1 ком 24 

21.  Вивакс CD Mp3 USB касетофон 2 ком. 5 

22.  Вивакс микролинија MC - 250 CD Mp3 Usb 1 ком 5 

23.  Орфов инсрументаријум 2 ком 6 

24.  графоскоп 10 ком 9 

25.  касетофин са СД плејером 7 ком 9 

26.  троделни сет за: СОН, српски и математику            1 сет / 3 ком/ 7 

27.  рачунари у разредној настави 7 ком 7 

28.  комплети графофолија- Енциклопедија географије 6 томова – 421 г. фол. 5 

29.  Пертинијев пакет I Mала математика   1 4 

30.  Пертинијев пакет IХ – Људско тело 1 4 

31.  Сет Оптика (20 експеримената укључујући и таласну оптику 1 3 

32.  Рипстоли  5 3 

33.  Сто за стони тенис 4 3 

34.  Моторизовано платно 2 3 

35.  ЛЦД  телевизори са покретним носачем  5 3 

36.  Систем за квизове 1 3 

37.  Сет за снимање наставе 1 3 

38.  Клавинола 1 3 

39.  Магнетна табла и сет нота за магнетну таблу 6 3 

40.  Телиријум 1 3 

41.  Школски телескоп 1 3 

42.  Комбинована машина за дрво, струг 10х5 сm, убодна тестера, ротациона 

хоблерица, бушилицаза децу до 14 година 

1 
3 
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43.  Графичка преса за линорез, дрворез и гравирање 1 3 

44.  Спортски комплет , 40 делова на колицима 5 7 

45.  Фоно лабараторију за 30 места 1 3 

46.  Покретна рампа за инвалидска колица 1 3 

47.  Апарат за електролизу воде по Хофману 1 3 

48.  Дигитални уређај за мерење PH вредности, температуре, потенцијала 1 3 

49.  Дигитални кабинет са 25 рачунара 1 5 

                          Сва дидактичка средства одржавају се, чувају и редовно допуњују новим. 
 

2.4. Породични услови ученика 
 

                ОБРАЗОВНИ  НИВО  РОДИТЕЉА ПО РАЗРЕДИМА 

Разред 
број 

ученика 

неписмени ОСНОВНА ШКОЛА СРЕДЊА ШКОЛА ВИША ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА УКУПНО 

О М О М О М О М О М О М 

I 73 4 3 7 11 45 39 5 10 10 1 71 72 

II 87 2 2 10 11 47 36 8 14 14 19 81 82 

III 69 0 0 7 11 45 36 5 14 13 10 70 71 

IV 90 1 1 7 9 51 46 9 10 19 23 87 89 

V 87 0 0 11 9 49 53 8 9 14 11 84 83 

VI 81 1 1 14 11 45 44 6 11 11 12 78 79 

VII 84 0 0 12 9 48 50 8 12 13 11 81 82 

VIII 90 0 3 12 18 56 44 10 7 9 19 88 89 

СВЕГА 661 4 5 84 113 396 362 55 79 106 118 640 647 
                40 

 

                       ДЕФИЦИЈЕНТНОСТ  ПОРОДИЦЕ 

 

РАЗРЕД 

I II III IV V VI VII VIII СВЕГА 

Без оба родитеља 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Родитељи разведени 6 8 23 8 15 16 16 29 121 

Један родитељ умро 0 1 3 1 1 1 1 2 10 

Живи са оцем 2 0 2 2 5 6 4 6 27 

Живи са мајком 5 6 4 5 11 9 12 15 67 

Хранитељска породица 0 0 1 1 0 0 1 1 5 
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            ЗАПОСЛЕНОСТ РОДИТЕЉА 

 

РАЗРЕД 

I II III IV V VI VII VIII СВЕГА 

Запосленаоба родитеља 39 45 45 61 74 48 44 45 401 

Незапослена оба родитеља 10 14 22 8 18 7 14 12 105 

Запослен само отац 12 13 15 14 11 13 14 14 106 

Запослена само мајка 3 10 8 6 9 9 8 15 68 

Отац у иностранству 2 1 3 1 6 2 3 2 20 

Мајка у иностранству 1 0 2 0 2 2 2 4 13 
 

                            ЂАЦИ  ПУТНИЦИ 

 
РАЗРЕД 

УКУПНО 
I II III IV V VI VII VIII 

Карбуловo 0 0 0 1 2 3 2 1 9 

Јасеница 0 1 0 0 3 5 3 1 13 

Милошево 1 1 2 0 0 2       0 2 8 

Кобишница 0 1 0 1 0 0 0 0 2 

Буковче 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Самариновац 3 0 0 2 1 1 1 0 8 

Прахово 0 0 1 0 1 0 0 2 4 

Мокрање 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Србово 1 0 0 1 0 0 1 0 3 

Купузиште 1 0 1 0 1 0 0 0 3 

Михајловац 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Радујевац 1 0 0 0 0 0 1 0 2 

Вељково 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

УКУПНО 7 3 4 6 9 12 9 6 56 
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2.5. Услови друштвене средин 

Постоје услови и потреба да се сарадња са друштвеном средином настави и садржајно обогати. Међу бројним чиниоцима који могу допринети остваривању 

Годишњег плана рада школе посебно место заузимају: 
 

 РЕСУРСИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ НОСИОЦИ 

1.  Дом културе 
Академ. поводом Дана школе, Св. Саве, такмичење 

рецитатора, позор. представе, прог. Мокрањч. дана 

новембар, јануар, 

током године 

руководиоци секција, Б. Опатерни, 

одељенске старешине, библиотекар 

2.  Биоскоп                                                       Биоскопске представе, промоција школ. листа током школске год. библиотекар 

3.  Музеј Крајине Посета музеју током шк.олске год. учитељи, Љ. Летуница, М. Јовановић 

4.  ЈКП - Хала спортова Спортска такмичења током школске год. И. Стојковић, Д. Немцановић 

5.  ЈКП –Стадион  Крос септембар, мај И. Стојковић, Д. Немцановић 

6.  Туристичка организ. Сајам меда и вина, Дани Дунава (креатив. радион.),  мај, јун 
руководиоци секција, руков. Дечјег савеза, 

руков. ликовне секц. 

7.  Мокрањчева кућа Посета септембар учитељи, Т. Милосављевић 

8.  Библиотека 
Дечја недеља – учлањење ученика 1. разреда, 

школе своме граду, књижевни сусрети 

октобар, мај, током 

године 

библиот., учитељи, руковод. Деч. савеза, 

Парламента,  наст. српског и музичког 

9.  Српска правосл. црква Светосавска академија, обилазак јануар, током шк. год. вероучитељ  

10.  Центар за социјал. рад Помоћ у регулисању социјалних питања ученика током школске године психолог В. Станојевић, директор 

11.  Здравствени центар 

Систематски и стоматолошки прегледи, едукације 

ученика од стране здравствених радника, , 

Професионална орјентација 

током школске године 

директор, одељенске старешине, струч. 

служба, руковод. тима за професион. 

орјентацију 

12.  МУП 

Контрола аутобуса, сарадња у циљу безбедности 

ученика током спорт. такмичења, предавања, 

реализација програма Основи безбедности деце у 

4. и 6. разреду 

током школске године 

директор,секретар, руков. тима за 

безбедност., стручна служба, одељен. 

Старешине, едукатори МУП-а  

13.  
Основне и средње 

школе 

Такмичења ученика, Професионална орјентација, 

општинска такмичења, прославе Дана школе 

током школске године директор, струч. служба, учит.,  наставн. 

руковод. тима за професион. орјентацију 

14.  ОШ" 12. септембар" Услуге коришћеља логопеда током школске године директор, руков. Тима за инклузију 

15.  Удружење „Дуга“ Дружење са децом са посебним потребама током школске године Руков. Деч. Савеза, Парламента, 

16.  Планинарско друштво 
«Живи здраво и обиђи врхове свога краја» акције 

из  планираних активности планинарског друштва 

у току школске 

године 

Руков. Деч. Савеза, Парламента, 

наставници физичког васпитања 

17.  Ватрогасно друштво Ватрогасна вежба,  едукација радника и ученика у току школске год. Жика Савуљесковић,  

18.  Црвени крст                                                                       Реализација тематских радионица из безбедности током школске године учитељ. 1. раз.,  одељен.стареш. М. Јањић 

19.  Удружење пензионера                               Помоћ у реализацији реалних сусрета током школске године Зорица Тасић, разр. стар.8. раз. руков. Сек. 

20.  Удружење бораца Помоћ у реализацији реалних сусрета,  током године З. Тасић, разр. стар.8. разреда, руков. секц. 

21.  Туристичка агенција Екскурзије, настава у природи, излет мај, јун Директор, секретар, одељ.старешине 
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22.  Канцеларија за младе 
Помоћ у реализацији реалних сусрета, помоћ у 

реализација заједничких културних активности 
током године 

Директор, Зорица Тасић, Весна Станојевић, 

разр. стареш.8. разреда 

23.  Нац. служба запошљ. Ангажовање радника, Реализацији реалних сусрета током године директор, секретар, Зорица Тасић, 

24.  Еликсир Реализацији реалних сусрета током године Зорица Тасић,  разр. стареш.8. разреда 

25.  Хидроелектр.Ђердап 2 Реализацији реалних сусрета током године Зорица Тасић, разр. стареш.8. разреда 

26.  Апотека „Живковић“ Реализацији реалних сусрета током године Зорица Тасић, разр. стареш.8. разреда  

27.  Друштво пчелара Фестивал науке, Реализацији реалних сусрета током године Зорица Тасић, разр. стареш.8. разреда 

28.  Завод за урбан. планир. Израда пројеката за уличну фасаду током године Директор, секретар 

29.  Јавно грађевиско земљ. Чланови комисије за расписане тендере током године Директор, секретар 

30.  Општина Неготин Материјална средства и инвестиције током године директор, шеф рачуноводства 
 

Конкретни облици сарадње  планирани су на нивоу стручних органа, одељенских заједница и школе у целини 
 

III  ОСНОВНИ ЗАДАЦИ ШКОЛЕ – СМЕРНИЦЕ, ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА ШКОЛЕ 
 

3.1 . Примарни задаци школе за 2017/2018. 
        Детаљном анализом извешаја о реализацији Годишњег плана рада, као и Школског развојног плана и извештаја о самовредновању, 

утврдили смо препоруке за даљи рад у школској 2017/2018. години: 

1. Активности Самовредновања - Акционог плана поправке: Постигнућа ученика (Оцене и успех; Квалитет знања;  Мотивисаност ученика; 

Вредности код ученика) и  Етос (Углед и промоција школе ;  Атмосфера и међуљудски односи) 

Заједно са ученицима радити на изради програма ваннаставних  активности, као и начинима коришћења школске опреме. Увести евиденцију о начину 

промовисања позитивног понашања ученика. Увести  евиденцију о широј литератури за самостално стицање додатних знања и вештина .  

Континуирано упућивати ученике на додатне изворе података, ради стицања додатних знања. Укључивање ученика у израду пројеката у циљу 

примене стечених знања у новим ситуацијама ( пракси) 

2. Активности Школског развојног плана – садржаји Акционог плана за школску 2017/18. - Тематски приступ настави проширити на 4. и 8. разред, 

настава усмерена на учење и ученика, развијање иновативне праксе реализацијом угледних часова на теме: диференцијација у настави, мотивација 

ученика, рад у тиму/групи, примена савремене ИКТ и иновативних дидактичких материјала и опреме,  менторски рад са студентима наставничких 

факултета, унапређење и развој компетенција ученика,  унапређење планова и садржаја часова допунске наставе,  перманентна аналитичка анализа 

успеха и владања ученика у оквиру Одељењског већа, професионални развој наставника путем обука за нов приступ настави.  

3. Теме из школског програма везивати за конкретан појам/појаву који ће бити обрађен кроз мањи број часова и неколико сродних предмета како би 

ученици могли јасно да сагледају обрађени појам/појаву са више аспеката и тако га трајније усвоје. 

4. У школској 2017/18. години активно укључити  родитеље у реализацију реалних сусрета професионалне орјентације 

5. Наставити реализацију  пројектних активности Пројекта „Развионица“  - вежбаоница за стручну праксу студената  факултета за образовање 

наставника - центар иновације и образовно-васпитне изврсности и ресурс центар за професионални развој наставника и школа  

6. Обогаћивати васпитни рад на нивоу ЧОС правилним избором тема и редовно вршити анализе рада 

7. Осавременити садржаје ваннаставних активности 

8. Подстицати рад Ученичког парламента 
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9. Кроз активности ОС јачање капацитета школе у области професионалне орјентације ученика садржајима Пројекта ГИЗ-а – Професионална 

оријентација на преласку из ОС у СШ 

10. Проширити и обогатити сарадњу са родитељима и друштвеном средином у циљу реалних сусрета 

11. На нивоу предметне и разредне наставе практиковати што чешћа међусобна присуствовања часовима 

12. Анализирати стандарде и програме на нивоу Стручних већа и наставити са успостављањем везе између стандарда постигнућа и програма 

13. Наставити повезивање и усаглашавање рада школских тимова 

14. Подстицати дечје стваралаштво и њихово пласирање на објављеним конкурсима  

15. Укључивање што већег броја ученика у рад секција и  учешћа на приредбама 

16. Наставити са добром праксом сталног стручног усавршавања наставника 

17. Спроводити захтеве инклузивног образовања и израде индивидуалних образовних планова и педагошких профила за ученике 

18. Повећати очигледност у настави редовним коришћењем наставних средстава добијених пројектом „Развионица“ 

19. Набављати стручну литературу за ученике у циљу самосталне израде истраживачких радова 

20. Мотивисати што већи број ученика за укључивање у такмичења из различитих области 

21. Појачати дежурство наставника у смислу појачане одговорности за безбедност ученика и примене кућног реда школе од стране ученика и родитеља 

22. Придржавати се спровођења Протокола поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање 

23. Посебно појачати сарадњу са родитељима ученика 8. разреда у циљу редовног долажења ученика на припреме за завршни испит и остваривања бољих 

резултата на завршном испиту 

24. Израдити пројекат за опремање школе новим намештајем за аплицирање код страних амбасада 
 

IV ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 

         4.1.  Педагошка организација рада  
           Mатична школа је организована и ради полудневно у две смене, док подручна одељења Карбулово и Јасеница раде полудневно у једној смени. Настава 

у матичној школи изводи се у две смене за ученике од I - IV разреда и то: по 6 одељења у смени (смене се мењају седмично), док за ученике од V - VIII 

разреда настава је организована само у преподневној смени. Сви остали облици наставе и ваннаставних активности оставарују се у поподневној смени. 

Продужени боравак ради у две смене. У једној смени је група коју чине ученици одељења 1-1, 1-3 и 2-1, а у другој смени  група ученика  одељења 1-2, 2-2 и 

2-3. Промена смена врши се на недељном нивоу. 

        4.1.1. Број ученика по сменам 

 

ШКОЛСКА  2017/2018. 

У једној смени  У две смене  Укупно 

Бр. учен. Бр.одељ. ОДЕЉЕЊА Бр. ученика Бр.одељ. ОДЕЉЕЊА ПО СМЕНАМА Бр. учен. Бр.одељ. 

Укупно за школу 357 14  304 12  661 26 

Свега у седишту школе 

матичне школе 
342 12 

5.- 1,2,3; 6.- 1,2,3 

7. -1,2,3; 8. -1,2,3 
304 

144 6 1-1, 1-3, 2-1, 3-1, 3-3, 4-3 
646 24 

160 6 1-2, 2-2, 2-3, 3-2, 4-1, 4-2 

Укупно у издвојеним одељењима 15 2  / / / 15 2 

Јасеница 9 1 1-1, 2-1,3-1 / / / 9 1 

Карбулово 6 1 1-1,2-1, 4-1 / / / 6 1 
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       4.1.2. Табеларни преглед ученика по разредима 

 

   4.1.3. Табеларни преглед ученика у подручним одељењима - комбинације 

 

 

 

 
 

   4.1.4. Продужени боравак  

 

 
 

 

 

         4.1.5. Укупан број  ученика према  полу 

Школа - издвојено 

одељење 

У
к

у
п

а
н

о
 

д
еч

а
к

а
 ДЕЧАЦИ 

У
к

у
п

а
н

о
 

Д
ев

о
јч

. ДЕВОЈЧИЦЕ 

I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII 

Укупно за школу 310 34 39 33 42 42 36 38 47 351 39 48 36 48 45 45 46 43 

Свега у седишту школе - 

матичне школе 
305 31 37 33 41 42 36 38 47 341 34 46 34 48 45 45 46 43 

Укупно у издвојеним одељ. 5 3 2 / 1 / / / / 10 5 2 2 / / / / / 

1. Јасеница 2 2 / / / / / / / 7 3 2 2 / / / / / 

2. Карбулово 3 1 1 / 1 / / / / 3 2 1 / / / / / / 

Школа - издвојено 

одељење 

Укупан 

бр.ученика 

Ученици по разредима 

Припр. I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  Бр.одељења 

Укупно за школу 661 0 73 87 69 90 87 81 84 90 26 

Свега у  матичној школи 646 0 65 83 67 89 87 81 84 90 24 

 Број одељења 0 3 3 3 3 3 3 3 3 

Укупно уч. у изд. одељ. 15 0 8 4 2 1 / / / / 2 

1. Јасеница 9 0 5 2 2 0 / / / / 1 

2. Карбулово 6 0 3 2 0 1 / / / / 1 

ИЗДВОЈЕНА 

ОДЕЉЕЊА 

УЧЕНИЦИ ПО РАЗРЕДИМА СВЕГА 

Припр. I II III IV Комбинација разреда Ученика Одељења 

Јасеница 0 5 2 2 / Припр. + I +  II + III    9 1 

Карбулово  0 3 2 / 1 Припр.+ I  + II + IV 6 1 

НАСТАВНИК 
УЧЕНИЦИ ПО РАЗРЕДИМА СВЕГА 

1-1 1-2 1-3 2-1 2-2 2-3 Комбинација разреда Ученика 

Д.Немцановић 
5 11 9 8 8 8 

1-1 + 1-3 + 2-1 22 

Т.Стаменковић 1-2 + 2-2 + 2-3 27 
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      4.2. Број група изборне наставе 
     
       4.2.1.  I – IV РАЗРЕДА 

Ред. 

број 
изборни  наставни 

предмет 

 први разред други разред трећи разред четврти разред ПОДР. ОДЕЉЕЊА УКУПНО 

Бр. учен. Бр.гр. Бр. учен. Бр.гр. Бр. учен. Бр.гр. Бр. учен. Бр.гр. Бр. учен. Бр.гр. Бр. учен. Бр.гр. 

1. Верска настава 5 / 26 1 15 1 19 1 / / 65 3 

1. Грађанско васпит. 60 3 57 3 52 3 70 3 15 2 254 14 

1. Лепо писање  19 1 / / / / / / / / 19 1 

2. Народна традиција / / / / 67 3 / / 9 1 76 4 

3. Чувари природе 46 2 83 3 / / 89 3 6 1 224 9 

   
    4.2.2. V – VIII РАЗРЕДА 

 

4.3. Одељенско старешинство   

4.3.1.  Матична школа  ( разредна наставe) 

Ред. 

бр. 

Б. Обавезни изборни наставни 

предмети 

Пети разред Шести разред Седми разред Осми разред Укупно 

Бр. учен. Бр. група Бр. учен. Бр. група Бр. учен. Бр. група Бр. учен. Бр. група Бр. учен. Бр. група 

1. Грађанско васпитање 71 4 56 3 64 4 68 4 259 15 

1. Верска настава 16 1 25 1 20 1 22 1 83 4 

2. Немачки језик 87 3 81 3 84 3 90 3 342 12 

3. Физичко васпитање – изабрани спорт / / 81 3 84 3 90 3 255 9 

 одбојка  / / 25 1 84 3 60 2 169 6 

 стони - тенис / / 29 1 / / 30 1 59 2 

 гимнастика / / 27 1 / / / / 27 1 

4. Информатика и рачунарство / / 58 3 66 4 67 4 192 11 

5.  Цртање, сликање и вајање / / 23 1 18 1 23 1 64 3 

Раз. Одељење Разредни старешина 
Број учен. 

СМЕНЕ 
УКУПНО МУШКО ЖЕНСКО ИОП 1 ИОП 2 ИОП 3 

I 

1. Слађана Петковић Костандиновић 22 9 13 0 0 0   

2. Ружица Стојимировић 24 16 8 0 0 0   

3. Митровић Драгана 19 6 13 0 0 0   

II 
1. Лидија Жикић 29 13 16 0 0 0   

2. Светлана Милановић 28 10 18 0 0 0   
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4.3.2. Подручна одељења 

 

Место Разредни старешина Комбинације Број ученика Укупно уч. СМЕНА 

Карбулово Ђурић Нада I + II + IV 3+2+1 6 1 

Јасеница Јовић Ирена I + II + III 5+2+2  9 1 
 

          4.3.3. Предметна настава 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          4.4. Подела предмета и одељења на наставнике за школску 2017/2018.  

3. Миодраг Ристић 26 14 12 0 0 0   

III 

1. Душица  Ђурђић 22 11 11 1м 0 0   

2. Слађана Пауновић 23 13 10 0 0 0   

3. Весна Анђеловић 22 9 13 1м 0 0   

IV 

1. Драгана Алексић 30 13 17 1м 0 0   

2. Татијана Траиловић   29 15 14  0 0   

3. Борка Опатерни  30 13 17 1м+1ж 0 0   

I и II 
I – 1,3  и  II –1,  Немцановић Драгана     – продужени боравак 22 8 14 сваке друге недеље   

I – 2   и  II –2,3 Стаменковић Татијана 27 11 16 сваке друге недеље   

Разред Одељење Разредни  старешина 
Број учен. 

УКУПНО МУШКО ЖЕНСКО ИОП 1 ИОП 2 ИОП 3 

V 

1. Љубица Којчиновић 29 15 14 0 0 0 

2. Ненад Мардаљевић 29 13 16 0 0 0 

3. Лилјана Ненков 29 14 15 1 м 0 0 

VI 

1. Игор Стојковић 25 10 15 1м+2ж 0 0 

2. Милена Јањић 29 14 15 0 0 0 

3. Радмила Мардаљевић 27 12 15 0 0 0 

VII 

1. Жика Савуљесковић 29 13 16 0 0 0 

2. Наташа Ђорђевић Паовић 26 12 14 1м+1ж 0 0 

3. Силвија Јовановић 29 13 16 1ж 0 0 

VIII  

1. Данијела Милошевић 30 16 14 1 м 0 0 

2. Љубинка Летуница 30 17 13 0 0 0 

3. Оливера Негојицић Златковић 30 14 16 1ж 0 0 
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Предмет Н а с т а в н и к Стручност фонд % V VI VII VIII 

  

Српски језик 

Миливојевић  Mаша         професор 18 100 1,3 / 3, 2,  

Милошевић Данијела             професор 20 111,11 / 1, 3 1, 1, 3 

Костић  Марко   професор 13 72,22 2 2 2,  

 

Енглески језик 

Мардаљевић Радмила                 професор 10 55,55 / 1,2,3 / 2,3 

Мардаљевић Ненад                     професор 8 44,44 1,2,3 / / 1, 

Маринковић  Бојан                    професор 6 33,33 / / 1,2,3 / 

Немачки језик 

Љубић Лидија                            професор 18 100 / 1,2,3 1,2,3 1,2,3 

Николић Милена професор 4 22,22 1,2 / / / 

Стојковић Сузана професор 2 11,11 3 / / / 

Mатематика 

Ненков Лилјана                      професор 20 111,11 1,3 1,3 3 / 

Јањић Милена                     професор 20 111,11 / 2 1,2 1,2 

Јаковљевић Весна                   наставник 8 44,44 2 / / 3 

Историја 
Летуница Љубинка                професор 20 100 1,2 1,2,3 1,2,3 1,2,3 

Јовановић Миша                    професор 1 5 3 / / / 

Географија 

Сузана Јевремовић                 професор 18 90 2,3 1,2,3 1,2,3 2,3 

Ђорђевић Александар                 професор 2 10 / / / 1, 

Радојчић Зоран                       професор 1 5 1 / / / 

Биологија 
Којчиновић Љубица               професор 22 110 1,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 

Петрушевски Биљана професор 2 10 2 / / / 

Хемија Негојицић Златковић Оливера      професор 12 60 / / 1,2,3 1,2,3 

Физика Ђорђевић Наташа              професор 18+2 100  1,2,3 1,2,3 1,2,3 

Техничко и информатичко 

образовање 

Савуљесковић Жика         професор 16 80 / 1,2,3 1,3 1,2,3 

Наташа Ђорђевић професор 2 10 / / 2  

Техника и технологија Савуљесковић Жика         професор 6 30 1,2,3 / / / 

Информатика и рачунарство 
Добрић Дејан                          професор 14 70 

1/1, 1/2; 

2/1, 2/2; 

3/1, 3/2 
1,2,3 4 гр. 1 гр. 

Паовић    Дејан                        професор 3 15 / / / 3 гр. 

Физичко васпитање 

Стојковић Игор                      професор 14 70 / 1,2 1,2,3 1,2, 

Немцановић Драган професор 2 10 / 3 / / 

Иван Којић професор 2 10 / / / 3, 

Физичко и здравствено 

васпитање 

Стојковић Игор                      професор 2 10 1, / / / 

Немцановић Драган професор 2 10 3, / / / 

Иван Којић професор 2 10 2, / / / 



Основна школа „Вук Караџић“ Неготин 25 

Ликовно Јовановић  Силвија            професор 15 75 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 

Музичка култура Милосављевић Тања                  професор 15 75 1,2,3 1,2,3, 1,2,3     1,2,3 

Физичкe васпитање - 

изабрани спорт 

Игор Стојковић 
одбојка                                            

професор 3 15 
/ 1, 3,  

стони тенис / 2,   

Драган Немцановић одбојка                                            професор 3 15 / / 1,2 1, 

Иван Којић 

одбојка                                            

професор 3 15 / 

/ / 3, 

стони тенис / / 2, 

гимнастика 3, / / 

Физичке активности 

Игор Стојковић професор 1 5 1, / / / 

Драган Немцановић професор 1 5 3, / / / 

Иван Којић професор 1 5 2, / / / 

Грађанско васпитање Николић Милена            професор 15 75 4 гр. 3 гр. 4 гр. 4 гр. 

Верска настава Пајчин Марија професор 4 20 1 гр. 1 гр. 1 гр. 1 гр. 

Цртање, сликање, вајање Сања Радосављевић                професор 3 15 / 1 гр. 1 гр. 1 гр. 

РАЗРЕДНА НАСТАВА фон % I II III IV 

Енглески језик 

Мардаљевић Радмила                 професор 10 50 / 2,3 С1/3 1,2,  

Мардаљевић Ненад                     професор 12 60 1,2,3 1, / 3, С2/4 

Маринковић  Бојан                    професор 6 30 / / 1,2,3 / 

Верска настава 
Пајчин Марија 

вероучитељ 
2 10 / 1 гр. 1 гр. / 

Думитрашковић Марија 1 5    1 гр. 

Слађана Петковић Костандиновић проф. раз. наст. 19 100 1 / / / 

Ружица Стојимировић проф. раз. наст. 19 100 2 / / / 

Митровић Драгана     проф. раз. наст. 19 100 3 / / / 

Жикић Лидија наст. раз. наст. 20 100 / 1 / / 

Милановић Светлана проф. раз. наст. 20 100 / 2 / / 

Ристић Миодраг наст. раз. наст. 20 100 / 3 / / 

Ђурђић Душица  проф. раз. наст. 20 100 / / 1 / 

Пауновић Слађана  проф. раз. наст. 20 100 / / 2 / 

Анђеловић Весна  проф. раз. наст. 20 100 / / 3 / 

Алексић Драгана проф. раз. наст. 20 100 / / / 1 

Траиловић Татијана  проф. раз. наст. 20 100 / / / 2 

Борка Опатерни  наст. раз. наст. 20 100 / / / 3 

Јовић Ирена - Јасеница проф. раз. наст. 20 100 1 1 1 / 

 Ђурић Нада - Карбулово проф. раз. наст. 20 100 1 1 / 1 
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Немцановић Драгана проф. раз. наст. 30 100 Продужени боравак 
 

4.5. Руководиоци стручних органа школе 

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 

Стручно веће разредне настава Светлана Милановић 

Стручно веће друштвене групе предмета Лидија Љубић, 

Стручно веће природне групе предмета Биљана Стојановић 

Стручно веће вештина Игор Стојковић 

Одељенска већа (разредне и предметне наставе) Т. Траиловић,  Љ. Којчиновић, И. Стојковић, С. Јовановић, Љ. Летуница 

СТРУЧНИ АКТИВ  ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА Зорица Тасић 

СТРУЧ. ТИМ ЗА ЗАШТ.  ДЕЦЕ ОД ДИСКРИМ., НАСИЉА, ЗЛОСТ. И ЗАНЕМ. Весна Станојевић 

TИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРЈЕНТАЦИЈУ на прелазу у средњу  школу Љубинка Летуница 

СТРУЧНИ ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ Лидија Жикић 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ Данијела Милошевић 

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ  Наташа Ђорђевић Паовић 

СТРУЧНА ВЕЋА 

Стручно веће 

Разредна настава Светлана Милановић 

Стручно веће друштвене групе предмета Лидија Љубић, 

Стручно веће природне групе предмета Сузана Јевремовић  

Стручно веће вештина Игор Стојковић 

Одељенско веће 
од 1. до 4. разреда Тања Траиловић,   

од 5. до 8. разреда Љубица Којчиновић 

СТРУЧНИ ОРГАНИ 

СТРУЧНИ ТИМ  ЗА РАЗВОЈ 

ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

ПРВИ ЦИКЛУС ДРУГИ ЦИКЛУС 

Борка Опатерни Тања Милосављевић 

Слађана Пауновић Мaша Миливојевић 

Драгана Митровић  Лилјана Ненков 

Драгана Алексић Радмила Мардаљевић 

Руководилац: Зорица Тасић - педагог 

СТРУЧНИ ТИМ ЗА 

САМОВРЕДНОВАЊЕ 

Силвија Јовановић Лидија Љубић 

Весна Анђеловић   Родитељ: Драгана Лазић 

Маша Миливојевић Ученик: Јована Живковић 

Татијана Траиловић  Руководилац: Лидија Жикић 
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СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО 

ПЛАНИРАЊЕ 

Ружица Стојимировић                                                 Зорица Тасић  – педагог 

Душица Ђурђић                                                     ШО - Синиша Матовић 

Љубица Којчиновић                                             Ученик: Марина Савић 

 Весна Станојевић                       родитељ: Иван Каралић 

Руководилац: Данијела Милошевић 

СТРУЧНИ ТИМ ЗА 

ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

Светлана Милановић Зорица Тасић – педагог 

Наташа Ђорђевић Паовић – руководилац     Весна Станојевић – психолог 

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ЗАШТИТУ 

ДЕЦЕ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, 
НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА 

Слађана Петковић Костандиновић                                            Зорица Тасић - педагог 

Миодраг Ристић                                            Игор Стојковић 

Дејана Николић  – руков. вршњ. тима                                        Ученик: Лазар Солеша 

Љубинка Летуница Родитељ: Јулијана Могош Живковић 

Руководилац: Весна Станојевић – психолог 

TИМ ЗА ПРОФЕС. ОРЈЕНТАЦИЈУ 

на прелазу у сред. школ.  

Данијела Милошевић Љубинка Летуница   

Оливера Негојицић Златковић – руков.  вршњ. тима                                         Руководилац: Зорица Тасић 
    

                     4.6.  Руководиоци слободних наставних активности у  V  разреду 

Ред. 

бр. 

ЗАДУЖЕНИ 

НАСТАВНИК 

СЛОБОДНА НАСТАВНА АКТИВНОСТ У ПЕТОМ РАЗРЕДУ 

НАЗИВ  АКТИВНОСТИ 
БРОЈ УЧЕНИКА 

УКУПНО 
V-1 V-2 V-3 

1. Тања Милосављевић Хор и оркестар 9 9 10 28 

2. Силвија Јовановић Цртање, сликање, вајање 10 9 10 29 

3. Љубинка Летуница Живот у прошлости 10 11 9 30 
  

            4.7.  Руководиоци ваннаставних активности 

ВАННАСТАВНЕ  АКТИВНОСТИ Врста  активности Задужени наставници 

УМЕТНИЧКЕ 

Литерарна  секција     С. Петковић Костандиновић, Слађана Пауновић 

Фолклорна секција Драгана Митровић, Тања Траиловић 

Драмска секција                    Марко Костић,  

Ритмичка секција Лидија  Жикић, Светлана Милановић 

Драмско – рецитаторска секција Борка Опатерни,  Драгана Алексић,   

Луткарска секција Данијела Милошевић 

Музичко – ритмичка секција Ирена  Јовић  (Јасеница), Нада Ђурић (Карбулово) 

Хор  Тања Милосављевић 

Хор „Класје“  (I-IV разред) Душица Ђурђић, Миодраг Ристић 
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Ликовна секција Р. Стојимировић, В. Анђеловић, С.  Јовановић  

КУЛТУРНЕ 
Математичка секција Лилјана Ненков 

Мислиша Милена Јањић 

ДРУШТВЕНЕ 

Занимљива географија Сузана Јевремовић 

Лингвистичка секција Маша Миливојевић 

Забавна страна енглеског језика Радмила Мардаљевић, Ненад Мардаљевић, Бојан Мариновић  

Забавна страна немачког језика Лидија Љубић 

Библиотекарска секција Милена Николић 

Верска секција Марија Пајчин 

ТЕХНИЧКЕ 

Техничка секција 
Жика  Савуљесковић 

„Шта знаш о саобраћају“ 

Информатичка секција Дејан Добрић 

СПОРТСКЕ 

Одбојка                               Иван Којић 

Стони тенис                    Игор Стојковић 

Кошарка                            Драган Немцановић 

ХУМАНИТАРНЕ 

Дечји савез Светлана Милановић, Драгана Немцановић 

Парламент Александар  Ђорђевић, Милена Николић 

Црвени крст Драгана Митровић,  Лилјана Ненков 
 

         4.8. Преглед задужења наставника за школску 2017/2018. годину  
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С.  Костандиновић 100 612 36 36 72 / / 36 36 36 864 360 36 36 44 36 54 10 1440 320 1760 

Р. Стојимировић 100 612 36 36 72 / / 36 36 36 864 360 36 36 44 36 54 10 1440 320 1760 

Д. Митровић 100 612 36 36 72 / / 36 36 36 864 360 36 36 44 36 54 10 1440 320 1760 

Л. Жикић 100 648 36 36 36 / 8 36 36 28 864 360 36 36 44 36 54 10 1440 320 1760 

С. Милановић 100 648 36 36 36 / 8 36 36 28 864 360 36 36 44 36 54 10 1440 320 1760 

М. Ристић 100 648 36 36 36 / 8 36 36 28 864 360 36 36 44 36 54 10 1440 320 1760 

Д. Ђурђић 100 648 36 36 36 / 11 36 36 25 864 360 36 36 44 36 54 10 1440 320 1760 
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С. Петковић 36 18 36 18 18 / / / / 18 9 /  / 6  10 12 / / / 18 18 / 35 / 54 24 / / 330 

Р. Стојимировић 36 18 36 36 18 / / / / 12 9 36  / / / 10 / / / / / 6 / 35 / 54 24 / / 330 

Д. Митровић 36 18 36 18 18 18 36 / / 6 9 /  / 6 / 10 / / / / / / / 35 / 54 24 / 6 330 

Л. Жикић 36 18 36 18 36 / / / / 6 9 /  / /  10 / / / 36 / / / 35 / 54 24 8 4 330 

С. Милановић 36 18 36 18 36 / / / 36 6 9 / / / / / 10 / / / / / / / 35 / 54 24 8 4 330 

М. Ристић 36 18 36 36 18 / / / / 9 9 36 / / / / 10 / / / / / / / 35 / 54 24 8 1 330 

Д. Ђурђић 36 18 36 18 18 / / / / 6 9 / / / 18 / 10 / / / 18 / / 18 35 / 54 24 11 1 330 

С. Пауновић 36 18 36 36 18 / / / / 6 9 / / /  / 10 / 18 18 / / / / 35 / 54 24 11 1 330 

В. Анђеловић 36 18 36 18 18 / / / / 6 9 / / / / 6 10 / / / 36 / 9 / 35 / 54 24 11 4 330 

Д. Алексић 36 18 36 18 18 / / / / / / 36 / / /  10 / / / / / 9 / 35 / 54 24 36 / 330 

С. Пауновић 100 648 36 36 36 / 11 36 36 25 864 360 36 36 44 36 54 10 1440 320 1760 

В. Анђеловић 100 648 36 36 36 / 11 36 36 25 864 360 36 36 44 36 54 10 1440 320 1760 

Д. Алексић 100 648 36 36 36 36 / 36 36 / 864 360 36 36 44 36 54 10 1440 320 1760 

Т. Траиловић   100 648 36 36 36 36 / 36 36 / 864 360 36 36 44 36 54 10 1440 320 1760 

Б. Опатерни  100 648 36 36 36 36 / 36 36 / 864 360 36 36 44 36 54 10 1440 320 1760 

Јовић Ирена   100 648 36 36 72 / / 36 36 / 864 360 36 36 44 36 54 10 1440 320 1760 

Н. Ђурић 100 648 36 36 36 36 / 36 36 / 864 360 36 36 44 36 54 10 1440 320 1760 

Р. Мардаљевић 50 360 / / / / / / / /            

Н. Мардаљевић 60 432 / / / / / / / /            

Б. Мариновић 30 216 / 252 / / / / / /            

Д. Немцановић 100 ред.и пратеће активн.  прод. боравка 1080 252 36 18 44 / / 10 40 320 1760 
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Т. Траиловић  36 18 36 36 18 / / /  9 9 / / / / / 10 / / 9 / / / / 35 / 54 24 36 / 330 

Б. Опатерни  36 18 36 18 18 18 / / / 6 9 / / / 12 / 10 / / / / / / / 35 / 54 24 36 / 330 

И. Јовић 36 18 36 18 18 18 / / / 6 9 / / / / 18 / / 18 / 18 / 9 / 7 / 36 24 36 23 330 

Н. Ђурић 36 18 36 18 18 18 / / / 6 9 / / / / 18 / / / 18 18 / 9 / 7 / 36 24 36 23 330 

Д. Немцановић 36 18 / 36 18 18 / / 36 18 9 / / / 18 / / / / 36   18    / 24 36 9 330 

 

4.8.3. Преглед недељног задужење - разредна настава 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4.8.4. ГОДИШЊЕ ЗАДУЖЕЊЕ – ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 
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С.  Костандиновић 100 17 1 1 2 / / 1 1 1 24 10 1 1 1,2 1 1,5 0,8 40 320 1760 

Р. Стојимировић 100 17 1 1 2 / / 1 1 1 24 10 1 1 1,2 1 1,5 0,8 40 320 1760 

Д. Митровић 100 17 1 1 2 / / 1 1 1 24 10 1 1 1,2 1 1,5 0,8 40 320 1760 

Л. Жикић 100 18 1 1 1 / 0,2 1 1 0,8 24 10 1 1 1,2 1 1,5 0,8 40 320 1760 

С. Милановић 100 18 1 1 1 / 0,2 1 1 0,8 24 10 1 1 1,2 1 1,5 0,8 40 320 1760 

М. Ристић 100 18 1 1 1 / 0,2 1 1 0,8 24 10 1 1 1,2 1 1,5 0,8 40 320 1760 

Д. Ђурђић 100 18 1 1 1 / 0,3 1 1 0,7 24 10 1 1 1,2 1 1,5 0,8 40 320 1760 

С. Пауновић 100 18 1 1 1 / 0,3 1 1 0,7 24 10 1 1 1,2 1 1,5 0,8 40 320 1760 

В. Анђеловић 100 18 1 1 1 / 0,3 1 1 0,7 24 10 1 1 1,2 1 1,5 0,8 40 320 1760 

Д. Алексић 100 18 1 1 1 1 / 1 1 / 24 10 1 1 1,2 1 1,5 0,8 40 320 1760 

Т. Траиловић   100 18 1 1 1 1 / 1 1 / 24 10 1 1 1,2 1 1,5 0,8 40 320 1760 

Б. Опатерни  100 18 1 1 1 1 / 1 1 / 24 10 1 1 1,2 1 1,5 0,8 40 320 1760 

Јовић Ирена   100 18 1 1 2 / / 1 1 / 24 10 1 1 1,2 1 1,5 0,8 40 320 1760 

Н. Ђурић 100 18 1 1 1 1 / 1 1 / 24 10 1 1 1,2 1 1,5 0,8 40 320 1760 

Р. Мардаљевић 50 10                    

Н. Мардаљевић 60 12                    

Б. Мариновић 30 216                    

Д. Немцановић 100 Редовне и пратеће активности  продужен.  боравка 30 7 1 0,5 1,2 / / 0,3 40 320 1760 

Т. Стаменковић 100 Редовне и пратеће активности  продужен.  боравка 30 7 1 0,5 1,2 / / 0,3 40 320 1760 
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Д. Милошевић 100 11,11 648 / / / 36 36 15 21 36 36 36 864 360 36 36 44 36 54 10 1440 320 1760 

М. Миливојевић 100 / 648 / / / 72 36 15 21 / 36 36 864 360 36 36 44 18 72 10 1440 320 1760 

М. Костић 72,22 / 468 / / / 36 36 15 21 / 36 12 624 260 26 36 32 9 18 35 1040 231 1271 

Р. Мардаљевић 50 5,5 324 / / / 36 36 15 /  36 36 21 864 360 36 36 44 36 54 10 1440 320 1760 

Н. Мардаљевић 40 4,4 259 / / / 36 36 15 / 36 36 14 864 360 36 36 44 36 54 10 1440 320 1760 

Б. Мариновић 31,11 2,22 202 / / / 36 36 / / / 36 2 528 219 22 36 27 9 18 21 880 196 1076 

Л. Љубић 100 / / / 648 / 108 36 15 / / / 21 864 360 36 36 44 18 54 28 1440 320 1760 

С. Стојковић 33,33 / / / 216 / 36 / / / / 36 / 288 120 12 36 15 9 / / 480 107 587 

Л. Ненков  100 11,11 648 / / / 72 36 15  36 36 21 864 360 36 36 44 36 54 10 1440 320 1760 

М. Јањић 100 11,11 648 / / / 72 36 15 21 36 36 / 864 360 36 36 44 36 54 10 1440 320 1760 

В. Јаковљевић 44,44 / 288 / / / 36 36 / 21 / / 3 384 160 18 18 20 9 18 13 640 142 782 

Љ. Летуница 100 / 720 / / / / 36 15 21 36 36 / 864 360 36 36 44 36 54 10 1440 320 1760 

М. Јовановић  5 / 36 / / / / / 5 / / / 2 43 18 2 9 / / / / 72 16 88 

С. Јевремовић 90 / 648 / / / / 36 15 21 / 36 22 778 324 32 32 40 18 72 / 1296 288 1584 

А. Ђорђевић 10 / 72 / / / / / 10  / / 4 86 36 4 18 / / / / 144 32 176 

З. Радојчић 5 / 36 / / / / / 5 / / / 2 43 18 2 9 / / / / 72 16 88 

Љ. Којчиновић 100 10 720 / / / / 72 15 21 36 / / 864 360 36 36 44 36 54 10 1440 320 1760 

С. Ватовић 10 / 72 / / / / / 10  / / 4 86 36 4 18 / / / / 144 32 176 

О. Зл. Негојицић 60 / 432 / / / 18 / 11 21 36 / / 518 216 22 36 / 36 / / 864 192 1056 

Н. Ђорђ.  Паовић 100 10 720 /  / 36 36 15 21 36 / / 864 360 36 36 44 36 28 / 1440 320 1760 

С. Јовановић 75 / 540 / / / / / / / 36   72 / 648 270 36 27 33 36 30 / 1080 240 1320 

Т. Милосављевић 75 / 540 / / / / / / / / 72 1 648 270 36 27 33 18 30 18 1080 240 1320 

Ж. Савуљесковић 100 10 720 / / / / 36 15 / 36 36 21 864 360 36 36 44 36 54 10 1440 320 1760 

Д. Добрић 70 / 216 / 288 / 36 36 / / / 18 11 605 252 25 36 31 18 18 23 1008 224 1232 

Д. Паовић 15 / / / 108 /  18 4 / / / / 130 54 5 27 / / / / 216 48 264 

И. Стојковић                        100 / 576 144 / 36 / / / / 36 36 36 864 360 36 36 44 36 54 10 1440 320 1760 

Д. Немцановић 40 / 144 144 / 18 / / / / / 36 4 346 144 14 36 18 8 / 10 576 128 704 

И. Којић 40 / 144 144 / 18 / / / / / 36 4 346 144 14 36 18 8 / 10 576 128 836 

С. Радосављевић 15 / / / 108 / / / / / / / 22 130 54 5 27 / / / / 216 48 264 

М. Николић-грађ.  75 / / 540 / / / / / / / 72 36 648 270 36 27 33 18 18 30 1080 240 1320 

М.Думитрашковић 5 / / 36 / / / / / / / / 7 43 18 2 9 / / / / 72 16 88 
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4.8.5. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ  НА ГОДИШЊЕМ  НИВОУ- ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 
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Д. Милошевић 36 18 36 36 36 / / / / 6 24 / / / 36 / 8 / / / / / / 15 / 36 24 / 19 330 

М. Миливојевић 36 18 36 36 18 18 / / / / 24 / / / / / / / 36 18 / / 36 / / / 24 / 30 330 

М. Костић 26 13 26 36 18 / / / / / 24 / / / / / / / / / 36 / / / 36 / 19 24 8 266 

Р.  Мардаљевић 36 18 36 18 18 / / / / 18 18 / / / / / / / 36  / 18 / 10 / 36 24 15 29 330 

Н. Мардаљевић 36 18 36 18 18 / / / / 36 18 / / / / / / / / / / 18 18 10 / 36 24 22 22 330 

Б. Мариновић 23 13 23 36 18 9 / / / / 18 / / / / / / / 18 / 18 9 / / / / 16 16 / 217 

Л. Љубић 36 18 36 18 36 18   / 18 6 / / / 36 / / / 18 6 18 / 18 / / / 24 15 27 348 

С. Стојковић 12 6 12 / 18 / / / / / 18 / / / / / / /  12 / / / / / / 8 12 9 107 

Л. Ненков  36 18 36 18 18  36 / / 6 24 / / / / / 8 / 18 / / / 18 10 / 36 24 15 9 330 

М. Јањић 36 18 36 18 18 18 / / / 18 24 / / / / / / / / / / / 18 10 / 36 24 36 20 330 

В. Јаковљевић 16 8 16 18 18 / / / / / 24 / / / / / / / / / / / / / / / 11 33 11 155 

Љ. Летуница 36 18 36 / 36 / / / / 6 24 / / / / / 8 / 18 / / / / 10 / 36 24 36 24+18 330 

М. Јовановић  2 2 2 4 4 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 2 / 16 

С. Јевремовић 32 18 32 18 18 18 /  / 18 24 / / / 18 / 8 / 32 18 / / 18 / / / 16 / / 288 

А. Ђорђевић 4 4 4 / 2 / / 18 /  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 32 

З. Радојчић 2 2 2 4 4 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 2 / 16 

Љ. Којчиновић 36 18 36 18 36 / / / / 6 24 / / / / / 8 / 18 / / / / 15 / 36 24 36 19 330 

С. Ватовић 4 4 4 / 4 / / / /  / 9 / / / / / / / / / / / / / / / / 7 / 32 

О. Зл. Негојицић 22 11 22 18 10 / / / / 6 24 / / / / / / / / / / / / 15 / 36 42 8 2 202 

Н. Ђорђ.  Паовић    36 18 36 18 36 / / / / 6 24 / / / / / / 12 / / / /  10 / 36 24 36 22 320 

С. Јовановић 27 18 27 18 18 / / / / / / / / / / / / / 18 / / / / 10 / 36 18 36 14+6 240 

М. Пајчин-верон. 30 / / 216 / / / / / / / 36 7 259 108 11 36 8 / / 10 432 96 528 



Основна школа „Вук Караџић“ Неготин 33 

Т. Милосављевић 27 18 27 36 18 / / / / / / / / / 36 / / / / 18 / / / 10 / 36 18 / 8+6 258 

Ж. Савуљесковић 36 18 36 9 / / / / / 6 12 / 36 / / / / 36 / / / 36 / 10 / 36 24 15 20 330 

Ј. Петковић 7 4 7 7 7 / / / /  / / / / / / / / / / 6 / / 18 / / / 8 6 4 74 

Д. Добрић 25 18 25 / / / / / / 18 / / / 36 / / / / 12 / / / 36 / 36 / 16 25 / 247 

Д. Паовић 5 5 5 / / / / / / / / / / / / / / / 18 / / / / / / / 8 7 / 48 

И. Стојковић                        36  18 36 36 36 / / / / 18 6 / / / 18 / 8 / 8 / /  / 10 / 36 24 36 4 330 

Д. Немцановић 14 7 14 36 6 / / / / / / / / / 18 / / / / / / / / / / / 16 14 13 138 

И. Којић 14 7 14 36 6 / / / / / / / / / 18 / / / / / / / / / / / 16 14 13 138 

 С. Радосављевић 2 / 5 5 / / / / / / / / / / / / / / 36  / / / / / / / / / 48 

М. Николић 27 18 27 36 18 / / 36 / / 6 / / / 18 / / / 18 / / 18 18 / / / / 18 12 270 

М.Думитрашковић 2 2 2 4 4 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 2 / 16 

Марија Пајчин 11 11 11 36 / / / / / /  / / / / 6 / / / / 6 / / / / / 8 7 / 96 

 

4.8.6. Преглед недељног задужење - предметна настава 
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Д. Милошевић 100 11,11 18 / / / 1 1 0,4 0,6 1 1 1 24 10 1 1 1,2 1 1,5 0,3 40 320 1760 

М. Миливојевић 100 / 18 / / / 2 1 0,4 0,6 / 1 1 24 10 1 1 1,2 0,5 2 0,3 40 320 1760 

М. Костић 72,22 / 13 / / / 1 1 0,4 0,6 / 1 0,3 17,3 7,2 0,7 1 0,9 0.3 0,5 1 28,9 231 1271 

Р. Мардаљевић 50 5,5 19 / / / 1 1 0,4 / 1 1 0,6 24 10 1 1 1,2 1 1,5 0,3 40 320 1760 

Н. Мардаљевић 40 4,4 19,2 / / / 1 1 0,4 / 1 1 0,4 24 10 1 1 1,2 1 1,5 0,3 40 320 1760 

Б. Мариновић 31,11 2,22 11,6 / / / 1 1 / / / 1 0,1 14,7 6,2 0,6 1 0,7 0.3 0,5 0,3 24,8 198 1091 

Л. Љубић 100 / / / 18 / 3 1 0,4 / / 1 0,6 24 10 1 1 1,2 0,5 1,5 0,8 40 320 1760 

С. Стојковић 33,33 / / / 6 / 1 / / / / 1 / 8 3,3 0,3 1 0,4 0,3 / / 13,3 107 587 

Л. Ненков  100 11,11 18 / / / 2 1 0,4  1 1 0,6 24 10 1 1 1,2 1 1,5 0,3 40 320 1760 

М. Јањић 100 11,11 18 / / / 2 1 0,4 0,6 1 1 / 24 10 1 1 1,2 1 1,5 0,3 40 320 1760 

В. Јаковљевић 44,44 / 8 / / / 1 1 / 0,6 / / 0,1 10,7 4,4 0,5 0,5 0,6 0,3 0,5 0,3 17,8 142 782 

Љ. Летуница 100 / 20 / / / / 1 0,4 0,6 1 1 / 24 10 1 1 1,2 1 1,5 0,3 40 320 1760 

М. Јовановић  5 / 1 / / / / / 0,1 / / / 0,1 1,2 0,5 0,1 0,2 / / / / 2 16 88 

А. Ђорђевић 100 / 20 / / / / 1 0,4 0,6 / 1 1 24 10 1 1 1,2 0,5 2 0,3 40 320 1760 

З. Радојчић 5 / 1 / / / / / 0,1 / / / 0,1 1,2 0,5 0,1 0,2 / / / / 2 16 88 

Љ. Којчиновић 100 / 20 / / / / 2 0,4 0,6 1 / / 24 10 1 1 1,2 1 1,5 0,3 40 320 1760 
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4.9. Организација радног дана 
            Јутарње прихватање ученика 1. и 2. разреда који су у продуженом боравку почиње у 8 сати, а завршава се у 14 часова. Прихватање ученика врши 

наставник разредне наставе који ради у продуженом боравку. Главни дежурни наставник, одређен распоредом часова, дежура од 7,30 на улазним вратима, а 

остали наставници почињу са дежурством у 7,40. Доручак ће ученици у ђачкој трпезарији примити од 9,35 до 9,55 у преподневној смени, а у поподневној 

смени у 14,05.  Даљи ритам рада даје се распоредом школског звона. 

             Подручна одељења наставу реализују само у преподневним сатима. Настава страног језика за ученике подручних одељења реализује се у матичној 

школи сваког петка доласком ученика из подручних одељења. Ученици подручних одељења ужину примају по истој сатници матичне школе у својим 

подручним одељењима, а петком ужину примају у матичној школи. 
 

4.9.1. Распоред звоњења за школску 2017/2018. 

Час 
ПРЕ ПОДНЕ ПО ПОДНЕ 

настава одмори 
V - VIII млађи узраст настава одмори 

Звоно  7,50 h  

1.час 8,00  -   8,45 5 мин. Обавезни изборни 

предмети, изборни 

предмети,  

спортска грана 

  

2.час 8,50  -   9,35 20 мин. 

3.час 9,55 -  10,40 5 мин. 

4.час 10,45 -  11,30 10 мин. 

Б. Петрушевска 20 / 4 / / / / / 0,4 / / / 0,4 4,8 2 0,2 0,5 0,2 / 0,3 / 8 64 352 

О. Зл. Негојицић 60 / 12 / / / 0,5 / 0,3 0,6 1 / / 14,4 6 0,6 1 / 1 / / 24 192 1056 

Н. Ђорђ.  Паовић 

физика + вежбе    
100 / 

18 
/ / / 1 1 0,4 0,6 1 / / 24 10 1 1 1,2 1 0,8 / 40 320 1760 

2 в 

С. Јовановић 75 / 15 / / / / / / / 1 2 / 18 7,5 1 0,8 0,9 1 0,8 / 30 240 1320 

Т. Милосављевић 75 / 15 / / / / / / / / 2 1 18 7,5 1 0,8 0,9 0,5 0,8 0,5 30 240 1320 

Ж. Савуљесковић 100 / 20 / / / / / 0,4 / 1 2 0,6 24 10 1 1 1,2 1 1,5 0,3 40 320 1760 

Ј. Петковић 20 / 4 / / / / / 0,3 / / / 0,5 4,8 2 0,2 0,5 0,2 / / 0,3 8 64 352 

Д. Добрић 70 / 6 / 8 / 1 1 / / / 0,5 0,3 16,8 7 0,7 1 0.9 0,5 0,5 0,6 28 224 1232 

Д. Паовић 15 / / / 3 / / 0,5 0,1 / / / / 3,6 1,5 0,1 0,8 / / / / 6 48 264 

И. Стојковић                        100 / 16 4 / 1 / / / / 1 1 1 24 10 1 1 1,2 1 1,5 0,3 40 320 1760 

Д. Немцановић 40 / 4 4 / 0,5 / / / / / 1 0,1 9,6 4 0,4 1 0,5 0,2 / 0,3 16 128 704 

И. Којић 40 / 4 4 / 0,5 / / / / / 1 0,1 9,6 4 0,4 1 0,5 0,2 / 0,3 16 128 836 

С. Радосављевић 15 / / / 3 / / / / / / 0,5 0,1 3,6 1,5 0,1 0,8 / / / / 6 48 264 

М. Николић  грађ. 75 / / 15 / / / / / / / 2 1 18 7,5 1 0,8 0,9 0,5 0,8 0,5 30 240 1320 

М.Думитрашковић 5 / / 1 / / / / / / / / 0,2 1,2 0,5 0,1 0,2 / / / / 2 16 88 

Марија Пајчин-вер 40 / / 8 / / / / / / / 1 0,6 9,6 4 0,4 1 0,5 / / 0,5 16 128 704 
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5.час 11,40  -  12,25 5 мин. 

6. час 12,30  - 13,15 5 мин. 1.час 12,30 - 13,15 5 мин. 

7. час 13,20 – 14,05 15мин. 2.час 13,20 - 14,05 15мин. 

   

8. час           (1. час) 3.час  14,20 -  15,05 10 мин. 

9. час           (2. час) 4.час  15,15 - 16,00 10 мин. 

                     (3. час) 5.час  16,10 - 16,55 5 мин. 

                    (4. час) 6. час  17,00 - 17,45 5 мин. 

                    (5. час) 7. час  17,50 - 18,35  
 

Планирани продужени боравак за ученике 1. и 2. разреда биће реализован у две смене од 7,30 до 12,30 часова за групу ученика који иду по подне  

и од 12,30 до 17,00 часова за ученике који иду пре подне у школу 
 

 

4.9.2.  РАСПОРЕД  ДНЕВНИХ АКТИВНОСТИ  У ПРОДУЖЕНОМ   БОРАВКУ 

 

ВРСТЕ АКТИВНОСТИ ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ ПРЕ ПОДНЕ ВРЕМЕ ПОПОДНЕ 

7,30 - 8,00 Пријем ученика у продужени боравак 12,00 - 12,30 Слободно време (промена смена, обе групе заједно) 

8,00 - 8,30 Ужина 12,30 - 13,00 Ужина 

8,30 - 10,00 Самост. рад (изр. домаћ. задатака,учење, тихо занимање) 13,00 - 14,30 Самост. рад (изр. домаћ. задатака,учење, тихо занимање) 

   10,00 – 10,30 Велики одмор 14,30 – 15,00 Велики одмор 

     10,30 - 12,00 Слободне активности 15,00 - 16, 30 Слободне активности 

    12,00 - 12,30 Слободно време (промена смена, обе групе заједно) 16,30 – 17,00 Одлазак кући 

у 12,30 Одлазак на наставу   
 

 

4.9.3. Распоред часова 
 

Распоредом часова је регулисан почетак и завршетак наставе у појединим одељењима у току дана, време заједничког рада и заједничког одмора у 

школи, смена, предмета и предметних наставника и различита занимања ученика ван редовне наставе. Распоредом часова се регулише целокупна 

организација живота и рада у школи.  

Први критеријум за његову израду је наставни план рада за основну школу. Други је уважавање психолошких законитости о различитом ступњу 

оптималних психичких снага ученика у току дана и недеље.  

На израду распореда часова утицале су и просторне могућности школе, као и рад наставника у две смене и рад наставника у  више школа.  

Посебну тешкоћу представља преобиман наставни план који много оптерећује ученике, тако да неке наставне области за ученике од 5. до 8. разреда 

морају да се реализују у поподневној  смени. 
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РАСПОРЕД  ЧАСОВА НАСТАВНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. 

 

 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

НАСТАВНИЦИ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

М.Миливојевић 5-3 8-2 5-1 7-3    5-1  7-3 8-2 5-3   8-2 7-3  5-1 5-3   5-1 8-2 5-3 7-3    5-1 5-3      

Д. Милошевић 7-1  6-3 6-1 8-1   8-1 6-3 6-1 7-1 8-3   8-1 7-1 8-3 6-3 6-1 ОЗ  7-1 6-3 8-1  8-3 6-1      8-3   

М. Костић 5-2       6-2 7-2 5-2        6-2 5-2 7-2     5-2 7-2 6-2  7-2  5-2 6-2    

Р. Мардаљевић        8-3 6-2 8-2  6-3 6-1  6-2 6-1 8-3 6-3 8-2 ОЗ                

Н. Мардаљевић 8-1 5-3  5-1 5-2          5-2 8-1 5-1 5-3  ОЗ                

Б. Маринковић      7-1             7-2 7-3   7-1 7-2 7-3           

Л. Љубић 7-2 6-1 8-3  8-2 6-2    6-3 7-3 8-1   6-2  6-1 8-2 7-1 8-3  8-1 7-2 7-3        7-1 6-3   

С. Стојковић          5-3 5-2 5-1             5-3       5-2 5-1   

Л. Ненков  6-3 6-1  5-3 5-1      7-3   5-1 6-3 5-3 6-1 7-3   5-3 7-3 5-1 6-1 6-3   6-3 5-1 6-1 5-3 7-3 ОЗ  

М. Јањић   6-2 7-1 7-2 8-2  7-2 7-1 6-2 8-1  8-2    6-2 7-2 8-1     8-2 7-2 7-1 8-1  8-1 8-2 7-1  6-2 ОЗ  

В.Јаковљевић 8-3 5-2      5-2 8-3      8-3 5-2      5-2 8-3             

Љ. Летуница 6-1 6-2 8-2 8-3    7-3 8-1  7-2 7-1 6-3 
5-

1,2,3 
  5-2  6-2 ОЗ    6-3 5-1 8-1 7-3  7-1 7-2 8-3 8-2 6-1   

М. Јовановић               5-3                     

С. Јевремовић 7-3 7-1  6-3     6-1 7-2 6-2 8-2   7-3 8-3 7-1 5-2 6-3   8-2 6-2 7-2     6-1  5-3 8-3    

А. Ђорђевић      8-1                        8-1      

З. Радојчић     5-1                               

Љ.Којчиновић 8-2 7-2 7-3 6-2 8-3    5-3 8-1 6-3 6-1 ОЗ  7-1 7-2  8-3 5-1   6-1   6-2 7-3 8-2  5-3 6-3 8-1 5-1 7-1   

С. Ватовић             5-2          5-2             

О. Негојцић  8-3 8-1- 8-2 7-1 7-2          8-2 7-2 7-3  7-1         8-3 7-3  8-1  ОЗ  

Н.Ђорђ. Паовић 6-3 7-3 7-2 8-1 6-2     7-1 6-1 7-2  6-2 8-2  8-3    6-3 7-1 6-1   ОЗ  8-2 8-3 7-3 7-2 8-1   

Ж. Савуљесковић  5-1 5-2 7-3 ОЗ 8-2 8-3    6-1 8-1      7-1 5-3  6-2 6-3    

С.Јовановић 
  

5-3    6-3 7-3 5-1  ОЗ 
5-

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

Т. Милосављевић        7-1 5-2  5-3 6-2 8-1 
5-

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

И. Стојковић 6-2 8-1 7-1 7-2 6-1 ОЗ  6-1 5-1        7-3 7-1 8-2 5-1  7-2 5-1 6-2 8-1 6-2  7-3 7-3 6-1 8-2     

Д. Немцановић      5-3 7-2      7-1 8-1 6-3 5-3                 5-3 6-3  

И. Којић     6-3 5-2 8-3     5-2 8-3 8-2            5-2 8-3         

С. Радосављевић                    
6-

1,2,3 

7-

1,2,3 
      

8-

1,2,3 
       

Д.Добрић        5-3     6-2 6-1      5-3 
7-

1,2,3 
    5-1 5-2 

8-

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

Д.Паовић      8-3 8-1                             
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М. Николић 
     

6-3 
5-

1,2,3 
     5-3 6-2       

8-

1,2,3 
     5-1 6-1      

7-

1,2,3 
7-2 

М. Пајчин 
      5-

1,2,3 

             8-

1,2,3 

      6-

1,2,3 

     7-

1,2,3 

 

 

4.9.4  Распоред  ОООВР 
 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

НАСТАВНИЦИ 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 

С. Радосављевић            
6-

1,2,3 

7-

1,2,3 
    

8-

1,2,3 
       

Д. Добрић       6-2 6-1 
7-1 

2. гр 
  5-3 

7-

1,2,3 
  5-1 5-2 

8-

1,2,3 

7-2 

3. гр 

7-3 

4. гр 
5-2 5-1 6-3   

Д. Паовић  8-3 8-1 
8-

1/2 
                     

М. Николић  
6-3 

. 

5-1,2,3 

4. гр. 

8-1 

1. гр 
  

5-3 

3. гр 

6-2 

 

8-2 

2. гр 

7-1 

1. гр 
  

8-1,2,3 

4. гр. 

7-3 

3. гр. 

5-2 

2. гр 
 

5-1 

1.гр. 
6-1 

8-3 3. 

гр. 
  

7-1,2,3 

4. гр. 

7-2 

2. гр 
  

М. Пајчин   
5-

1,2,3 
         

8-

1,2,3 
    

6-

1,2,3 
   

7-

1,2,3 
   

 

         4.9.5. Распоред дежурства  
Распоред главних дежурних наставника ради се на месечном нивоу на основу датог распореда дежурства наставника и то: 

у првој недељи септембра  главни дежурни по данима су наставници  са редног места дежурства бр.3, 

у другој недељи септембра  главни дежурни по данима су наставници са редног места дежурства бр.4 

у трећој недељи септембра  главни дежурни по данима су наставници са редног места дежурства бр.5 

у четвртој недељи септембра  главни дежурни по данима су наставници са редног места дежурства бр.6 

Након завршеног круга главних дежурних, распоред главних дежурних се понавља 
 

 

РАСПОРЕД ДЕЖУРСТВА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ 

Место 

дежурства 
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1.  
од помоћ. ка 

рачуноводс. 

Д. Ђурђић В. Анђеловић С. Петковић Л. Жикић 
И. Јовић,  

Л. Жикић по подне 

М. Ристић  С. Пауновић Р. Стојимировић С. Милановић С. Пауновић 

Главни улаз 
(ходник) 

помоћно техничка 

служба 
помоћно техничка служба помоћно техничка служба помоћно техничка служба помоћно техничка служба 

2. од учитељ. 

до ликовног 

Б. Опатерни Д. Митровић Д. Ђурђић, Д. Митровић Б. Опатерни, С. Петковић Н. Ђурић,  В. Анђеловић,   

Д. Алексић Т. Траиловић С. Милановић, Т. Траиловић Д. Алексић, Р. Стојимировић Н. Ђурић  М. Ристић 

3. код шах 

клуба 

Ж. Савуљесковић, Љ. Летуница Л. Љубић,  И. Стојковић Љ. Летуница 

Б. Стојановић В. Јаковљевић+Л. Љубић, Б. Стојановић С. Јовановић М. Костић+Б. Мариновић 
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4. биологија Н. Мардаљевић Р. Мардаљевић Љ. Којчиновић Р. Мардаљевић, Л. Ненков М. Јањић 

5. српски М. Миливојевић, Т. Милосављевић М. Миливојевић Д. Милошевић Л. Ненков 

6. код сале  
И. Стојковић, Љ. 

Којчиновић  
М. Јањић,  Д. Милошевић, 

Н. Мардаљевић/ Н. Ђорђевић 

Паовић 
Б. Петрушевска + Ж. 

Савуљесковић, 
Н. Ђорђевић Паовић 

7. Р 1 М. Станојевић М. Станојевић М. Станојевић М. Станојевић М. Станојевић 

 

4.9.6.Распоред  коришћења школског простора 
Ка

б 
Наставник Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

са
л
а
 И.Стојковић 6-2 8-1 7-1 7-2 6-1   6-1 5-1        7-3 7-1 8-2 5-1  7-2 5-1 6-2 8-1 6-2  7-3 7-3 6-1 8-2     

Д.Немцановић      5-3 7-2      7-1 8-1 6-3 5-3                 5-3 6-3  

И. Којић     6-3 5-2 8-3     5-2 8-3 8-2            5-2 8-3         

23 
Д. Добрић 

       5-3     6-2 6-1      5-3 7- 
1,2,3 

    5-1 5-2 8-
1,2,3 

    5-2 5-1 6-3 

Д. Паовић      8-3 8-1                             

22 

Д.Милошевић 7-1  6-3 6-1 8-1   8-1 6.3 6-1 7-1 8-3   8.-1 7-1 8-3 6-3 6-1 ОЗ  7-1 6-3 8-1  8-3 6-1      8-3   

М.Костић                             7-2  5-2 6-2    

С. Стојковић                          5-3           

17 

Н.Мардаљевић 8-1 5-3  5-1 5-2        ОЗ   5-2 8-1 5-1 5-3                  

Л. Љубић   8-3        7-3                      6-3   

Р.Мардаљевић        8-3 6-2 8-2  6-3 6-1         6-2 6-1 8-3 6-3 8-2 ОЗ         

Б.Мариновић      7-1             7-2 7-3          7-1 7-2 7-3    

21 

Миливојевић 5-3 8-2 5-1 7-3                         5-1 5-3      

Милосављевић        7-1 5-2  5-3 6-2 8-1 5-

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

Костић          5-2        6-2 5-2 7-2                

20 

Јаковљевић        5-2 8-3                           

М. Костић 5-2                                   

Сузана/Милена          5-3 5-2                         

Л. Ненков  6-3 6-1  5-3 5-1      7-3   5-1 6-3 5-3 6-1 7-3   5-3 7-3 5-1 6-1 6-3   6-3 5-1 6-1 5-3 7-3   

18 

В.Јаковљевић 8-3 5-2             8-3 5-2      5-2 8-3             

М. Николић            5-1                    5-2    

М. Јањић   6-2 7-1 7-2 8-2  7-2 7-1 6-2 8-1  8-2    6-2 7-2 8-1     8-2 7-2 7-1 8-1  8-1 8-2 7-1  6-2   

16 
Љ.Којчиновић 8-2 7-2 7-3 6-2 8-3    5-3 8-1 6-3 6-1   7-1 7-2  8-3 5-1   6-1   6-2 7-3 8-2  5-3 6-3 8-1 5-1 7-1   

С. Ватовић             5-2          5-2             

14 
Н. Паовић 6-3 7-3 7-2 8-1 6-2     7-1 6-1     6-2 8-2  8-3   6-3 7-1 6-1     8-2 8-3 7-3 7-2 8-1   

М. Костић        6-2 7-2                5-2 7-2 6-2         
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Љ. Којчиновић             ОЗ                       

13 
М.Миливојевић        5-1  7-3 8-2 5-3   8-2    5-3   5-1 8-2 5-3 7-3           

О. Негојицић  8-3 8-1 8-2 7-1 7-2          8-2 7-2 7-3  7-1         8-3 7-3  8-1    

11 

А. Ђорђевић 7-3 7-1  6-3  8-1   6-1 7-2 6-2 8-2   7-3 8-3 7-1 5-2 6-3   8-2 6-2 7-2     6-1 8-1 5-3 8-3    

З. Радојчић     5-1                               

М. Николић                                 5-1   

М. Пајчин 
      5-

1,2,3 

             8-

1,2,3 

      6-

1,2,3 

     7-

1,2,3 

 

10 

Љ. Летуница 6-1 6-2 8-2 8-3    7-3 8-1  7-2 7-1 6-3 
5-

1,2,3 
  5-2  6-2 ОЗ    6-3 5-1 8-1 7-3 

 
7-1 7-2 8-3 8-2 6-1  

 

М. Јовановић               5-3                     

Л. Љубић          6-3            8-1 7-2             

М.Миливојевић                7-3  5-1                  

8 
С. Јовановић 

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

5-

1,2,3 
       8-3 8-1  8-2 6-1 7-1 

 
5-2 6-2  7-2 

 

 

Л. Љубић 7-2 6-1   8-2 6-2      8-1   6-2  6-1 8-2 7-1 8-3    7-3        7-1    

Р 1 
Ж.Савуљесковић 5-1 5-2 7-3  8-2 8-3    6-1 6-1      7-1 5-3  6-2 6-3    

Н. Ђорђевић            7-2                       

Р 2 С.Радосављевић 
                   6-

1,2,3 

7-

1,2,3 

      8-

1,2,3 

       

 

       4.10. Оперативни календар рада за школску  2017/2018. годину 
 

        На основу члана 88. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – aутентично  

тумачење, 68/15 и 62/16 – УС) и чл. 17. и 24. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 

7/14 – УС и 44/14), утвђује се календар за остваривање образовноваспитног рада основне школе за школску 2017/2018. годину.  
 

        Настава и други облици образовноваспитног рада у основној школи остварују се у току два полугодишта.  

Прво полугодиште почиње у петак, 1. септембра 2017. године, а завршава се у среду, 31. јануара 2018. године. 

Друго полугодиште почиње у понедељак, 12. фебруара 2018. године, a завршава се у четвртак, 31. маја 2018. године за ученике осмог разреда, односно у 

четвртак, 14. јуна 2018. године за ученике од првог до седмог разреда. 

   

      Обавезни облици образовноваспитног рада за ученике од првог до седмог разреда, остварује се у 36 петодневних наставних седмица, односно 180  

наставних дана. Образовноваспитни рад за ученике осмог разрeда остварује се у 34 петодневне наставне седмице, односно 170 наставних дана.  

      У оквиру 36, односно 34 петодневнe наставнe седмицe, школа је  равномерно распоредила дане у седмици. Да сваки дан у седмици буде заступљен 36, 

односмо 34 пута, па ће се у уторак 07. новембra 2017. радти по распореду четвртка, а у  среду 11. априла 2018. радиће се по распореду петка. 
          
                У току школске године ученици имају јесењи, зимски, пролећни и летњи распуст.  

          Јесењи распуст почиње у четвртак, 9. новембра 2017. године, а завршава се у петак, 10. новембра 2017. године. 

          Зимски распуст има два дела – први део почиње у среду, 3. јануара 2018. године, а завршава се у понедељак, 8. јануара 2018. године, а други део  

почиње у четвртак, 1. фебруара 2018. године, а завршава се у петак, 9. фебруара 2018. године.  
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          Пролећни распуст почиње у понедељак, 2. априла 2018. године, а завршава се у  понедељак, 9. априла 2018. године. 

          За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у петак, 15. јуна 2018. године, а завршава се у петак, 31. августа 2018. године. За 

ученике осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у петак, 31. августа 2018. 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): 

- Дан сећања на српске жртве  у  Другом светском рату 21. октобра 2017. године,  

- Свети Сава – Дан духовности  27. јануара 2018. године ( радно ),  

- Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2018. године,  

- Дан победе  9. маја 2018. године и  

- Видовдан – спомен на Косовску битку 28. јуна 2018. године ( радно ).  

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

Дан победе су наставни дани, изузев кад падају у недељу. 

У уторак, 7. новембра 2017. године прославиће се Дан школе  (наставно – са скраћењем часова на 30 минута), а среда, 8. новембар 2017. године 

обележава се као Дан просветних радника. 
        
Ученици и запослени у школи имају право да непохађају наставу, односно да не раде у дане следећих верских празника, и то:  

1) православци – на први дан крсне славе;  

2) припадници Исламске заједнице – 1. септембра 2017. године, на први дан Курбан Бајрама и 14. јуна 2018. године на први дан Рамазанског Бајрама;  

3) припадници Јеврејске заједнице – 30. септембра 2017. године, на први дан Јом Кипура;  

4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском  календару – 25. децембра 2017. године, на први дан Божића;  

5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Јулијанском календару – 7. јануара 2018. године, на први дан Божића;  

6) припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по Грегоријанском и Јулијанском календару – почев од Великог петка, за 

кључно са другим даном Васкрса (католици – од 30. марта до 2. априла 2018. године; православни од 6. априла до 9. априла 2018. године).  

Свечана подела ђачких књижица на крају: 

      - За крај I полугодишта  - у среду, 31. јануара 2018. год. - за све ученике од првог до осмог разреда 

      - За крај II полугодишта : - за ученике од  I до VII разред – у четвртак, 28. јуна 2018. год. 

Подела сведочанстава и диплома : 

       - За крај II полугодишта : - за ученике VIII разред – у  четвртак 14. 06. 2018. год. 
 

     Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 13. априла 2018. године и у суботу, 14. априла 2018. године, а завршни испит у 

понедељак, 18. јуна 2018. године, уторак, 19. јуна 2018. године и среду, 20. јуна 2018. године. 

 
 

4.10 1. ТАБЕЛАРНИ  ПРЕГЛЕД КАЛЕНДАРА  ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА 

ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ 
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4.10.2.   Школски календар значајних активности у школи за школску 2017/2018. 

АКТИВНОСТИ 
ДИНАМИКА 

НОСИЛАЦ НАЧИН 
ПРАЋЕЊЕ 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 8 КО  

Покренимо нашу децу            учитељи  
10-то минутне вежбе 

разгибавања сваког наст.  

дана у току школс. године 

директор, стручна 

служба, координатор 

Лидија Жикић 

 

Тестирање ученика 5. и 7. разреда из 

српског језика и математике 
14. 

21. 
         

 Директ., библиот.и 

предметни настав. 

Преуз. припремљених 

тестова од стране ЗУОВ 

Школ. упр. директор, 

стр. служба, дежур. наст. 

 

Прослава Мокрањчевих дана –             руководиоци хора Праћ. програма  са учен. Рук. стр. већа, стр. служ.  

Спортска недеља 

           

И. Стојковић, Д. 

Немцановић, М. 

Петковић  и 

учитељи 

Крос 

Рук. стр. већа вештина, 

директор 

 

           Такмич. у малим спорт. 

играма и одбојци  
 

           Такмич. у фуд. и руком.  

           Такм. у стон. тен. и кошар.  

           Такм. у штафет. играма  

Обележавање Дечје недеље 

           Наст. страних језика Такмич у рецит. на стр. јез Рук. стр. већа друш.г.п  

           Учитељи 1. -4.  разр. Деч. вашар излаг. уч. рад. Руков. Дечјег савеза  

           Учитељи, рук. хора Караоке Руков. Деч. Сав. и Парл.  

           Учен. парламент Седн. Ученич. парламен. Руков. Учен. парламен.  

           Учитељи 1. разреда Посета библиотеке Рук. стр. већа разред. нас  

           Предст. парламента Посета председ. општине Руков. Парламента  

           Учитељ. од 1. до 4. р Дружење са песником Рук. стр. већа разр. нас.  

Дан сећања на српске жртве  у  Другом 

светском рату 

           
Наставник историје 

Пригодан текст у књизи 

обавештења 

Директор, разредне 

старешине 

 

Предавања МУПА – Програм  Основи 

безбедности деце за ученике 4. и 6. разр. 
           Предавачи МУПА и 

одељ.стар. 4. и 6. раз 

Једном месечно на 

часовима одељен. стар. 

Директор, стр. служба, 

одељен. стар. 
 

Професионална орјентација ученика од 1. 

до  8. разреда на прелазу у средњу школу 
           Предм. наставници 

стручн. служба 

Кроз часова одељ.стареш. 

и кроз реалне сусрете  

Тим за профес. орјентац. 

(З, Тасић, Љ. Летуница) 
 

Спортска такмичења поводом Дана школе            Наст.физичке кул. Реализ утак. са уч. ОШ Рук. Већа веш, педагог  

Дан школе            Руковод. секција Свечана академија Рук. секц.,Пед. колегијум  

Лист „Први кораци“            Редакција школ. лис Промоција . шк. листа Директ.,Педаг. колегијум   

3.Фестивал науке- „Тимоч. науч. торнадо“                

Прослава Нове године            Руковод. секција Новогодишња приредба Рук. стр. већа, педагог  

Прослава школске славе  Св. Саве            Вероучитељ Светосавска академија Рук. стр. већа, директор  

Такмичење „Мислиша“            Учитељ., нас. матем. Реализација  такмичења Рук.стр.већа,педаг. дирек  

Прослава Ускрса            Вероучитељ Изложба ликовних радова Рук.стр.већа,педаг. дирек  
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Дан сећања на жртве холокауста, 

геноцида и других жртава фашизма у 

Другом светском рату 

           

Наставник историје 
Пригодан текст у књизи 

обавештења 

Директор, разредне 

старешине 

 

Тестирање ученика 4. разреда ( српски 

језик, математика, ПД) 
           

Учитељи 4. разр. Реализација тестирања Директор, стручна сл. 
 

Дан победе                  

Реализ. пробних тест. и тест. за завршни ис            Струч. сл. наст. дир. Реализација тестирања Директор,  Шк. управа   

Школска так. из прир. и друш. наука и 

вештина 
           Учит. 4. разреда, 

пред. наставници 

Реализац. школских 

такмич. 

Директор,Рук.стр. већа, 

струч. служ. 
 

Оштинска  так. из, прир. и друш. наука и 

вештина 
           Учит. 4. разреда, 

предм. наставници 
Реализац. опш. такмич. 

Шк.упр. Директор, Рук. 

стр. већа, струч. служ. 
 

Окружна так. из, прир. и друш. наука и 

вештина 
           Учит. 4. раз, предм. 

наст., ментори 

Реализац. окружних 

такмич. 

Шк.упр. Директор, Рук. 

стр. већа, струч. служ. 
 

Прослава мајских дана „Мајске свечаности            Руковод. секција Учеш. у програм општине Рук. стр. већа, стр. служ.  

Републичка так. из, прир. и друш. наука и 

вештина 
           предм. наставници 

ментори 

Реализац. републичких 

такмич. 

Шк.упр. Директор, Рук. 

стр. већа, струч. служ. 
 

Наставе у природи за уч. од 1. до 4. разреда            Учит., секрет. дирек Реализација наст. у прир. ШО, СР, НВ, директор  

Екскурзије ученика 5. 6. 7. и  8. разреда            Од.стар. секрет. дир Реализација екскурзије ШО, СР, НВ, директор  

„Сајам меда и вина“            Наст. лик., ТО, учит. Излагање  уч. радова Рук.струч. већа,стр. служ  

Прослава градске славе            Руков. секција Учеш. учен. програм Рук. Ст. већа, стр. служ.  

Излет за ученике од 1. до 4. разреда            Учит., секрет. дирек Реализација излета  ШО, СР, НВ, директор  

Заједничка приредба за родитеље            Учитељи 4. разреда Учешће ученика 4. разр. Рук. Ст. већа, стр. служ.  

Дани Дунава            С. Јовановић Учешће ученика у радион. Рук. Ст. већа, стр. служ.  

Завршни испит за ученике 8. разреда            Директ. Шк. упис. к, прпрема и реализац. испит Школ. управа,   

Припремна настава и полагање испита 
           

Пред. наставници 
Реализ.  часова и полагање 

поправних испита 
Директ.,комисије,секрет. 

 

Пријем првака            Учитељи 1. разреда Приредба  Рук. стр. Већа,  стр. служ.  

Реализ. Прој. Teachers Beyond Borders у 

оквиру прог. ЕРАЗМУС + 

           
М. Костић, Н. 

Мардаљевић, Д. 

Николић, педагог, 

директор, шеф рачун. 

Једном месечно уносе се 

и ажурирају све информ. 

у вези са учесницима и 

активностима мобилност 

на ЕРАЗМУС платформи 

Директор, педагог 

 

 

 4.11. Такмичења и смотре ученика 
            Ученици школе учествовће на такмичењима и смотрама као вид ваннаставне активности која ће се организовати у циљу вредновања и рангирања 

знања, умења и способности ученика из предмета, односно области предмета. Такмичења и смотре биће организоване према календару такмичења и 
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смотри које одреди министар за школску 2017/2018. годину и који ће бити објављен у „Просветном прегледу“ најкасније до почетка другог полугодишта 

школске 2017/2018. године. 

Циљ такмичења и смотри јесте афирмација образовно – васпитног рада, постигнућа ученика и подизања квалитета образовања. 

Задаци такмичења су:  

а)  вредновање  нивоа стечених знања, умења, вештина и способности ученика; 

б) рангирање нивоа постигнућа ученика. 

Задаци смотре су: 

а) јавно представљање способности, склоности, умења, знања и вештина ученика; 

б) вредновање и рангирање нивоа постигнућа ученика. 

Такмичења и смотре организоваће се на следећим нивоима: школском, општинском, окружном/градском/међуокружном (регионалном), републичком и 

међународном. 
 

 4.12. Фонд часова за школску 2017/2018. 
 

4.12.1. Редовна настава - разредна  настава   

Разреди Разред Бр.од. Разред Бр.од. Разред Бр.од. Разред Бр.од. Разред Бр.од. Разред Бр.од. 

УКУПНО Предмети I 3 енг.-5 II 3 енг.-5 III 3- енг.4 IV 3 енг.-4 I/ III 1 II/IV 1 

Фонд часова Год. СВЕГА Год. СВЕГА Год. СВЕГА Год. СВЕГА Год. СВЕГА Год. СВЕГА 

Српски 180 900 180 900 180 720 180 720     3240 

Енглески 72 216 72 216 72 216 72 216 72 72 72 72 1008 

Математика 180 900 180 900 180 720 180 720     3240 

Свет око нас 72 360 72 360 0 0 0 0     720 

Пр. и друштво 0 0 0 0 72 288 72 288     576 

Ликовно 36 180 72 360 72 288 72 288     1116 

Музичко 36 180 36 180 36 144 36 144     648 

Физичко 108 540 108 540 108 432 108 432     1944 

С В Е Г А 684 3276 720 3456 720 2808 720 2808 72 72 72 72 12492 
 

4.12.2. Изборни предмети 

Разреди Разред Год.фонд Разред Год.фонд Разред Год.фонд Разред Год.фонд 
УКУПНО 

Предмети I 36 II 36 III 36 IV 36 

Фонд часова Бр.група СВЕГА Бр.група СВЕГА Бр.група СВЕГА Бр.група СВЕГА Бр. група СВЕГА 

Верска настава 0 36 1 36 1 36 1 36 4 108 

Грађанско васпит. 5 180 5 180 4 144 4 144 18 648 
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Лепо писање  1 36 0 0  0 0  0 0 1 36 

Народна традиција 1 36 4 144 4 144 0 0 9 324 

Чувари природе 3 108 1 36 0 0 4 144 8 288 

С В Е Г А 11 396 11 396 9 324 9 324 40 1440 
 

                 4.12.3. Допунска и додатна настава 

Разреди Разред Год.фонд Разред Год.фонд Разред Год.фонд Разред Год.фонд 
УКУПНО 

Предмети I 36 II 36 III 36 IV 36 

Фонд часова Бр.група СВЕГА Бр.група СВЕГА Бр.група СВЕГА Бр.група СВЕГА Бр. група СВЕГА 

Допунска 5 180 5 180 4 144 4 144 18 648 

Додатна 0 0 0 0 0 0 4 144 4 144 

С В Е Г А 5 180 4 180 4 144 10 288 22 792 
 

                 4.12.4. Остали облици  образовно васпитног рада  

Разреди Разред Год.фонд Разред Год.фонд Разред Год.фонд Разред Год.фонд 
УКУПНО 

Предмети I 36 II 36 III 36 IV 36 

Фонд часова Бр.група СВЕГА Бр.група СВЕГА Бр.група СВЕГА Бр.група СВЕГА Група Часова 

Час Одељенског стар. 5 180 5 180 4 144 4 144 18 648 
 

       4.12.5.  Редовна настава - предметне наставе-  за школску 2017/2018. 

Разреди Разред Бр.од. Разред Бр.од. Разред Бр.од. Разред Бр.од. 

УКУПНО Предмети V 3 VI 3 VII 3 VIII 3 

Фонд часова Год.фонд СВЕГА Год.фонд СВЕГА Год.фонд СВЕГА Год.фонд СВЕГА 

Српски језик 180 540 144 432 144 432 136 408 1812 

Страни језик - енглески 72 216 72 216 72 216 68 204 852 

Ликовна култура 72 216 36 108 36 108 34 102 534 

Музичка култура 72 216 36 108 36 108 34 102 534 

Историја 36 108 72 216 72 216 68 204 744 

Географија 36 108 72 216 72 216 68 204 744 

Математика 144 432 144 432 144 432 136 408 1704 

Физика  0  0 72 216 72 216 68 204 636 

Хемија  0  0  0 0  72 216 68 204 420 

Биологија 72 216 72 216 72 216 68 204 852 

Техн. и информат. обр 0 0 72 216 72 216 68 204 636 
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Техника и технологија 72 216 0 0 0 0 0 0 216 

Физичко васпитање 0 0 72 216 72 216 68 204 636 

Физич. и здравств. вас. 72+54 216 0 0 0 0 0 0 378 

Информат. и рачунар. 36 6 група  216 0 0 0 0 0 0 216 

С В Е Г А 864 2700 864 2592 936 2808 884 2652 10914 
          

           4.12.6. Изборна настава 

Разреди Разред Бр.часова Разред Бр.часова Разред Бр.часова. Разред Год.фонд 
УКУПНО 

Предмети V 36/72/54 VI 36/72 VII 36/72 VIII 34/68 

Фонд часова Год.фонд СВЕГА Год.фонд СВЕГА Год.фонд СВЕГА Год.фонд СВЕГА Група Год.фонд 

Верска настава 1 36 1 36 1 36 1 34 4 142 

Грађанско васпитање 4 144 3 108 4 144 4 136 15 532 

Страни језик -немачки 3 216 3 216 3 216 3 204 12 852 

Физичко – изабрани спорт                      

одбојка  0 0 1 36 3 108 2 68 6 212 

стони тенис 0 0 1 36 0 0 1 34 2 70 

гимнастика 0 0 1 36 0 0 0 0 1 36 

Информатика и рачунарство    0 0 3 108 4 144 4 136 11 388 

 Цртање, сликање, вајање 0 0 1 36 1 36 1 34 3 106 

С В Е Г А 8 396 14 612 16 684 16 646 54 2338 

 

       4.12.7. Допунска и додатна настава              

ДОПУНСКА 

  

ДОДАТНА 

 

УКУПНО ЧАСОВА 

Предмет фонд зад. час ЧАСОВА ПРЕДМЕТ фонд зад. час ЧАСОВА ДОПУН. И ДОДАТН. 

Српски 36 4 144 Српски 36 3 108 252 

Математика 36 5 180 Математика 36 3 108 288 

Енглески 36 3 108 Енглески 36 3 108 216 

Немачки 36 4 144 Немачки 36 1 36 180 

Хемија 36 0,5 18 Хемија 36 0 0 18 

Физика 36 1 36 Физика 36 1 36 72 

Историја 36 0 0 Историја 36 1 36 36 

Географија 36 0 0 Географија 36 1 36 36 

Биологија 36 0 0 Биологија 36 2 72 72 
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Информатика и рачунарс. 36 1 36 Информатика и рачунарс. 36 1,5 54 90 

УКУПНО   20,5 666 УКУПНО   16,5 594 1260 

   
      4.12.8. Остали облици образовно васпитног рада 

Разреди разред год. фонд разред год. фонд разред год. фонд разред год. фонд 
УКУПНО 

Предмети V 36/54 VI 36 VII 36 VIII 34 

Фонд часова бр. група СВЕГА бр. група СВЕГА бр. група СВЕГА бр. група СВЕГА група часова 

Час Одељен. старешине 3 108 3 108 3 108 3 102 12 426 
 

           4.12.9. Ваннаставне  активности 

 СЕКЦИЈА I - IV VIII УКУПНО ЧАСОВА 

УМЕТНИЧКЕ 

Литерарна  секција     1 36   36 

Фолклорна секција 1 36   36 

Драмска секција                      1 36 36 

Ритмичка секција 1 36   36 

Драмско – рецитаторска секција 1 36   36 

Луткарска секција   1 36 36 

Музичко – ритмичка секција 2 72   72 

Хор    1 36 36 

Хор „Класје“  (I-IV разред) 1 36   36 

Ликовна секција 1 36 1 36 72 

КУЛТУРНЕ 
Математичка секција   1 36 36 

Мислиша   1 36 36 

ДРУШТВЕНЕ 

Занимљива географија   1 36 36 

Лингвистичка секција   1 36 36 

Забавна страна енглеског језика   3 108 108 

Забавна страна немачког језика   1 36 36 

Библиотекарска секција   1 36 36 

Верска секција   1 36 36 

ТЕХНИЧКЕ 

Техничка секција   0,5 18 18 

Информатичкасекција   0,5 18 18 

„Шта знаш о саобраћају“   0,5 18 18 

СПОРТСКЕ 
Одбојка                                 0,5 18 18 

Стони тенис                      0,5 18 18 
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Кошарка                              0,5 18 18 

ХУМАНИТАРНЕ 

Дечји савез 1 36   36 

Парламент   1 36 36 

Црвени крст 1 36 1 36 72 

УКУПНО   360  684 1044 
 

 

4.12.10. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЧАСОВА ОД  I - VIII РАЗРЕДА 

 I - IV V - VIII  УКУПНО ЧАСОВА 

РЕДОВНА НАСТАВА 12492 10914 23406 

ОБАВЕЗНА ИЗБОРНА НАСТАВА 756 674 1430 

ИЗБОРНА НАСТАВА 648 1 664 2312 

ДОПУНСКА НАСТАВА 648 666 1314 

ДОДАТНА НАСТАВА 144 594 738 

ЧАС ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ  648 426 1074 

СЕКЦИЈЕ 360 684 1044 

УКУПНО 15696 15622 31318 

 

V  ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОРГАНА 
5.1. План рада Школског одбора   

АКТИВНОСТИ 
ДИНАМИКА 

НОСИЛАЦ НАЧИН 
ПРАЋЕЊЕ 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 КО  

Усвајање плана рада Школског одбора за шк.2017/2018. год             председник ШО Писани предлог    

Разматрање и усвајање Извештаја о реализацији Годишњег 

плана рада за школску 2016/2017. годину , Извештаја о 

самовредновању, Извештаја о стручном усавршавању 

            

директор Писани извештај Члан. ШО 

 

Разматрање и усвајање Извештаја о раду директора школе 

за школску  2016/2017. годину 
            

директор Писани извештај Члан. ШО 
 

Разматрање и усвајање Извештаја о реализацији школског 

програма и Извештаја о реализацији школског развојног 

плана 

            директор  и 

руководилац 

тима за ШРП  

Писани извештај  

 

Разм. и доношење Годиш. пл.  рада школе за школ. 

2017/2018. 
            

директор Презентација Члан.  ШО 
 

Давање сагласности на Правилник о систематизацији                 

Разматрање и доношење Анекса Школског програма             Тим за ШРП Документ Члан.  ШО  
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Доношење одлуке о намени коришћења средстава са 

подрачуна школе на предлог Савета родитеља 
            

директор 
Писани предлог 

Савета родитеља 
Члан.  ШО 

 

Извештај о припрем.  школе за почетак школске године             директор Усмено извештав Члан. ШО  

Информација о начину решавања кадровских потреба             директор Усмено извештав Члан.  ШО  

Орган.  рада ђачке кухиње и осигурање ученика за школ. 

2017/18. 
            

директор Усмено извештав Члан. ШО 
 

Информације о актив.  везаним за прославу Дана школе             директор Усмено извештав Члан. ШО  

Разматрање и доношење финансијског плана за 2018. годину             Шеф рачуновод. Документ Члан. ШО  

Донош. одлука о попису  и образовању комисије за попис             Директ, секрет. Предлог Члан.  ШО  

Разматрање информације о реализацији плана инвестиција 

и материјалних потреба школе за текућу школску годину 

            
директор Информација Члан.  ШО 

 

Разматрање и доношење Финансијског плана за 2018. годину             Шеф рачуновод. Документ Члан.  ШО  

Разматрање и усвајање полугодишњег извештаја о 

реализацији Годишњег плана рада за школску 2017/2018.  

            
директор Писани извештај 

Члан.  ШО  

Разматрање и усвајање полугодишњег извештаја о раду 

директора школе за школску  2017/2018. годину 

            
директор Писани извештај 

Члан.  ШО  

Разматрање и усвајање Извештаја централне пописне комис.             Пред. попис. ком. Писани извештај Члан.  ШО  

Разматрање и усвајање извештаја о стању заштите од пожара             Тим за заштиту Писани извештај Члан.  ШО  

План набавки и инвестиције за 2018. год             директор Усмено извешт. Члан.  ШО  

Информација  о стручном  усавршавању запослених             директор Усмено извешт. Члан.  ШО  

Разматрање и усвајање извештаја о пословању и годишњег 

обрачуна школе за 2017. годину 

            
Шеф рачуновод. Писани извештај Члан.  ШО 

 

Упознавање са Календаром такмичења учен. за шк 2017/18.             директор усмено извештав Члан. ШО  

Информације о набавци уџбеника за школску 2017/18.             директор усмено извештав Члан. ШО  

Инфор. о припрем. школе за активн.  везане за завр. испит             директор усмено извештав Члан. ШО  

Усвајање извештаја са одржанe наставе у природи , излета и 

екскурзија за 2017/2018. 

            
Струч. вође пута Писани извештај Члан.  ШО 

 

Инфор. о постигнутом успеху и оствареним резултатима на 

крају наставног периода и резултатима такмичења ученика 

            
директор усмено извештав Члан. ШО 

 

Инфор. о резултатима  завршног испита за упис у сред. шк             директор усмено извештав Члан. ШО  

Доношење одлуке о формирању комисије за рангирање 

радника на предлог синдиката 

            
Синдикат 

Подношењем 

предлога 
Члан.  ШО 

 

Могућности инвестиционих радова у току лета             директор усмено извештав Члан. ШО  
 

 

5.2. План рада директора   



Основна школа „Вук Караџић“ Неготин 50 

 

 

ОБЛАСТ РАДА  АКТИВНОСТИ 
ДИНАМИКА 

НАЧИН 
ПРАЋЕЊЕ 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 КО  

ПЛАНИРАЊЕ И 

ПРОГРАМИРАЊЕ 

 

1. Израда личног плана рада             планир.на основ.анал. ШУ, ШО  

2. Израда скице Годишњег програма рада             у сар. са стр. сл. и РСО ШУ, ШО  

3. Праћење реализације Школских програма             увид. у извеш. Тима РШП пред. ШО  

4. Учешће у изради финансијског плана                                         рад са рук. рачуноводства пред. ШО  

5. Израда програма уређења школе               сагл. Стањ. и издвај. приор. ШО  

6. Учешће у реализ. Школ. развојног плана               прис.саст.за ШРП и учешће тим ШРП  

ПОСЛОВИ У 

ОРГАНИЗАЦИЈИ 

РАДА 

 

1. Помоћ у организа. Одељен. заједница учен.                        учешћ. у организ. одељ. зај одељ. ст.  

2. Учешће у изради распореда часова             давањем потр. подат. о рад. пред. ШО  

3. Организација рада секција ученика                                                         учешћ. у организ. Рада секц рук. секц.  

4. Обележавање Дана школе                                               организ.Спорт.и кул.актив. пред. ШО  

5. Обележавање Дана Св. Саве                                   организ. Култур .актив. пред. ШО  

6. Рад са ваннаставним особљем             недељним састанцима пред. ШО  

7. Рад стручних органа             учешћ. у рад струч. органа ШО  

8. Организација такмичења ученика             планир. акт. и сарад. са наст ШУ, ШО  

9. Организација Фестивала науке             окупљ. школа и привред.  ШО, НВ  

10. Организација тестирања ученика             планир.акт. и сарад. са наст ШУ, ШО  

11. Организација екскур., наст. у пр. и излета             планир.акт.и сарад. са секр. НВ,СР,ШО  

12. Организа. проб. и  завршног испита ученика             планир.акт.и сарад. са ШУК НВ,СР,ШО  

13.  Организација стручног усавршавања радн.             планир.акт. на осн. пл. СУ СВ, ШУ  

ПОСЛОВИ 

РУКОВОЂЕЊА 

1. Упознавање закона и других прописа                                                     у сарадњи са секретаром  инспекција  

2  Решавање кадровских питања                                    преуз. са листе т.в, конкурс. ШУ, инсп.  

3. Организовање дежурстава                                                                           планир. у догов. са настав. ШО, инсп.    

4. Припр. и вођење седница стручних органа                  реализ.седн. према пл. ГПР ШО, инсп  

ПЕДАГОШКО – 

ИНСТРУКТИВНИ 

РАД 

 

1. Сарадња са наставницима у процесу 

планирања и програмирања    

            усмеравањем и уз сарадњу 

и договор са струч. служ. 

настав.ШО 

ком.за ЕВ 

 

2. Помоћ у реализацији појединих садржаја         

( средства, методе, облици рада )   

            саветодавно и набавком 

потребних средстава за рад 

настав.ШО 

ком.за ЕВ 

 

3. Посета часова предметне наставе                                                              праћењем час. у пред. наст. наст. ШУ  

4. Посета часова разредне наставе                                                                 праћењем час. у разр. нас. наст. ШУ  

5. Посета часова у подручним одељењима                                                       праћењем час. у разр. нас. наст. ШУ  
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6. Присуствовање огледним, отвореним час.                                      праћењем огледних часова  наст. ШУ  

7. Обилазак осталих облика рада                                                                     праћ. час. доп. дод. секција  нас.,Рук.се  

ИСТРАЖИВАЧКИ 

РАД 
1. Коришћ. савремене технологије у настави                               

      
     

 Анал.плана коришћ. ИТК 

каб.интрак.табле,анкетир. 

Наст. веће 

чл. ШО 

 

АДМИНИСТРАТ. 

ФИНАНСИЈСКИ 

ПОСЛОВИ 

1. 
Праћење прописа и финансијског 

пословања       

 
          

 Анал. присп. рачуна у 

сарадњи са руков. рачунов. 

Нач. општ. 

буџ, инсп.  
 

2. Попуњавање и вршење измена у Доситеју             Месечни унос података  МП, ШУ  

САРАДЊА СА 

МИНИСТАРСТВ. 

ПРОСВЕТЕ И 

ЛОКАЛНИМ 

ОРГАНИМА 

УПРАВЕ 

1. Сарадња са школском управом Зајечар             кроз извешт.и састан.са ШУ нач. ШУ  

2. Сарадња са општином Неготин             кроз извешт.и састан.у опш  чл. ШО  

3. Сарадња са основним и средњим школама              на саст. акт. дир., интер. дог  ШО, ШУ  

4. Сарадња са осталим градск. институцијама             саст., догов. о кориш. усл. чл. ШО  

 

5.3. План рада секретара   

АКТИВНОСТИ ДИНАМИКА НАЧИН 
ПРАЋЕЊЕ 

КО  

ПРОПИСИ И СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА 

Праћење примене закона, подзаконских аката и 

стратегија из области образовања и васпитања 

Током 

године 

Праћење примене прописа. Директор 

школе 

 

Праћење примене међународних конвенција и 

уговора о људским правима, правима деце, Устава 

Републике Србије и других прописа којима се 

уређују права деце, ученика и осталих лица 

Током 

године 

Праћење примене прописа. Директор 

школе 

 

Праћење примене права ЕУ у области образ. и васп. Током год. Праћење примене прописа. Дирек шк.  

Праћење примене прописа којима се уређује заштита 

података о личности 

Током 

године 

Праћење примене прописа. Директор 

школе 

 

Праћење примене и других прописа потребних за 

остваривање делатности образовања и васпитања 

Током 

године 

Праћење примене прописа. Директор 

школе 

 

Примена управног поступака и управног спора По потреби Учествовање у спровођењу дисциплинских и других поступка. Дирек.шк  

Примена прописа из радног законодавства који се 

примењују у установи 

Током 

године 

Израда уговора о раду,  решења о статусу, структури и распореду обавеза 

запослених, споразума и решења о престанку радног односа, решења о 

одсуствима запослених и др. 

Директор 

школе 

 

Примена прописа из области јавних набавки Током год. Примена прописа приликом спровођења јавних набавки. Дирек.шк  

Давање мишљења о примени закона, колективних 

уговора и општих правних аката установе 

Током 

године 

Давање писаних и усмених мишљења на седницама органа школе као и на 

захтев запослених и др. 
Директор 

школе 

 

УПРАВНИ, НОРМАТИВНО-ПРАВНИ И ПРАВНИ ПОСЛОВИ  



Основна школа „Вук Караџић“ Неготин 52 

Израда општих и појединачних правних аката 

установе 

Током 

године 

Израда Статута, Правилника и Пословника школе, израда дописа, захтева, 

обавештења и др. 
Директор 

школе 

 

Израда првостепених и другостепених одлука  Током год. Израда првостепених и другостепених одлука и реш. по приговор. и жалб Дирек шк  

Израда уговора које закључује установа и давање 

мишљења о њиховој примени 

Током 

године 

Израда уговора који су неопходни за редовно функционисање школе  – 

уговори о пословној сарадњи, уговори о делу, уговори о допунском раду, 

уговори по спроведеним јавним набавкама, уговори о извођењу екскурзија 

и остали уговори. 

Директор 

школе 

 

Примена управних поступака из области образовања 

и васпитања 

По потреби Примена управних поступака уз поштовање начела управног поступка и 

доследно о спровођење одредби о роковима, праву на жалбу (приговор) и 

року за жалбу (приговор).  

Директор 

школе 

 

Правни послови везани за статусне промене у устан, 

промене назива и седишта и уписа у судски регистар 

По потреби Код Трговинског суда у Зајечару. Директор 

школе 

 

Правни послови везани за јавне набавке По потр. јан -

апр-јул-окт 

Припрема одлука, огласа, конкурсне документације, слање извештаја. Директор 

школе 

 

Правни послови везани за упис деце и ученика 

 

Током 

године  

Објављивање инфор. о упису и прикупљање документације везане за упис 

у први разред, тражење преводница, слање извештаја о упису и др. 
Директор 

школе 

 

Пружање благовремених и потпуних информ. деци, 

учен., запослен. и родитељима, односно старатељима 

о њиховим правима и обавезама у установи 

Током 

године 

Обавештавање и пружање благовремених информације на седницама 

школских органа, путем огласне табле школе и сајта школе - истицање 

коментара закона, правилница, важних одлука и обавештења и др. 

Директор 

школе 

 

Стручна помоћ у вези са избором, односно радом 

органа установе  

По потреби  Израда материјала за  седнице школског одбора, наставничког већа, савета 

родитеља (позиви, записници , одлуке…) и др. 
Органи 

школе  

 

Други управни, нормативно-правни и правни 

послови из делокруга рада секретара установе  

Током 

године 

Израда дописа, захтева, обавештења, наруџбеница, издавање потврда, 

израда уверења о завршеној школи, учествовање у спровођењу завршног 

испит ученика осмог разреда (као секретар школске уписне комисије), 

послови у вези набавке уџбеника, послови статистике, попис, прајава 

радника на осигурање и др. 

Директор 

школе 

 

ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Вођење евиденције и документације о раду установе Током 

године 

Вођење матичне књиге запослених, персоналних досијеа запослених, 

деловодника, пописа аката, архиве и др. 
Директор 

школе 

 

Прим. прописа из области канцелар. послов. устан. Током год. Примена прописа. Дирек шк  

ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 

Учествовање у различит. облицима струч. усавршав. Завис.од пон Учествовање на саветовањима, семинарима и др. Дирек шк   

Учествовање у планирању развоја установе у 

сарадњи са надлежним органима установе, 

запосленима и свим заинтересованим странама 

Током 

године 

Учествовање у изради развојног плана школе и др. Директор 

школе 

 

САРАДЊА И КОМУНИКАЦИЈА 

Сарадња са децом, ученицима, родитељима, односно Током Сарадња са ученицима и њиховим родитељима / старатељима, као и са 

Министарством просвете и Школском управом у Зајечару, другим 
Директор  
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старатељима, локалном заједницом, органима, 

организацијама, службама и стручним друштвима 

године школама на територији општине Неготин, Општином Неготин, Центром за 

социјални рад Неготин, Домом здравља Неготин, Дечијом установом 

,,Пчелица“ у Неготину, Домом културе Неготин, градском библиотеком, 

Српском православном црквом, Црвеним крстом, спортским друштвима, 

локалним ТВ и радио станицама и другим организацијама. 

школе 

ОСТАЛИ ПОСЛОВИ ИЗ ДЕЛОКРУГА РАДА СЕКРЕТАРА  

Остали послови  Током 

године 

Учествовање у раду школских тимова и комисија, послови у вези набавке 

средстава и потрошног материјала за рад школе, пријем и отпремање 

поште, послови у вези организације школских прослава и приредби, 

превоз ученика, слање извештаја и др. 

Директор 

школе 

 

 

5.4. План рада Савета родитеља  

АКТИВНОСТИ 
ДИНАМИКА 

НОСИЛАЦ НАЧИН 
ПРАЋЕЊЕ 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 КО  

 Констит. Сав. родит. и избор председ., замен. и записн.           Директор Гласањем чланова Дирек. члан  

Усвајање Плана рада Сав. родитеља за шк. 2017/2018.           Руков. Сав. родит. Упозн. са планом Записн. Чл СР  

Извештај о реализацији ГПР  (информација о успеху 

ученика на крају школске 2016/2017.)  

          
Директор извештавањем 

Записн. Чл СР  

Припремљености школе за рад за школску 2017/2018.           Директор извештавање Записн. Чл СР  

Предлагање представника у стручне тимове школе.               

Давање сагласности на програм екскурзија, наставе у 

природи и једнодневног излета 

          
Пред. Сав. родитеља 

Предлагањем 

дестинација 

Записн. Чл СР  

Ђачка ужина за школску 2017/2018               

Осигурање ученика – избор најповољније понуде           Чла. Сав. родитеља Анал. понуда Записн. Чл СР  

Давање предл. за намену  новч. средстава са подрачуна           Чла. Сав. родитеља Дискусија, гласањ. Записн. Чл СР  

Разматрање извештаја школ. тимова о реализ. активност. 

у 2016/17. 

          
руков. тимова извештавање 

  

Учешће родитеља у обележавању Дана школе            Пред. Сав. родитеља Предл. за учешће Записн. Чл СР  

Информација о извођ. екскурзија и наставе у природи           Пред. Сав. родитеља Предл. за учешће секретар  

Донош.одлуке о висини надокнаде за наст. за екскурзије 

и наставу у природи  

          
Пред. Сав. родитеља Изглас. предлога секретар 

 

Договор око прославе Св. Саве           Пред. Сав. родитеља Предлози, дискус. Записн. Чл СР  

Информисање родитеља о активностима школе везаних 

за реализацију  Школског развојног плана  

          
Д. Милошевић 

Извештавањем о 

реализованим акт. 

Записн. Чл СР  

Информисање родитеља ореализацији школског прогр.               

Информисање родитеља о Самовредновању           Л. Жикић Извештавањем  Записн. Чл СР  
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 Информисање родитеља о  ИОП-а           Н. Ђорђев. Паовић Извештавањем. Записн. Чл СР  

 Инфор. родитеља о Програму заштите деце од насиља           В. Станојевић Извештавањем  Записн. Чл СР  

Информација о успеху ученика            Директор Извештавањем Записн. Чл СР  

Активн. школе везане за припр. уч. за полагање заврш. ис            информисање Записн. СР  

Такмичења ученика и постигнути резултати           психолог Извештавањем Записн. Чл СР  

Извешт. вођа пута са екскурзија, наставе у природи  и 

једнодневног излета 

          
Струч. вође пута 

путем писаних 

извештаја 

Записн. Чл 

СР 

 

Информ. о резултатима ученика на завршном испиту           Директор извештај Записн. СР  

Анализа рада Сав. родитеља за претходну шк. годину и  

доношење пред. новог прогр. рада за наредну шк. год. 

          председ. Савета 

родитеља 

извештај Записн. СР  

 

5.5. План рада Педагошког колегијума 

АКТИВНОСТИ 
ДИНАМИКА 

НОСИЛАЦ НАЧИН 
ПРАЋЕЊЕ 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 8 КО  

Доношење плана рада Педаг. колегијума за 2017/2018. год.            члан.Педаг.колег. договор, усвајање Дирек. НВ  

Организ. образ.-васп. рада, редов. и изборне наставе, ваннаст. 

активности, дежурства, безбедн., екскурзија, наставе у прир., 

и обележав. значајних датума  

           
Рук. струч. већа и 

струч. тимова 

извештавање, 

дискусија, договор 
Дирек. НВ 

 

Анализа рада и реализације Годишњег плана рада и 

Школског програма у протеклој школској години 

           
члан.Педаг.колег. извеш. и дискусија Дирек. НВ 

 

Израда плана стручног усаврш.  наставног особља 

2017/2018. 

           
Тим за проф. орј. извешт. о корац. Дирек. НВ 

 

Анализа реализације наставног плана и програма редовне и 

изборне наставе и ваннаставних активности 

           
Рук. Одељ. већа извеш. , дискусија Дирек. НВ 

 

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог 

класиф. периода са посебним освртом на 1. 2. ,3., 5., 6. и 7. 

разред 

           
Рук. Одељ. већа, 

члан. Педаг.колег 
извеш. , дискусија Дирек. НВ 

 

Упознавање чланова Колегијума са корацима инклузије            Рук.тима за инкл. извешт., дискусија Дирек. НВ  

Анализа појачаног васпитног рада са учен. на основу 

евиденц. 

           
Рук. Тима за безб. 

извеш.дискус.анал.

усвајање 

Дирек.НВ  

 

Резултати завршног испита на основу извештаја ЗЗВК            Педагог извешт. и анализа Дирек.НВ  

Обележавање Дана школе             Директор, члан. дискусија, договор Дирек. НВ  

Разматрање потреба за увођењем ИОП-а                

Анализа реализације активности поводом Дана школе            Директор извеш., дискусија Дирек. НВ  

Упознавање са реализованим  активностима из пројекта 

"Опште образовање и развој људског капитала“ 1. 2. ,3.4., 5., 

           
Директор извештавање Дирек. НВ 
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6.,7. и 8. разред 

Анализа реализације наставног плана и програма            Рук. Одељ. већа извеш.,анал.дискус Дирек. НВ  

Анализа успеха и владања ученика на крају 1. полугодишта            Рук. Одељ. већа извеш.,анал.дискус Дирек. НВ  

Упознавање чланова Колегијума са корацима инклузије            Рук.тима за инкл. извешт., дискусија Дирек. НВ  

Извеш. и анал. рада струч. органа и тимова, праћење оствар. 

актив. Школ. разв. плана, Самовред., ИО  и Прог. зашт. деце  

           
Рук.Стр.ор. и тим. извеш.,анал.дискус Дирек. НВ 

 

Разматрање потреба за увођењем ИОП-а                

Начин обележавања  Светог Саве            Директор, члан. Предл.акт., дискус. Дирек. НВ  

Анализа реализованих активности поводом Светог Саве            Директор, члан. извеш., дискусија Дирек. НВ  

Стручно усавршавање наставника            Директор, члан. извеш., дискусија Дирек. НВ  

Рад Вршњачког тима  у активн. пофес. орјент            педагог, члан. Извешт. и анализа Дирек. НВ  

Педагошк. инструкт. увид и праћење квалит. обр.- васп. рада            Директор, члан. инфор. дискусија Дирек. НВ  

Организовање школских такмичења ученика            Директор, члан. инфор. договор Дирек. НВ  

Реализ. активн. из пројекта "Опште образ. и развој људ. 

капит. 

           
директор извеш. и дискусија Дирек. НВ 

 

Анал. реализац. наставног плана и програма ред. и избор. 

наст. и ваннаст. активн. на крају трећег класификац. периода 

           
Рук. Одељ. већа извеш., дискусија Дирек. НВ 

 

Анализа успеха и дисциплине ученика             Рук. Одељ. већа извеш., дискусија Дирек. НВ  

Упознавање чланова Колегијума са корацима инклузије            Рук.тима за инкл. извешт., дискусија Дирек. НВ  

Разматрање потреба за увођењем ИОП-а                

Припреме за завршни испит и упис у средње школе            Директор извештавање Дирек. НВ  

Резултати другог пробног испита за ученике 8. раз            стручна служба извешт. и анализа Дирек. НВ  

Резултати тестирања ученика 4. разреда            стручна служба извешт. и анализа Дирек. НВ  

Реализација наставног плана и програма            Рук. Одељ. већа извеш., дискусија Дирек. НВ  

Анализа успеха и владања ученика  8. раз. на крају шк. год.            Рук. Одељ. већа извеш., дискусија Дирек. НВ  

Анализа успеха и владања уч. од 1.-  7. раз. на крају шк.год.            Рук. Одељ. већа извеш., дискусија Дирек. НВ  

Разматрање потреба за увођењем ИОП-а                

Преглед постигнућа ученика на такмичењима у шк. 

2017/2018. 

           
психолог школе инфор. дискусија Дирек. НВ 

 

Планирање приоритетних области за израду новог ШРП-а                

Планирање стручног усавршавања за школску 2018/2019.            Руков. Струч, акт инфор. договор Дирек. НВ  
 

5.6. План рада Наставничког већа 
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АКТИВНОСТИ 
ДИНАМИКА 

НОСИЛАЦ НАЧИН 
ПРАЋЕЊЕ 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 8 КО  

ОРГАНИЗАЦИОНИ ПОСЛОВИ 

Организ. – техн.  припрема за почетак рада у шк. 2017/2018.            Директор извештавање Директор  

Припремљеност објеката за рад за школ. 2017/2018.            Директор извештавање Директор  

Организ. припрем. наст. и форм. комис. за полагање попр. исп.            Директор, Нас. веће упозн. предлаг. Директор  

Донош. Одлуке о подели разр. на одељења и бр. учен. у одељ.            психолог, Нас. веће извештавање Директор  

Усвајање извештаја са реализованих  излета и екскурзија            Дирек.,секр.од.стар догов. дискус. Директор  

Утврђивање задужења у вези с прославом Дана школе             Тим за орган., дир догов. усвајање Директор  

Утврђивање задужења у вези с прославом  шк. славе Св. Саве            Тим за орган., дир догов. усвајање Директор  

Календар. такмичења и услови за њихову реализацију            Директор упоз. са кален. Директор  

ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА 

Усвајање плана рада Наставничког већа за школ. 2017/2018.            Директор, Нас. веће Усв. плана р. Директор  

Школски календар (ритам рада у школској години)            Директор, Нас. веће упоз. разматр. Директор  

Распореди рада за школску 2017/2018.            Директор, Нас. веће разматр. усвај. Директор  

Разматрање предлога Годишњег плана рада шк. за 2017/2018.            Директор разматр.дискус Директор  

Извештај о реализац. Школског програма  за период 

2014/2018.                                            

           Акт. за разв. шк.пр. разматр. диск. Директор  

Извештај о реализац. Активн. из Школског развој. плана  за 

школску 2017/2018. 

           Aкт. за ШРП–руков. разматр. диск. Директор  

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОСТВАРЕНИХ РЕЗУЛТАТА 

Разматр. и усвајање извештаја о реализац. ГПР-а             Директор разматр. и усв. Директор  

Реализација планираног фонда часова наставника            Рук.одељен. већа извеш. анализа Директор  

Остварени резул. (успех, дисципл.) на крају класифик. пер.               Рук. одељен. већа извеш. анализа Директор  

Анализа ефикасности допунске и додатне наставе             Рук.тима за раз.ш.пр извеш. дискус. Директор  

Доношење одлука о похваљивању и награђивању ученика            раз.стар. рук.секција предл.усвајање Директор  

Анализа појачаног васпитног рада са учен. на основу евиденц.            одељ.стар. психол. извештавање Директор  

Разматр. постигнућа учен. 5. и 7. раз. након иницијалног 

тестирања и предлози за побољшање 

           
Руков. Струч. већ. извешт. дискус. Директор 

 

Разматр. постигнућа учен. 8.раз. након пробног завршног исп.            педагог Извешт. и дискус. Директор  

Разматрање постигнућа ученика 4. раз.након тестирања. и 

предлози за побољшање 

           
педагог извешт. дискус. Директор 

 

Профес. орјентација – резултати обављ. мерења интерес. учен.            психолог извештавање Директор  

Извеш. о реализ. завршном испиту и постигнућима ученика 8. 

разреда  (Завод  за вред. квалитета образ. и васпит.) 

           
Разматрање,дискус. Разматр, дискус Директор 
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Извештаји о раду одељенских и стручних већа            Руководиоци Разматр,дискус Директор  

Извештај Тима за инклузију о реализованим  активностима              Рук.тима за инклуз. Разматр,дискус Директор  

Извештај Тима за ШРП о реализованим  активностима              Рук. тима за ШРП Разматр,дискус Директор  

Извештај Тима за Самовред. о реализованим  активностима              Рук. тима за самовр. Разматр,дискус Директор  

Извештај Стручног тима за заштиту и безбедност ученика о 

реализацији планираних активности  

           Рук. тима за зашт. и 

безбедност ученика Разматр, дискус Директор 
 

Извештај Тима за развој шк. програма о реализованим  

активн. 

           Рук. тима за развој шк. 

програма 
Разматр,дискус Директор  

Извештај Тима за проф. орјентац.  о реализов.  активностима              Рук. тима за ПО Разматр,дискус Директор  

Извештај о реализованим екскурз., наст. у прир., излета            стручне вође пута Разматр,дискус Директор  

УНАПРЕЂИВАЊЕ ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНОГ РАДА 

Упознавање са реализованим активностима Међународног 

програма  Еко – школе у Србији 

           Д. Милошевић Излагач 
Директор 

 

Извештавање о корацима Erazmus пројекта и Е-twiinnig 

платформе 

           
Радмила Мардаљевић 

Излаг. и дискусија 
Директор 

 

Утицај информационе технологије на продуктивност 

запослених (резултати истраживања 

           
Зорица Тасић Излаг. и дискусија Директор 

 

Резултати истраживања Комненијус 2015. на нивоу  Србије са 

посебним освртом на ОШ „В. Караџић“ Неготин 

           
Весна Стнојевић Излаг. и дискусија Директор 

 

Коришћ. савремене технологије у настави                                          Радмила Дамјановић Излаг. и дискусија Директор  
 

   5.7. План рада Одељенских  већа  
    5.7.1.  План рада Одељенског већа разредне наставе 

АКТИВНОСТИ 
ДИНАМИКА 

НОСИЛАЦ НАЧИН 
ПРАЋЕЊЕ 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 8 КО  

Усвајање Плана рада већа за 2018/2019.год.   

Избор руководиоца већа. 
         

 
 

Руков. струч. 

већа, члан. већа 

Седница 

одељ.већа, 

Директор, стручна служба  

Договор о задужењима чланова већа у оквиру 

40-то часовне радне недеље 

Планирање , израда Глобалних , оперативних 

планова редовне наставе , одељенске наставе, 

допунске , додатне наставе, изборних 

предмета   

         

 

 

Директор 

 

Одељенске 

старешине 

Седница 

одељењског 

већа 

договором 

Директор, стручна служба 

 

Педагог  

 

Дневни ритам активности - распоред звоњења, 

смена, просторија и др.          

 

 Директор 

Седница Наст. 

већа упознав. 

информис.  

Директор, стручна служба  
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Утврђивање распореда часова, распоред 

пријема родитеља – „Отворена врата“ 
         

 
 

Одељенске 

старешине 

Информ. члан. 

Одељен. већа 

Директор, стручна служба  

Утврђивање ученикa за које треба 

организовати додатну и допунску наставу 
         

 
 

Одељенске 

старешине 

Информ.члан. 

Одељен. већа 

Директор, стручна служба  

Планирање распореда контролних вежби и 

писмених задатака  у току школске године           

 

 
Одељенске 

старешине  

Седница 

одељ.већа, 

дискусија 

Струч. служба.,Директор,  

Школ. управа 

 

Упознавање са календаром образовно 

васпитног рада 
         

 
 Директор 

Информ.члан. 

Одељен. већа 

Шк. управа, просветна 

инспекција, директор 

 

Припрема за почетак школске године: 

уџбеници, ђачка ужина, разматрање 

могућности организовања излета и  наставе у 

природи 

         

 

 
Директор, 

чланови већа 
договаром 

Шк. управа,  директор,  

руков. одељен. већа 

 

Упознавање са предлогом избора изборних 

предмета  
         

 
 Директор 

информчлан. 

Одељен. већа 

 

Организовање родитељских састанака 
         

 
 

Одељењске 

старешине  
Родит. састанак 

Директор, стр. служба  

Организовање допунске и додатне наставе и 

слободних ученичких активности, итд. 
         

 

 

Одељ. стареш. и 

руков. 

слободних 

активности  

Реализ.часова 

доп, дод. наст.и 

слоб. ак.  

Директор, стр. служ., 

Школска управа 

 

Индивидуализација наставе и ИОП – излагање 

Тима за инклузију          

 

 

Одељенске 

старешине, Тим 

за инклузију  

Седница одељ. 

већа 

извештавање  

стр. служ., Директор, 

Школска управа 

 

Договор око организације обележавања Дана 

школе и подела задужења          

 

 

Директор, 

чланови већа 

Седн. Одељ. 

Већа -

дискусија 

стручна служба., Директор,   

Пресек стања: -оцена остварења Наставног 

плана и програма редовне наставе, допунске, 

додатне и слободних активности  

         

 

 
Одељењске 

старешине 

Седница 

одељ.већа, 

Директор, стручна служба, 

Школ. управа 

 

Индивидуализација наставе и ИОП 

информисање 
         

 
 

Одељењске 

старешине 

Седн. разред. 

већа,  

Директор, стр. служба  

Оцена резултата учења          
 

 
Одељењске 

старешине 

Седница 

одељ.већа, 

Директор, стр. служба 

Школска управа 

 

Анализа васпитног рада са децом и владања 

ученика – информисање и анализа 
         

 
 

Одељењске 

старешине, 

Седница 

одељ.већа, 

Директор, стр. служба 

Школска управа 

 



Основна школа „Вук Караџић“ Неготин 59 

Оцена ангажовања ученика у друштвеним, 

техничким, хуманитарним спортским и 

културним активностима 

         

 

 
Одељењске 

старешине 

Седница 

одељ.већа, 

Директор, стр. служба  

Анализа реализације Наставног плана и 

програма на крају полугодишта 
         

 
 

Одељењске 

старешине, 

Седница 

одељ.већа, 

стр. служба, Директор, 

Школ. управа 

 

Анализа и предлог успеха ученика и оцена 

владања 
         

 
 

Одељењске 

старешине, 

Седница 

одељ.већа, 

стр. служба, Директор 

Школ. управа 

 

Информација о току и резултатима  

такмичења ученика 
         

 
 Директор 

Седница 

одељ.већа, 

Директор  

Договор о набавци уџбеника за наредну 

школску годину 
         

 
 

Директор, 

одељ.стареш. 

Седница 

одељ.већа, 
Директор 

 

Анализа  реализације Наставног плана и 

програма на крају школске године 
         

 
 

Одељењске 

старешине, 

Седн. Одељен. 

већа, 

Директор, Школ. управа  

Извештај о остваривању Плана рада већа за 

2017/2018.год.   
         

 
 

Руков. струч. 

већа, члан. већа 

Седница одељ. 

већа  

Директор  

Аналитичка анализа успеха  и владања ( 

квалификациони период)          

 

 

Руководилац 

струч.већа, 

чланови већа 

Седница 

одељењског 

већа  

Директор  

 

5.7.2. ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ 

АКТИВНОСТИ 
ДИНАМИКА 

НОСИЛАЦ НАЧИН 
ПРАЋЕЊЕ 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 8 КО  

Усвајање Плана рада већа за 2017/2018. 

годину 

           Руководилац већа, 

чланови већа 

Седница 

Одељенског већа 
Педагог  

 

Избор руководиоца већа            Чланови одељенског већа Седн. Одељ. већа Педагог   

Извештавање о остваривању Плана рада 

одељењског већа 

           
Руководилац већа 

Писани извештај 

руководиоца већа  

Директор, 

Наставничко веће 

 

Подела одељења на наставнике            Чланови одељен. већа  Припр. предлога  Директор, педагог  

Израда плана за реализацију тематских 

часова 

           
Чланови одељен. већа  Припр. предлога  Директор, педагог 

 

Утврђивање распореда часова            Директор, чл. Одељ. већа Анализ. распореда Просв. инспектор  

Утврђивање распореда пријема 

родитеља- Отворена врата 

           Одељенске старешине и 

предметни наставници 

Седница 

Одељенског  већа 

Директор,стручна 

служба 

 

Анализа иницијалног процењивања ради 

планирања и идентификације ученика за 

допунску наставу 

           
Одељенске старешине и 

предметни наставници 

Седница 

Одељенског  већа 

Стручна служба, 

Одељенске 

старешине 
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Упознавање са календаром такмичења            Директор Информисање Стручна служба   

Анализа адаптације ученика на 

предметну наставу 

           Одељ. стареш. 5. разреда 

и предметни наставници 

Седница 

Одељенског  већа 
Педагог 

 

Утврђивање распореда писмених и 

контролних задатака 

           
Чланови одељенског већа 

Седница 

Одељенског већа 
Директор 

 

Идентификација ученика  за допунску 

наставу и усклађивање рада  у одељ. 

(допун, додат. настава и слобод. активн.) 

           
Предметни наставници 

Рук. секција 

Седница 

Одељенског  већа 

Одељенске 

старешине 

 

Индивидуализација наставе и ИОП  
           Одељ. старешине,  

предм. наставници 

Анализа и извешт. 

на одељ. већу 

Тим за инклузију, 

Педагог, психолог  

 

Информисање о корацима васпитног 

рада са децом 

           
Одељенске старешине 

Анал. и извештав. 

на одељ. већу 

Директ., педагог, 

Тим за безбедност 

 

Пресек стања-оцена остварења 

Наставног плана и програма редовне 

наставе, допунске, додатне  и слоб. 

активности 

           

Одељенске старешине 
Извештав. на одељ. 

већу 

Руков. одељ. већа, 

педагог 

 

Анализа реализације тематских часова 
           

Чланови одељен. већа 
Извештав. на одељ. 

већу 
Руков. одељ. већа 

 

Статистичка и аналитичка анализа 

успеха и владања ученика на крају 

тромесечја, полугодишта и на крају 

школске године 

           

Одељенске старешине 
Извештав. на одељ. 

већу 

Руков. одељ. већа, 

педагог 

 

Резултати такмичења ученика            Психолог Информисање Директор  

Предлози за похв. и награђивање 

ученика 

           Одељ.стар. предм. 

наставе 
Предлагањем Директор 

 

Предлагање  ученика за диплому 

„Ученик генерације“ 

           
Одељ. стареш. 8. разреда 

Рангир. ученика  у 

одељењу 

Стручна служба 

Комисија  

 

Припрема предлога програма екскурзија            Одељ. стареш. 5. 6. 7. и 8.  Седн. Одељ. већа Директор, педагог  

 

5.8. План рада стручних већа  
5.8.1.  План рада стручног већа разредне наставе 

АКТИВНОСТИ 
ДИНАМИКА 

НОСИЛАЦ НАЧИН 
ПРАЋЕЊЕ 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 8 КО  

Припрема за почетак нове школске године, подела 

задужења, избор дечије штампе 

           Директор, стручна 

служба, члан.већа 

Договор на састанку 

стручног већа 

Директор, 

Наставн.веће 

 

Пријем првака            С. Милановић, М. Приредба за ученике Директор,  
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Ристић, Л, Жикић првог разреда Наставн.веће 

Размена наставних средстава и списак потребних 

средстава за унапређивање наставе и ваннаставних 

активности 

           Чланови стручног 

већа, библиотекар 

Договор на састанку 

стручног већа 

Чланови струч. 

већа, 

библиотекар 

 

Доношење Плана рада стручног већа за школску 

2017/2018. годину 

           Руководилац већа, 

члан. стручног 

већа 

Договор на састанку 

стручног већа 

Директор, 

Наставн.веће 

 

Израда глобалних и оперативних планова редовне, 

изборне, допунске, додатне наставе и слободних 

активности 

           Руководилац већа, 

чланови стручног 

већа 

Договор у оквиру 

актива разреда 

Директор, 

Наставн.веће 

 

Договор о начину планирања ( годишње, месечно и 

недељно и дневне припреме за час ) 

           Чланови стручног 

већа 

Подела материјала и 

формулара за 

евиденцију 

Педагог  

Усаглашавање и утврђивање критеријума оцењивања            Руководилац већа, 

чланови стручног 

већа 

Договор на састанку 

стручног већа 

Директор, 

Наставн.веће 

 

Утврђивање распореда писмених провера и конторлних 

вежби 

           Руководилац већа, 

чланови стручног 

већа 

Израда распореда на 

основу оперативних 

планова 

Директор, 

Наставн.веће 

 

Договор и припрема за организовање рекреативне 

наставе и ексурзије ученика 

           Руководилац већа, 

чланови стручног 

већа 

Израда плана 

активности ученика 

Директор, 

Наставн.веће 

 

Организација рада у продуженом боравку            Д. Немцановић Договор на састанку 

стручног већа 

Директор, 

Наставн.веће 

 

Планирање посета културним институцијама            Руководилац већа, 

чланови стручног 

већа 

Израда плана посета Директор, 

Наставн.веће 

 

Реализација угледних часова            Н. Ђурић, И. 

Јовић, Д. 

Митровић, 

С.Петковић 

Костандиновић 

Присуство и анализа Директор, 

Наставн.веће 

 

Промоција школског листа у оквиру прославе Дана 

школе 

           Чланови стручног 

већа, руководиоци 

секција 

Договор на састанку Наставничко 

веће 

 

Спортски сусрети у оквиру прославе Дана школе            Наставници 

физичког васп. 

Организација 

сусрета 

Директор, 

Наставн.веће 
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Свечана академија поводом прославе Дана школе            Стручно веће, 

руков.секција 

Припрема приредбе Директор, 

Наставн.веће 

 

’Час је ваш’            Ученици виших 

разреда 

Договор са 

ученицима  

Директор, 

Наставн.веће 

 

Припрема и организација активности у оквиру Дечије 

недеље 

           Дечији савез, 

руков. секција 

Израда плана 

активности 

Директор, 

Наставн.веће 

 

Обука наставника за Малу матуру            Члан. струч. већа Обука Наставн. веће  

Стручно усавршавање чланова већа ради унапређивања 

педагошко-дидактичке праксе у школи 

           Чланови стручног 

већа 

Обука Директор, 

Наставн.веће 

 

Математичко такмичење ’Мислиша’, школско, 

општинско, окружно такмичење из математике 

           Руководилац већа, 

чланови стручног 

већа 

Припрема ученика и 

организација 

математичког 

такмич. ’Мислиша’ 

Директор, 

Библиотекар 

 

Израда квиза и коришћење система за квиз - излагање            Ж. Савуљесковић Састанак стручног 

већа 

Директор, 

Наставн.веће 

 

Безбедност деце у саобраћају ( радионице радника 

МУП-а за 4. разред 

           Припадници 

МУП-а 

Рдаионице у оквиру 

часа одељенског 

старешине 

Разредни 

старешина, 

Директор 

 

“Чепом до осмеха” – пројекат РС            Ученици школе Учествовање у 

акцији 

Директор  

Обележавање месеца математике            Л. Ненков Презентација Директор, 

Наставн.веће 

 

Очистимо Неготин            Чланови стручног 

већа 

Заједничка акција са 

ученицима 

Директор, 

Наставн.веће 

 

Мајске свечаности            Члан. Струч. већа 

и руков. секција 

Учешће у 

манифестацији 

Директор, 

Наставн.веће 

 

Тестирање учеика 4. разреда            Учитељи 4. 

Разреда, Педагог 

Договор на састанку 

стручног већа 

Директор, 

Наставн.веће 

 

Извештај о раду Стручног већа и избор новог 

руководиоца 

           Чланови Стручног 

већа 

Договор на састанку 

стручног већа 

Директор, 

Наставн.веће 

 

 

5.8.2. План рада стручног већа за друштвену групу предмета 

АКТИВНОСТИ 
ДИНАМИКА 

НОСИЛАЦ НАЧИН 
ПРАЋЕЊЕ 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 8 КО ✓ 

Избор руководиоца Стручног већа           
 директор у 

сарадњи са 

Седница стр. 

већа 
Чл. стр. већ 

 



Основна школа „Вук Караџић“ Неготин 63 

члановима већа 

Планирање образовно-васпитног процеса: редовне, изборне, допунске, 

додатне наставе, слободних активности. 

Корекција наставних планова и програма. 
          

 директор у 

сарадњи са 

члановима већа 

дискусија 
Директор, 

педаг 

 

 

Усвајање структуре 40- часовне радне недеље;            Чланови већа дискусија Наставн.веће  

План. Израде школских писмених задатака. и контролних вежби;           
 Чл. већа у окв. 

предмета 
разговор Наставн.веће 

 

Израда плана тематског планирања за 7.разред,са циљевима и 

исходима, планираним активностима по предметима, временском 

динамиком 
          

 
Чланови већа, 

стручна служба 
договор Наставн.веће 

 

Израда плана реализације угледних часова            Чланови већа договор Наставн.веће  

Иницијално тестирање ученика 5. 6. 7. и 8. разреда из свих предмета            пред. наставн. тестирање Струч. Служ.  

Тематско планирање: Породица – 5. разред            Чланови већа реализ.часа Наставн.веће  

Израда портфолија ученика 5. 6. 7. и 8. разреда            Чланови већа договор Струч. Служ.  

Тематско планирање: Биљни свет 5. разред            Чланови већа реализ.часа Наставн.веће  

Тематско планирање: Митологија 5. разред            Чланови већа реализ.часа Наставн.веће  

Тематско планирање: Животињски свет 6. разред            Чланови већа реализ.часа Наставн.веће  

Тематско  планирање: Знамените  личности 7. разред            Чланови већа  Струч. служ.  

Тематско планирање: Равнотежа 7. разред            Чланови већа реализ.часа Наставн.веће  

Тематско планирање: Рециклјажа 8. разред            Чланови већа реализ.часа Наставн.веће  

Тематско планирање: Романтизам 8. разред            Чланови већа реализ.часа Наставн.веће  

Тематско планирање: Забавна музика 8. разред            Чланови већа реализ.часа Наставн.веће  

Тематско планирање: Човек 7. разред            Чланови већа    

Обележавање Дана језика  26. 09.            Чланови већа дискусија рук. већа  

Израда планова за додатну и допунску            Чланови већа договор Струч. Служ.  

Договор око уч.  који ће похађати додатну наставу, секције            Чланови већа дискусија Наставн.веће  

Тематско планирање: Средњи век 7. разред            Чланови већа реализ.часа Наставн.веће  

Договор везан за сусрете младих Сонг;            Чланови већа дискусија Наставн.веће  

Концепција програма поводом обележавања Дана школе;           
 рук. драмске 

сек. 
дискусија Наставн.веће 

 

Израда школског листа            Чланови већа договор Наставн.веће  

Обележ.  Дана сећања на жртве  у Другом св.  рату -21.10.            Љ.Летуница текст Наставн.веће  

Тематско планирање: Храна  

-Изложба поводом Дана школе 
          

 
Чланови већа изложба Наставн.веће  

Часови наставника  у разредној настави (4.разред)            Чланови већа реализ.часа Наставн.веће  

Акционо истраживање: Еко-ефикасност школе (пројекат Еко-школе)           
 Д. Милошевић 

Чланови већа 
истраживање Наставн.веће 
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Анализа спроведеног акционог истраживања            Чланови већа дискусија Наставн.веће  

Спровођење и анализа активности Час је ваш            псих.пед.служба час Наставн.веће  

Тематско планирање: Мерење            Чланови већа реализ.часа Наставн.веће  

Анализа реализације активности поводом Дана школе            рук.драмскесек. приредба Наставн.веће  

Договор око стручног усавршавања            Чланови већа дискусија Наставн.веће  

Тематско планирање:  Грчка митологија            Чланови већа реализ.часа Наставн.веће  

Тематско планирање: Грчка митологија –евалуација - СОНГ            Чланови већа приредба Наставн.веће  

Анализа реализоване активности            Чланови већа дискусија Наставн.веће  

Тематско планирање: Кретање-квиз            Чланови већа реализ.часа Наставн.веће  

Анализа реализованог квиза            Чланови већа дискусија Наставн.веће  

Тематско планирање: Биљни свет - квиз            Чланови већа реализ.часа Наставн.веће  

Анализа реализованог квиза            Чланови већа дискусија Наставн.веће  

Израда пројекта везаног за Еко –ефикасност школе            Д. Милошевић пројекат Наставн.веће  

Аналитичка анализа реализованог пројекта            Д. Милошевић дискусија Наставн.веће  

Тематско планирање: Животињски свет - квиз            Чланови већа реализ.часа Наставн.веће  

Анализа реализованог квиза            Чланови већа дискусија Наставн.веће  

Организација школских такмичења;            Чланови већа такмичење Наставн.веће  

Учешће на општинским такмичењима;            Чланови већа такмичење Наставн.веће  

Енглески  и српски језик: два угледна часа везана за тематско 

планирање  у петом разреду 
          

 Б. Мариновић 

М. Костић 
реализ.часа Наставн.веће 

 

Анализа реализованих угледних часова            члановивећа дискусија Наставн.веће  

Тематско планирање: Породица-евалуација кроз истраживање- 

15. мај, Дан породице 
          

 
Чланови већа истраживање Наставн.веће  

Завршни годишњи тестови из предмета који се полажу на завршном 

испиту. 
          

 
Чланови већа договор Струч. Служ.  

Аналитичка анализа годишњих тестова            Чланови већа дискусија Наставн.веће  

Пробно тестирање ученика комбиновани тест            Љ. Летуница тест Наставн.веће  

Израда листе наставних средстава које треба набавити           
 

Чланови већа 
дискусија и 

договор 
Наставн.веће 

 

Израда листе стручне литературе за ученике  и наставнике које треба 

набавити  -по предметима 
          

 
Чланови већа 

дискусија и 

договор 
Наставн.веће 

 

Подела одељења на наставнике за наредну школску  2017./2018. годину           
 

Чланови већа 
дискусија и 

договор 

Директор 

рук. већа 
 

 

   5.8.3. План рада стручног већа природне групе предмета за 2017/2018. годину 
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ДИНАМИКА 

НОСИЛАЦ НАЧИН 
ПРАЋЕЊЕ 

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 КО  

Усвајање Годишњег програма рада већа            Чланови већа Дискусија, гласање Наставничко веће  

Израда глобалних и оператив.  планова рада            Чланови већа Анал. плана и програма  Наставничко веће  

Предлози за набавку нових наст. средстава             Чланови већа Куповина наст. средст. Наставничко веће  

Предлог о подели одељења            Чланови већа Дискусија Наставничко веће  

Утврђивање корелације међу предметима            Чл. већа, педагог Анал. наст. пл. и прог. Наставничко веће  

Договор о стручном усавршавању            
Члан. већа, 

директор 
Разговор Наставничко веће 

 

Иницијално тестирање            Чланови већа тест Наставничко веће  

Тематско планирање за V, VI,VII и VIII 

разред 

(Породица, биљни свет,митологија  – 5. р.) 

(Средњи век, животињски свет, мерење, 

храна – 6.р) 

(Знамените личности, човек, равнотежа –7.р.) 

(Рециклажа, забавна музика, пробелми 

младих – 8.р.) 

           Чланови већа 
Разговор, анализа и 

дискусија 
Наставничко веће 

 

Сарадња наставника који ће предавати 5. 

разреду са већем учитеља 
           Настав., учитељи Разгов.о реализ. наст. Наставничко веће 

 

Тестирање ученика 5. и 7. разреда из 

математике 
           

Предметни 

наставници 
Тест Наставничко веће 

 

Договор око обележавања Дечије недеље – 

Дечји вашар 
           Наставниц. ТИО Разговор Наставничко веће 

 

Израда летописа школе            Н. Ђорђев. Паовић Реализација Наставничко веће  

Израда портфолија за ученике V, VI,VII и 

VIII разреда 
           

Разредне 

старешине V, VI и 

VII  разр. и пред. 

наставници 

Реализација Наставничко веће 

 

Израда ИОП планова             Чланови већа Реализација Наставничко веће  

Израда планова за допунску наставу            Чланови већа Разговор Наставничко веће  

Креирање квиза            Ж. Савуљесковић Обука Наставничко веће  

Коришћење квиза у настави            Ж. Савуљесковић Обука Наставничко веће  

Договор око школског листа            Чланови већа Разговор Наставничко веће  

Организација око Дана школе            
Ж. Савуљесковић, 

А.Ђорђевић 
Организација Наставничко веће 

 

Договор око „измена улога учен.-наставник“            Чланови већа Разговор Наставничко веће  
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Анализа „измена улога наставник-ученик“            Чланови већа Разговор Наставничко веће  

Безбедност за ђаке            Ж.Савуљесковић Обука Наставничко веће  

ТНТ            Чланови већа Организација Наставничко веће  

Одлазак у биоскоп            одељ. старешине Присуство Наставничко веће  

Анализа  редовне, додатне наставе и ефекти 

допунске наставе 
           

Чланови већа, 

стручна служба 
Разговор Наставничко веће 

 

Колико и како је остварена корелација 

између настав. предмета и међус. посете час. 
           

Чл. већа, струч. 

служ, директор  
Разговор Наставничко веће 

 

Договор о организацији школ.  такмичења             Чланови већа Разговор Наставничко веће  

Организација припремне наставе за малу 

матуру 
           члан. већа, директ. Разговор Наставничко веће 

 

Хуманитарно-еколошка акција “Чепом до 

осмеха”| 
           

А. Ђорђевић. 

Љ.Којчиновић 

Организација. 

реализација 
Наставничко веће 

 

Припрема Св. Саве            Чл. већа, директор Организација Наставничко веће  

Семинар „ У сусрет стресу-стратегије 

превладавања стреса, професионалног 

оптерећења и емоционалне исцрпљености” 

           Чланови већа Обука Наставничко веће 

 

Информација o учeшћу наставника на 

стручним сeминарима  
           

Чл. већа, струч. 

служба директор,  

Подношење усменог 

извештаја 
Наставничко веће 

 

Анализа резултата са такмичења            Чл. већа, психолог 
Подношење извештаја 

са такмичења 
Наставничко веће 

 

Анализа  реализације  Наст. плана и 

програма, проблеми у савлад. градива, 

усклађ. захтева и критер. оцењивања 

           
Чланови већа, 

стручна служба 

Анализа дневника и 

оцена 
Наставничко веће 

 

Избор уџбеника за наредну шолску годину, 

приручника и стручне литературе 
           Чланови већа Анал. одобрене литер. Наставничко веће 

 

Анализа присуства и рада учeника на 

дoпунскoј и дoдатнoј настави 
           Чланови већа Организација Наставничко веће 

 

Огледни час – математика + хемија            
Л. Ненков О. 

Негојицић 
Реализација Наставничко веће 

 

Математичка радионица            
Л. Ненков 

М. Јањић 
Реализација Наставничко веће 

 

Изложба математичких радова            
Лилјана Ненков 

Милена Јањић 
Реализација Наставничко веће 

 

Разматрање пласмана ученика на такмич.            Чланови већа Анализа и разговор Наставничко веће  
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5.8.4. План рада стручног већа вештина 

АКТИВНОСИ 
ДИНАМИКА 

НОСИЛАЦ НАЧИН 
ПРАЋЕЊЕ 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 8 КО доказ 

Избор руководиоца Стручног већа            
 

Стручно веће Сед. Струч. Већа Стручна служба 
Извештај са 

састанка 

Планир. образовно-васпитног процеса: ред, избор, 

допун,додат наставе, слободн. aктивнос. 
          

 
Стручно веће 

Седница настав. 

већа 

Дирек. Педагог 

Психолог 

Извештај са 

састанка 

Усвај. структ 40-час.  радне недеље;           
 

Стручно веће 
Седниц. Наст. 

већ 
Директ, стр. сл 

Извештај са 

састанка 

Планир.израде школ. и општинск. такмичења           
 Наст. 

Физичког 
Разговором Директор 

Извештај са 

састанка 

Реализација теме „Митологија“ у овиру тематског 

планирања за 5.разред 
          

 
Предметни 

наставници 

Учешће у 

планираним 

активностима 

Струч. служба Извештај, фотограф 

Плаирање активности поводом Дечије недеље и 

сарадња са библиотеком „ Доситеј Новаковић“ 

Неготин 

          

 

С. Јовановић 

Учешће у 

планираним 

активностима 

Настав. 

Лик.културе 

Извештај,фотогра

ф 

Хор- учешће на Мокрањчевим данима            Т. Учешће Настав. муз. Извештај, 

Орган. припремне наставе за ученике осмог 

разреда и облици рада кроз редовну наставу 
           Чланови већа 

Анализа дневника 

осталих облика рада 
Наставничко веће 

 

Обележавање месеца математике            
Наставници 

математике 

Организација и 

реализација 
Наставничко веће 

 

Обука настав. за малу матуру            Члан. већа ШУ организује обуку Наставничко веће  

Изложба секција радова            Чланови већа Изложба Наставничко веће  

Израда завршних тестова за проверу 

остварености стандарда 
           Чланови већа Разговор Наставничко веће 

 

Израда извeш. o раду струч. вeћа за 2017/18.            Председник већа Писани извештај Наставничко веће  

Администратор сајта „Помоћник у настави“ 

– инклузија у нашој школи 
           

Н. Ђорђевић 

Паовић 
Израда сајта Наставничко веће 

 

Рад са талентованим учеником            Д. Добрић 
Организација и реал. 

наставе 
Наставничко веће 

 

Администратор сајта „Наука за децу“            
Н. Ђорђевић 

Паовић 
Израда сајта Наставничко веће 

 

Администратор сајта школе            Ж. Савуљесковић Израда сајта Наставничко веће  



Основна школа „Вук Караџић“ Неготин 68 

Милосављевић културе фотограф 

Корекција настав.  планова и програма;           
 

Стручно веће Разговором Струч. служба 
Извештај са 

састанка 

Планирање реализације активности у складу са 

тематским планирањем школе 
          

 
Стручно веће 

Седница 

настав.већа 
Струч. служба 

Извештај са 

састанка 

Планирање угледних часова на тему 

диференцијација у настави и њихова ( анализа) 
          

 
Стручно веће Разговором Струч. служба 

Извештај са 

састанка 

Израда портфолија ученика           

 

Стручно веће Разговором Струч. служба 

Евиденција 

праћења листе 

напредовања 

План стручног усавршавања           
 

Стручно веће Разговором Струч. служба 
Извештај са 

састанка 

У  оквиру тематског планирања за 5.раз. 

реализација теме „Породица“ 
          

 
Предметни 

наставници 

Учешће у 

планираним 

активностима 

Струч. служба 
Извештај,фотогра

ф 

Договор око учен. који ће похађати додат. наст, 

секције; 
          

 

Стручно веће Разговором 
Руководилац 

стр.већа 

Дневник 

остал.облика 

обр.васп.рада 

Успостављ. сарадње са родитељима            
 

Стручно веће 
Сарадња 

,договор... 

Руковод. 

стр.већа 
Распoр. приј. родит. 

Успостављање сарадње са ваншколским 

институцијама 
          

 

Стручно веће Сарадња ,договор 
Руководилац 

стр.већа 

Извештаји о 

сусретима,сарадњи.

. 

Јесењи школски крос и крос РТС-а           
 Настав. 

Физичк. 

Учешћ.на  

такмич. 

Настав. 

физ.васпит. 
Извештај,фотограф. 

Спортска недеља           
 Настав. 

Физичк. 

Учешћ.на  

такмич. 

Наставн. 

физ.васп. 
Извештај,фотограф. 

Припрема и реализ. часова предм. наставе у  

четвртом разреду. 
          

 Предметни 

наставници 
Реализација часа Учитељи Извештај,фото. 

Реализација теме „Средњи век (Косовски 

циклус)“ у овиру тематског планирања за 6.разред 
          

 
Предметни 

наставници 

Учешће у 

планираним 

активностима 

Струч. служба Извештај,фотограф 

Израда плана активности поводом Дана школе;           
 

Стручно веће 
Сарадња и 

планирање 

Директор 

Педагог 
План активностои 

Припрема школ. листа „Први кораци“           
 Силвија 

Јовановић 

Припрема 

шк.листа 

Наст. лик. 

културе 
Школски лист 

Реализација актив. везаних за Дан школе            Стручно веће Ангажов. учен. Директор, педаг Извештај,фотограф. 
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Спортска такмич. поводом Дана школе           
 Наст. 

Физичког 

Ангажов. 

Ученика 

Наставн. физич. 

вас. 

Извешт.и 

фотограф. 

Организација школских такмичења;           
 Наст. 

Физичког 
Разговором 

Наставн. физич. 

вас 
извештај 

У оквиру тематског планирања за 5.разред на 

тему „Биљни свет“ 
          

 Т. 

Милосављевић 

С. Јовановић 

Сарадња,планира

ње,реализа 

ција 

Струч. служба, 

наставници 

Извештај,фотогра 

фије 

Школска и општинска такмичења           
 Наст. 

Физичког 

Ангажов. 

ученика 
Психолог Извештај,фотограф. 

Припреме за прославу Дана Св. Саве;           

 Т. 

Милосављевић 

С. Јовановић 

Сарад. и 

планирање 
Директор 

списак учен.,план 

актив. 

Обележавање Дана Светог Саве;           
 

Стручно веће 
Ангажовањем 

деце 

Директор, струч 

сл.  настав. 
фотографије 

Договор везан за сусрете младих „Сонг“           

 Т. 

Милосављевић 

С. Јовановић 

Ангажов. 

Ученика 
Педагог фотографије 

Реализација теме „Равнотежа“ у овиру тематског 

планирања за 7.разред  
          

 
Предметни 

наставници 

Учешће у 

планираним 

активностима 

Струч. служба 
Извештај,фотогра 

фије 

Реализација теме „Храна“ у овиру тематског 

планирања за 6.разред 
          

 
Предметни 

наставници 

Учешће у 

планираним 

активностима 

Струч. служба 
Извештај,фотогра 

фије 

Анализа реализ одабраног семинара           
 

Стручно веће 
Учешће на 

семин. 
Педаг, психолог Извештај 

Изложба ликовних радова           
 Силвија 

Јовановић 

Припрема и 

излагање радова 
Сртучно веће Фотог.са изложбе. 

Реализација теме „Мерења“ у овиру тематског 

планирања за 6.разред  
          

 
Предметни 

наставници 

Учешће у 

планираним 

активностима 

Струч. служба 
Извештај,фотогра 

фије 

 

Реализација теме „Знамените  личности“ у овиру 

тематског планирања за 7.разред (квиз) 

          

 
Предметни 

наставници 

Учешће у 

планираним 

активностима 

Струч. служба 
Извештај,фотогра 

фије 

Пролећни крос           
 

Настав. физич. 
Ангажов. 

Ученика 

Наставн. физич. 

вас 
Извештај и фотог. 

Школ. и општ, такмич. у атлетици           
 

Настав. физич. 
Ангажов. 

Ученика 

Наст. физичког 

вас 
Извештај и фотог. 
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Мајске свечаности           

 Т. 

Милосављевић 

С. Јовановић 

Ангажовањем 

деце 

Директор,стр. 

служ. 
фотографије 

Реализација теме „Животињски свет“ у овиру 

тематског планирања за 6.разред (квиз) 
          

 
Предметни 

наставници 

Учешће у 

планираним 

активностима 

Струч. служба 
Извештај,фотогра 

фије 

Реализација теме „Човек“ у овиру тематског 

планирања за 7.разред  
          

 
Предметни 

наставници 

Учешће у 

планираним 

активностима 

Струч. служба 
Извештај,фотогра 

фије 

Реализација теме „Рециклажа“ у овиру тематског 

планирања за 8.разред  
          

 Предметни 

наставници 
Учешће Струч. служба 

Извештај,фотогра 

фије 

Реализација теме „Забавна музика“ у овиру 

тематског планирања за 8.разред  
          

 Предметни 

наставници 
Учешће Струч. служба 

Извештај,фотогра 

фије 

Реализација теме „Проблеми младих“ у овиру 

тематског планирања за 8.разред 
          

 Предметни 

наставници 
Учешће Струч. служба 

Извештај,фотогра 

фије 

Анализа рада секција и такмичења            Стручно веће Разговором Педагог извештај 

,,Дани Дунава“           
 Силвија 

Јовановић 

Ангажов. 

Ученика 
Педагог Фотографије 

Сарадња са канцеларијом  за младе Неготин            Чл. Струч. већа Сарад. и планир- Руковод. ст.већа Фотографије 

Обука за рад на систему за квизове            Чл. Струч. већа Сарад. и планир- Руковод. ст.већа Фотографије 
 

     5.9. План рада Стручног актива за развој Школског програма за први и други циклус  

АКТИВНОСТИ 
ДИНАМИКА 

НОСИЛАЦ НАЧИН 
ПРАЋЕЊЕ 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 8 КО 

Израда Анекса Школског програма за период 

2014/15 – 2017/18: 

1.Израда глобалних планова редовне, изборне, 

обавезне изборне, допунске, додатне наставе и 

слободних активности; 

           

Чланови актива 

за развој ШП и 

директор 

 

тимски рад 

 

Директор, 

педагог, 

чланови актива 

ШП 

Урађен 

Школски 

програм 

Усклађивање Школског програма са Развојним 

планом школе, Акционим планом 

самовредновања и Акционим планом екстерног 

вредновања (у годишњим плановима наставних 

педмета предвидети проверу остварености 

прописаих образовних стандарда наставних 

предмета наведених у наставном програму) 

           

Чланови актива 

за развој ШП и 

руководиоци 

тимова 

тимски рад чланови актива 

ШП 

Усаглашени 

планови 

тимова 

Избор садржаја планова Одељењског старешине и             Руковод. актива тимски рад Руководилац Нови план 
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ваннаставних активности  и усаглашавање са 

акционим плановима школских тимова у области 

садржаја предложених тема 

 

за развој ШП, 

педагог, 

психолог и 

одељ.стареш. 

и 

активности 

ОС 

актива ШП Одељенског 

старешине 

Активности на континуираном праћењу 

напредовања ученика и усаглашености 

критеријума у процесу оцењивања 

           

Чланови актива 

ШП, педагог, 

психолог и 

предметни 

наставници 

тимски рад Руководилац 

актива ШП, 

педагог, 

психолог и 

чланови тима 

за развој ШП 

Израђени 

критеријуми 

за сваки 

предмет и 

листе 

праћења 

напредовања 

ученика 

Праћење реализације Школског програма  

           

Чланови актива 

ШП  

евиденција

документа

ција, чек 

листе 

  

 

руководилац 

Извештај о 

раду 

Праћење и подстицање стручног усавршавања 

наставника и реализација личног плана 

усавршавања 

           Директор и 

руководиоци 

тимова и 

стручних већа 

евиденција 

активности 

усаврш. у 

установи 

 

 

Директор 

евиденција 

активности 

усавршавањ

а у установи 

Анализа реализације садржаja Наставног плана и 

програма за први и други циклус и избор 

уџбеника и одговарајуће литературе 

           

Предметни   

наставници 

тимски рад 

на 

стручним 

већима 

Директор, 

предметни 

наставници 

Извештај 

Пројекат ,,Подршка развоју људског капитала и 

истраживању“  

- прихват студената на праксу 

           

Наставници 

Сарадња и 

анализа 

Наставничко 

веће 

Записник 

Активности на изради Анекса школског програма 

основног образовања и васпитања за 2017/2018.  

 

           

чланови актива 

за развој ШП 

тимски рад 

чланова 

актива за 

развој ШП 

чланови 

актива за 

развој ШП, 

педагог 

Израђен 

Анекс 

Школског 

програма  

Састављање извештаја о реализваним 

активностима Школског програма 2016/17. 

Евалуација Школског програма 2016/2017.  

 

           Чланови актива 

ШП, 

пред.  наставн. 

и учитељи 

чек листа 

праћења 

реализов. 

активности 

Руководилац 

Актива ШП 

педагог 

чек листа 

праћења 

реализов. 

активности 
 

 

5.10.  ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ 
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АКТИВНОСТИ 
ДИНАМИКА (месец) 

НОСИЛАЦ НАЧИН 
ПРАЋЕЊЕ 

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 КО  

3. 
Израда Акционог плана школског развојног 

планирања за школску 2017-18. годину 2
0
1

7
. 

          

ШРТ 
записници са састанка 

ШРТ, израђен план 

руководилац 

ШРТ 
 

4. 

Израда Акционог плана рада стручног актива 

за школско развојно планирање за школску 

2017-18. годину 2
0
1
7
. 

          

ШРТ 
записници са састанка 

ШРТ, израђен план 

руководилац 

ШРТ 
 

5. 

Праћење активности везаних за тематско 

планирање наставних садржаја за 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7. и 8. разред  2
0
1
7
. 

2
0
1
7
. 

2
0
1
7
. 

2
0
1
7
. 

2
0
1
8
. 

2
0
1
8
. 

2
0
1
8
. 

2
0
1
8
. 

2
0
1
8
. 

2
0
1
8
. 

руководиоци 

Стручних 

већа, ШРТ 

записници Стручних већа, 

планови рада наставника, 

временски план 

реализације тема 

педагог  

6. 

Израда и обрада анкете за ученике којом ће 

се проценити мотивација ученика за учење 

након примене тематског планурања           2
0
1
8
. 

ШРТ анкета, анализа анкете 
педагог, 

психолог 
 

8. 
Праћење активности везаних за реализацију 

угледних часова  ( 2 часа по већу)   2
0
1
7
. 

2
0
1
7
. 

2
0
1
7
. 

2
0
1
8
. 

2
0
1
8
. 

2
0
1
8
. 

2
0
1
8
. 

2
0
1
8
. 

2
0
1
8
. руководиоци 

Стручних 

већа, ШРТ 

записници Стручних већа 

о анализи  угледних 

часова 

руководиоци 

Стручних већа 
 

9. 

Израда и обрада анкете за учеснике 

евалуације угледних часова о применљивости 

приказаних решења унаставној пракси    2
0
1
7
. 

2
0
1
7
. 

2
0
1
7
. 

2
0
1
8
. 

2
0
1
8
. 

2
0
1
8
. 

2
0
1
8
. 

2
0
1
8
. 

2
0
1
8
. 

ШРТ анкета, анализа анкете 
педагог, 

психолог 
 

10. 

Праћење активности  везаних за реализацију 

акционих истраживања орјентисаних на 

унапређење праксе 

 2
0
1
7
. 

2
0
1
7
. 

2
0
1
7
. 

2
0
1
7
. 

2
0
1
8
. 

2
0
1
8
. 

2
0
1
8
. 

2
0
1
8
. 

2
0
1
8
. 

2
0
1
8
. 

руководиоци 

Стручних 

већа 

руководиоци Стручних 

већа; извештаји о 

реализованим акционим 

истраживањима и 

израђени пројекти за 

унапређење праксе 

руководиоци 

Стручних већа, 

педагог 

 

11. 
Праћење активности  везаних за реализацију 

менторства 

 2
0
1
7
. 

2
0
1
7
. 

2
0
1
7
. 

2
0
1
7
. 

2
0
1
8
. 

2
0
1
8
. 

2
0
1
8
. 

2
0
1
8
. 

2
0
1
8
. 

2
0
1
8
. 

координатор, 

педагог 

дневници рада ментора и 

студената, записи о 

евалуацији реализованих 

часова, записи о евалуац. 

реализованих часова 

координатор за 

Развионоцу 
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12. 

Праћење активности везаних за реализацију 

увођења Портфолија ученика 1, 2, 3, 4, 5, 6,  

7. и 8. разреда  2
0
1
7
. 

2
0
1
7
. 

2
0
1
7
. 

2
0
1
7
. 

2
0
1
8
. 

2
0
1
8
. 

2
0
1
8
. 

2
0
1
8
. 

2
0
1
8
. 

2
0
1
8
. 

руководиоци 

Стручних 

већа, ШРТ 

израђен Портфолио 

ученика 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.  и 

8. разреда 

педагог, 

одељ.старешин

е 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7. и 8.  разреда 

 

13. 

Израда и обрада анкете за ученике и 

родитеље о ефектима увођења Портфолија 

ученика          2
0
1
8
. 

2
0
1
8
. 

ШРТ анкета, анализа анкете педагог  

14. 
Праћење активности везаних за реализацију 

за израду и примену критеријумских тестова 

 2
0
1
7
. 

2
0
1
7
. 

2
0
1
7
. 

2
0
1
7
. 

2
0
1
8
. 

2
0
1
8
. 

2
0
1
8
. 

2
0
1
8
. 

2
0
1
8
. 

2
0
1
8
. руководиоци 

Стручних 

већа, ШРТ 

критеријумски тестови, 

евиденција у Дневнику 

рада 

педагог  

16. 
Праћење активности везаних за унапређење 

планова и садржаја часова допунске наставе  

 2
0
1
7
. 

2
0
1
7
. 

2
0
1
7
. 

2
0
1
7
. 

2
0
1
8
. 

2
0
1
8
. 

2
0
1
8
. 

2
0
1
8
. 

2
0
1
8
. 

2
0
1
8
. 

руководиоци 

Стручних 

већа, ШРТ 

планови допунске наставе, 

евиденција о напредовању 

ученика, евиденција у 

Дневнику рада 

педагог  

17. 
Праћење активности везаних за укључивање 

родитеља у реализацију реалних сусрета ПО        2
0
1
8
. 

2
0
1
8
. 

2
0
1
8
. 

2
0
1
8
. 

2
0
1
8
. одељењске 

старешине 

VII разреда 

евиденција у Дневнику 

рада; фотографије 

руководилац 

тима за ПО 
 

18. 

Праћење активности везаних за укључивање 

родитеља у реализацију  Спортске – 

спортске игре родитеља и деце       2
0
1
8
. 

2
0
1
8
. 

2
0
1
8
. 

2
0
1
8
. 

2
0
1
8
. наставници 

физичког 

васпитања 

евиденција у Дневнику 

рада; фотографије 
педагог  

 

      5.11. План рада  Тима за самовредновање 

АКТИВНОСТИ 
ДИНАМИКА 

НОСИЛАЦ НАЧИН ДОКАЗ ПРАЋЕЊЕ 
9 10 11 12 1 2 3 4 5  6 8 

Анализа Акционог плана самовреднованих области у 

школској 2016/17. и подела задужења у оквиру 

Акционог плана поправке.  

           чланови  

Тима 

На основу 

евалуације 

прошлогодиш.  

Извештаја и 

акционог плана 

Акциони 

план 

Наставничко 

веће и дирек. 

Издвајање приоритета и састављање заједничког 

плана  области које ће се самовредновати за школску 

2016/2017. год.: 

1.РЕСУРСИ 

-Људски ресурси (Т. Траиловић, С. Јовановић) 

-Материјално-технички ресурси (А. Ђорђевић, Л. 

           чланови  

Тима 

На основу 

прикупљених 

информација 

Школска 

документа

ција 

Наставничко 

веће и директ. 
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Љубић) 

-Ресурси локалне самоуправе (В. Анђеловић, Л. 

Жикић) 

Континуирано праћење огледних/угледних 

активности према Дневнику промена 

           чланови  

Тима 

На основу 

одржаних 

угледних 

активности 

Школска 

документа

ција 

Стручна 

служба 

Реализација  - самовредновање изабраних области             чланови  

Тима  

На основу 

анкета и 

праћења 

План 

активности 

тима  

Наставничко 

веће и директ. 

Реализција активности Акционог плана поправке            чланови  

Тима 

На основу 

прикупљених 

информација 

Школска 

документа

ција 

Наставничко 

веће и директ. 

Евалуација – састављање извештаја о реализованим 

активностима Тима за самовредновање 

           чланови  

Тима 

На основу 

анкета 

Извештај 

тима 

Наставничко 

веће и директ. 

Састављање акционог плана поправке 

самовредованих области за школску 2017/18.  

           чланови  

Тима 

Акциони план Извештај 

тима  

Евалуатор 

(координатор 

тима) 
 

5.12. План рада Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања за школску 2017/18. 

АКТИВНОСТИ 
ДИНАМИКА 

НОСИЛАЦ НАЧИН 
ПРАЋЕЊЕ 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 8 КО  

Именовање Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и 

занемаривања за школску 2017/18.год. 

           
Директор 

Наставничко веће   

Израда плана рада Тима за заштиту деце од насиља, 

злостављања и занемаривања за школску 2017/18. 

           Тим за заштиту 

деце 

Предлози, тимски 

рад  
Тим за заштиту 

деце 
 

Израда Програма заштите деце од насиља – превентивне 

активности  

           чланови Тима за 

заштиту деце 

Тимски рад Руков. Тима за 

заштиту деце 

 

Допуна Програма интервентних активности заштите 
           

Секретар школе 
Допуна програма Секретар, Тим 

за зашт.  деце 
 

Избор представника савета родитеља за члана Тима 
           

Савет родитеља 
Анализа, 

разговор, договор 
Директор  

Организовање унутрашње заштитне мреже 

            
Тим за заштиту  

деце од насиља 

подела 

задужења, 

праћење 

функционисања  

Тима за 

заштиту  деце 

од насиља 

 

Организовање спољашње  заштитне мреже            Директор Иницирање Директор  
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сарадње са 

релевантним 

институцијама 

Састанци тима у случајевима насиља, анализа случајева и 

предузимање мера  

           Тим за заштиту 

деце 
Анализа стања Тим за заштиту 

деце 
 

Анализа стања у школи и увид у присутност насиља у школи            Члан Тима  за 

заштиту деце  
Резултати 

истраживања 
Тим за заштиту 

деце 
 

Сарадња са тимовима у школи – ШРТ, Тим за инклузију, Тим 

аа ПО, Актив за развој школског програма, Актив за 

самовредновање и реализација активности њихових акционих 

планова са садржајима превенције насиља и усаглашавање 

акционих планова 

           чланови Тима за 

заштиту деце, 

руководиоци 

школских 

тимова 

Реализација 

превентивних 

акција 

Тим за заштиту  

Дефинисање поступака и процедура за заштиту од насиља,  

злостављања и занемаривања у школској средини ради учешћа 

у планирању (давање предлога активности) и организацији 

рада Ученичког парламента и Дечијег савеза на превенцији 

насиља  

 

           чланови Тима за 

заштиту деце, 

руководилац 

Ученичког 

парламента и 

Дечијег савеза,  

Тимски рад у 

планирању и 

организацији рада 

Тим за заштиту 

деце 
 

Сарадња са стручњацима из других релевантних установа ради 

заштите деце од насиља - Центар за социјални рад, 

медицински центар, Црвени крст  и сл. 

           чланови Тима 

стручна служба, 

ОС 

Тимски рад Тим за заштиту  

Прикупљање документације, вођење евиденције и 

обезбеђивање заштите поверљивости података 

           чланови Тима 
 

Документација, 

евиденција 
Тим за заштиту 

деце од насиља 
 

Организовање и праћење реализације активности које су 

наведене у Програму превентивних активности за заштиту  

деце од насиља 

            
Тим за заштиту 

деце 

Поделе 

задужења, 

позивање  

предавача, 

информисање 

Тим за заштиту 

деце од насиља 

 

Израда извештаја о раду тима            Тим за заш. деце извештај Директор  

Подношење извештаја директору о реализацији и 

остваривању програма заштите 

           Руководилац 

тима 
извештај Директор  

Праћење и вредновање ефеката предузетих мера и 

спроведених превентивних активности 

           чланови Тима, 

задужени 

наставници за 

поједине 

активности 

Документација, 

евиденција 
Тим за заштиту 

деце од насиља 
 

 

Процена безбедности - евалуација 
            

Чланови тима 

Анализа 

постојеће 

Тим за заштиту 

деце од насиља 
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документ.  и 

релевантних 

показатеља 
 

5.13. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИЈУ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ 

АКТИВНОСТИ 
ДИНАМИКА 

НОСИЛАЦ НАЧИН 
ПРАЋЕЊЕ 

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 КО  

Анализа реализације програма за инклузивно образовање и рада 

тима за претходну школску годину 

           Тим за инклуз. 

(ИО тим) 

Евиденција тима, 

извештаји 

Педаг.колег, 

директор 

 

Анализа стања:  

-број ученика који понавља разред, долазе из друге средине, 

маргинализоване, запуштене и злостављане деце 

           ПП служба, 

одељењске 

старешине 

Евиденције Педаг.колег, 

директор 

 

Формирање протокола о сарадњи са средњим школама            СТИО и ТДП Евиденције Педаг.колег, 

директор 

 

Упознавање Одељ. већа са члановима тима за додатну подршку и 

анализа потребе за наствком или престанком рада ученика по ИОПу 

           Тим за ИО Евиденције Педаг.колег, 

директор 

 

Формирање базе података: и редовно ажурирање базе 

- број деце са сметњама у развоју 

-број надарене деце 

-број деце којаиз других разлога остварују право на подршку у 

образовању 

           ПП служба, Тим 

за ИО 

Евиденција Педаг.колег, 

директор 

 

Израда плана и програма  рада тима за школску 2017/2018.год.            Тим за ИО Евиденција, план 

рада 

Педаг.колег, 

директор 

 

Пружање додатне подршке ученицима, рад са логопедом ОШ „12. 

септембар“ 

           Тим за ИО и 

одељењске 

старешине, ДП 

тим.,Предм.наст

. ППслужба 

Евиденција, 

извештаји, 

педагошки профил 

Педаг.колег, 

директор 

 

Сарадња са родитељима ученика којима је потребна додатна 

подршка и помоћ 

           Тим за ИО, ОС, 

и Тим за ДП 

евиденција Педаг.колег, 

директор 

 

Стручно усавршавање наставног особља и чланова тима унутар 

установе у оквиру индивидуализације и диференцијације наставе 

           директор Евиденција, 

извештај 

Педаг.колег, 

директор 

 

Јачање професионалних компетенција наставника:организовање 

семинара, саветодавно,упућивање на стручну литературу 

           Тим за 

инклузију, ПП 

служба, 

директор 

Евиденција, 

извештај 

Педаг.колег, 

директор 

 

Активности на отклањању физичких и социјалних  баријера за 

примену инклузивног образовања 

           Директор 

школе, Тим за 

ИО 

Материјали доказ Педаг.колег, 

директор 
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Учешће у изради планова стручног усавршавања при избору 

семинара из области инклузивног образовања 

           Директор 

школе, Тим за 

инклузију 

Извештаји, 

евиденције 

Педаг.колег, 

директор 

 

Праћење напредовања ученика            Тим за ИО,  

ОС,  

Предм. настав. 

Евиденција, 

извештаји, 

педагошки профил 

Педаг.колег, 

директор 

 

Администрација странице на сајту о инклузији            Н.Ђ.П. администратор Педаг.колег, 

директор 

 

Израда часова одељ. стар. посвећених инклузији            педагог и 

психолог 

израда плана часова Педаг.колег, 

директор 

 

Посета педагога и психолога одељењима где су евидентирани 

ученици за којесе ради ИОП 

           педагог и 

психолог 

вођење и праћење 

радионица 

Педаг.колег, 

директор 

 

Упознавање одељењског већа петог разреда са карактеристикама 

ученика којима је потребна додатна подршка  

           ОС 5.р,  

учитељице, 

наст. изборних 

предмета и ПП 

служба 

Записник са 

одељењског већа 

Педаг.колег, 

директор 

 

Упознавање НВ, Савета родитеља и Ђачког парламента са 

програмом рада за текућу школску годину 

           Тим за ИО Записник са НВ, 

Савета родитеља и 

ЂП 

Педаг.колег, 

директор 

 

Анализа актуелне школске ситуације на почетку и на крају школске 

године: број ученика којим,а је потребна додатна подршка и врста 

додатне подршке, број и профил  кадра за спровођење ИОП-а 

           Тим за ИО Евиденција Педаг.колег, 

директор 

 

Сарадња са релевантним институцијама по питању инклузије 

(Интересорна комисија, Мед. Центар, , Центар за социјални рад, 

друге основне школе, пред. Установе) 

           Тим за Ио Евиденција, Педаг.колег, 

директор 

 

Ученичка акција (акција дечијег савеза и Ђачког парламента) у вези 

прихватања различитости, израда паноа, зидних новина 

           Дечији савез, 

Ђачки 

парламент 

Евиденција, Педаг.колег, 

директор 

 

Сензибилизација родитеља и ученика путем школског сајта – 

информисање о активностима везаним за инклузију 

           Информатичар 

задужен за 

школски сајт 

Продукти, 

фотографије, 

извештаји 

Педаг.колег, 

директор 

 

Едукација ученика у циљу разбијања предрасуда о ученицима који 

уче по ИОП-у кроз: 

- Редовну наставу, ванаставне активности, путем 

пројектних школских активности, часове ОС, активности 

Дечијег савеза и Ђачког парламента (обилазак друштва „Дуга“, 

сарадња са ОШ“12.септембар“...) 

           ОС, предметни 

наставници, 

Ђачки 

парламент, 

Дечији савез 

Евиденција, 

извештаји, 

педагошки профил 

Педаг.колег, 

директор 

 

Сагледавање потребе за израдом и применом ИОП-а у првом и по 

потреби у осталим разредима 

           Тим за ИО и 

одељењске 

Опсервација 

ученика, процена 

Педаг.колег, 

директор 
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старешине наставника 

Извештавање о посећености допунске и додатне наставе            Учитељи, М. 

Милојевић, Љ. 

Летуница, М. 

Јањић, Д. Којић 

извештај Педаг.колег, 

директор 

 

Сарадња са ДП тимом при конципирању ИОП-а и евалуирању            Тим за ИО, 

Наставници, ПП 

служба 

педагошки профил Педаг.колег, 

директор 

 

Сензибилизација родитеља- предавање за родитеље на тему 

«Инклузија у школи» (1. и 5. разреда) 

           Руководилац 

тима, ПП 

служба 

Записник са 

родитељског 

састанка 

Педаг.колег, 

директор 

 

Анализа резултата рада тима и реализације програма, вредновање 

резултата рада 

           Тим за Ио Извештаји 

евиденције 

Педаг.колег, 

директор 

 

Конструктивно решавање сукоба, сарадња са вршњачким тимом            Вршњачки тим 

забезбедност 

Реализација 

радионица 

Педаг.колег, 

директор 

 

Евалуација програма и предлог за израду програма за наредну 

школску годину 

           Тим за ИО Извештаји, 

евиденције 

Педаг.колег, 

директор 

 

Обележавање Дечје недеље            Руководилац 

Дечјег савеза 

 Педаг.колег, 

директор 

 

Обележавање Дана толеранције и Дана дечјих права            Ученички 

парламент 

 Педаг.колег, 

директор 

 

„Час је ваш“            СТИО  Педаг.колег, 

директор 

 

Организовање Васкршње изложбе            вероучитељ Израда изложбе Педаг.колег, 

директор 

 

Сарадња са ОШ „12. септембар“, вртић „Пчелица“ и средњим 

школама 

           Чланови тима записник Педаг.колег, 

директор 

 

 

5.14. План рада Тима за професионалну оријентацију за школску 2017/2018. годину 

АКТИВНОСТИ 
ДИНАМИКА 

НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРАЋЕЊЕ 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 8   КО ИЗВОРИ ДОКАЗА 

Формирање школског Тима за ПО и 

избор руководиоца Тима 

           
Директор 

Подела задужења Директор школе  ГП, задужења 

наставника 

Формирање Вршњачког тима за ПО            Тим за ПО Одабир ученика Одељ. стареш. Формиран тим 

Планирање рада и имплементација 

програма ПО од 1. до 8. разреда 

           

Тим за ПО 

Одабир модела 

имплементације, 

планирање, сарадња 

Руководилац Тима  Акциони план рада 

Тима, распоред 

реализације 
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радионица на часов. 

ОС 5.-8. разред 

Састављање Акционог Плана рада 

Тима за ПО 

           

Тим за ПО 

Излиставање 

активности и подела 

задужења 

Руководилац Тима Акциони план 

Обезбеђивање услова за 

реализацију – помоћ ОС у 

имплементацији радионица 

           

Тим за ПО 

Сарадња, дискусија, 

планирање, пдела 

материјала 

Чланови Тима Подељен материјал 

Измене и допуне школских 

документа  

- Планови ОС 

           Одељењске 

старешине 

Сарадња, 

планирање 

Руководилац Тима Израђена школска 

документа 

Реализација ПО радионица за 

ученика 5- 8 разреда  

           Оељењске 

старешине 

Радионичарски 

рад 

Руководилац Тима Дневник образовно-

васпитног рада 

Ажурирање ПО кутка 

           Вршњачки тим за 

ПО 

Прикупљање и 

обрада 

материјала 

Координатор ВТ 

тима 

Фотографије, записн. 

активности ВТ тима 

ПО страница на сајту школе 
           Вршњачки тим за 

ПО 

Прикупљање и 

обрада материј. 

Координатор ВТ 

тима 

Сајт школе 

Реализација манифестације „Час је 

ваш“ 

           Вршњачки тим за 

ПО, Тим за ПО, 

пред. наставници 

 Сарадња, обрада 

материј. и 

података, планир. 

Руководилац ПО 

тима 

Фотографије, 

извештај 

Организација реалних сусрета 
           Тим за ПО, ВТ за 

ПО, ОС 8.разреда 

Организовање, 

планирање, сарадња 

Руководилац ПО 

тима 

Фотографије, 

извештај 

Индивидуални разговори ученика и 

родитеља са пед-пси. Службом 

           Психохол и 

педагог 

Саветодавни рад Руководилац ПО 

тима 

Дневник рада 

стручних сардника 

Посете средњим школама 
           

Тим за ПО 
Организовање, 

планирање, сарадња 

Руководилац ПО 

тима 

Фотографије, 

извештај 

Куда после основне школе – 

предавање педагога 

           

педагог 

Родитељски састанак 

8 раз. предавање 

Руководилац 

Тима 

Евиденција у 

дневнику о.в. рада – 

родитељски састанак 

Успостављање мреже партнера за 

реализацију реалних сусрета 

(Ватрогасно-спасилачкa јединицa 

Неготин Предузећа, привредна 

комора, НСЗ, КЗМ, средње школе..) 

           

Тим за ПО, 

директор школе 

Сардња, планирање Руководилац ПО 

тима 

Извештај 

Укључивање родитеља у 

реализацији реалних сусрета 

           
Тим за ПО 

Сарадња, планирање Руководилац ПО 

тима 

Извештај 
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VI ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ САРАДНИК 
 

6.1. ГОДИШЊИ  ПЛАН  И ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКОГ ПЕДАГОГА ЗА ШКОЛСКУ 2017 – 18. год. 

ОБЛАСТИ РАДА 
(са планираним активностима) 

ДИНАМИКА  
НАЧИН САРАДНИЦИ 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 8 

I.  ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА    

1. Учествовање у изради Годишњег плана рада установе и његових 

појединих делова: 
- Годишњи план рада педагога 
- Стручни актив за развој школског програма 
- План рада Тима за професионалну оријентацију 

- Посебни програми васпитно образовног рада: 
(Унапређење васпитно-образовног рада, Програм корективног рада, Програм 

здравственог васпитања, Програм активности на превенцији малолетничке 

деликвенције у школи, Програм рада на  васпитању и обрaзовању ученика за 

мир, развој и толеранцију, Програм здравствене превенције  пројекат: 

“Здрава школа”, Програм  на проучавању конвенције УН о правима детета 

(пројекат: "Буквар дечјих права"), Програм активности школе борби против 

насиља и дроге, Програм рада  за естетско,  еколошко  и  хигијенско  

васпитање  и уређивање школе) 

           Израда планова и 

програма тимским 

радом у избору 

активности 

Чланови тимова, 
Психолог школе, 

директор 

2. Учествовање у изради  школског програма, плана самовредновања и 

развојног плана установе 
           Тимски рад Чл. тимова ШП, 

ШРП и Самовр. 

3. Припремање годишњих  и месечних  планова рада педагога            Самостална израда самостално 

- Израда личног плана професионалног напредовања у струци 
-  План стручног усавршавања у установи 

           Избор семинара и 

активн. усавршавања 

у установи 

самостално 

4. Учествовање у припреми индивидуалног образовног плана за  ученике             Тимски рад психолог 

5. Учешће у планирању и организовању појединих облика сарадње са 

другим институцијама  - ОШ и СШ у граду, Дом културе и др. установе 

од значаја за професионалну оријентацију ученика 

           Сарадња, посета Тим ПО, 

директор, 

психолог 

6. Планирање  набавке стручне литературе, периодике: Педагогија, Настава 

и васпитање, Педагошка пракса 
           Стручно 

усавршавање 
Директор, 

психолог 

7. Иницирање и учешће у иновативним видовима планирања наставе и            Израда портала и Самостално и у 

Вођење евиденције 

           

Тим за ПО 

Сарадња, планирање, 

писање изцештаја, 

презентација 

Руководилац ПО 

тима 

Записник Тима 
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других облика образовно-васпитног рада радова за учешће на 

конкурсима 
сарад. са настав. 

по потреби 

8. Учествовање у избору и конципирању активности  из области  ШРП, 

Самовредновања 
           Спровођење анкете и 

извештавање 
Чланови ШРТ 

9. Учешће у избору и предлозима активности за израду планова 

одељењских старешина и сарадње са родитељима 
           Предлози на основу 

познавања педаг. 

профила појединих 

ученика и одељења 

Директор, 

психолог 

10. Пружање помоћи наставницима у изради планова допунског, додатног 

рада, плана рада одељењског  старешине, секција 
           Педагошко 

инструктивни рад  
Наставници раз.и 

пред.наставе 

11. Формирање одељења, распоређивање новопридошлих ученика и ученика 

који су  упућени да понове разред.  
           Педагошки рад психолог 

II.  ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ  РАДА  9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 8   

1. Систематско праћење и вредновање наставног процеса, развоја и 

напредовања ученика 
           Анализа извештаја 

РС 
Самостално и са 

психологом 

2. Праћење реализације образовно-васпитног  рада            Посета наставним 

часовима, увид у 

планове рада 

наставника 

У сарадњи са 

наставницима 

3. Праћење остваривања ШРП-а            Препа плану 

активности из ШРП-а 
Стручни актив ѕа 

ШРП 

4. Увид у степен примене нових облика, метода, средстава рада (знања 

стечена стручним усаврсавањем, реализацијом пројеката) 
           Посете часовима, 

разговор са свим 

актерима образовно-

васпитног рада, увид 

у планове рада 

Директор, 

психолог 

5. Праћење и вредновање примене мера индивидуализације и 

индивидуалног образовног плана – педогошко инструктивни рад са 

наставницима у области индивидуализације и диференцијације наставе 

           Посета наставним 

часовима, увид у 

ИОП планове 

Психолог, 

наставници 

разредне и 

предметне наставе 

6. Учествовање у раду комисије за проверу савладаности програма увођења 

у посао  васпитача/наставника, стручног сарадника 
           Увид у припреме, 

посете часовима 
Чланови 

именоване 

комисије 

7. Иницирање и учествовање у истраживањима васпитнo-образовне праксе 

које реализује установа, научноистраживачка институција или стручно 

друштво у циљу унапређивања васпитно-образовног рада  

            посета наставним 

часовима 
Сарадници 

научноистражива

чке институције, 

учитељ разреда по 

узорку 

8. Учешће у изради годишњег извештаја о раду установе у остваривању            Израда извештаја по Руководиоци 



Основна школа „Вук Караџић“ Неготин 82 

свих програма васпитно–образовног рада – извештаји о реализацији 

активности по задужењу из области планирања 
задужењу тимова 

9. Учествовање у праћењу реализације остварености општих и посебних 

стандарда постигнућа ученика 
           Праћење наставе и 

планова наставника 
Актив за развој 

ШП, наставници 

разредне и 

предметне наставе 

10. Праћење анализе успеха и дисциплине ученика на класификационим 

периодима, као и предлагање мера за њихово побољшање 
           Анализа извештаја 

РС 
Психолог, РС 

11. Праћење успеха ученика у ваннаставним активностима, такмичењима, 

завршним и пријемним испитима за упис у средње школе 
           Анализа извештаја 

РС и предметних 

наставника 

Психолог, РС, 

предметни наст., 

тим ПО 

12. Учествовање у усклађивању програмских захтева са индивидуалним 

карактеристикама ученика 
           Педаг. Инструкт. 

Рада са наставницима 

при планирању 

Психолог, 

предметни 

наставници 

13. Праћење узрока школског неуспеха ученика и предлагање решења за 

побољшање школског успеха 
           Анализа извештаја 

одељењских 

старешина 

одељењске 

старешине 

разредне и 

предметне наставе 

14. Праћење поступака  и ефеката оцењивања, иницијалног процењивања и 

примена критеријума оцењивања 
           Увид у Дневнике 

образовно-васпитног 

рада 

Дирек., психолог, 

Наставници за 

преглед Дневника  

III.  РАД СА НАСТАВНИЦИМА 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 8   

1. Пружање помоћи наставницима на конкретизовању и 

операционализовању циљева и задатака образовно-васпитног рада 
           Увид у планове рада 

и припреме 

наставника 

Наставници 

разредне и 

предметне наставе 

2. Пружање стручне помоћи наставницима  на унапређивању 

квалитета васпитно – образовног рада, односно наставе увођењем 

иновација и иницирањем коришћења савремених метода  и облика рада ( 

уз проучавање програма и праћење стручне литературе) – кооперативно 

учење и коришћење савременог наставног средства интерактивне табле у 

настави 

           Педаг. инструкт. рад 

у припреми 

наставног часа 

Наставници 

разредне и 

предметне наставе 

3. Пружање помоћи наставницима у проналажењу начина за 

имплементацију општих и посебних  стандарда 
           Педаг. инструкт. рад 

у планирању 
Наставници 

разредне и 

предметне наставе 

4. Мотивисање наставника на континуирано стручно усавршавање  и израду 

плана професионалног развоја и напредовања у струци 
           Предлози активности Директор, 

психолог 

5. Анализирање реализације праћених часова редовне наставе и 

других облика образовно- васпитног рада и давање предлога за њихово 

унапређење 

           извештавање Директор, 

психолог 
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6. Праћење начина вођења педагошке документације наставника            Увид у 

документацију 
самостално 

7. Иницирање и пружање стручне помоћи наставницима у коришћењу 

различитих метода, техника и инструмената оцењивања ученика   
           Праћење примене 

критеријума 

оцењивања 

Директор, 

психолог 

8. Пружање помоћи наставницима у осмишљавању рада са ученицима 

којима је потребна додатна подршка (даровитим ученицима, односно 

ученицима са тешкоћама у развоју) 

           Сарадња са Центром 

за таленте, увид у 

припреме и планове 

психолог 

9. Оснаживање наставника за рад са ученицима из осетљивих друштвених 

група кроз развијање флексибилног става према културним разликама и 

развијање интеркултуралне осетљивости  и предлагање поступака који 

доприносе њиховом развоју 

           Педагошко 

инструктивни рад 
психолог 

10. Оснаживање наставника за тимски рад кроз њихово подстицање на 

реализацију заједничких задатака, кроз координацију активности 

стручних већа, тимова и комисија 

           Тимски рад на 

задатку 
директор 

11. Пружање помоћи наставницима у остваривању задатака 

професионалне оријентације и каријерног вођења и унапређивање тога 

рада – даља реализација активности пројекта Професионална 

оријентација на преласку у средњу школу 

           Подела задужења и 

реализација 

одређених 

активности 

Тим ПО 

12. Пружање помоћи наставницима  у реализацији огледних и угледних 

активности, односно часова и примера добре праксе, излагања на 

састанцима већа, актива, радних група, стручним скуповима и 

родитељским састанцима 

           Педагошко 

инструктивни рад 
Руководиоци 

стручних већа 

13. Пружање помоћи наставницима у изради планова допунског, додатног 

рада, плана рада одељењског старешине и секција 
           Педагошко 

инструктивни рад 
Наставници 

разредне и 

предметне наставе 

14. Упознавање одељењских старешина и одељењских већа са релевантним 

карактеристикама нових ученика (посебно ученика 5. разреда) 
           Састанак, педагошки 

профил 
Психолог, 

одељењске 

старешине 

15. Пружање помоћи одељењским старешинама у реализацији појединих 

садржаја часа одељењског старешине 
           Учешће у припреми 

часова 
Одељењске 

старешине 

16. Пружање помоћи  наставницима  у остваривању свих форми сарадње са 

породицом 
           Разговор, препорука 

за коришћење педаг. 

литературе 

Одељењске 

старешине 

17. Пружање помоћи приправницима у процесу увођења у посао, као и у 

припреми полагања испита за лиценцу  
           документација, 

комисија, праћење 

рада 

Менторски рад са 

приправником 

18. Пружање помоћи наставницима  у примени различитих техника и 

поступака самоевалуације 
           документација, 

праћење рада 
Наставници 

разредне и 

предметне наставе 
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IV.   РАД  СА  УЧЕНИЦИМА 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 8   

1. Информисање ученика (као и њихових родитеља/старатеља) уписаних  у 

основну школу о наставном плану и програму 
           Индивидуални 

разговори, 

Родитељски састанак 

Директор, 

Одељењске 

старешине, 

предметни 

наставници 

2. Праћење дечјег развоја и напредовања (Ученички портфолио )            Картон ученика психолог 

3. Праћење оптерећености ученика (садржај, време, обим, врста и начин 

ангажованости детета односно ученика) 
           Увид у дневнике рада 

и евиденције, 

распореде наставних 

и ваннаставних 

активности, разговор 

са ОС 

Директор, 

психолог 

4. Саветодавни рад са новим ученицима, ученицима који су поновили 

разред, преласка ученика између школа 
           разговор психолог 

5. Пружање подршке и помоћи ученицима у раду ученичког парламента и 

других ученичких организација 
           Предлог активности Руководилац 

Ученичког 

парламента 

6. Идентификовање и рад на отклањању педагошких узрока проблема у 

учењу и понашању 
           Педагошко 

инструктивни рад 
психолог 

7. Рад на професионалној оријентацији ученика и каријерном вођењу – 

реализација активности Пројекта Професионална оријентација на 

преласку у средњу школу 

           Реализација 

активности - 

радионица 

Тим ПО 

8. Анализирање и предлагање мера за  унапређивање ваннаставних 

активности 
           Анкетирање ученика Директор, 

психолог 

9. Промовисање, предлагање мера, учешће у активностима у циљу 

смањивања насиља, а повећања толеранције и конструктивног решавања 

конфликата, популарисање здравих стилова живота – вршњачка 

едукација 

           Израда плана 

заштите ученика од 

насиља 

Психолог, Тим за 

заштиту деце, СА 

за ШРП 

10. Учествовање у изради педагошког профила ученика за ученике којима је 

потребна додатна подршка израда индивидуалног образовног плана 
           Тимски рад у ДП 

тиму 
Психолог, ДП тим 

11. Анализирање предлога и сугестија ученика за унапређивање рада школе и 

помоћ у њиховој реализацији 
           Акције ученика у 

школској средини 
Руководилац 

Ученичког 

парламента 

12. Учествовање у појачаном васпитном раду за ученике који врше повреду 

правила понашања у школи или се не придржава одлука директора и 

органа школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, односно који 

својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права 

           Израда плана 

заштите ученика од 

насиља 

Психолог, ОС, 

наставници 

разредне и 

предметне наставе 

13. Формирање одељења 5. Разреда- социометријска испитивања            Анкетирање ученика Психолог 
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14. Пружање помоћи на осмишљавању садржаја и организовању слободног 

времена  
           Рад са ученицима на 

часовима ОС 
ОС 

V.   РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА  9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 8   

1. Организовање и учествовање на општим и групним родитељским 

састанцима у вези сa организацијом и остваривањем образовно-васпитног 

рада 

           Излагање на 

родитељском 

састанку 

Директор, 

психолог 

2. Припрема и реализација родитељских састанака, трибина, радионица са 

стручним темама 
           Предавање, разговор Психолог, ОС 

3. Укључивање родитеља, старатеља у поједине облике рада установе 

(васпитно – образовни рад, секције, предавања, пројекти, тимови...)  
           Саветодавни рад Чланови тимова, 

психолог 

4. Пружање подршке родитељима, старатељима у раду са децом, односно 

ученицима  са тешкоћама у учењу, проблемима у понашању, проблемима 

у развоју, професионалној оријентацији 

           Саветодавни рад  Психолог, тим ПО 

5. Упознавање родитеља, старатеља са важећим законима, конвенцијама, 

протоколима о заштити деце, односно ученика од занемаривања и 

злостављања и другим документима од значаја за правилан развој деце, 

односно ученика у циљу представљања корака и начина поступања 

установе 

           Излагање на 

родитељским 

састанцима и Савету 

родитеља 

Психолог, 

директор, 

секретар 

6. Пружање подршке и помоћи родитељима  у осмишљавању слободног 

времена  деце, односно ученика 
           Саветодавни рад психолог 

7. Рад са родитељима, односно старатељима у циљу прикупљања  података о 

деци 
           Саветодавни рад Психолог, ОС 

8. Сарадња са саветом родитеља, по потреби, информисањем родитеља и 

давање предлога по питањима која се разматрају на савету 
           информисање директор 

VI. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, 

ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ ДЕТЕТА, ОДНОСНО 

УЧЕНИКА  

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 8   

1. Сарадња са директором, стручним сарадницима на истраживању 

постојеће образовно-васпитне праксе и специфичних проблема и потреба 

установе и предлагање мера за унапређење 

           Истраживање, 

извештавање, 

предлози 

Директор, 

психолог, тим за 

самовредновање 

2. Сарадња са директором и стручним сарадницима у оквиру рада стручних 

тимова и комисија и редовна размена информација 
           извештавање, 

предлози 
Директор, 

психолог 

3. Сарадња са директором и стручним сарадницима на заједничком 

планирању активности, изради стратешких докумената установе, анализа 

и извештаја о раду школе 

           Истраживање, 

извештавање, 

предлози 

Директор, 

психолог 

4. Сарадња са директром и психологом на формирању одељења и расподели 

одељењских старешинстава 
           Педагоши профил 

ученика и одељ. 
Директор, 

психолог 

5. Тимски рад на проналажењу најефикаснијих начина унапређивања 

вођења педагошке документације у установи 
           Предлог начина 

вођења 
Директор, 

психолог 
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6. Сарадња са директором и психологом на планирању активности у циљу 

јачања наставничких и личних компетенција 
           Педагошко 

инструктивни рад 
Директор, 

психолог 

7. Сарадња са педагошким асистентима и пратиоцима ученика на 

координацији активности у пружању подршке ученицима  за које се 

доноси индивидуални образовни план 

           Педагошко 

инструктивни рад 
Пратиоц детета 

8. Сарадња са директором и психологом по питању приговора и жалби 

ученика и његових родитеља, односно старатеља на оцену из предмета и 

владања 

           Тимска процена и 

предлози 
Директор, 

психолог, РС 

VII.   РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 8   

1. Учествовање у раду Наставничког већа (давањем саопштења, 

информисањем о резултатима обављених анализа, прегледа, истраживања 

и других активности од значаја за образовно-васпитни рад и јачање 

наставничких компетенција) 

           Излагање, 

информисање 
директор 

2. Учествовање у раду тимова, већа, актива и комисија  на нивоу установе 

који се образују ради остваривања одређеног задатка, програма или 

пројекта. Учествовање у раду педагошког колегијума, педагошких већа и 

стручних актива за развојно планирање и развој предшколског, школског 

програма 

           Тимски рад Руководиоци 

тимова и већа, 

директор, 

психолог 

3. Предлагање мера за унапређивање рада стручних органа установе            Тимски рад директор 

4. Рад у активностима Пројекта „Развионица“            Тимски рад директор 

VIII. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 8   

1. Сарадња са образовним, здравственим, социјалним, научним, културним и 

другим  установама које доприносе остваривању циљева и задатака  

образовно-васпитног рада установе 

           Информисање, 

сарадња 
Психолог, 

горектор 

2. Активно учествовање  у раду стручних друштава, органа и организација            Педагошло друштво самостално 

3. Сарадња са канцеларијом за младе             Акције у граду Руководилац 

Учен. парламента, 

психолог, 

4. Сарадња са националном службом за запошљавање            Пројекат ГИЗ ПО Тим ПО 

IX. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 8   

1. Вођење евиденције о сопственом раду на дневном, месечном и годишњем 

нивоу 
           Документација, 

евиденција 
самостално 

2. Израда, припрема и чување посебних протокола, чек листа за праћење 

наставе и васпитних активности  на нивоу школе 
           Документација, 

евиденција 
самостално 

3. Припрема за послове предвиђене годишњим програмом и оперативним 

плановима рада педагога 
           Документација, 

евиденција 
самостално 
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4. Прикупљање података о деци, односно ученицима и чување  материјала  

који садржи личне податке о деци односно ученицима у складу са 

етичким кодексом педагога 

           Документација, 

евиденција, ученички 

картон и картон 

одељења 

психолог 

5. Стручно  усавршавање: праћењем стручне  литературе и периодике, 

праћењем информација од значаја за образовање и васпитање на 

интернету; учествовањем у активностима струковног удружења 

(Педагошко друштво Србије) и на Републичкој секцији педагога и 

психолога Србије, похађањем акредитованих семинара, учешћем на 

конгресима, конференцијама, трибинама, осмишљавањем и реализацијом 

акредитованих семинара, похађањем стручних скупова, разменом 

искуства и сарадњом са другим педагозима и стручним сарадницима,  

извођењем активности усавршавања у установи. 

           Праћење, похађање, 

реализација 

активности 

самостално 

 

6.2. ГОДИШЊИ   ПРОГРАМ  РАДА   ПСИХОЛОГА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ 

ОБЛАСТИ РАДА - АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

(посредно и 

непосредно) 

САРАДНИЦИ У 

РАДУ 
 

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6    

I ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ  ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА     

1. Учествовање у изради концепције годишњег плана рада школе и појединих 

његових делова: 

 -Годишњи план рада психолога 

 Стручни актив за за ШРП, Акциони план ШРП 

 Стручни тим за иклузивно образовање 

 .Стручни тим за заштиту деце од насиља 

 План рада тима за професионбалну оријентацију 

 Посебни програми  образовно-васпитног рада 

 Програм корективног рада 

 Програм здравственог васпитања 

 Програм превенције малолетничке деликвенције у школи 

 Програм  рада на васпитању и образовњу на ученика за мир, развој и 

толеранцију 

 Програм здравствене превенције пројекат „Здрава школа“ 

Програм рада на проучавању конвенције УН о правима детета (пројекат 

„Буквар дечијих права“) 

 Програм активности школе у борби против насиља и дроге 

 Програм рада за естетско,еколошко и хигијенско васпитање и уређивање 

школе) 

           непосредно Чланови тимова. 

Педагог школе, 

директор 

 

2. Учествовање у осмишљавању и изради акционих планова и предлога пројекта 

који могу допринети унапређењу квалитета образовања и васпитања у школи 

           непосредно Чланови тимова. 

Педагог школе 
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План тима за заштиту деце од насиља 

3. Припремање плана посете часовима у школи            непосредно Наставници 

предметне и 

разредне наставе 

 

4. Припремање годишњег програма рада и месечних планова рада психолога            непосредно самостално  

5. Планирање плана сопственог стручног усавршавања и професионалног развоја            непосредно самостално  

II ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6    

1. Учествовање у вредновању и праћењу образовно-васпитног рада установе, 

предлагање мера за побољшање ефикасности, економичности и успешности 

установе  

           непосредно Педагог, директор  

2. Учествовање у континуираном праћењу и вредновању остварености општих и 

посебних стандарда постигнућа,квалитативна анализа постигнућа ученика, 

информисање о резултатима анализе  

           непосредно Наставници 

разредне и 

предметне 

наставе 

 

3. Праћење и вредновање мера индивидуализације и индивидуално-образовног 

плана за ученике 

           непосредно Педагог, чланови 

Тима 

 

4. Учествовање у праћењу и вредновању ефекта иновативних активности и 

пројеката, ефикасности нових организационих облика рада вредновању огледа 

који се спроводе у школи 

           непосредно Педагог, директор  

5. Учествовање у изради годишњег извештаја о раду тимова, стручног усавршавања, 

превентивних програма рада, рада психолошко-педагошке службе, сарадње 

породице, сарадња са друштвеном средином 

           непосредно Педагог, чланови 

Тима, директор 

 

6. Учествовање у истраживањима које се спроводе у оквиру самовредновања рада 

школе (израда инструмента процене, дефинисање узорка и квалитативна анализа 

добијених резултата)  

           непосредно педагог  

III РАД СА НАСТАВНИЦИМА 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6    

1. Иницирање и пружање  подршке наставниц има у коришћењу различитих метода, 

техника и инструмента праћења ученика 

           непосредно педагог  

2. Пружање подршке наставницима у планирању и реализацији непосредног 

образовно-васпитног рада са ученицима, у индивидуализацији васпитно-

образовног рада  

           непосредно педагог  

3. Упознавање наставника са психолошким принципима успешног учења, групне 

динамике, социјалне интеракције, природом мотивације за учење, стиловима и 

облицима учења, стратегијама учења и мотивисање за учење 

           непосредно самостално  

4. Пружање подршке наставницима за ученике којима је потребна додатна образовна 

подршка, са ученицима изузетних способности , са ученицима из осетљивих 

друштвених група ,са ученицима код којих је утврђен психолошки узрок неуспеха 

(упознавање са карактеристикама  тих ученика) 

           непосредно Чланови тима за 

ИО 

 

5. Оснаживање наставника да препознају, способности, интересовања и склоности 

ученика које су у функцији развоја професионалне каријере ученика 

           непосредно самостално  

6. Пружање подршке наставницима у формирању и вођењу ученичког колектива,             непосредно педагог  

7. Пружање подршке наставницима у раду са родитељима и старатељима            непосредно педагог  
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8. Саветодавни рад са наставницима, давање повратне информације о посећеном 

часу као и предлагање мера за унапређење васпитно-образовног рада 

           непосредно самостално  

9. Оснаживање наставника за тимски рад кроз подстицање на реализацију 

заједничких задатака, кроз кординацију активности стручних већа, тимова и 

комисија 

           непосредно педагог  

10. Пружање подршке наставницима менторима и саветодавни рад са приправницима 

у процес увођења у посао и лиценцирања.  

           непосредно педагог  

11. Усмеравање наставника у креирању плана стручног усавршавања и њиховог 

професионалног развоја 

           непосредно педагог  

IV РАД СА УЧЕНИЦИМА 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6    

1. Испитивање деце уписане у основну школу проценом интелектуалног, 

когнитивног и емоционалног и социјалног статуса ради давања препоруке за даљи 

рад. Провера спремности за полазак у школу детета од шест до шест и по година.   

           непосредно самостално  

2. Учешће у структуирању одељења првог, петог и по потреби других разреда            непосредно самостално  

3. Испитивање општих посебних способности, особина личности, когнитивног 

стила, мотивације и школског учења, професионалних опредељења, вредносних 

орјентација и ставова, групне динамике одељења и статуса појединца у групи, 

психолошких чиниоца успеха и напредовања ученика у одељењу, применом 

стандардизованих  психолошких мерних инструмената и процедура 

           непосредно самостално  

4. Саветодавно-инструктивни рад са ученицима који имају тешкоће у учењу, 

развојне емоционалне и социјалне тешкоће, проблем прилагођавања, проблеме 

понашања 

           непосредно самостално  

5. Пружање подршке ученицима за које се обезбеђује васпитно-образовни рад по 

индивидуалном плану, подршке деци из осетљивих друштвених група непосредно 

непосредно 

           непосредно самостално  

6. Идетификовање са изузетним способностима (даровити и талентовани) и 

пружање  подршке таквим ученицима за њихов даљи развој. Учествовање у 

процени могућности за убрзано школовање ученика са изузетним способностима 

           непосредно педагог  

7. Рад са ученицима на унапређивању ставова и вредности стратегије и мотивације 

за учење, вештине самосталног учења, концепт целоживотног учења, социјалних 

вештина ,здравих стилова живота, вештина доношења одлуке и др. 

           непосредно самостално  

8. Подршка развоју професионалне каријере ученика професионалним 

информисањем и саветовањем( на основу процењених способности, 

интересовања, особина личности, мотивације ученик 

           непосредно Педагог , Тим за 

ПО 

 

9. Пружање помоћи ученику, одељењу у акцидентним кризама            непосредно самостално  

10. .Учествовање у појачаном васпитном раду за ученике који врше повреду правила 

понашања у школи или се придржавају одлука директора и органа школе, 

неоправдано изостану са наставе пет часова, односну који својим понашањем 

угрожавају друге у остваривању њихових права 

           непосредно Педагог 

 

 

11. Организовање и реализовање трибине и других активности за ученике из области 

менталног здравља, педагошке, развојне и социјалне психологије 

           непосредно Педагог, 

директор 

 

12. Формирање одељења 5. Разреда- социометријска испитивања            непосредно Педагог  

V РАД СА РОДИТЕЉИМА ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6    
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1. Прикупљање података од родитеља, односно старатеља, који су од значаја за 

праћење развоја ученика 

           непосредно Самостално 

 

 

2. Саветодавни рад са родитељима/ старатељима/ ученика који имају различите 

тешкоће у развоју, учењу и понашању, којима је одређен појачан васшпитни рад 

           непосредно самостално  

3. Подршка јачању родитељских васпитних компетенција, информисање о 

психолошким карактеристикама њихове деце у оквиру индивидуалних 

консултација и облика групног психолошког образовања родитеља 

           непосредно самостално  

4. Сарадња са родитељима / старатељима/ чија деца похађају предшшколски 

програм и родитељимаа чија деца се школују по индивидуалном образовном 

плану 

           непосредно самостално  

5. Учествовање у реализацији програма сарадње са родитељима, старатељима 

ученика 

           непосредно самостално  

6. Сарадња са саветом родитеља,             непосредно педагог  

7. Пружање психолошке помоћи родитељима /старатељима / чија су деца у 

акцедентној  кризи 

           непосредно самостално  

VI РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ 

АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА 

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6    

1. Сарадња са директором, педагогом на пословима који се тичу обезбеђивање 

ефикасности, економичности и флексибилности образовно-васпитног рада у 

установ 

           непосредно Директор, педагог  

2. Сарадња са директором и стручним сарадником у организовању трибина, 

предавања, радионица за ученика, запослене родитеље 

           непосредно Директор, 

педагог.  

 

3. Сарадња са педагогом на припреми и реализацији разних олика стручног 

усавршавања (предавање, радионице,приказ стручних странака9 наставника у 

школи 

           непосредно педагог  

4. Учествовање у раду комисије за проверу савладаности и програм за увођење у 

посао наставника, стручног сарадника 

           непосредно Директор, 

педагог, чланови 

комис. 

 

5. Редовна размена, планирање и усаглашавање заједничких послова са педагогом            непосредно педагог  

6. Сарадња са педагогом на кординацији активности у пружању подршке ученицима 

који се школују по индивидуалном образовном плану 

           непосредно Педагог 

 

 

VII РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 
   

1. Учествовање у раду наставничког већа (давање саопштења, информисање о 

резултатима добијених анализа, прегледа, истраживања и других активности од 

значаја за образовно васпитни рад и јачање васпитних односно 

наставничкихкомпетенција) 

           непосредно Чланов 

наставничког већа 

 

2. Учествовање у раду тимова установе: Тим за заштиту ученикаод насиља, Тим 

запрофесионалну оријентацију, Тим за инклузију, Стручниактив за школско 

развојно планирање 

            Чланови Тима  
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3. Учествовање у раду стручнихактива заразвојно планирање и педагошког 

колегијума 

            Чланови 

Стручних актива 

и Педагошког 

колегијума 

 

VIII    САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6    

1. Сарадња са образовним, здравственим, социјалним и другим институцијама             непосредно педагог  

2. Сарадња са психолозима који раде у другим установама, институцијама, 

организацијама, удружењима, национална служба за запошљавање, центар за 

социјални рад, домом здравља, институт за психологију, матични факултет, завод 

за вредновање и унапређивање образовно васпитног рада 

           непосредно педагог  

IX  ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6    

1. Вођење евиденције о извршеним анализама, истраживањима, психолошким 

тестирањима, посећеним часовима 

           непосредно самостално  

2. Припреме за све послове предвиђене годишњим планом рада и оперативним 

планом радфа психолога 

           посредно самостално  

3. Прикупљање, чување и заштита података о ученицима            непосредно самостално  

4. Стручно усавршавање , сарадња са: Друштвом психолога Србије, секција 

психолога у образовању похађање акредитованих семинара, симпозијума, конгреса 

и других стручних скупова,  

           посредно самостално  

 

6.3. ПЛАН  РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ  ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018.ГОДИНУ 

- развоја способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања информација, уз вешто и ефикасно коришћење информационо-

комуникационих технологија; 

- развоја мотивације за учење, оспособљавање за самостално учење, учење и образовање током целог живота; 

- развој и поштовање расне, националне, културне, језичке равноправнос  
Мисија школске библиотеке у вези је са циљевима рада школе и школског система, указује на улогу библиотекара у раду школе, а при том 

промовише и одговорност у употреби информација. 

              Школска библиотека ће омогућити свим ученицима и наставницима приступ  

тим информацијама у циљу: 

- стицања квалитетних знања и вештина и формирање вредносних ставова (у даљем тексту: знања, вештине и ставови), језичке, математичке, научне, 

уметничке, културне, техничке, информатичке писмености, неопходних за живот и рад у савременом друштву; 

Циљеви и задаци Школске библиотеке ОШ „Вук Караџић“ Неготин  

одређени су на основу циљева образовања и циљева рада наше школе.  

* Школска библиотека промовише читање, самосталност ученика у учењу, обезбеђује развој информацијске писмености (медијске и 

информатичке) за ученике и наставнике, 

* промовише квалитетне књиге и њихове ствараоце  

 * развија и негује навике читања и коришћења библиотеке код ученика и наставника 
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 * развија и информише правилну употребу свих облика информација 

 * ствара услове за интердисциплинарни приступ настави и електронском учењу 

* остварује сарадњу и заједничко планирање активности наставника, школског библиотекара и локалне заједнице,  

            * обезбеђује писане и електронске изворе информација и приступ  тим информацијама 

 * пружа помоћ обдареним ученицима при налажењу и избору одгобарајуће литератуире и изради семинарских радова 

 * припрена и реализује одговарајуће програма намењене ученицима са посебним потребама и сарађујеса њиховим родитељима 

 * ради на богаћењу књижног фонда и других извора информација 

 * ради на увођењу аутоматизованог (електонског) облика библиотечког пословања 

 * настоји да стално осавремењује облике и методе рада са ученицима и наставницим 

 * води каталоге и омогућује прегледност тасположивог књижног фонда и некњижне библиотечке грађа 

 * ради на сталниј заштити и чувању библиотечко-медијатечке грађе и периодике 

* омогућава библиотекару стални професионални развој 

              *мотивише на учење и подстиче на оспособљавање за самостално учење и образовањ током целог живота 

            *користи савремене облике и методе рада са ученицима 

            *ради са ученицима на савладавању вештине учења(прикупљање, бирање, бележење, вредновање) 

     Ови циљеви и задаци остварују се кроз следеће области рада: 

        1.    ПЛАНИРАЊЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

        2.    ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

3. РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

4. РАД СА УЧЕНИЦИМА 

5. РАД СА РОДИТЕЉИМА ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

6. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СРТУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТИМА И ПРАТИОЦИМА УЧЕНИКА 

7. РАД СА СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

8. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦУЈАМА И ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 

9. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 
 

     ПЛАН РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ 

ОБЛАСТ РАДА ВРСТА ПОСЛА 

 

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

   -Планирање набавке литературе и периодике за ученике, наставнике и стручне сараднике 

   - Израда годишњег, месечних и оперативних планова рада библиотекара 

   -Планирање рада са ученицима у школској библиотеци 

 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО -

ВАСПИТНОГ РАДА 

   -Учешће и изради годишњег плана рада и самовредновања рада школе 

   -Припрема за увођење аутоматизованог библиотечког пословања 

   -Избор и припремање литературе и друге грађе за облике образовно – васпитног рада 

   -Рад на побољшању информационе, медијске и информатичке писмености корисника библиотеке 
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РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

 

     -Сaрадња са наставницима на промоцији читања ради задовољства кроз све облике образовно-

васпитног рада 

   - Срадња са наставницима уприпремању ученика за самостално коришћење разних извора информација 

   -Организовање наставних часова из појединих предмета у учионицама 

  -У сарадњи са наставницима утврђивање плана коришћења литератуте и школске лектире 

   -Коришћење ресурса библиотеке у процесу наставе 

   - Систематско информисање корисника о новим књигама, часописима и другој грађи и кроз изложбе и 

друге облике приказивање нових књига и часописа 

 

 

РАД СА УЧЕНИЦИМА 

 

 

   -Припрема (обука) ученика за коришћење различитих извора информација у настави и ван ње 

   -Пружање помоћи ученицима за оспособљавање за самостални рад 

   -Пружање помоћи ученицима у припреми и обради задате теме 

   -Упознавање ученика са методама и техникама научног истраживања и библиографског цитирања 

   -Упућивање ученика у методе коришћења лексикона, енциклопедија и речника 

-Навикавање ученика на пажљиво коришћење и чување библиотечке грађа 

   -Рад са ученицима на побољшању информацијаке, медијске и информатичке писмености 

   -Рад са ученицима у читаоници и укључивање у ученичке акције везане за здрав живот, екологију, 

толеранцију , дечја права и превенцију насиља 

-Анкетирање ученика у вези са њиховим интересовањима за одређене књиге и књижевне жанрове 

РАД СА РОДИТЕЉИМА ОДНОСНО 

СТАРАТЕЉИМА 

 

   -Учешће на родитељским састанцима ради давања информација о читачачким интересовањима и 

потребама ученика 

   -Упућивање родитеља у потребу формирања читалачких навика ученика и формирање породичних 

библиотека 

РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СРТУЧНИМ 

САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ 

АСИСТЕНТИМА И ПРАТИОЦИМА УЧЕНИКА 

 

   -Сарадња са сручним већима, педагогом, психологом, и директором школе у вези набавке и коришћења 

књижне грађе 

   -Информисање стручних органа о набавци нове стручне литературе и новинама у развоју медијске и 

информатичке писмености 

   -Помоћ свим заинтересованим у припреми и реализацији различитиг мултимедијских пројеката, 

изложби, књижевних сусрета и других културних догађаја 

   -Сарадња око обезбеђења књижне и некњижне грађа за школску библиотеку коју користе ученици, 

наставници и стручни сарадници 

   -Припремање и организовање књижевних сусрета, литерарних и ликовних конкурса и других 

манифестација 

   -Учешће у припреми и промоцији школског листа „Први кораци“ 

РАД СА СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И 

ТИМОВИМА 
- Сарадња и помоћ у раду школским тимовима за израду годишњег и развојног плана школе 

- Помоћ у раду другим тимовима у погледу обезбеђења стручне литературе и друге логистике 

 
- Сарадња са другим школама и школским библиотекама 

- Сарадња са градском библиотеком у Неготину и Матичном библиотеком у Бору 
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VII  ОСТВАРИВАЊЕ ДРУГИХ ПРОГРАМА 

          7.1. Припремна настава 
Припремна настава за ученике од четвртог до седмог разреда који се упућују на поправни испит организује се у трајању од 5 дана, односно 10 часова 

за сваки предмет.  

За ученике осмог разреда припремна настава и полагање поправних испита организоваће се у јуну месецу 2017. године. Припремна настава и 

полагање поправних испита за ученике од четвртог до седмог разреда организоваће се у времену од 21. августа 2017. године. Школа ће за ученике осмог 

разреда организовати припремну наставу за полагање завршног испита од 12.02.2018. до 31.05.2018. из српског језика, математике, историје, географије, 

биологије, физике и хемије са по једним часом на недељном нивоу, а десет дана пре полагања испита најмање два часа дневно. 
 

7.2. Корективно педагошки рад  
Концепција физичког и здравственог васпитања заснива се на јединству часовних, ванчасовних и ваншколских организационих облика рада, као 

основне претпоставке за остваривање циља кроз достизање исхода и стандарда овог васпитнообразовног подручја. Корективно педагошки рад школа ће 

организовати се са ученицима који имају: – потешкоће у савладавању градива; – смањене физичке способности; – лоше држање тела; – здравствене 

потешкоће које онемогућавају редовно похађање наставе. Рад са ученицима који имају лоше држање тела подразумева: – уочавање постуралних поремећаја 

код ученика; – саветовање ученика и родитеља; – организовање додатног превентивног вежбања у трајању од једног школског часа недељно; – организовање 

корективног вежбања у сарадњи са физијатром Дома здравља Неготин.  

За ученике који имају сметње у говору и поремећаје у читању и писању школа ће организовати корективно педагошки рад у сарадњи са ОШ «12. 

септембар».  

 

САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, 

ОРГАНИЗАЦУЈАМА И ЛОКАЛНОМ 

САМОУПРАВОМ 

 

- Сарадља са локалном самоуправом по питањима промоције библиотеке и школе 

 - Сарадња са просветним, научним и културни институцијама (РТВ, Дом културе, биоскоп, позоришне 

куће) 

    -Учешће у раду школских библиотекара Србије 

   -Сарадња са Савезом учитељских друштава Србије, Учитељским друштвом Неготин и помоћ у 

организовању трибина и скупова 

 

 

ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА 

РАД  И  СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

   - Припремање и израда тематских библиографија и спискова расположиве литературе за поједине 

области 

   -Праћење и евиденција коришћења литературе у школској библиотеци 

   -Вођење документације о раду школске библиотеке и школског библиотекара и израда периодичних и 

годишњих извештаја 

   - Ревизија библиотекарског  фонда књига 

   -Вођење Каталога књига и некњижне грађе у школско библиотеци 

   -Вођење евиденције о бесплатним уџбеницима и задуживање наставника и ученика са њима 

   -Стручно усавршавање – учешће на семинарима, саветовањима и другим скуповима на којима узимају 

учешће школски библиотекари 
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Психолошко педагошка служба Школе ће такође у оквиру свог рада планирати корективно педагошки рад са ученицима који имају тешкоће и 

ослобађају се извесног дела програма (на основу мишљења интерресорне комисије). Ученици са сметњама вида и слуха распоређују се у прве клупе, у 

учионицама, ради лакшег праћења наставе и комуникације у разреду.  

Како је говор једно од основних средстава за комуникацију и социјализацију деце, односно ученика и преношење знања, било усмено или писано, то 

сметње, тешкоће и специфичности у говорној комуникацији могу бити препрека за постизање успеха као и за интелектуални, емоционални и социјални 

развој.  

Рад логопеда у установи обухвата превенцију, идентификацију, дијагностику, стимулацију и рехабилитацију деце, односно ученика са проблемима у 

говорно-језичком развоју.  

Логопед у установи рад остварује кроз индивидуални рад са ученицима, учитељима, родитељима, односно старатељима и кроз сарадњу са другим 

учесницима у васпитно-образовном процесу, користећи различите методе, облике рада (индивидуални и групни рад, саветодавни и инструктивни рад) и 

технике рада.  

Логопед анализира, предвиђа, осмишљава, подстиче и усмерава говорно-језички развој вербалне комуникације тако да она буде у потпуности 

усклађена са потребама и развојним потенцијалима деце у предшколској установи, односно ученика у установи и користи савремена научна знања у циљу 

обезбеђивања оптималних услова за подршку деци, односно ученицима са тешкоћама у психофизиолошком развоју у савладавању индивидуалних или 

прилагођених програма.  

Због природе посла и динамике рада у установи логопед ће бирајући приоритете, бирати облике и методе рада који обезбеђују ефикасност и 

ефектност.  

Циљ и задатке логопед остварује обављањем следећих стручних послова:  

1. Логопедска процена и примена стандардизованих логопедских мерних инструмената,  

2. Логопедска превенција, едукација и саветовање,  

3. Логопедска евалуација.  

Општинска интерресорна комисија дала је мишљење за седам ученика потребна подршка логопеда у школској 2017/18. години. Рад са овим 

ученицима одвијаће се по плану рада логопеда. 

О свом раду логопед води евиденцију у следећој документацији: дневник рада логопеда, евиденција о раду са учеником у установи (садржи име и 

презиме детета, датум и разлог рада), логопедски досије (иницијални тест, ретестирања и евалуација третмана).  
 

         7.3. Индивидуално образовни план, индивидуални програм и индивидуализовани начин рада 
 Законом о основама система образовања и васпитања, Сл. гласник РС, број 72/09, чланом 77 за дете и ученика коме је услед социјалне ускраћености у 

развоју, инвалидитету и других разлога потребна подршка у образовању и васпитању, школа обезбеђује отклањање физичких и комуникацијских препрека и 

доноси индивидуални образовни план. 

Циљ индивидуалног образовног плана ( у даљем тексту ИОП) јесте постизање оптималног укључења ученика у редован образовно-васпитни рад и 

његово осамостаљивање у вршњачком колективу. 

ИОП-ом утврђује се прилагођен и обогаћен начин образовања и васпитања ученика, а посебно: 

1. Циљеви образовно-васпитног рада; 

2. Стандарди постигнућа прилагођене појединцу или за све предмете са образложењем за одступање 

3. Индивидуални програм по предметима, односно садржаје у предметима који се обрађују у одељењу и раду са додатном подршком 

4. Индивидуализован начин рада наставника, тј. индивидуални приступ прилагођен врсти сметње. 

За ученике са изузетним способностима школа доноси ИОП, сходно ставу 3 овог члана. 
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ИОП доноси Педагошки колегијум на предлог стручног тима за инклузивно образовање, односно тима за пружање додатне подршке. 

 Тим за инклузивно образовање чине наставник разредене наставе, односно одељењски старешина и предметни наставници, стручни сарадници школе, 

родитељ односно старатељ, а по потреби педагошки асистент и стручњак ван установе, на предлог родитеља. 

 Родитељ односно старатељ даје сагласност за спровођење ИОП-а. 

 У првој години уписа у школу, ИОП се доноси и вреднује тромесечно, а у свим наредним годинама на почетку сваког полугодишта. 

 Наставник при планирању свог рада у одељењу, усклађује свој план са ИОП ученика. 

 

VIII ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НАСТАВНИКА 
 

8.1. ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ  СТАРЕШИНЕ  1.  РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ 

АКТИВНОСТИ 
ДИНАМИКА 

НОСИЛАЦ НАЧИН 
ПРАЋЕЊЕ 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 КО  

1. Кренули смо у први разред – бирамо друга с којим ћемо 

седети у клупи 

          од. старешина радионица Педагошко – психолошка 

служба; директот школе 

 

2. Шетња школом и њено упознавање 
          од. старешина радионица Педагошко – психолошка 

служба; директот школе 

 

3. Упознајмо кућни ред школе – Кодекс понашања ученика 
          од. старешина радионица Педагошко – психолошка 

служба; директот школе 

 

4. Наши великани: С.С. Мокрањац ( Праћење програма 

Мокрањчевих дана) 

          од. старешина радионица Педагошко – психолошка 

служба; директот школе 

 

5. Учионица без насилништва –савети за пријатељство 
          од. старешина радионица Педагошко – психолошка 

служба; директот школе 

 

6. Обележавање Дечје недеље 
          од. старешина радионица Педагошко – психолошка 

служба; директот школе 

 

7. Учионица без насилништва – Правила у нашој учионици 
          од. старешина радионица Педагошко – психолошка 

служба; директот школе 

 

8. Ми волимо своје баке и деке – обележавање месеца 

солидарности са старима 

          од. старешина радионица Педагошко – психолошка 

служба; директот школе 

 

9. Разговор о различитости занимања 
          од. старешина радионица Педагошко – психолошка 

служба; директот школе 

 

10. Шта желим да будем кад порастем –пано  
          од. старешина радионица Педагошко – психолошка 

служба; директот школе 

 

11. Вук Караџић, личност чије име носи наша школа 
          од. старешина радионица Педагошко – психолошка 

служба; директот школе 

 

12. Понашање на приредбама и јавним скуповима – посета 

приредбе поводом Дана школе 

          од. старешина радионица Педагошко – психолошка 

служба; директот школе 

 

13. Рад, игра, забава и одмор – дневни ритам активности 
          од. старешина радионица Педагошко – психолошка 

служба; директот школе 

 

14. Понашање у саобраћају и превозним средствима 
          од. старешина, 

саобраћајни 

полицајац 

предавање Педагошко – психолошка 

служба; директот школе 
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15. Учионица без насилништва – учимо како да савладамо свој 

бес 

          Ђачки 

парламент 

радионица Педагошко – психолошка 

служба; директот школе 

 

16. Како изгледа један ђачки радни дан 
          од. старешина радионица Педагошко – психолошка 

служба; директот школе 

 

17. Како учимо, какав нам је успех 
          од. старешина радионица Педагошко – психолошка 

служба; директот школе 

 

18. Другарство у одељењу 
          од. старешина радионица Педагошко – психолошка 

служба; директот школе 

 

19. Шта читамо из дечије штампе 
          од. старешина радионица Педагошко – психолошка 

служба; директот школе 

 

20. Чување и уредно држање одеће, прибора... 
          од. старешина радионица Педагошко – психолошка 

служба; директот школе 

 

21. Ко је био Свети Сава – посета школској приредби поводом 

Дана Светог Саве 

          од. старешина радионица Педагошко – психолошка 

служба; директот школе 

 

22. Како је било на зимском распусту 
          од. старешина радионица Педагошко – психолошка 

служба; директот школе 

 

23. Буквар здравља – лична хигијена и здравље 
          од. старешина радионица Педагошко – психолошка 

служба; директот школе 

 

24. Како помоћи другу који је у невољи 
          од. старешина радионица Педагошко – психолошка 

служба; директот школе 

 

25. Зидне новине – мајка у речи и цртежу 
          од. старешина радионица Педагошко – психолошка 

служба; директот школе 

 

26. Моја породица – брат и сестра 
          од. старешина радионица Педагошко – психолошка 

служба; директот школе 

 

27. Учионица без насилништва – именујемо насилничка 

понашања 

          Ђачки 

парламент 

радионица Педагошко – психолошка 

служба; директот школе 

 

28. Уредимо учионицу – долази пролеће 
          од. старешина радионица Педагошко – психолошка 

служба; директот школе 

 

29. Повезаност занимања – не можемо једни без других 
          од. старешина радионица Педагошко – психолошка 

служба; директот школе 

 

30. У посети другу – понашање у кући, на рођендану 
          од. старешина радионица Педагошко – психолошка 

служба; директот школе 

 

31. Колико помажемо родитељима, шта ми можемо да 

помогнемо, урадимо 

          од. старешина радионица Педагошко – психолошка 

служба; директот школе 

 

32. Моја породица и ја – 15. мај Међународни Дан породице 
          од. старешина радионица Педагошко – психолошка 

служба; директот школе 

 

33. Играјмо се заједно – учешће на карневалу  
          од. старешина радионица Педагошко – психолошка 

служба; директот школе 

 

34. Заједно на излету, екскурзији 
          од. старешина радионица Педагошко – психолошка 

служба; директот школе 

 

35. Како смо учили и радили – какав нам је успех 
          од. старешина радионица Педагошко – психолошка 

служба; директот школе 

 

36. На крају првог разреда – дружили смо се годину дана, 

хајдемо на распуст 

          од. старешина  Педагошко – психолошка 

служба; директот школе 
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8.2.  ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ  СТАРЕШИНЕ  II РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ 

АКТИВНОСТИ 
ДИНАМИКА 

НОСИЛАЦ НАЧИН 
ПРАЋЕЊЕ 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 КО  

1. 1.Ево нас у 2.разреду – имамо ли нове другове           одељењски 

старешина 

радионица Педагошко – психолошка 

служба; директот школе 

 

2. 2 Подсетимо се на кућни ред школе – Кодекс 

понашања ученика 

          одељењски 

старешина 

Предавање, радионица Педагошко – психолошка 

служба; директот школе 

 

3. 3. Мокрањчеви дани - праћење програма према 

могућностима 

          одељењски 

старешина 

радионица Педагошко – психолошка 

служба; директот школе 

 

4. 4. Учионица без насилништва - савети за 

пријатељство  

          одељењски 

старешина 

Предавање, радионица, 

презентација 

Педагошко – психолошка 

служба; директот школе 

 

5. 5. Шта је Конвенција о правима деце? Која су наша 

права? 

          одељењски 

старешина 

Предавање, радионица, 

презентација 

Педагошко – психолошка 

служба; директот школе 

 

6. 6. “Дечија недеља” – упознајмо се са Букваром дечијих 

права 

          одељењски 

старешина 

Предавање, радионица, 

презентација 

Педагошко – психолошка 

служба; директот школе 

 

7. 7. Учионица без насилништва - "Правила у нашој 

учионици"  

          одељењски 

старешина 

Предавање, радионица, 

презентација 

Педагошко – психолошка 

служба; директот школе 

 

8. 8. Месец солидарности са старијима – помозимо 

старијима 

          одељењски 

старешина 

Предавање, радионица, 

презентација 

Педагошко – психолошка 

служба; директот школе 

 

9. 9. Школски полицајац у гостима  - Понашање на 

улици и у саобраћају 

          одељењски 

старешина 

Предавање, радионица, 

презентација 

Педагошко – психолошка 

служба; директот школе 

 

10. 10.Вук Караџић - личност чије име носи наша школа - 

посета приредби поводом Дана школе 

          одељењски 

старешина 

Предавање, радионица, 

презентација 

Педагошко – психолошка 

служба; директот школе 

 

11. 11.Учионица без насилништва - учимо како да 

савладамо свој бес  

          одељењски 

старешина 

Предавање, радионица, 

презентација 

Педагошко – психолошка 

служба; директот школе 

 

12. 12.Буквар здравља - штетност дувана, алкохола и дроге           одељењски 

старешина 

Предавање, радионица, 

презентација 

Педагошко – психолошка 

служба; директор школе 

 

13. 13.Како проводимо слободно време 
 

          одељењски 

старешина 

Предавање, радионица, 

презентација 

Педагошко – психолошка 

служба; директот школе 

 

14. 14.Учионица без насилништва - именујмо насилничка  

понашања  

          одељењски 

старешина 

Предавање, радионица, 

презентација 

Педагошко – психолошка 

служба; директот школе 

 

15. 15. "Мале лажи, ситна крађа" 
 

          одељењски 

старешина 

Предавање, радионица, 

презентација 

Педагошко – психолошка 

служба; директот школе 

 

16. 16.Како учимо, какав нам је успех  
 

          одељењски 

старешина 

Предавање, радионица, 

презентација 

Педагошко – психолошка 

служба; директот школе 

 

17. 17. Другарство у одељењу, заједничка игранка; Како 

ћемо провести зимски распуст 

          одељењски 

старешина 

Предавање, радионица, 

презентација 

Педагошко – психолошка 

служба; директот школе 

 

18. 18.Моја осећања: љубав           одељењски радионица Педагошко – психолошка  



Основна школа „Вук Караџић“ Неготин 99 

старешина служба; директот школе 

19. 19. Како чувамо своје књиге и прибор 

 

          одељењски 

старешина 

Предавање, радионица, 

презентација 

Педагошко – психолошка 

служба; директот школе 

 

20. 20. Квиз знања - дружимо се и учимо  
 

          одељењски 

старешина 

квиз Педагошко – психолошка 

служба; директот школе 

 

21. 21. Ко је био Свети Сава - посета школској приредби 

поводом Дана Св. Саве 

          одељењски 

старешина 

Предавање, радионица, 

презентација 

Педагошко – психолошка 

служба; директот школе 

 

22. 22. Како смо провели зимски распуст 
 

          одељењски 

старешина 

Предавање, радионица, 

презентација 

Педагошко – психолошка 

служба; директот школе 

 

23. 23. Мој радни дан 
 

          одељењски 

старешина 

Предавање, радионица, 

презентација 

Педагошко – психолошка 

служба; директот школе 

 

24. 24. Зидне новине - Мајка у речи и цртежу           одељењски 

старешина 

радионица Педагошко – психолошка 

служба; директот школе 

 

25. 25. Начин исхране: здрава храна- здрав живот 
 

          одељењски 

старешина 

Предавање, радионица, 

презентација 

педагошко – психолошка 

служба; директот школе 

 

26. 26. Зашто се тучемо, тужакамо и називамо погрдним 

именима 

          одељењски 

старешина 

радионица, 

презентација 

педагошко – психолошка  

27. 27. Повезаност занимања - не можемо једни без других           одељењски 

старешина 

Предавање, радионица, 

презентација 

педагошко – психолошка  

28.  28. 7.април - Дан здравља 
 

          одељењски 

старешина 

Предавање, радионица, 

презентација 

педагошко – психолошка  

29. 29. Култура становања - уредимо свој радни простор, 

учионицу  

          одељењски 

старешина 

радионица директор школе  

30. 30. Чувајмо животну средину - 22. април - Дан планете 

Земље  

          одељењски 

старешина 

Радионица, 

презентација, 

предавање 

педагошко – психолошка 

служба; директот школе 

 

31. 31. Понашање у у групи вршљака и са старијим 

ученицима 

          одељењски 

старешина 

радионица педагошко – психолошка 

служба; директот школе, 

Тим за ѕаштиту деце 

 

32. 32. Ја и моја породица - 15. мај - Међународни дан 

породице 

          одељењски 

старешина 

радионица, 

презентација 

педагошко – психолошка  

33. 33. Припрема и учешће на карневалу           одељењски 

старешина 

Учешће на карневалу педагошко – психолошка 

служба; директот школе, 

Тим за ѕаштиту деце 

 

34. 34. Заједно на излету, рекреативној настави           одељењски 

старешина 

Излет или  настава  у 

природи 

Директот школе  

35. 35. Како  смо учили и радили – какав нам је успех           одељењски 

старешина 

радионица педагошко – психолошка 

служба; директот школе, 

 

36. 36. На крају смо другог разреда - хајдемо на распуст           одељењски 

старешина 

Заједничко дружење, 

презентација, приредба 

педагошко – психолошка 

служба; директот школе, 

 

 

8.3. ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ  СТАРЕШИНЕ  III  РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ 



Основна школа „Вук Караџић“ Неготин 100 

АКТИВНОСТИ 
ДИНАМИКА 

НОСИЛАЦ НАЧИН 
ПРАЋЕЊЕ 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 8 КО  

1. 1. Ево нас у трећем разреду – имамо ли нових другова            Разр. старешина  Педаго. – псих.служба; 

директот школе 
 

2. 2. Подсетимо се на кућни ред школе – Кодекс понашања 

ученика 

           Разр. старешина  Педаго. – псих.служба; 

директот школе 
 

3. 3. Велики људи –Стеван Мокрањац            Разр. старешина  Педаго. – псих.служба; 

директот школе 
 

4. 4. Учионица без насилништва – ''Правила у нашој 

учионици'' 

           Активисти цр. 

крста 

радионица Педаго. – псих.служба; 

директот школе 
 

5. 5. Учионица без насилништва – савети за пријатељство ; 

промоција хуманих вредности – радионица 

           Разр. старешина  Педаго. – псих.служба; 

директот школе 
 

6. 6. ''Дечија недеља'' –  Буквар дечијих права, ''Деца – деци'' –

акција дечије солидарности 

           Разр. старешина  Педаго. – псих.служба; 

директот школе 
 

7. 7. Месец солидарности са старијима – помозимо старијима  

- промоција хуманих вредности – радионица 

           Активисти цр. 

крста 

радионица Педаго. – псих.служба; 

директот школе 
 

8. 8. Понашање на улици и у саобраћају – школски полицајац у 

посети 

           Разр. старешина  Педаго. – псих.служба; 

директот школе 
 

9. 9. Однос  према имовини: моје књиге и свеске су моје 

огледало 

           Разр. старешина  Педаго. – псих.служба; 

директот школе 
 

10. Укључимо се у прославу Дана школе, учешће и 

понашање на приредби 

           Разр. старешина  Педаго. – псих.служба; 

директот школе 
 

11. Дуван, алкохол и дрога , штете мом здрављу -промоција 

хуманих вредности – радионица 

           Активисти цр. 

крста 

радионица Педаго. – псих.служба; 

директот школе 
 

12.Сви смо другови – однос дечака и девојчица            Разр. старешина  Педаго. – псих.служба; 

директот школе 
 

13.Учионица без насилништва – именујмо  насилничка 

понашања, промоција хуманих вредности – радионица 

           Активисти цр. 

крста 

радионица Педаго. – псих.служба; 

директот школе 
 

14.Како проводимо слободно време – рад, игра и забава            Разр. старешина  Педаго. – псих.служба; 

директот школе 
 

15.Учимо кораке за мирно решавање сукоба  - промоција 

хуманих вредности – радионица 

           Активисти цр. 

крста 

радионица Педаго. – псих.служба; 

директот школе 
 

16.Учионица без насилништва – учимо да савладамо свој 

бес 

           Разр. старешина радионица Педаго. – псих.служба; 

директот школе 
 

17.Како учимо такав нам је успех 

 

           Разр. старешина  Педаго. – псих.служба; 

директот школе 
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18.Другарство у одељењу, заједничко дружење 

 

           Разр. старешина  Педаго. – псих.служба; 

директот школе 
 

19. Моја осећања – љубав - промоција хуманих вредности – 

радионица 

           Разр. старешина  Педаго. – псих.служба; 

директот школе 
 

20. Направимо план рада дневних активности            Разр. старешина  Педаго. – псих.служба; 

директот школе 
 

21. Ко је био Свети Сава – посета школској приредби 

поводом Дана  Св. Саве 

           Разр. старешина  Педаго. – псих.служба; 

директот школе 
 

22. Како смо провели  зимски распуст            Разр. старешина  Педаго. – псих.служба; 

директот школе 
 

23.Различитост занимања – ценимо свој и туђи рад            Разр. старешина  Педаго. – псих.служба; 

директот школе 
 

24.Наша исхрана и здравље            Разр. старешина  Педаго. – псих.служба; 

директот школе 
 

25.Зидне новине – мајка у речи и слици , цртежу            Разр. старешина  Педаго. – псих.служба; 

директот школе 
 

26.Рад, одмор, и слободно време : Моји послови у кући            Разр. старешина  Педаго. – псих.служба; 

директот школе 
 

27.Зашто се понекад краде, лаже и сл. и како се тога решити 

- промоција хуманих вредности – радионица 

           Активисти 

црвеног крста 

– 

радионица 

Педаго. – псих.служба; 

директот школе 
 

28. ''Буквар здравља'' – 7. Април, Светски дан здравља - 

промоција хуманих вредности 

           Разр. старешина  Педаго. – псих.служба; 

директот школе 
 

29.Моја породица - однос према члановима породице            Разр. старешина  Педаго. – псих.служба; 

директот школе 
 

30. Чувајмо животну средину  22.04. Дан планете Земље            Разр. старешина  Педаго. – псих.служба; 

директот школе 
 

31. Час је ваш - игре које волимо            Разр. старешина  Педаго. – псих.служба; 

директот школе 
 

32. Моја породица и ја, - 15. Мај -  међународни дан 

породице- промоција хуманих вредности – радионица 

           Ученички 

парламент 

 Педаго. – псих.служба; 

директот школе 
 

33. Припрема и учешће на карневалу            Разр. старешина  Педаго. – псих.служба; 

директот школе 
 

34.Хајде да се дружимо – на излету, екскурзији            Разр. старешина  Педаго. – псих.служба; 

директот школе 
 

35.Како смо учили и радили – какав нам је успех            Разр. старешина  Педаго. – псих.служба; 

директот школе 
 

36.На крају смо трећег разреда – идемо на распуст            Разр. старешина  Педаго. – псих.служба; 

директот школе 
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8.4. ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ  СТАРЕШИНЕ  IV  РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ 

АКТИВНОСТИ 
ДИНАМИКА 

НОСИЛАЦ НАЧИН 
ПРАЋЕЊЕ 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 8 КО  

1. 1. Ево нас у четвртом разреду – имамо ли нове другове            Разередни 

старешина 

Предавање, разговор Педаго. – псих.служба; 

директот школе 

 

2. 2. Подсетимо се на кућни ред школе – Кодекс понашања            Разередни 

старешина 

Предавање, разговор Педаго. – псих.служба; 

директот школе 

 

3. 3. Великани нашег краја – Стеван Мокрањац            Разередни 

старешина 

Предавање, разговор Педаго. – псих.служба; 

директот школе 

 

4. 4. Учионица без насилништва- Правила у нашој 

учионици 

           Разередни 

старешина 

Предавање, разговор Педаго. – псих.служба; 

директот школе 

 

5. У сусрет Дечијој недељи            Разередни 

старешина 

Предавање, разговор Педаго. – псих.служба; 

директот школе 

 

6. Књига је најбољи друг            Разередни 

старешина 

Предавање, разговор Педаго. – псих.служба; 

директот школе 

 

7. Стварање позитивне климе у одељењу            Разередни 

старешина 

Предавање, разговор Педаго. – псих.служба; 

директот школе 

 

8. Основи безбедности деце – Безбедност деце  у саобраћају            Представни

к МУПа 

Предавање, разговор Педаго. – псих.служба; 

директор школе 

 

9. Превенција дигиталног насиља- Радионица “Вршњачка и 

лична безбедност” 

           Педагог Радионица Педаго. – псих.служба; 

директот школе 

 

10. Укључујемо се у прославу Дана школа, посета приредби            Разередни 

старешина 

Предавање, разговор Педаго. – псих.служба; 

директот школе 

 

11. Основи безбедности деце - Полиција у служби грађана            Представни

к МУПа 

Предавање, разговор Педаго. – псих.служба; 

директор школе 

 

12. Прихватање различитости            Разередни 

старешина 

Предавање, разговор Педаго. – псих.служба; 

директот школе 

 

13. Вршњачка едукација у области здравог одрастања            Разередни 

старешина 

Предавање, разговор Педаго. – псих.служба; 

директот школе 

 

14. Болести зависности            Разередни 

старешина 

Предавање, разговор Педаго. – псих.служба; 

директот школе 

 

15. Основи безбедности деце – Насиље као негативна појава            Представни

к МУПа 

Предавање, разговор Педаго. – псих.служба; 

директор школе 

 

16. Како учимо, какав нам је успех, како постићи бољи 

успех 

           Разередни 

старешина 

Предавање, разговор Педаго. – псих.служба; 

директот школе 

 

17. Другарство у одељењу, заједничка играоница            Разередни 

старешина 

Предавање, разговор Педаго. – псих.служба; 

директот школе 

 

18. Различите технике учењу            Разередни 

старешина 

Предавање, разговор Педаго. – псих.служба; 

директот школе 

 

19. „Трговина људима “            Активисти 

црвеног 

крста 

– радионица Педаго. – псих.служба; 

директот школе 

 

20. „Учимо кораке за мирно решавање сукоба“            Разередни 

старешина 

Предавање, разговор Педаго. – псих.служба; 

директот школе 
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21.Наши великани – Свети Сава, посета школској природи 

поводом Дана Св. Саве 

           Разередни 

старешина 

Предавање, разговор Педаго. – псих.служба; 

директот школе 

 

21. Није тешко бити фин            Разередни 

старешина 

Предавање, разговор Педаго. – псих.служба; 

директот школе 

 

22. Стварамо „Миран кутак “            Разередни 

старешина 

Предавање, разговор Педаго. – псих.служба; 

директот школе 

 

23. „Здрава храна “ „Ужина“            Разередни 

старешина 

Предавање, разговор Педаго. – псих.служба; 

директот школе 

 

24. Основи безбедности деце – Превенција и заштита деце 

од опојних дрога и алкохола 

           Представни

к МУПа 

Предавање, разговор Педаго. – псих.служба; 

директор школе 

 

25. Како смо мотивисани за учење            Разередни 

старешина 

Предавање, разговор Педаго. – псих.служба; 

директот школе 

 

26. Тегла пуна врлина            Разередни 

старешина 

Предавање, разговор Педаго. – псих.служба; 

директот школе 

 

27. 7. април – Дан здравља – Превенција здравља, уста и 

зуба 

           Разередни 

старешина 

Предавање, разговор Педаго. – псих.служба; 

директот школе 

 

28. Основи безбедности деце – Безбедно коришћење 

интернета и друштвених мрежа 

           Представни

к МУПа 

Предавање, разговор Педаго. – псих.служба; 

директор школе 

 

29. 22. април – Дан планете Земље            Разередни 

старешина 

Предавање, разговор Педаго. – псих.служба; 

директот школе 

 

30. Основи безбедности деце – Превенција и заштита деце 

од трговине људима 

           Представни

к МУПа 

Предавање, разговор Педаго. – псих.служба; 

директор школе 

 

31. Други о мени            Разередни 

старешина 

Предавање, разговор Педаго. – псих.служба; 

директот школе 

 

32. Заједничко дружење – излет, екскурзија            Разередни 

старешина 

Предавање, разговор Педаго. – псих.служба; 

директот школе 

 

33. Основи безбедности деце – Заштита од пожара            Представни

к МУПа 

Предавање, разговор Педаго. – псих.служба; 

директор школе 

 

34. Да ли сам задовољан постигнутим успехом            Разередни 

старешина 

Предавање, разговор Педаго. – псих.служба; 

директот школе 

 

35. Основи безбедности деце – Заштита од техничко-

технолошких опасности и природних непогода 

           Представни

к МУПа 

Предавање, разговор Педаго. – псих.служба; 

директор школе 

 

36. Мала одељењска прослава за завршетак школске године            Разередни 

старешина 

Предавање, разговор Педаго. – псих.служба; 

директот школе 

 

 

8.5.  ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ  5. РАЗРЕД ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ 

АКТИВНОСТ 
МЕСЕЦ 

НОСИЛАЦ 
НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

ПРАЋЕЊЕ 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 КО 

1.  
Ево нас у 5. разреду – нови предмети, нови наставници; 

''Кодекс понашања'' 
          Одељењ.стареши Разговор Одељењ.стареши 

2.   
Портфолио ученика - функција, значај; израда одељењских 

правила 
          Одељењ.стареши Разговор  Одељењ.стареши 
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3.  Праћење програма Мокрањчевих дана           Одељењ.стареши Посете Одељењ.стареши 

4.  Радионица – ''Трговина људима'' (Црвени Крст)           Црвени Крст Радионица Одељењ.стареши 

5.  
Повеља УН о правима детета - Деца и њихова права и 

обавезе – израда плаката, паноа, ...  
          Одељењ.стареши Радионица Одељењ.стареши 

6.  Радионица – ''Трговина људима'' (Црвени Крст)           Црвени Крст Радионица Одељењ.стареши 

7.  Здравствен. центар –Здравље           Здравствен. центар Радионица Одељењ.стареши 

8.  Здравствен. центар –Заљубљеност           Здравствен. центар Радионица Одељењ.стареши 

9.  Анализа успеха и владања           Одељењ.стареши Радионица Одељењ.стареши 

10.  Учешће у активностима везаним за прославу Дана школе           Одељењ.стареши Разговор Одељењ.стареши 

11.  Технике учења; Мој тип учења (приручник за ПО 7. разред)           Одељењ.стареши Посете Одељењ.стареши 

12.  
Појам и значај ПО; радионица „У свету интересовања“ 

(приручник за ПО 7. разред) 
          Одељењ.стареши Радионица Одељењ.стареши 

13.  Светски Дан права детета - 22. новембар           Одељењ.стареши Разговор Одељењ.стареши 

14.  Светски Дан борбе против СИДЕ           Одељењ.стареши Разговор Одељењ.стареши 

15.  Болести зависности (вршњачка едукација)           Вршњачки тим Радионица  Одељењ.стареши 

16.  Популаризација читања књига – акција Библиотеке           Одељењ.стареши Радионица Одељењ.стареши 

17.  Анализа успеха и владања           Одељењ.стареши Разговор Одељењ.стареши 

18.  Мале лажи и ситне крађе израстају у пороке           Одељењ.стареши Разговор Одељењ.стареши 

19.  Одрастање           Одељењ.стареши Посете Одељењ.стареши 

20.  Радне навике           Одељењ.стареши Разговор Одељењ.стареши 

21.  Наши великани – Дан Св. Саве – приредба           Одељењ.стареши Разговор Одељењ.стареши 

22.  
Како смо провели зимски распуст–као проводимо слобод. 

време 
          Одељењ.стареши Разговор Одељењ.стареши 

23.  Насиље у продици, школи, улици, медијима...           Одељењ.стареши Разговор Одељењ.стареши 

24.  
Превенција дигиталног насиља- Радионица “Друштвене 

мреже- могућности и ризици” 
          Педагог Радионица Одељењ.стареши 

25.  
Превенција дигиталног насиља- Радионица “Мере заштите 

на друштвеним мрежама” 
          Педагог Радионица Одељењ.стареши 

26.  Анализа успеха и владања           Одељењ.стареши Разговор Одељењ.стареши 

27.  
У свету вештина и способности; пут способности; у свету 

вредности  (приручник за ПО 7. разред) 
          Одељењ.стареши Радионица Одељењ.стареши 

28.  7. април - Дан здравља – шта све чинимо за своје здравље           Вршњачки тим Радионица Одељењ.стареши 

29.  Конструктивно решавање проблема (вршњачка едукација)           Одељењ.стареши Разговор Одељењ.стареши 

30.  Пријатељство и љубав           Одељењ.стареши Разговор Одељењ.стареши 

31.  
Прихватање различитости: Особине и интересовања у 

светлу родне равноправности (приручник за ПО 7. разред)); 

представљање занимања у нашој школи 

          Одељењ.стареши Радионица Одељењ.стареши 
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8.6. ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ  СТАРЕШИНЕ  6. РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ 

АКТИВНОСТИ 
ДИНАМИКА 

НОСИЛАЦ НАЧИН 
ПРАЋЕЊЕ 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 КО  

1.Ево нас у 6.разреду -стари колектив, нови предмети.           одељ. стар. разговор, дискусија одељ. стар.  

2.Подсетимо се на кућни ред школе – Кодекс понашања            одељ. стар. разговор, дискусија одељ. стар.  

3.Праћење програма Мокрањчевих дана           одељ. стар. Разговор,посета одељ. стар.  

4. Учионица без насилништва - "Правила у нашој учионици", 

израда одељенских правила и формулисање одељенске 

заклетве ученика  

          одељ. стар. Разговор,дискусија одељ. стар.  

5. Дечија недеља – Дружење је школа живота .“За ведре дане” 

– сакупљање помоћи ономе коме је потребна,упознавање 

ученика са повељом УН о правима детета 

          одељ. стар. разговор, дискусија одељ. стар.  

6. Радионица Црвеног крста - Трговина људима           Црвени крст радионица одељ. стар.  

7. Основи безбедности деце – Безбедност деце  у саобраћају           Представник 

МУПа 

Предавање, разговор Педаго. – 

псих.служба; 

директор 

школе 

 

8.Превенција дигиталног насиља- Радионица “Tрагови које 

остављамо на интернету” 

          Педагог Радионица   одељ. стар.  

9. Основи безбедности деце - Полиција у служби грађана 

          Представник 

МУПа 

Предавање, разговор Педаго. – 

псих.служба; 

директор 

школе 

 

10.Учешће у активностима везаним за прославу Дана школе           одељ. стар. Посета, секције, 

спортски сусрети 

одељ. стар. 

пред. 

настав. 

 

11.Режим дана - Направимо план дневних активности           одељ. стар. разговор, дискусија одељ. стар.  

12.Месец борбе против наркоманије - зашто је погрешно 

понашање користити дроге 

          о.с./пед.псих

. 

разговор, дискусија о.с./пед.пси

х. 

 

13.Радне навике - какав нам је успех. Анализа успеха           одељењ. 

стар. 

Разговор,дискусија одељењ. 

стар. 

 

14.Обележавање 1. децембра – Светског дана борбе против 

СИДЕ (питамо лекара...) 

          О.с./ 

Здравствени 

Разговор одељ. стар.  

32.  Здрава исхрана и хигијенске навике           Одељењ.стареши Разговор Одељењ.стареши 

33.  Како треба да се понашамо на  екскурзији           Одељењ.стареши Разговор Одељењ.стареши 

34.  Љубав, поверење, пажња у породици           Одељењ.стареши Разговор Психолог 

35.  Анализа успеха и владања           Одељењ.стареши Разговор Одељењ.стареши 

36.  Дружење на крају школске године            Одељењ.стареши Дружење Одељењ.стареши 
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центар 

15. Основи безбедности деце – Насиље као негативна појава           Представник 

МУПа 

Предавање, разговор Педаго. – 

псих.служба; 

директор 

школе 

 

16. Радионица ПО:Ја за 10 година           одељ. стар. радионица одељ. стар.  

17. Анализа успеха и понашања на крају  1.полугодишта.           одељ. стар. дискусија одељ. стар.  

18. Моја осећања - Пријатељство и  љубав           одељ. стар. Разговор,секције одељ. стар.  

19. Учионица без насилништва- учимо како да савладамо свој 

бес (материјал у прилогу) 

          о.с./пед./пси

х. 

 

Презентација,разгов

ор 

 

одељењ. 

стар. 

 

20. Основи безбедности деце – Превенција и заштита деце од 

опојних дрога и алкохола 

          Представник 

МУПа 

Предавање, разговор Педаго. – 

псих.служба; 

директор 

школе 

 

21. Учешће у активностима везаним за обележавање Дана 

Светог Саве 

          одељ. стар. разговор, дискусија одељ. стар.  

22.Умеш ли да прихватиш шалу на свој рачун?           одељ. стар. разговор, дискусија одељ. стар.  

23.Пубертет           одељ. стар. Радионица одељ. стар.  

24.Поремећај исхране           одељ. стар. разговор, дискусија одељ. стар.  

25. Основи безбедности деце – Безбедно коришћење интернета 

и друштвених мрежа 

          Представник 

МУПа 

Предавање, разговор Педаго. – 

псих.служба; 

директор 

школе 

 

26.Прихватање различитости           одељ. стар. разговор, дискусија одељ. стар.  

27.РадионицаПО:Самоспознаја-Аутопортрет,за 

родитеље/старатеље и децу 

          одељ. стар. Радионица одељ. стар.  

28.7.април - Дан здравља – учинимо нешто за своје здравље           одељ. стар. разговор, дискусија одељ. стар.  

29. Основи безбедности деце – Превенција и заштита деце од 

трговине људима 

          Представник 

МУПа 

Предавање, разговор Педаго. – 

псих.служба; 

директор 

школе 

 

30.Какав нам је успех, дисциплина, понашање           одељ. стар. разговор, дискусија одељ. стар.  

31. Основи безбедности деце – Заштита од пожара           Представник 

МУПа 

Предавање, разговор Педаго. – 

псих.служба; 

директор 

школе 

 

32.“Како разумем своје родитеље”- да ли постоје идеални 

родитељи?  (15 мај - Дан породице) 

          одељ. стар. разговор, дискусија одељ. стар.  

33.РадионицаПО:Захтеви занимања- 

Одговарајуће способности и контраиндикације 

          одељ. стар. Радионица одељ. стар.  



Основна школа „Вук Караџић“ Неготин 107 

34. Основи безбедности деце – Заштита од техничко-

технолошких опасности и природних непогода 

          Представник 

МУПа 

Предавање, разговор Педаго. – 

псих.служба; 

директор 

школе 

 

35.Електронско насиље           одељ. стар. разговор, дискусија одељ. стар.  

36.Анализа рада, успеха и понашања на крају школске године 

 (Заједничко дружење) 

          одељ. стар. Разговор,прослава одељ. стар.  

 

8.7. ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ  СТАРЕШИНЕ  7. РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ 

АКТИВНОСТИ 
ДИНАМИКА 

НОСИЛАЦ НАЧИН 
ПРАЋЕЊЕ 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 КО  

 1. Ево нас у 7. разреду. Припремљеност за почетак школске 

године 

          одељ. стар. разговор, 

дискусија 

одељ. стар.  

 2. Подсетимо се на кућни ред школе-Кодекс понашања           одељ. стар. разговор, 

дискусија 

одељ. стар.  

3.Израда паноа, плаката, зидних новина на тему: Деца и 

њихова права и обавезе- СТОП НАСИЉУ 

          одељ. стар. радионица О.с./пед./псих

. 

 

4. Израда одељењских правила и формулисање одељењске 

заклетве ученика 

          одељ. стар. радионица О.с./пед./псих

. 

 

5. Програм превенције насиља и упознавање ученика са УН о 

правима детета 

          одељ. стар. разговор, 

дискусија 

одељ. стар.  

  6. Упознавање ученика са безбедном евакуацијом у случају 

елементарне непогоде 

          одељ. стар. разговор, 

дискусија 

одељ. стар.  

7. Радионица  Црвеног крста „Трговина људима“           
одељ. стар. 

Црвени крст 

презентација,диск

усија  

О.с./пед./псих

. 
 

8. Насиље у школи, породици, улици, медијима (Школски 

полицајац у гостима) 

          одељ. стар. 

школ.полиц

ајац 

разговор, 

дискусија 
одељењ. стар. 

 

9. Професионална оријентација-Припрема за интервју, 

спровођење интервјуа   

          одељ. стар. радионица О.с./пед./псих

. 

 

10. Учешће у активностима везаним за прославу Дана школе           
одељ. стар. Посета, секције, 

спортски сусрети 

одељењ. стар. 

пред. настав. 

 

11. Упознавање и организација ученика са обавезама 

дежурства 

          одељ. стар. разговор одељењ. стар.  

 12. Конструктивно решавање сукоба- вршњачка едукација           

одељ. стар. 

вршњачки 

тим 

разговор, 

дискусија 
о.с./пед.псих. 

 

13. Обележавање Светског дана права детета- 22.новембар           одељ. стар. разговор, одељењ. стар.  
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дискусија 

14.  Обележавање  светског дана борбе против сиде- 

Гинеколошка служба 
          

одељ. стар. 

Здрав. цент. 

презентација,разг

овор 
о.с./пед.псих. 

 

  15. Болести зависности- вршњачка едукација           

одељ. стар. 

вршњачки 

тим 

разговор, 

дискусија 

О.с./пед./псих

. 

 

16. Радиoница Здравственог центра - „Ризично понашање“           
одељ. стар. 

Здрав. цент. 
радионица 

О.с./пед./псих

. 

 

  17. Превенција дигиталног насиља           Педагог радионица одељењ. стар.  

  18. Како смо учили и радили.Анализа успеха и понашања на 

крају 1.полугод. 

          одељ. стар. Разговор,секције одељењ. стар.  

19.  31 јануар – „Штетност дуванског дима“           

одељ. стар. 

Друштво 

Невен 

презентација,диск

усија 

О.с./пед./псих

. 

 

20. Професионална оријентација - Моји родитељи - моја 

подршка - на путу до одлуке – рад са ученицима  
          

одељ. стар. 
радионица 

О.с./пед./псих

. 

 

  21. 14.фебруар-Дан љубави и пажње-Другарство,љубав-

улоге полова  

Учешће у активностима везаним за обележавање Дана Св. Саве 

          одељ. стар. разговор, 

дискусија 

одељењ. стар.  

  22. Електронско насиље           

одељ. стар. 

Наст.инфор

мат. 

разговор, 

дискусија 
одељењ. стар. 

 

23. „Одрастање“            одељ. стар. презентација,диск

усија 

О.с./пед./псих

. 

 

24. Како организујем своје слободно време           одељ. стар. разговор, 

дискусија 

одељењ. стар.  

  25. Штетно дејство алкохола-непосредно и дугорочно           одељ. стар. разговор, 

дискусија 

одељењ. стар.  

  26.  „Прихватање различитости“  – Дом „Станко Пауновић“           

одељењ. 

стар. Дом 

„С. П.“ 

разговор, 

дискусија 
О.с./пед./псих 

 

  27.  Професионална оријентација - Опис занимања уз помоћ 

мапе ума 

          одељ. стар. 
радионица 

О.с./пед./псих

. 

 

28. Јести разноврсну храну – навике у исхрани - 7. април – 

Дан здравља 

          одељ. стар. разговор, 

дискусија 

одељењ. стар.  

29. Патронажна служба - Обележавање значајних датума из 

Еко календара 

          одељ. стар. 

патронаж. 

разговор, 

дискусија 

одељењ. стар.  
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служ. 

  30. Шта смо постигли у досадашњем учењу.Какво нам је 

понашање? 

          одељ. стар. разговор, 

дискусија 

одељењ. стар.  

  31.  Професионална оријентација - Образовни профили у 

средњим школама, критеријуми за избор школе 
          

одељ. стар. 
радионица о.с./пед.псих. 

 

  32. 15.мај-Светски дан породице-Говоримо језиком љубави 

и поштовања 

          одељ. стар. разговор, 

дискусија 

одељењ. стар.  

33. Радионица Здравственог центра- Ризично понашање, 

Партнерска љубав, Љубав и заљубљеност, Шта треба знати о 

ППИ. 

          
одељ. стар. 

Здрав. цент. 
радионица о.с./пед.псих. 

 

34. Шта је то досада и монотонија и како их превазићи?           одељ. стар. разговор, 

дискусија 

одељењ. стар.  

  35. Анализа рада, успеха и понашања на крају школске године           одељ. стар. разговор, 

дискусија 

одељењ. стар.  

   36. Заједничко дружење.Подела књижица           одељ. стар. прослава одељењ. стар.  

 

8.8.   РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ  СТАРЕШИНЕ _8. РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ 

АКТИВНОСТИ 
ДИНАМИКА 

НОСИЛАЦ НАЧИН 
ПРАЋЕЊЕ 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 КО  

1. Формирање одељењсе заједнице, спискови, табеле, 

изборни пред. 

          одељ. стар.  час одељ. старешине дир.  и СС  

2. Упознавање учениа са Кодексом понашања ученика           одељ. стар.  час одељ. старешине дир.  и СС  

3. Опредељивање ученика за додатну наставу и секције           одељ. стар.  анкетирање дир.  и СС  

4. Израда одељењских правила (заклетва ученика)           одељ. стар.  час одељ. старешине дир.  и СС  

5. Акција библиотеке „Књига је најбољи друг“           одељ. стар.  прикупљање књига дир.  и СС  

6. Безбедна евакуација ученика из школске зграде           одељ. стар.  вежба дир.  и СС  

7. Редовно похађање наставе – услов доброг успеха           одељ. стар.  час одељ. старешине дир.  и СС  

8. Трговина људима (Црвени крст)           ЦК предавање дир.  и СС  

9. Анализа учења и владања на крају класификационог 

периода 

          одељ. стар.  час одељ. старешине дир.  и СС  

10. Учешће у активностима поводом Дана школе           одељ. стар.  и 

наставници 

секције дир.  и СС  

11. Ризично понашање (Здравствени центар)           ЗЦ предавање дир.  и СС  

12. Конструктивно решавање сукоба           одељ. стар.   час одељ. старешине дир.  и СС  

13. Упознавање са правима детета, Светски дан права 

детета, 22. 11.  

          одељ. стар.   час одељ. старешине дир.  и СС  

14. Обележавање светског дана борбе против СИДЕ           одељ. стар.   час одељ. старешине дир.  и СС  
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15. Болести зависности           одељ. стар.   час одељ. старешине дир.  и СС  

16. Интересовања младих: Шта гледам на телевизији           одељ. стар.   час одељ. старешине дир.  и СС  

17. Професионална оријенација, тестирање (психолог)           психолог тестирање дир.  и СС  

18. „Ја и моје здравље“ – Здравствени центар           ЗЦ предавање дир.  и СС  

19. Превенција дигиталног насиља           Педагог радионица дир.  и СС  

20. Анализа успеха и владања на крају првог полугодишта           одељ. стар.   час одељ. старешине дир.  и СС  

21. Како на најбољи начин искористити зимски распуст           одељ. стар.   час одељ. старешине дир.  и СС  

22. Шта нас чека у другом полугодишту           одељ. стар.   час одељ. старешине дир.  и СС  

23. Како могу да помогнем другу да постигне бољи успех           одељ. стар.   час одељ. старешине дир.  и СС  

24. Обука за конкурисање, на разговору у предузећу 

(радионица) 

          одељ. стар.   радионица ПО дир.  и СС  

25. Упознавање са активностима везаним за завршни 

испит 

          одељ. стар.   час одељ. старешине дир.  и СС  

26. Прихватање различитости – вршњачка едукација             дир.  и СС  

27. Анализа учења и владања на крају класификационог 

периода 

          одељ. стар.   час одељ. старешине дир.  и СС  

28. Здрава храна            предавање дир.  и СС  

29. Како се припремамо за завршни испит (три теста)           одељ. стар.   час одељ. старешине дир.  и СС  

30. Спортски дан – значај физичке ативности           одељ. стар.  и 

фискултурници 

крос дир.  и СС  

31. Моја одлука о школи и занимању (радионица)           одељ. стар.   радионица ПО дир.  и СС  

32. Организација наставне екскурзије, понашање на 

екскурзији 

          одељ. стар.   екскурзија дир.  и СС  

33. Посета средњим школама у Неготину           одељ. стар.   посете СШ дир.  и СС  

34. Матурско вече: организација, правила понашања           одељ. стар.  и 

директор 

мала матура дир.  и СС  

35. Упознавање са детаљима Мале матуре           одељ. стар.   час одељ. старешине дир.  и СС  

36. Анализа успеха и владања на крају наставне године           одељ. стар.   час одељ. старешине дир.  и СС  

 

 

IX  ПЛАНОВИ И ПРОГРАMИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ  
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  9.1. План  рада  Дечјег савеза 

АКТИВНОСТИ 
ДИНАМИКА 

НОСИЛАЦ НАЧИН 
ПРАЋЕЊЕ 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 8 КО  

Израда Програма рада Дечјег савеза            Руков. Дечиј. савеза Договор са одељ. стареш. Струч. служба  

Избор руководства Дечјег савеза            Одељењ. старешине Час одељењ. стар. Струч. служба  

Утврђ. конкретних задужења у секцији            Руковод. секција Договор руковод. секција  Рук. Деч. савез  

Укључење школе у акцију "Мокрањчеви 

дани" 
         

 
 Етно група ,,Класје“ 

Наступ у оквиру 

Мокрањч. дана 

Директор, 

Струч. служба 

 

Планирање активности у току Дечије 

недеље 
         

 
 

Руков. Деч. савеза, 

одељ, стареш. 
Израда плана активности Струч. служба 

 

Обележавање Дечије недеље: 

 
         

 
 

Руков. Деч. савеза, 

одељ, стареш. 
Цртање на плочнику, 

такмич. у брзом чита, 

караоке, кликеријада, 

квиз, дебата 

Педаг.– псих. 

директор 

 

 Квиз „ Познавање права детета и правила 

понашања у школи “ – међуодељењско 

такмичење 

         

 

 
Руков. Деч. савеза, 

одељ, стареш. 

Педаг.– псих. 

директор 

 

Дебата: Школа моја друга кућа                     
 

 
Руков. Деч. савеза, 

одељ, стареш. 2. разр. 

Педаг.– псих. 

директор 

 

Дечији вашар          
 

 
Руков. Деч. савеза, 

руков. секција 

Уређење штанда на 

Дечијем вашару 

Рук. Деч. сав, 

струч. служба 

 

Акција "Пријем првака у Дечји савез"            Одељ сташине 1. р Пријем у Дечији савез Рук. Деч. Савез  

Организовање  јесењег кроса           
 

 Наст. физич. разр. стар Крос за учен. од 5.– 8. раз. 
Наст. физич. 

директ. 

 

Припреме за обележавање Дана школе          
 

 
Рук.деч, савеза, рук. 

секција 

Планир. спорт.  и 

културних активности 

Наст физич. Рук. 

секција 

 

Прослава Дана школе          
 

 
Руков.деч. сав., руков. 

секција 

Спорт.такмич., приредба, 

школ. лист 

Директор 

струч.служба  

 

Дан толеранције – 16. новембар – недеља 

посвећена активностима против насиља – 

превентивне активности секција у школи 

         

 

 
Руков.деч. сав., руков. 

секција 

Спортска такмичења; 

зидне новине 

Директор 

струч.служба 

 

Едукација ученика у циљу разбијања 

предрасуда  
         

 

 

Руков.Деч, сав. 

Одељ. Стареш. Струч. 

Служба 

Редов. настава, ваннастав. 

активности, путем 

пројектних школск. актив, 

часова ОС, активн. Дечјег 

савеза, Учен. парламента, 

обилазак Друштва„ Дуга “, 

сарадња са ОШ „12. септ.“ 

Директор 

струч.служба 
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Дечије стваралаштво          
 

 
Рук.Деч. сав., 

рук.секц. 
Новогодишња приредба 

Рук.Деч.сав., 

рук.. секција 

 

Акције хуманитарног карактера          
 

 
Руков.Деч, сав.Одељ. 

Стар. 

Хуман.акције у оквиру 

одељ. 
Рук. Деч. савеза 

 

1. децембар-  Дан борбе против сиде            Струч. Служба предавање Струч. Служба  

Припреме за обележавање Дана Светог 

Саве 
         

 
 

Руков.Деч. сав., руков. 

Секција 

Приредба поводом Дана 

св. Саве 

Директор Струч. 

Служба 

 

Светс. Дан борбе против пушења – 31. 

јануар 
         

 
 

стручна служба, наст. 

Биологије 
предавање Струч. Служба 

 

Организовање школских такмичења 

ученика у знању 
         

 
 

Наставн, учитељи 3. и 

4. разреда 

Припрема и реализација 

такмичења 

Директор, 

Струч. Служба  

 

Организовање рекреативне наставе за 

млађе разреде 
         

 
 Учитељи 1- 4. разреда 

Планирање активности у 

току рекреат. Наст. 

Директор, 

Струч. Служба 

 

Акције на заштити биљака и сакупљању 

секунд. сировина 
         

 
 наст. Биологије 

Заштита биљака, сакупљ, 

секунд. Сиров.  
Струч. Служба  

 

Обележавање Дана планете Земље, Дан 

животне средине 
         

 
 

Руков.Деч. сав., руков. 

Секција 

Учешће на ликовним и 

литерарним конкупсима 

Директор руков. 

Секција 

 

Недеља лепих порука           

 

 
Руков.Деч. сав., руков. 

Секција 

Беседништво у циљу 

реализ. позитивн. 

вредности 

Директор, 

Струч. Служба 

 

Организовање пролећног кроса ученика- 

Дани изазова         
         

 
 

Настав. физичког 

разредне стареш. 

Крос за ученике од 5. – 8. 

раз. 

Настав.физичко 

разред. стар. 

 

Карневал                                      
 

 
Руков.Деч. сав, 

учитељи 
Учешће на карневалу 

Руков.Деч. сав, 

учитељи 

 

Извештај о раду Дечјег савеза               
 

 Руков.Деч. сав. Израда извештаја 
Директор, Стр. 

служ  

 

 

     9.2. ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ  ПАРЛАМЕНТ ЗА ШКОЛСКУ 2017-2018. 

Ред. 
бр. 

АКТИВНОСТИ 
Време 

реализације 
Носиоци активности Начин праћења реализације 

1. 
Конституисање и доношење плана рада Ученичког парламента за 

2017/2018. год. 
септембар 

ОС, ученици, 

педагог 
Евиденције о раду Ученичког парлмента 

2 
Укључивање у активности промовисања ваннаставних и 

слободних  активности      
септембар  Ученици, педагог Евиденције о раду Ученичког парлмента 

3 
Обука за реализацију радионица на тему прихватања 

различитости 
Прво 

полугодиште 
Ученици, педагог Евиденције о раду Ученичког парлмента 
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4. Дечија недеља- Права и одговорности ученика у школи  октобар  Ученици, педагог Евиденције, израда паноа 

5 Учешће у организацији спортске недеље  октобар 
Учен., педагог, наст. 

физичког 
Евиденције о раду Ученичког парлмента 

6 Учешће у активностима око Дечије недеље октобар  Ученици, педагог Евиденције о раду Ученичког парлмента 

7 Припрема за СОНГ октобар 

Ученици, 

руководиоци 

парламента 

Евиденције о наступу ученика 

8. 
Учешће у организацији и реализацији манифестације „Час је 

ваш“ 

Октобар, 

новембар 
Ученици, тим за ПО Евиденције о раду тима 

9. Учешће ученика у прослави Дана школе новембар ОС, учен., педагог Евиденције о раду Ученичког парлмента 

10. Припремање материјала за једну страну Школског листа 
Октобар, 

новембар 
 Ученици, педагог Школски лист 

11. 
16. новембар – Дан толеранције – реализација радионица на тему 

прихватања и толеранције 
новембар Ученици, педагог Евиденције о раду Ученичког парлмента 

12. Учешће у спровођ. правила понаш. у школи – кућни ред школе 
Током 

године 
 Ученици, педагог Евиденције, израда паноа 

13 Ажурирање садржаја табле/кутка ученичког парламента 
Током 

године 
 Ученици, педагог Евиденција, Кутак 

14. Учешће у хуманитарним акцијама школе 
Током 

године 
 Ученици, педагог Евиденција о раду и прикупљ. помоћи 

15. Обележавање Светског дана борбе против сиде   децембар  Ученици, педагог Евиденције о раду Ученичког парлмента 

16. Како да постигнемо боље резултате и бољи успех учењу децембар  Ученици, педагог Евиденције о раду Ученичког парлмента 

17. Обука за реализацију радионица на тему болести зависности 
Децембар, 

јануар 
 Ученици, педагог Евиденције о раду Ученичког парлмента 

18. Организовање заједничког дружења децембар 
 Ученици, педагог, 

ОС 
Евиденције о раду Ученичког парлмента 

19. Припреме за обележавање дана Светог Саве јануар РС,учен., вероуч. Припреме за обележавање школске славе 

20. Обележавање Светског дана борбе против пушења јануар  Ученици, педагог Евиденција, израда васпитних порука 

21. 14.фебруар- Дан љубави и пажње фебруар  Ученици, педагог Извештај ученика о одрађеним акцијама 

22. 8. март – Дан жена Март   

23. Обележавање Дана породице Март  Ученици, педагог Евиденција, израда васпитних порука 

24. Обележавања светског дана здравља – 7. април април  Ученици, педагог Евиденција, израда васпитних порука 

25. Рализација  радионица на тему болести зависности 
Друго 

полугодиш. 
Ученици, педагог Евиденција, фотографије 

26. Припремимо се за екскурзију! април ОС, учен., педагог Евиденција о раду на часу 
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27. Анализа рада парламента у протеклој години   јун Ученици, педагог Евиденције о раду Ученичког парлмента 

28. 
Активности које се тичу организације и припреме другарске 

вечери 
јун ОС, учен,, педагог Евиденције о раду Ученичког парламента 

 

9.3. План рада  Црвеног  крста  

АКТИВНОСТИ 
ДИНАМИКА 

НОСИЛАЦ НАЧИН 
ПРАЋЕЊЕ 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 8 КО  

Разматрање програма рада активности 

организације 
         

 
 Руков. Црвеног крста 

Договор са предст. 

Цр. крста  

Руков. Црвеног 

крста 

 

Прикупљање  и предаја чланарине,  упис нових 

чланова  

Пружање подршке ученичком парламенту 

           Руков. Црвеног крста, 

разр. старешине, пед.-

псих.служба 

Прикупљање 

чланарине 

Рук. Црв крста, 

благај., директ. 

 

“За ведре дане” - сакупљање помоћи коме је 

потребна у оквиру Дечије недеље  

Трка за срећније детињство - активност поводом  

Светског дана детета  

         

 

 
Руков. Црвеног крста, 

разр. старешине 

Прикупљање уџб., 

школ. прибора, 

одеће, играчака 

Руков. Црвеног 

крста, разр. 

старешине 

 

Учешће у обележавању Дечје недеље; 

Aктивности Црвеног крста ,, Промоција хуманих 

вредности“ ,  ,, За доброту је сваки дан добар дан“ 

( 25 радионица) 

         

 

 
одељењске.стар 3. 

разреда 

Радионице на тему 

дискриминација 

Руков. Црвеног 

крста 

 

Учешће у обележавању Месеца солидарности са 

старима; 

Обележавање Светског дана права детета – 22. 

новембар 

         

 

 разредне старешине 

 Цртежи за баке и 

деке; 

Израда зидних 

новина  

Рук. Цр. крста, 

разр. стареш. 

 

Месец борбе против болести зависности: Оно 

што нисмо знали о алкохолу,  дувану, дроги и 

сиди  

         

 

 

Педаг. психолошка 

служба, предст. 

Црвеног крста Неготин 

предавање 

Педагошко 

психолошка 

служба 

 

Обележавање 1. децембра – Светског дана борбе 

против сиде  

Програм ,,Здрави стилови живота'' 4.разр. -

предавање 

         

 

 

Рук. Црв. крста, 

предст. Црвеног крста 

Неготин 

Радионица за 

ученике  3. и 7. 

разреда 

Педаг. - псих. 

служба 

 

“Свако дете има право на новогодишњу радост” 

– Акција обележавања Нове године 
         

 
 

Руков. Црвеног крста, 

одељењске  старешине 

Хуманит. акције у 

оквиру одељења 

Рук. Црв. крста, 

разр. стареш. 

 

Обележавање Светског дана борбе против 

пушења (31. јануар) 
         

 
 

Руков. Црвеног крста, 

Ученички парламент 
Уређење паноа 

Педаг. - псих. 

служба 
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Ликовно – литерарни конкурс ,,Крв живот значи”          
 

 
Руков. Црвеног крста, 

руков. секција 

Прикуп. радова и 

слање на конкурс 

Руков. Црвеног 

крста 

 

 

9.4. ПЛАН РАДА ВРШЊАЧКОГ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ ЗА ШКОЛСКУ 2017-2018. 

Ред. 
бр. 

АКТИВНОСТИ Време реализације Носиоци активности 
Начин праћења 

реализације 

1. Конституисање и доношење плана рада Тима за 2017/2018. год септембар ОС, ученици, педагог Евиденције о раду тима 

2. 
Обука чланова тима кроз радионице и укључивање чланова ВТ у 

извођењу радионица на часовима одељењске заједнице 
Прво полугодиште  Ученици, педагог Евиденције о раду тима 

3. Учешће у активностима око Дечије и спортске недеље Октобар, новембар 
 Ученици, педагог, 

наст. физичког  

Евиденције, израда 

паноа 

4. 
Истраживање сајтова који пружају информације о средњим школама и 

њихово презентовање у ПО кутку 
октобар Учен., педагог 

Евиденције о раду тима, 

Кутак 

5. 
Креирање и ажурирање странице тима на сајту школе посвећене 

професионалној оријентацији ученика 
Новембар   Ученици, педагог Сајт школе 

6. Учешће у организацији и реализацији манифестације „Час је ваш“ Октобар, новембар Ученици, Тим за ПО Евиденције о раду тима 

7. Учешће ученика у прослави Дана школе новембар ОС, учен., педагог Евиденције о раду тима 

8. Припремање материјала за једну страну Школског листа Октобар, новембар  Ученици, педагог Школски лист 

9. Ажурирање садржаја табле/кутка Током године  Ученици, педагог Евиденција, Кутак 

10. 
Учешће у организацији и реализацији реалних сусрета; организација 

Дана девојчица 
Април, мај  Ученици, педагог Евиденције о раду тима 

11. 

Сарадња са другим школама – успостављање мреже школа 

(Контактирање са ВТ из других школа и размена идеја и искустава, 

посете средњим школама у оквиру манифестације отворених врата) 

Друго полугодиште  Ученици, педагог, ОС Евиденције о раду тима 

12. 
Спровођење анкете међу вршњацима – Евалуација програма 

професионалне оријентације 
Мај  Ученици, педагог Евиденције о раду тима 

13. Обрада података спроведене анкете и презентовање резултата Мај, јун  Ученици, педагог Евиденције о раду тима 

14. Анализа рада Тима у протеклој години Јун  Ученици, педагог Извештај о раду тима 

 

     9.5. ПЛАН РАДА ВРШЊАЧКОГ ТИМА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ЗА ШКОЛСКУ 2017-2018. 

Ред. 

бр. 
АКТИВНОСТИ 

Време 

реализације 
Носиоци активности 

Начин праћења 

реализације 

1. Формирање и доношење плана рада Тима за 2017/2018. год. септембар ОС, ученици, руководилац Евиденције о раду тима 

3. 
Обука за реализацију радионица на тему конструктивног 

решавања сукоба 
Октобар Ученици, руководилац Евиденције о раду тима 
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4. Учешће у активностима око Дечије недеље октобар  Ученици, руководилац 
Евиденције, израда 

паноа 

5. Учешће у организацији спортске недеље  октобар Учен., руковод., наст. физич. Евиденције о раду тима 

6. Реализација радионица на тему конструктивног решавања сукоба  Новембар   Ученици, руководилац Евиденције о раду тима 

7. 
Креирање и ажурирање странице тима на сајту школе посвећене 

превенцији насиља 
Новембар   Ученици, руководилац Сајт школе 

8. Учешће у организацији и реализацији манифестације „Час је ваш“ 
Октобар, 

новембар 
Ученици, Тим за ПО Евиденције о раду тима 

9. Учешће ученика у прослави Дана школе новембар ОС, учен., руководилац Евиденције о раду тима 

10. Припремање материјала за једну страну Школског листа 
Октобар, 

новембар 
 Ученици, руководилац Школски лист 

11. Учешће у спровођ. правила понаш. у школи – кућни ред школе Током године  Ученици, руководилац 
Евиденције, израда 

паноа 

12. Ажурирање садржаја табле/кутка  Током године  Ученици, руководилац Евиденција, Кутак 

13. Учешће у хуманитарним акцијама школе Током године  Ученици, руководилац 
Евиденција о раду и 

прикупљ. помоћи 

14. Радионице (Болести зависности, понашање на интернету, пушење) Током године Ученици, руководилац  
Евиденције, израда 

паноа 

15. Организовање заједничког дружења Децембар   Ученици, руководилац ОС Евиденције о раду тима 

16. Акција постављања Сандучета поверења Јануар  Ученици, руководилац педагог Евиденције о раду тима 

28 Акција „Позитив-негатив“    Март   Ученици, руководилац Извештај ученика  

29 Анализа рада Тима у протеклој години   Јун  Ученици, руководилац Извештај о раду тима 

 

  9.6. План екскурзија ученика 
 

1. Васпитно образовни циљеви и задаци: 

Циљ екскурзије, као облика образовно-васпитног рада, јесте да допринесе остваривању циљева и задатака образовања и васпитања, циљева и задатака 

наставних предмета, као и непосредно упознавање с појавама и односима у природној и друштвеној средини, с културним, историјским и духовним наслеђем 

и привредним достигнућима.  

Задаци екскурзије су: продубљивање, проширивање и обогаћивање знања и искустава ученика, повезивање и примењивање знања и умења, развијање 

љубави према отаџбини, њеној историји, култури и природним лепотама, неговање позитивног односа према свим њеним грађанима и њиховим 

националним, културним, етичким и естетским вредностима, неговање солидарности, хуманизма, другарства и осећаја заједништва,  успостављање 

непосреднијих односа између наставника и ученика и ученика међусобно, проучавање објеката и феномена у природи, уочавање узрочно-последичних 

односа у конкретним природним и друштвеним условима, упознавање с начином живота и рада људи појединих крајева, развој и практиковање здравих 

стилова живота, развијање свести о значају одрживог развоја и изграђивање еколошких навика и навика заштите животиња, развијање способности 
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проналажења, анализирања и саопштавања информација из различитих извора, оснаживање ученика у професионалном развоју, подстицање самосталности 

ученика и одговорности за сопствено понашање, развијање способности оријентације у простору.  

Циљеви наставе у природи су: очување, подстицање и унапређивање укупног здравственог стања ученика, њиховог правилног психофизичког и социјалног 

развоја; стварање основа за усвајање активног, здравог и креативног начина живота и организовања и коришћења слободног времена; проширивање 

постојећих и стицање нових знања и искустава о непосредном природном и друштвеном окружењу; развијање еколошке свести и подстицање ученика на 

лични и колективни ангажман у заштити природе; социјализација ученика и стицање искустава у колективном животу, уз развијање толеранције и 

одговорног односа према себи, другима, окружењу и културном наслеђу; развијање позитивних односа према националним, културним и естетским 

вредностима.  

Задаци који се остварују реализацијом програма наставе у природи су: - побољшање здравља и развијање физичких и моторичких способности ученика; - 

задовољавање основних дечијих потреба за кретањем и игром; - очување природне дечије радозналости за појаве у природи и подстицање интересовања и 

способности за њихово упознавање кроз одговарајуће активности; - развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у 

окружењу и уочавање њихове повезаности у конкретним природним и друштвеним условима; - подстицање самосталности у процесу стицања знања кроз 

непосредне истраживачке задатке; - развијање свести о потреби заштите, неговања, чувања и унапређивања природне и животне средине и изграђивање 

еколошких навика; - упознавање природно-географских, културно-историјских знаменитости и лепоте места и околине; - упознавање са начином живота и 

рада људи појединих крајева; - упознавање разноврсности биљног и животињског света појединих крајева, уочавање њихове повезаности и променљивости; - 

упознавање са карактеристикама годишњих доба у природи и смењивање временских прилика; - разијање способности сналажења тј. оријентисања у 

простору и времену; - оспособљавање ученика за безбедан и правилан боравак у природи; - развијање правилних хигијенско-здравствених навика и 

подстицање самосталности у обављању личне хигијене и бриге о себи; - подстицање и стварање навике за неговање редовне физичке активности и за што 

чешћи боравак у природи; - формирање навика редовне и правилне исхране; - навикавање на правилно смењивање рада, одмора и сна; - разумевање и 

уважавање различитости међу појединцима; - подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и одраслима кроз одговарајуће активности. 

Настава у природи пружа могућности интердисциплинарног повезивања садржаја различитих наставних предмета и других ваннаставних активности. 

Планирање садржаја овог облика рада врши се на основу наставних програма обавезних и изборних наставних предмета из којих се издвајају они садржаји 

који су погодни за остваривање циљева и задатака наставе у природи, а одговарају условима у којима се она реализује. У самим наставним програмима за 

поједине предмете могу се наћи садржаји који експлицитно или имплицитно упућују на погодност овог облика образовно-васпитног рада (свет око нас, 

природа и друштво, физичко васпитање, ликовна култура, музичка култура, чувари природе, народна традиција, грађанско васпитање...).  
 

1. . Планирани број ученика: 

         екскурзије  и излет - 60% по разреду, изузетно 60% ученика одељења 

         настава у природи – најмање две трећине ученика одељења 

  

2. Носиоци припреме, организације и извођења програма: 

директор школе, стручни вођа пута, одељењски старешина или други наставник кога одреди директор школе. Стручног вођу пута бира директор школе из 

реда наставника који остварују наставни план и програм. Стручни вођа пута може бити и директор школе. 
 

3.    Једнодневни излет планиран је за ученике који не иду на наставу у природи 
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Садржаји и путни правци излета и екскурзија: 

РАЗРЕД МАРШУТА САДРЖАЈИ КОЈИМА СЕ РЕАЛИЗУЈУ ПОСТАВЉЕНИ ЦИЉЕВИ Време Трајање 

ПРВИ Неготин, Бор (зоо врт), врело Млаве, 

манастир Горњак, етно село Тршка  Бор, 

Неготин 

 

Обилазак золошког врта у Бору, обилазак врела Млаве манастира 

Горњак и етно села Тршка 

 

мај – јун 

2018. 

једнодневни 

излет 
ДРУГИ 

ТРЕЋИ 

ЧЕТВРТИ 

ПЕТИ 
Неготин, Ниш, Прокупље,Ђавоља варош, 

Ниш, Нишка бања, Зајечар, Неготин 

-Обилазак Ђавоље вароши, обилазак споменика на Чегру, посета 

логору „Црвени крст“, обилазак Ћеле куле, обилазак Нишке бање. 

мај-јун 

2018. 

дводневна 

екскурзија 

ШЕСТИ 

Неготин, Зајечар, Параћин, Крушевац, 

Врњачка Бања, Краљево, Чачак, Ужице, 

Златибор, Шарган, Крагујевац, Неготин 

- Упознавање културно-историјских споменика: Лазарев град, 

Лазарица, манастир Жича  

- Обилазак Златибора, Етно села, вожња Шарганском осмицом, 

посета акваријума  и спомен парка Шумарице у Крагујевцу 

мај-јун 

2018. 

дводневна 

екскурзија 

СЕДМИ 

Неготин, Зајечар, Параћин, Топола, 

Орашац, Аранђеловац, Лазаревац, 

Бранковина, Бања Врујци, Ваљево, 

Тршић, Троноша, Ваљево, Лазаревац, 

Аранђеловац, Топола, Параћин, Зајечар, 

Неготин 

- Упознавање културно историјских споменика: обилазак 

Карађорђевог конака у Тополи, Опленца - црква Светог Ђорђа, 

обилазак гроба Десанке Максимовић, спомен школе у Бранковини, 

обилазак манастира Троноша и Вукове родне куће у Тршићу 

мај-јун 

2018.  

дводневна 

екскурзија 

ОСМИ 

Неготин, Зајечар, Београд, Нови Сад, 

Суботица, Палић, Нови Сад, Сремски 

Карловци, Неготин 

- Обилазак ботаничке баште „Јевремовац“ и музеј „Никола Тесла“ у 

Београду, Галерија матице српске  и Српско народно позориште у 

Новом Саду,  дворац Дунђерски, Палићко језеро, зоо врт у 

Суботици, Ергела Зобнатица, Суботичка градска кућа, Карловачка 

надбискупија и богословија у Сремским Карловцима 

мај 2018. 
тродневна 

екскурзија  

 

4. Безбедност ученика и осталих учесника за време реализације екскурзије и наставе у природи 

         Приликом уговарања путовања, директор је дужан да, уговором са понуђачем, обезбеди потребне услове за удобан и безбедан превоз ученика у односу 

на ангажовани број аутобуса и расположиви број седишта, односно одговарајући број резервација ако се превоз обавља железницом. Превоз аутобусом не 

обавља се ноћу, у времену од 22 до 5 часова. 

         Приликом закључивања уговора са агенцијом која организује превоз аутобусом, директор школе је дужан да обезбеди да превозник пре отпочињања 

путовања поднесе: 

- записник о извршеном техничком прегледу аутобуса, не старији од пет дана; 

- тахографске улошке за претходна два дана - за возаче који су ангажовани за превоз ученика. 

         Директор школе је дужан да организује консултативне разговоре пре извођења путовања, што подразумева укљученост свих интересних група у процесу 

одлучивања и планирања. Директор школе је у обавези да, најкасније 48 часова пре отпочињања путовања обавести надлежни орган унутрашњих послова о: 

превознику; месту и времену поласка ученика; броју ангажованих аутобуса и броју пријављених ученика, наставног и другог особља које учествује у 

извођењу путовања како би орган унутрашњих послова извршио контролу документације и техничке исправности возила одређених за превоз, непосредно 
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пре отпочињања путовања. Уколико надлежни орган унутрашњих послова утврди неисправност документације или техничку неисправног возила, или да било 

који други разлог у погледу психофизичке способности возача, директор или стручни вођа пута обуставиће путовање до отклањања уочених недостатака. 

          Пре путовања директор сазива заједнички састанак свих ученика који путују и њихових родитеља, коме присуствују и стручни вођа пута и одељенски 

старешина. На састанку се сви учесници обавештавају о правилима понашања, којих су дужни да се придржавају. Забрањено је пушење, конзумирање 

алкохола и опојних средстава за све учеснике екскурзије. Дневне активности утврђене програмом екскурзије морају бити реализоване до 24 часа. За путовања 

дужа од једног дана обезбеђује се лекар - пратилац. За сва путовања дужа од једног дана неопходно је да родитељ (старатељ) достави здравствени лист. 

Здравствени лист садржи податке о здравственом, физичком и психичком стању ученика, а издаје га ординирајући лекар на основу здравственог картона. 

Директор школе, односно одељењски старешина и лекар обезбеђују тајност података из здравственог листа. 
 

5. Техничка организација:  

Стручни вођа путовања припрема и спроводи програм који се односи на остваривање постављених образовно-васпитних циљева и задатака и одговарајућих 

садржаја. После изведеног путовања, стручни вођа пута односно одељенски старешина  и представник извођача путовања, сачињавају забелешку о извођењу 

путовања, после чега стручни вођа пута односно одељенски старешина, у року од три дана сачињава извештај, који подноси директору, са оценом о извођењу 

и квалитету пружених услуга. 

Одељењски старешина разреда који обезбеђује организационо-техничке услова за извођење путовања, координира остваривање садржаја и активности 

предвиђених планом и програмом, стара се о безбедности и понашању ученика.  

Директор школе, изабрана агенција (техничка исправност аутобуса, размештај ученика у аутобусу и хотелу, организација исхране ученика, безбедност 

ученика, организација у реализацији планираних садржаја). 

Начин финансирања:  родитељи, гратис од агенције. 
 

         9.7. Настава у природи 
Циљ организовања наставе у природи је остваривање одговарајућих садржаја наставних и ваннаставних активности из наставног програма основне 

школе у климатски погодном месту из образовно-васпитних, здравствених, рекреативних и других разлога.  

Задаци и садржај наставе у природи заснивају се на наставном плану и програму образовно васпитног рада. 

            Настава у природи организоваће се за ученике од првог до четвртог разреда у трајању од 7 дана, уз сагласност родитеља, за најмање две трећине 

ученика по одељењу. Трошкове за организовање наставе у природи сносе родитељи.  

Место реализације рекреативне наставе је изабрао Савет родитеља на предлог актива наставника разредне наставе, у зависности од могућности 

одговарајућих објеката и цене услуге. Настава у природи ће се организовати у периоду маја и прве половине јуна 2018. године по сменама, на планини 

Рудник. 
 

РАЗРЕД МАРШУТА 
САДРЖАЈИ КОЈИМА СЕ РЕАЛИЗУЈУ ОСТАВЉЕНИ 

ЦИЉЕВИ 
Време Трајање 

1. 2. 3. 4. разред 
Неготин – Крагујевац – Рудник – 

Крагујевац - Неготин  
Упознавање планине Рудник и околине  

мај – прва половина   

јуна 2018. 
седам дана 

 

X ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 
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АКТИВНОСТИ 
ДИНАМИКА 

НОСИЛАЦ НАЧИН 
ПРАЋЕЊЕ 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 8 КО  

10.1.УНАПРЕЂЕЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА                

Израда Анекса Школског програма за период 2014/18  

(Активности Пројекта Развионица – Тематско 

планирање и израда портфолија за ученике 3. и 7. 

разреда) 

           Чланови Актива 

за развој ШП и 

Тима за 

самовреднов. 

Тимски рад на 

изради планова и 

процесу 

самовредновања 

Руководиоци 

ШП и Тима за 

самовред. 

 

Инклузивно образовање и Индивидуални образовни 

план - примена 

           Чланови Тима за 

инклузију 

Профили ученика 

и ИОП планови 

Чланови Тима 

за инклузију 

 

Успостављање корелације активности акционих 

планова тимова у школи 

           Директор школе, 

Чланови  ШРТ, 

ПП служ. 

Документација и 

евиденција 

Директор 

школе, Чл. 

ШРТ 

ПП служба 

 

- Осавремењивање садржаја рада Стручних већа кроз 

активности и теме усавршавања у установи 

           Руководиоци 

стручних већа 

Тимски рад -

Евиденција рада 

стручних већа 

Руководиоци 

струч, већа, 

ПП служ., 

директор 

 

- Подстицање јединственог деловања свих васпитних 

фактора у школи на успостављању и доследном 

поштовању школског режима и кућног реда школе – 

Кодекс понашања; - Активности на превенцији насиља 

и  ученичкој безбедности 

            Тимски рад -

Евиденција  

документација 

Тим за 

заштиту деце 

од насиља, 

Уч.парламент 

 

- Примена савремених  метода, облика рада у настави, 

индивидуализације и диференцијације  и  коришћење 

савремених наставних средстава интерактивне табле, 

ИКТ у настави 

           ПП служба, 

Актива за развој 

школског 

програма, ШРТ 

Тимски рад -

Евиденција  

документација 

ПП служба,  

ШРТ 

 

- Активности осавремењивања процеса оцењивања кроз 

задатке ШРП и процеса Самовредновања – примена 

критеријума оцењивања, индивидуализације и 

диференцијације наставе 

           ШРТ и Тим за 

самовредновање 

Тимски рад -

Евиденција  

документација 

ШРТ и Тим за 

самовред. 

 

-Развој инклузивне праксе -  јачање професионалних 

компетенција наставника,    активности на отклањању 

физичких и социјалних  баријера, сензибилизација 

родитеља и ученика за прихватање различитости 

           ПП служба, Тим 

за инклузију 

Тимски рад -

Евиденција  

документација 

ПП служба, 

Тим за 

инклузију 

 

-Планирање, припремање и евалуација наставног рада – 

Блумова таксономија – усавршавање дидактичко 

методичке праксе кроз угледне часове на теме: 

           ШРТ, ПП служ., 

руководиоци 

стручних већа 

Тимски рад -

Евиденција  

документација 

педагог  
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диференцијација у настави, мотивација ученика, рад у 

тиму/групи, примена савремене ИКТ и иновативних 

дидактичких материјала и опреме 

 - Организација угледних часова (кроз задатке ШРП и 

процеса Самовредновања)  

           ШРП, Тим за 

самовред. и Тим 

за инклузију, рук. 

струч.већа 

Реализација 

угледних и 

огледних часова 

руководиоци 

стручних 

већа, ШРТ, 

педагог 

 

Вршњачка едукација у области:  

- Како брже и лакше учити,  

- Превенција насилничког понашања, 

- Едукација у оквиру болести зависности, 

- Професионална оријентације ученика. 

           ШРТ, ПП служба, 

ОС, Тим ПО 

Тимски рад -

Евиденција  

Документација, 

Реализација 

часова 

ШРТ, ПП 

служба, ОС, 

Тим ПО 

 

Рад са талентованим ученицима подразумева 

индивидуализован приступ и укључење у рад 

Регионалног центра за таленте у Бору и Истраживачке 

станице -  Петница  

           педаг., психол., 

предметни 

наставници, ОС 

Тестирање, 

истраживачки 

радови 

педагог  

Стручно усавршавање наставника похађањем семинара 

из Каталога акредитованих програма  за 2016/17. и 

активностима у установи 

           Директор, Тим за 

стручно 

усавршавање 

Похађ. семинара, 

реализац. актив. у 

установи 

директор  

10.2. П Р О Г Р А М  К О Р Е К Т И В Н О Г  Р А Д А 
ЗА УЧЕНИКЕ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ” НЕГОТИН 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 
8 

НОСИЛАЦ НАЧИН 
ПРАЋЕЊЕ 

КО 
 

- испитивање деце уписане у школу тестом зрелости; 

- успостављање сарадње са родитељима чија деца 

полазе у 1. разред и прикупљање података о 

породичним условима у развоју детета; 

- сређивање и допуњавање документације; 

- сарадња са установама специјализованим за рад са 

децом са специфичним сметњама. 

           

ПП служба, Тим 

за инклузију 

Тестирање, 

разговор 

ПП служба, 

Тим за 

инклузију 

 

- идентификација ученика са специфичним сметњама; 

- откривање узрока заостајања појединих ученика у 

школском раду и учењу; 

- сарадња са родитељима идентификованих ученика; 

- педагошке мере за помоћ ученицима – педагошки 

профил ИОП план; 

- сарадња са установама и стручњацима  

           Тим за инклузију, 

ПП служба, 

наставници и ОС 

Програм корект. 

рада биће реализ. 

у складу са 

планом рада Тима 

за инклузију и 

посебних  ДП 

тимова ученика 

ПП служба  

- прикупљање информација и података од родитеља 

значајних  за упознавање развоја ученика; 

           Тим за инклузију, 

ПП служба, ДП 

Евиденција 

документација 

ПП служба  
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- третман стручњака (психолога, логопеда) и сарадња са 

њима; 

- праћење напредовања ученика; 

- сарадња са родитељима; 

тим, наставници и 

ОС 

тимски рад 

- саветодавни рад са ученицима који имају одређене 

сметње и тешкоће у развоју; 

- сагледавање напредовања ученика обухваћених 

корективним радом  ИОП-ом; 

- сређив.  и вођење документ. о планирању и раду са уч. 

           Тим за инклузију, 

ПП служба, ДП 

тим, наставн.  и 

ОС 

Евиденција 

документација 

тимски рад 

Тим за 

инклузију, 

ПП служба, 

ДП тим, 

 

10.3. Програм здравственог васпитања 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 
 

НОСИЛАЦ НАЧИН 
ПРАЋЕЊЕ 

КО 
 

I   Изграђивање самопоштовања 

                         

           ОС, предметни 

настав., учитељ 

Ред. настава, ОС, 

и ваннаст. актив. 

ОС,предмет.н

аставник, 

учитељ 

 

II Здрава исхрана 

 

           ОС, предметни 

настав., учитељ 

Ред. настава, ОС, 

и ваннаст. aктивн. 

ОС,предметн

и наст., 

учитељ 

 

III Брига о здрављу 

 

           ОС, предметни 

наст., учитељ 

Ред. настава, ОС, 

и ваннас. aктивн. 

ОС,предметн

и наст., 

учитељ 

 

IV Физичка активност и здравље 
 

           ОС, предметни 

наст., учитељ 

Ред. настава,ОС, 

и ваннас. aктивн. 

ОС,предметн

и наст., 

учитељ 

 

 V Бити здрав 

 

           ОС, предметни 

наст., учитељ 

Ред. настава,ОС, 

и ваннас. aктивн. 

ОС,предметн

и наст., 

учитељ 

 

VI Безбедно понашање 

 

           ОС, предметни 

наст., учитељ 

Ред. настава, ОС, 

и ваннас. aктивн. 

ОС,предметн

и наст., 

учитељ 

 

VII Односи са другима 

 

           ОС, предметни 

наст., учитељ 

Ред. настава,ОС, 

и ваннас. aктивн. 

ОС,предметн

и наст., 

учитељ 

 

VIII   Хумани односи међу половима 

 

           ОС, предметни 

наст., учитељ 

Ред. Наст., ОС, и 

ваннас. aктивн. 

ОС,предметн

и наст., 

учитељ 

 

IX       Правилно коришћење здравствених служби 

 

           ОС, предметни 

наст., учитељ 

Ред. Наст., ОС, и 

ваннас. aктивн. 

ОС,предметн

и наст., 
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учитељ 

X  Улога за здравље заједнице 

 

           ОС, предметни 

наст., учитељ 

Ред. Наст., ОС, и 

ваннас. aктивн. 

ОС,предмет. 

наст., учитељ 

 

10.4. П Р О Г Р А М  А К Т И В Н О С Т И 

НА ПРЕВЕНЦИЈИ МАЛОЛЕТНИЧКЕ 

ДЕЛИКВЕНЦИЈЕ У ШКОЛИ 
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

 

8 НОСИЛАЦ НАЧИН ПРАЋЕЊЕ КО 

 

1. Заједничка игра у школи и дружење деце   

2. Кућни ред школе - Кодекс понашања         

3. Задужења и обавезе ученика     

4. Понашање ученика на јавним местима 

5. Учионица без насилништва - правила у мојој 

учионици 

           ОС, разредна и 

предметна 

настава 

Час ОС. редовна 

настава и 

ваннаставне 

активности 

одељењске 

старешине, 

ПП служба 

 

6. Упознавање са Конвенцијом о правима детета 

7. 8. “Деца - деци” – акција дечје солидарности   

8. Помозимо старијима   

9. Учионица без насилништва - савети за 

пријатељство  

10. Учионица без насилништва - именујмо насилнич.  

понаш. 

11. Шта смо прочитали, гледали на телевизији    

12. Зашто се тучемо, тужакамо и називамо погрдним 

именима  

13. Лепо понашање, култура понашања    

14. Како да помогнем другу у невољи     

15. Шта је крађа, шта лаж            

           ОС, разредна и 

предметна 

настава 

Час ОС, редовна 

настава и 

ваннаставне 

активности 

одељењске 

старешине, 

ПП служба 

 

16. Учионица без насилниш. –  како да савладамо свој 

бес  

17. Модели понашања у конфликтним ситуацијама   

18. Добре и лоше особине ученика - вредносне 

орјентације 

19. Понашање у школи и ван ње  

20. Реци НЕ ; дрогама, цигарети и алкохолу   

           ОС, разредна и 

предметна 

настава 

Час ОС, редовна 

настава и 

ваннаставне 

активности 

одељењске 

старешине, 

ПП служба 

 

21. Одељењска заједница и другарство у њој    

22. Дете у породици  

23. Знањем у борби против СИДЕ  

24. Другарство и пријатељство    

           ОС, разредна и 

предметна 

настава 

Час ОС, редовна 

настава и 

ваннаставне 

активности 

одељењске 

старешине, 

ПП служба 

 

25. Моја породица - комуникација                                                                           ОС, разредна и Час ОС, редовна одељењске  
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26. Зашто се понекад лаже, краде и сл. и како се тога 

решити             

27. Добре и лоше стране дружења у пубертету                  

предметна 

настава 

нас. и 

ваннаставне 

активности 

старешине, 

ПП служба 

28. Вештине супротстављања негативном утицају 

"лошег" друштва  

29. Однос  дечака и девојчица   

           ОС, разредна и 

предметна 

настава 

Час ОС, редов. 

Нас.и ваннастав. 

актив. 

одељењске 

старешине, 

ПП служба 

 

30. Моја породица        

31. Подстицање емоционалних веза деце и родитеља  

32. Разговори о успеху, дисциплини, понашању   

33. Обележавање Мећународног дана породице 

           ОС, разредна и 

предметна 

настава 

Час ОС, редовна 

настава и 

ваннаставне 

активности 

одељењске 

старешине, 

ПП служба 

 

34. Како организовати летњи распуст - слободно време 

 

 

           ОС, разредна и 

предметна 

настава 

Час ОС, редовна 

настава и 

ваннастав.актив. 

одељењске 

старешине, 

ПП служба 

 

10.5. П Р О Г Р А М     Р А Д А 
НА  ВАСПИТАЊУ И ОБРAЗОВАЊУ УЧЕНИКА ЗА  

МИР, РАЗВОЈ И ТОЛЕРАНЦИЈУ 
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 8 НОСИЛАЦ НАЧИН ПРАЋЕЊЕ КО 

 

Уважавање личности ученика и стварање услова за 

развој различитих   индивидуалних способности и 

интересовања ученика;  

           предметни 

наставници и ОС                     

Редов. наст., ОС и 

ваннаставне 

активности 

предметни 

наставници, 

ПП служба 

 

Улога и значај сваког појединца на успех одељењске 

заједнице у различитим активностима;                 

     

           разредни стареш  

ПП служба 

Редовна наст., ОС 

и ваннаставне 

акт. 

предметни 

наст., ПП 

служба 

 

Међусобни односи: - однос дечака и девојчица у 

колективу одељењске заједнице,  

Истицање позитивних примера, 

Однос  старији – млађи        

           ОС, ПП служба, 

предметни 

наставници 

Редовна настава, 

ОС и ваннаставне 

активности 

предметни 

наставници, 

ПП служба 

 

Организовање помоћи слабијим ученицима у успеху и 

решавању других проблема;  

           ОС, предметни 

наставници                                                  

Редовна наст., ОС 

и ваннаставне 

акт. 

предметни 

наст., ПП 

служба 

 

Учествовање у акцијама солидарности у Дечијој 

недељи:    

- помоћ друг- другу                 

- помоћ старијим лицима       

           Деч. Савез, Уче. 

Парлам., раз. 

старешина 

Редовна настава, 

ОС и ваннаст. 

активности 

предметни 

наставници, 

ПП служба 

 

Спровођење акције прикупљања старих књига, 

уџбеника и прибора као помоћ сиромашним;         

        

           разредне стар., 

ученици, Црвени 

крст 

Редовна наст., ОС 

и ваннастав. 

активности 

предметни 

наставници, 

ПП служба 

 

Учествовање у акцијама и манифестацијама у локалној            Деч. савез Учен. ваннаставне предметни  
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средини парлам., раз. 

старешина 

активности наставници, 

ПП служба 

Укључивање и обележавање међународних акција и 

манифестација: - Светски дан здравља, 

- Недеља борбе против ТБЦ, 

- Месец борбе против наркоманије, 

- обележавање Дана животне средине и 

др.  

           предм. наст., раз. 

стареш., пед. и 

псих   

Редовна настава, 

ОС и ваннаставне 

активности 

предметни 

наставници, 

ПП служба 

 

Промоција школе у локалној средини – интерни и 

екстерни маркетинг 

           чланови 

Наставничког 

већа 

Редов. Наст., ОС 

и ваннаставне 

активности 

предметни 

наставници, 

ПП служба 

 

Превенција у области насиља             чланови 

Наставничког 

већа 

Редов. наст., ОС и 

ваннаставне 

активности 

руководиоц 

Тима за 

заститу деце, 

ПП служ. 

 

10.6.ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 
8 

НОСИЛАЦ НАЧИН ПРАЋЕЊЕ КО 
 

-еколошко васпитање: 

 Екологија као наука и основни појмови  у екологији; 

Материја и енергија у природи                                        

Ваздух, атмосфера, вода, земљиште  

Упознавање живог света околине  

Урбана екологија, еколошко насеље, култура 

становања, еколошко понашање, Екологија будућности 

Заштита и унапређење радне и животне  средине  

Екологија човека, Чувени природњаци                                           

           (5 - 8.раз.) 

наставници 

биологије, хемије  

од 1.-4. разреда 

учитељи свет око 

нас, природа и 

друштво 

редовна настава, 

ваннаставне 

активности, час 

ОС 

предметни 

наставници, 

ОС, ПП 

служба 

 

-здравствено васпитање: 

Разредна настава 
-Лична хигијена     

 -Физичке активности и вежбање              

-Заразне болести:     

-Школска хигијена 

-Правилно ношење школске торбе           

-Исхрана:  - Храна и здравље                          

-Одмор, рекреација       

-Игра и безбедност у саобраћају            

-Становање  

-Здравље и унапређење здравља  

           редовна настава, 

учитељ, ОС, 

лекар, 

патронажна 

служба 

педагошко 

психолошка 

служба 

редовна настава, 

ваннаставне 

активности, час 

ОС 

предметни 

наставници, 

ОС, ПП 

служба 
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-Болести зависности:  -штетност дувана, -штетност 

алкохола 

-Карактеристике пубертета 

-Хумани односи међу половима            

Предметна настава 
-Здравље и изграђивање самопоштовања  

-Пубертет дечака и двојчица (полне разлике-улога 

полова) 

-Психофизиолошке промене полова и ментално 

здравље                                                                                       

-Ментална хигијена                 

-Навике у вези болести   

-Полне (венеричне) болести  

- ХИВ и сида - превенција 

-Одржавати здраву тежину -  навике у исхрани 

-Слободне активности и здравље 

-Вежбање и значај вежбања   

-Како користим своје време   

-Професионална  орјентација      

-Болести зависности:       

-Штетност психоактивних супстанци на младе 
  Социјално васпитање и хуманизација односа међу 

половима: 

Разредна  настава: 
-Другарство             

-Ја и како ме други виде                          

-Пријатељство и љубав        

-Важније моралне особине  

-Научи да се суочиш са губитком  

-Породица:  -Ја и моја породица                             

 -Психофизиолошке промене полова  у доба пубертета  

- Односи у породици: Живот деце у породици     

-Ауторитет родитеља и одраслих     

-Однос родитеља и деце            

- Мој брат, моја сестра                               

Предметна настава: 
-Хумани односи међу половима:  

-Физички и емоционални развој у пубертету                    

           редовна настава, 

учитељ, ОС, 

лекар, 

патронажна 

служба 

педагошко 

психолошка 

служба 

редовна настава, 

ваннаставне 

активности, час 

ОС 

предметни 

наставници, 

ОС, ПП 

служба 
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-Поглед на улоге полова             

Типови и функција породице                         

Потребе и мотиви деце у породици      

-Ризици раног ступања у сексуалне односе 

 -Зачеће и труднођа                      

-Односи у породици:       

-Значај љубави и поверења и односа између родитеља и 

деце                

-Решавање конфликата у породици                                    

-Физичка, емоционална и социјална зрелост, љубав и 

брак                                

У следећим предложеним активностима школа узима 

учешће:  

1.Обележавање Светског дана здравља – 7.априла 

2.Обележ.  Светског дана заштите животне средине – 

5.јун 

3.Квизови знања о екологији 

4.Изложбе хербаријума и инсектаријума 

5.Такмичења у уређењу учионице 

6.Изложба ликовних радова са темом из екологије 

7.Такмичења литерарних радова са темама из екологије 

8.Изложбе еколошких зидних новина 

9.Рад на школском радију са еколошким емисијама 

10.Акције у граду – сакупљање папира, уређење 

насеља, садња зеленила 

11.Одређивање еколошког симбола насеља 

12.Обележавање осталих значајних датума који се могу 

повезати са еколошким понашањем (Дан планете Земље 

– 22.април, Дан воде 22.март, итд.)                                        

           редовна настава, 

учитељ, ОС, 

лекар, 

ваннаставне 

активности, 

патронажна 

служба, 

педагошко 

психолошка 

служба, 

ученички 

парламент 

редовна настава, 

ваннаставне 

активности, час 

ОС 

предметни 

наставници, 

ОС, ПП 

служба 

 

10.7. ПРОГРАМ   РАДА НА ПРОУЧАВАЊУ 

КОНВЕНЦИЈЕ УН О ПРАВИМА ДЕТЕТА 
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

 
НОСИЛАЦ НАЧИН ПРАЋЕЊЕ КО 

 

- Активности поводом обележавања Дечије недеље  

- Упознавање деце са значајем Светског дана детета, 

Дечјим савезом и Дечјом недељом                                                                                                

- Радионица о дечјим правима       

- Упознавање ученика са Букваром дечјих права 

(читање, разговор и анализа стихова везаних за 

поједине чланове конвенције)                  

           разредне 

старешине, 

пед.псих. служба 

руководиоц 

Дечијег савеза 

наст. физичког 

васпитања 

Ваннаставне 

активности, 

наставне 

активности, 

часови 

грађанског 

васпитања, 

Руководилац 

Дечијег 

савеза, РС, 

ПП служба 
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- Организација Дечијег карневала 

-Едуковање ученика старијих разреда за рад у 

радионицама дечјих права 

- Акције дечје солидарности “Деца – деци”  

-Практично упознавање ученика са правима кроз игре и 

радионице дечјих права                                                                                                                                                                                         

- Планирање акција у сопственој средини са циљем 

остваривања дечјих  права на развој,  дружење и игру  

- Дечје ликовно и литерарно стваралаштво на тему 

дечјих права 

школска 

организација 

Црвеног крста 

-Наст. ликов.  и 

српског језика                                          

ликовне културе 

и српског језика 

- Радионице у области превентивних активности 

заштите деце од насиља 
           

ОС Часови ОС 

Рук. Деч. 

Савез РС, ПП 

сл. 

 

- Вршњачка едукација у области Здрави стилови живота             

Предметни 

наставници 

Редовна настава, 

ваннаставне 

активности, ОС 

Руководилац 

Дечијег 

савеза, РС, 

ПП служба 

 

- Подршка,  помоћ и кораци у правцу инклузивне 

праксе 
           

Тим за инклузију, 

Тим ДП, ПП 

служба 

 Настав., одељ. и 

стручна већа – 

тимски рад 

Руководилац 

Дечијег 

савеза, РС, 

ПП служба 

 

- Активности везане за културу, спорт и рекреацију             

Настав. разр. и 

предмет. наст. 

Наставне и 

ваннаставне 

активности 

Руководилац 

Дечијег 

савеза, РС, 

ПП служба 

 

- Учешће на конкурсу дечјег литерарног и ликовног 

стваралаштва  
           

Настав. разредне 

и предметне наст 

Наставне и 

ваннаставне 

активности 

Руководилац 

Дечијег 

савеза, РС, 

ПП служба 

 

 - Обележавање Светског дана Црвеног крста                  

Руководиоц 

Црвеног крста 

Ваннаставне 

активности 

Руководилац 

Дечијег 

савеза, РС, 

ПП служба 

 

- Обележавање 5. јуна Дана заштите животне средине                 
Учитељи, наст. 

биологије 

Редовна настава, 

ваннастав. актив. 

Рук. Деч. 

савеза, РС, 

ПП служба 

 

- Професионална оријентација на преласку у средњу            Тим за ПО Редовна настава, Рук. Деч.  
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школу  ваннастав. Актив. савеза, РС, 

ПП служба 

10.8. ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ  БОРБИ  
ПРОТИВ  НАСИЉА И ДРОГЕ 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 
8 

НОСИЛАЦ НАЧИН ПРАЋЕЊЕ КО 
 

1. РАЗВИЈАЊЕ ЗДРАВОГ СТИЛА ЖИВОТА УЧЕНИКА 

-Исхрана, улога исхране у организму и правилна исхр.                                                                       

-Препознавање здраве хране;              

-Лекови, хемијске материје (боје, лакови, пестициди);               

-Правилно коришћење хемијских материја и последице 

неправилног коришћења ових материја на лично 

здравље и могућност угрожавања живота;         

-Карактеристике неких супстанци и сазнање о 

поступцима у додиру са таквим да би се сачувало 

здравље;                                                                   

-Погрешни лекови могу створити озбиљне здравствене 

последице, никад не користити лек без консултације са 

стручњаком                                                          

-Појам и карактеристике психоактивних супстанци и 

како поједине супстанце делују штетно на органе;          

                                                                       -

Адолесцетне кризе, нежељене трудноће;          

           РС, PP служба, 

учитељи и 

наствници на 

редовној настави 

и ваннаставним 

активностима)    

(наставници 

биологије и 

хемије)                                                           

редовна настава, 

ваннаставне 

активности, ОС 

РС, ПП 

служба 

 

2.  ПОШТОВАТИ ЗАКОНЕ, ПРОПИСЕ И ПРАВИЛА 

ПОНАШАЊА  
 -Шта су то правила и шта би се догодило да их нема ?       

-Шта су то вредности и како оне треба да усмеравају 

понашање?  

-Шта је то одговорно понашање?                                      

-Спорт, рекреација, физичка култура.                              

-Правилан однос међу половима;          

-Права детета;    -Хуманост на делу;                                                                             

 -Професионална оријентација на преласку у средњу 

школу - избор позива;                                                 

-Поремећаји понашања код адолесцената;                     

           РС, PP служба, 

учитељи и 

наствници на 

редовној настави 

и ваннаставним 

активностима)    

(наставници 

физичког васп.)     

Тим за 

професионалну 

оријентацију                                                             

редовна настава, 

ваннаставне 

активности, ОС 

РС, ПП 

служба 
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3. КАКО ПРЕПОЗНАТИ И ОДОЛЕТИ ПРИТИСКУ ДА 

СЕ НЕ ПОЧНЕ СА КОРИШЋЕЊЕМ ДУВАНА, 

АЛКОХОЛА И ДРОГЕ  

Теме за часове одељењске заједнице и одељењског 

старешине (педагошко психолошка служба и разредне 

старешине) 
ПУШЕЊЕ – НАУЧИ ДА КАЖЕШ НЕ  6.разред 
АЛКОХОЛ –НАУЧИ ДА КАЖЕШ НЕ 7. Разред 
 ДРОГА – НАУЧИ ДА КАЖЕШ НЕ 8. разред 
(садржаји програма се налазе у оригиналним 

приручницима за рад са децом у областима болести 

зависности) 

I. ИНТЕРНЕТ ЗАВИСНОСТ – 5. – 8. раз. 

            

РС,  Педагошко 

психолошка 

служба, 

наставници 

Техничког и 

информатичког 

образовања 

 

Активности из 

овог програма 

оствариће се кроз 

следеће облике 

рада: редовна 

настава, одељен. 

зајед. и одељењ. 

стареш., 

слободне 

активнисти, 

часови психолога 

и педагога 

ПП служба  

10.9. П Р О Г Р А М   Р А Д А ЗА ЕСТЕТСКО,  ЕКОЛОШКО  И  

ХИГИЈЕНСКО  ВАСПИТАЊЕ  И УРЕЂИВАЊЕ ШКОЛЕ 
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

8 
НОСИЛАЦ НАЧИН ПРАЋЕЊЕ КО 

 

ЕСТЕТСКО,  ЕКОЛОШКО  И  ХИГИЈЕНСКО  

УРЕЂИВАЊЕ ШКОЛЕ: 
 eстетско и функционално уређивање школског 

простора 

 издвајање и уређивање дела простора у свакој 

учионици за кутак одељења (по избору) 

 одржавање хигијене радног места ученика у школи  

  

 одржавање зеленила у школском амбијенту 

 уређив. улаза у школу, шк. ходника и других 

простор. ; 

 естетско уређивање учионице и школе    

 постављање паноа са чврстом подлогом и слободно 

писање графита, цртање   

 уређивање школских фасада, (гипсани радови, 

бојење, мозаици, мурали,) 

 подизање, нега и одржавање зелених површина- 

стабала, цвећа шибља и травњака    

 усклађивање функционал. и естетских вредн. 

намештаја  

 уређивање дела простора за излагање ученичких 

ликовних и других радова на нивоу школе 

           РС, PP служба, 

учитељи и 

наствници на 

редовној настави 

и ваннаставним 

активностима)    

(наставници 

биологије.)     

 

II. Активности из 

овог програма 

оствариће се 

кроз следеће 

облике рада: 

редовна 

настава 

настава, 

одељењска 

заједница и 

одељењски 

старешина, 

слободне 

активнисти, 

часови 

психолога и 

педагога 

 

РС, ПП 

служба 

 



Основна школа „Вук Караџић“ Неготин 131 

 уређивање и одржавање заједничких просторија 

уметничким делима  

ЕСТЕТСКО,  ЕКОЛОШКО  И  ХИГИЈЕНСКО  

ВАСПИТАЊЕ: 

 хуманитарне активности   

 човекова животна сред., однос животне и радне 

средине 

 енергија (и остали предуслови живота), њен значај и 

видови  

 индустријски загађивачи животне средине (велики, 

средњи и мали) 

 саобраћај као загађивач  

 култура исхране, становања и одевања  

 лична хигијена, васпитање за одржавање хигијене 

тела  

 телесне вежбе, спорт и рекреација  

 пушење, алкохол, наркоманија и здравље  

 васпитање за хумане и толерантне односе међу 

људима 

 вредновање међ. односа, особина и породичног 

живота 

 односи породице и друштвене средине и одговорно 

родитељство 

 заштита и унапређивање животне средине  

 комунални отпаци и начин укљлањања    

 рециклажа 

 индустријски заађивачи  

 хранљиве и заштитне материје и човекове потребе  

 планирање породице 

 васпитање за хумане и толерантне односе међу 

људима и половима 

 помагање вршњацима у одељењу, разреду или 

школи  

 детињство,младалаштво, зрелост   

 симпатија, прва љубав, љубав, љубомора, избор 

брачног партнера, планир. пород. млади и 

контрацепц.  

           РС,  наставници 

разредне и 

предметне 

наставе, ПП 

служба 

Садржаји ће се 

реализовати: у 

оквиру часова 

редовне наставе, 

на часовима 

разредног 

старешине и 

одељењске 

заједнице као и 

на часовима 

појединих секција 

и слободних 

активности 

ученика 

 

 

РС, ПП служба  

 



Основна школа „Вук Караџић“ Неготин 132 

10.10. Програм социјалне и здравствене заштите ученика 
Социјална и здравствена заштита ученика је дуг и континуиран процес оспособљавања ученика за активну бригу о властитом социјалном и 

здравственом развоју. У том процесу учествују родитељи, наставници, педагози, психолози, здравствени и социјални радници. Задатак школе је да 

ученицима пружи основна знања о физичком и психичком развоју, о ризицима који их могу угрозити, о заштити од тих ризика, формирање позитивног става 

према властитом здрављу, здрављу заједнице, о дужностима и правима која у вези с тим имају. Посебан задатак школе је формирање позитивног става према 

здравственој струци и навике да користе услуге  

здравствене заштите. Ови задаци ће се у школи реализовати током школске године кроз следеће активности. 

 на часовима редовне наставе кроз садржаје који се односе на социјално здравствену заштиту ученика. 

 на часовима слободних активности – спортских секција, клубова здравља, еколошке секције итд.  

 на часовима одељенских заједница обрадом тема које се односе на ову област, у чијој реализацији ће учествовати поред разредних старешина и 

психолошко - педагошка служба школе. Према предложеном Програму здравственог васпитања ученика основне школе садржај Програма је : 

1.ИЗГРАЂИВАЊЕ САМОПОШТОВАЊА 

млађи узраст старији узраст 

- Сазнавање о себи -Свест о сличности и разликама наших акција, осећања, изгледа 

-Изграђивање селф - концепта - Евидентирање промена у развоју, формирање културног идентитета 

- Правилно вредновање понашања - Проналажење начина за превазилажење психолошких проблема 

-Препознавање осећања  

2. ЗДРАВА ИСХРАНА 

- млађи узраст старији узраст 

-Утврђивање сопствених потреба за храном и њихов однос са растом и 

развојем 

- Испитивање фактора који утичу на навике о правилној исхрани 

-Разноврсна исхрана -Формирање ставова у погледу исхране 

-Препознавање различитих физичких способности и фаза у развоју 

организма 

-Балансирање хране са енергетским потенцијалима 

- Време за јело,оброци  

- Формирање навика у вези са правилном исхраном  

3. БРИГА О ТЕЛУ 

млађи узраст старији узраст 

- Стицање основних хигијенских навика, прање руку, купање, хигијена 

зуба, одевања и становања. 

- Развијање личне одговорности за бригу о телу, коси, устима, носу, 

здраве навике. 

4.  ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ И ЗДРАВЉЕ 

млађи узраст старији узраст 

- Налажење задовољства у физичким активностима -  Примењивање физичких способности у дневним активностима. 

- Стицање базичних способности, покретљивости - Развијање позитивних ставова за прикладност. 

- Игра - Коришђење времена и рекреације. 
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- Значај одмора. - Избор активности , спортова и клубова за вежбу. 

5. БИТИ ЗДРАВ 

млађи узраст старији узраст 

- Утврђивање здравог понашања - Научити како да се спречи болест. 

- Потреба за одмором. - Природне одбране организма. 

- Спавање и релаксација. - Спречавање инфекција. 

- Начин за савлађивање лаких здравствених проблема. - Суочавање са развојним страховима и анксиозношћу. 

6. БЕЗБЕДНО ПОНАШАЊЕ 

млађи узраст старији узраст 

- Научити основна правила о безбедности у школи, кући и заједници - Стицање поуздања у следећем оопсегу акивности : безбедност у 

саобраћају, хитне интервенције, безбедно понашање. 

- Спречавање eкцидената.  

- Безбедно кретање у саобраћају  

6.  и 7. тема – ОДНОСИ СА ДРУГИМА И ХУМАНИ ОДНОСИ МЕЂУ ПОЛОВИМА 

  

8.  ПРАВИЛНО КОРИШЋЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ 

млађи узраст старији узраст 

- Упознавање и први контакт са лекаром, стоматологом, медицинском 

сестром, здравственом установом. 

- Откривање да одговарајуће службе пружају здравствену помоћ 

појединцу, организацији, различитим социјалним групама, заједници у 

целини. 

9. УЛОГА ЗДРАВЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

млађи узраст старији узраст 

- Знати како сачувати здраву околину - Допринети здрављу околине : 

- Чувати животну средину 

- Открити начине социјалне интеракције са људима из заједнице 
 

            Циљ овог Програма је стицање знања , формирање ставова и понашања ученика у вези са здрављем, здравим начином живота и развојем хуманизације 

односа међу половима. Унапређење хигијенских и радних услова у школи и елиминисање утицаја који штетно делују на здравље. Остваривање активног 

односа и узајамне сарадње школе, породице и заједнице на развоју, заштити и унапређивању здравља ученика.  

Списак тема по разредима дат је у плану рада одељенских старешина. 

 Систематска социјално здравствена заштита ученика реализоваће се кроз систематске прегледе Медицинског центра и школског стоматолога као и 

предавања за ученике од стране здравствених радника Медицинског центра Неготин. 
 

      10.11. Програм заштите и унапређења животне средине 
Здрава животна средина је интерес читавог човечанства. Имајући у виду улогу школе у еколошком - естетском образовању, развијању еколошке 

свести и формирању позитивних ставова према природи и животној средини а поводом међународног дана заштите животне средине и упустава 
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Министарства просвете Школа планира различите активности којима ће се ученици упутити у област еколошког - естетског - здравственог васпитања. 

Остваривање овог програма планира се кроз следеће активности: 

 акције уређења учионица, школе, школског дворишта и околине. 

 учешће на конкурсу ликовних и литерарних радова на тему екологије 

 дечија маштарија на тему екологије 

 укључивање у акције које се организују на нивоу града и шире. 

 укључивање у рад градских еколошких организација 

Овај програм на треба да се остварује само у оквиру једног предмета или одређене области ваннаставног рада, већ треба да буде заступљен у свим 

областима и свим предметима. 
  

10.12. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ 

Ради развоја и практиковања здравог начина живота, развоја свести о важности сопственог здравља и безбедности о потреби неговања и развоја физичких 

способности као и превенције насиља, наркоманије и малолетничке деликвенције школа у оквиру школског програма, реализује и програм школског спорта, 

којим су обухваћени сви ученици у сарадњи са канцеларијом за младе Општине Неготин и спортских клубова у граду. Недељу школског спорта у првом 

полугодишту школа ће организовати од 25.09. до 29. 09. 2017., а у другом полугодишту средином маја 2018. У оквиру спортске недеље реализоваће се 

следећа такмичења ученика: 

- 1 дан у спортској недељи - Крос за све ученике од 1. до 8. разреда 

- 1 дан у спортској недељи – Одбојка за девојчице од 5. – до 8. разреда  

- 1 дан у спортској недељи - Фудбал за дечаке од 5. – до 8. разреда  

- 1 дан у спортској недељи - Стони тенис  за дечаке и девојчице од 5. – до 8. разреда 

- 1 дан у спортској недељи – Баскет за девојчице и дечаке од 5. до 8. разреда  
 

   10.13. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМУ ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНУ 

ОБЈЕКАТ 

ДРУШТВЕНЕ 

СРЕДИНЕ 

АКТИВНОСТИ 
ДИНАМИКА 

НОСИЛАЦ НАЧИН 
ПРАЋЕЊЕ 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 8 КО  

Дом културе 

Прослава Дана школе 

           М. Костић, Д. Алексић, Б. 

Опатерни, Т. Милосављевић,  

рук. секц. 

Акад. за уч. 

и родитеље 

Рук.стр.већ. 

психолог 
 

Академија поводом школске 

славе Св. Саве 

           М. Пајчин вероучитељ, 

руководиоци секција 

Акад. за уч. 

и родитеље 

Рук.стр.већ. 

психолог 
 

Такмичење рецитатора 
           Д. Алексић, Б. Опатерни,  М. 

Миливојевић 

Учешће уч. 
Психолог  

Позоришне представе 
           Библиотекар,  учитељи 

1.2.3.и 4. разреда 

Праћење 

поз. предст. 
Рук. Стр. В  

Биоскоп 
Сусрет омладине Неготин 

           М. Костић, Ученички 

парламент 

Учешће уч. 

7. и 8. раз. 

Рук. Парлам. 

педагог 
 

Филмска пројекција            Учитељи и разр. Старешине Праћ. филма Директор  
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Библиотека „Д. 

Новаковић“ 

Колективни упис ученика 1. р             Библиотекар, учитељи 1. Раз. Посета библ. Директор  

Дечја недеља 
           Руковод Деч. Савеза и 

Парламента. 

Кут.за 

тинејџ. 
Струч. служ.  

Просла Дана библиотеке            Руков.секција, библиотекар Учеш.у прог. Психолог  

Сусрет с песником            Редакц. Шк. Листа, библиот. През. часоп. Директор  

Црвени крст 

Промоц. Хуманит. Вредности 

„За доброту је сваки дан 

добар дан“ 

           

Д. Митровић, М. Јањић  
Беспл.оброк 

за сиром. Уч 
Стр. служ.  

Реализација едукативних 

радионица Црвеног крста 

           Разр, стареш., М. Јањић 

 

Предав. На 

часовима ОЗ 

Одељен стар. 

Руков. Ц. Кр. 
 

Литер. И  ликов. Конкурси 

„Крв живот значи“ 

           М. Јањић, С Јовановић, 

учитељи 

Учешће уч. 

Литер. Секц. 
Психолог  

Здравствени 

центар Неготин 

Систематски преглед екскур.            Одељ.стар. 1.2.3.4.5.6.7. и 8. Р Одлазак у ЗЦ Одељен стар.  

Систем. преглед уч. 3. 5.и 7. р            Директор, одељ.стар. 5. и 7. р Час.одељ.ст. Одељен стар.  

Пеглед  и едукација ученика 

од стране стоматолога 

           Директор, учитељи и разр. 

Ст. 

Предавање –

часови ОС 

Одељенске 

старешине 
 

МУП 
Радионице са ученицима 4. и 

6. раз. на –по 1 час месечно 

           
Едукатори МУП-а 

часови одељ. 

стареш. 

Одељен стар. 

Стр. служ. 
 

Вртић „Пчелица“ Карневал            Учитељи разредне наставе учешће Акт. раз. нас  

Основне и 

средње школе у 

општини 

Литерарни конкурс            Руковод. литерарне секције Учешће уч.. Психолог  

Ликовни конкурси            Руковод. ликовне секције Учешће уч.. психолог  

Спортски сусрети            Настав. физичке културе Учешће уч.. психолог  

Српска прав. црк. Посета цркве            М. Пајчин –наста.веронауке Реализ. часа педагог  

Манаст.  Буково Посета манастира            М. Пајчин –наста.веронауке Реализ. часа педагог  

Пензионерски 

дом  
Дан пензионера  

           Руковод. фолклорне, рецитат. 

и ритмичке секције 

Учешће у 

програму 

Рук.стр.већ. 

психолог 
 

Комун.  пред.      

Хала спортова, 

стадион 

Спортски сусрети – Дан шк. 
           

Наставници  физичке културе 
Такмичење у 

спорту 

Акт. вештина 

психолог 
 

Крос  
           Директор, наставници  

физичке културе 

Реализација 

кроса 

Стр. веће. 

вештина 
 

Музеј Крајина Посета            Учитељи, наставници историј  посета педагог, дир.  

Мокрањчева 

кућа 

Отварање Мокрањчевих дана 

Концерти 

           Т. Милосављевић, Д. Ђурђић, 

учитељи 

Час музич. 

пос., учешће 
педагог  

Tодорчетов 

конак 
Изложбе 

           
С. Јовановић 

Час ликовне 

културе 
педагог  

Метеоролошка Посета метеоролошке            А. Ђорђевић, учитељи 3. и 4. Час географ. педагог  
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станица станице разреда Час СОН,ПД 

Хидроелектрана 

„Ђердап 2“ 

Посета хидроелектране 

ученици 8. разреда 

           Директор, Д. Милошевић, Љ. 

Летуница, О. Негојицић 

Час одеље. 

стареш. 

Струч. актив 

прир. гр.пред 
 

Ауто сервис  Посета ауто сервиса 7. разред            Директор, Ж. Савуљесковић Час ТИО педагог  

Еко - фонд Акција „Очистимо Србију“            Директор, одељенске стареш. Учешће уч. Директор  

Општина 

Неготин 

Мајске свечаности 
           Руков. фолклорне, рецитат., 

ритмичке и музичке секције 

Учешће у 

програм 

Директор, 

психолог 
 

Посета у Дечјој недељи 
           

Руководилац Парламента 
Посета 

председника 

Директор, 

стр. служ. 
 

Ветеринар. стан. Посета             Љубица Којчиновић Предав.ветер педагог  

Савез бораца Обележавање дана бораца            Љубинка Летуница Полаг. цвећа   

Туристички 

савез 
Дани вина и меда 

           
С. Јовановић, учитељи 

Ж. Савуљесковић, 

Продај.  

излож радова 

Струч.већа 

прир. гр. и 

вештина 

 

 

10.14 .ПЛАН САРАДЊЕ СА УЧИТЕЉСКИМ ФАКУЛТЕТОМ – ВРАЊЕ (ОДЕЉЕЊЕ У НЕГОТИНУ) 

АКТИВНОСТИ 
ДИНАМИКА 

НОСИЛАЦ НАЧИН 
ПРАЋЕЊЕ 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 8 КО  

Вођење евиденције о раду са студентима            
Ментори, 

студенти 

Увид у 

евиденцију 

Директор, 

Просветни саветник 

(Школска управа) 

 

Израда портфолија студената            Ментори, 

студенти 

Увид у 

евиденцију 

Директор, ПП 

служба 

 

Укључивање студената у све сегменте образовно-васпитног 

рада: 

1. Настава 

2. Oстали облици образовно- васпитног рада (одељенска 

заједница) 

3. Студенти- хоспитанти 

4. Присуство састанцима стручних органа 

           

координатор, 

ментори, 

студенти, 

педагог 

Увид у Дневнике 

рада ментора и 

студената 

Директор, ПП 

служба 

 

Саветодавни рад ментора са студентом 

           
ментори, 

студенти, 

педагог 

Увид записнике о 

евалуацији 

реализованих 

часова 

Факултет  

Професор ментор прати рад студента            Професори Присуство на 

часовима 

Факултет  

Упознавање студената са ИКТ опремом            Професори, Показивање, ПП служба  
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учитељи коришћење ИКТ 

опреме 

Присуство студената угледним часовима             Професори, 

учитељи 

Евиденција о 

струч. усаврш. у 

установи 

ПП служба  

Испитивање степена задовољства сарадњо: учитеља, 

професора, студената. 

           ПП служба Анкетирање Наставничко веће  

 

     10.15. ПЛАН САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА 

 

      10.15.1. ПЛАН САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА ОД 1. ДО 4.  РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ 

АКТИВНОСТИ 
ДИНАМИКА 

НОСИЛАЦ НАЧИН 
ПРАЋЕЊЕ 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 КО  

Први родитељски састанак: 

1. Упознавање са родитељима, договор о раду и сарадњи 

2. Избор представника одељења за члана Савета родитеља 

3. Информисање родитеља о наставном плану и програму за 

први циклус основног образовања и васпитања 

4. Изјашњавање за изборне предмете (1.разред) 

5. Предавање за родитеље ученика 1. разреда – Кад ваше дете 

пође у школу 

6. Договор о раду ђачке кухиње 

7. Опремљеност уџбеницима и прибором 

8. Организовање наставе у природи и излета 

9. Питања и предлози 

          Одељењски 

старешина 

 

колективни Одељењски 

старешина 

 

„Отворена врата“-упознавање родитеља. Индивидуални разговори 

и решавање проблема 

          Одељењски 

старешина 

индивидуални Одељ. старешина 

/педагог/ 

психолог 

 

Други родитељски састанак: 

1. Информације о успеху и понашању ученика након првог 

класификационог периода 

2. Понашање ученика у школи и могућност примене 

васпитно-дисциплинских мера превенције и сузбијања 

појава васпитне запуштености  

3. Разматрање и решавање евентуалних конкретних проблема 

ученика 

4. Прилагођавање ученика на предметну наставу-савети и 

          Одељењски 

старешина 

колективни Одељењски 

старешина 
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помоћ родитељима (4.разред) 

5. Питања и предлози 

Трећи родитељски састанак: 

1. Успех ученика и остварени резултати на крају 

класификационог периода 

2. Набавка уџбеника   

3. Разматрање и решавање евентуалних конкретних проблема 

ученика  

4. Помоћ родитељима чија деца имају тешкоће у учењу и 

понашању 

5. Питања и предлози 

          Одељењски 

старешина 

колективни Одељењски 

старешина 

 

Четврти родитељски састанак: 

1. Успех и владање ученика на крају разреда 

2. Изјашњавање за изборне предмете  

3. Како искористити лето и препоруке за наредни разред 

4. Питања и предлози 

          Одељењски 

старешина 

колективни Одељењски 

старешина 

 

 

     10.15.2. ПЛАН САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА У  5. РАЗРЕДУ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ 

АКТИВНОСТИ 
ДИНАМИКА 

НОСИЛАЦ НАЧИН 
ПРАЋЕЊЕ 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 КО  

Први родитељски састанак: 

1. Упознавање са родитељима, договор о раду и сарадњи 

2. Избор представника одељења за члана Савета родитеља 

3. Информисање родитеља о наставном плану и програму за 

други циклус основног образовања и васпитања 

4. Договор о раду ђачке кухиње 

5. Опремљеност уџбеницима и прибором 

6. Организовање екскурзије 

7. Питања и предлози 

          Одељењски 

старешина 

колективни Одељењски 

старешина 

 

„Отворена врата“-упознавање родитеља. Индивидуални разговори 

и решавање проблема 

          Одељењски 

старешина 

индивидуални Одељ. старешина 

/педагог/ 

психолог 

 

Други родитељски састанак: 

1. Информације о успеху и понашању ученика након првог 

класификационог периода 

2. Понашање ученика у школи и могућност примене 

васпитно-дисциплинских мера превенције и сузбијања 

          Одељењски 

старешина 

колективни Одељењски 

старешина 
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појава васпитне запуштености  

3. Разматрање и решавање евентуалних конкретних 

проблема ученика 

4. Прилагођавање ученика на предметну наставу-савети и 

помоћ родитељима 

5. Питања и предлози 

Трећи родитељски састанак: 

1. Успех ученика и остварени резултати на крају 

класификационог периода 

2. Набавка уџбеника за 6.разред  

3. Разматрање и решавање евентуалних конкретних 

проблема ученика  

4. Помоћ родитељима чија деца имају тешкоће у учењу и 

понашању 

5. Питања и предлози 

          Одељењски 

старешина 

колективни Одељењски 

старешина 

 

Четврти родитељски састанак: 

1. Успех и владање ученика на крају школске године 

2. Изјашњавање за изборне предмете 

3. Како искористити лето и препоруке за наредни разред 

4. Питања и предлози 

          Одељењски 

старешина 

колективни Одељењски 

старешина 

 

 

     10.15.3. ПЛАН САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА У  6. РАЗРЕДУ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ 

АКТИВНОСТИ 
ДИНАМИКА 

НОСИЛАЦ НАЧИН 
ПРАЋЕЊЕ 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 КО  

Први родитељски састанак: 

1. Избор представника одељења за члана Савета родитеља 

2. Информације о Наставном плану и програму за 6.разред  

3. Информисање родитеља о постојећим ваннаставним 

активностима (секцијама) у школи ради укључивања деце 

4. Професионална оријентација 

5. Питања и предлози 

          Одељењски 

старешина 

колективни Одељењски 

старешина 

 

„Отворена врата“-упознавање родитеља. Индивидуални разговори 

и решавање проблема 

Испитивање интересовања и могућности родитеља за укључивање 

у поједине облике рада школе (секције) 

          Одељењски 

старешина 

индивидуални Одељењски 

старешина 

/педагог/ 

психолог 

 

Други родитељски састанак: 

1. Прве информације о успеху и понашању ученика 

          Одељењски 

старешина 

колективни Одељењски 

старешина 
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2. Понашање ученика у школи и могућност примене 

васпитно-дисциплинских мера превенције и сузбијања 

појава васпитне запуштености  

3. Разматрање и решавање евентуалних конкретних проблема 

ученика 

4. Питања и предлози 

Трећи родитељски састанак: 

1. Успех ученика и остварени резултати  

2. Помоћ родитељима чија деца имају тешкоће у учењу и 

понашању 

3. Организовање екскурзије 

4. Набавка уџбеника за 7.разред 

5. Питања и предлози 

          Одељењски 

старешина 

колективни Одељењски 

старешина 

 

Четврти родитељски састанак: 

1. Успех и владање ученика на крају школске године 

2. Како искористити лето и препоруке за нарени разред 

3. Питања и предлози 

          Одељењски 

старешина 

колективни Одељењски 

старешина 

 

 
    10.15.4. ПЛАН САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА У  7. РАЗРЕДУ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ 

АКТИВНОСТИ 
ДИНАМИКА 

НОСИЛАЦ НАЧИН 
ПРАЋЕЊЕ 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 КО  

Први родитељски састанак: 

1. Избор представника одељења за члана Савета родитеља 

2. Информације о Наставном плану и програму за 7.разред  

3. Информисање родитеља о постојећим ваннаставним 

активностима (секцијама) у школи ради укључивања деце 

4. Професионална оријентација 

5. Питања и предлози 

          Одељењски 

старешина 

колективни Одељењски 

старешина 

 

„Отворена врата“-упознавање родитеља. Индивидуални разговори 

и решавање проблема 

Испитивање интересовања и могућности родитеља за укључивање у 

поједине облике рада школе (секције) 

          Одељењски 

старешина 

индивидуални Одељ.старешина 

/педагог/ 

психолог 

 

Други родитељски састанак: 

1. Прве информације о успеху и понашању ученика 

2. Понашање ученика у школи и могућност примене васпитно-

дисциплинских мера превенције и сузбијања појава 

васпитне запуштености  

          Одељењски 

старешина 

колективни Одељењски 

старешина 
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3. Разматрање и решавање евентуалних конкретних проблема 

ученика 

4. Питања и предлози 

Трећи родитељски састанак: 

1. Успех ученика и остварени резултати  

2. Помоћ родитељима чија деца имају тешкоће у учењу и 

понашању 

3. Организовање екскурзије 

4. Набавка уџбеника за 8.разред 

5. Питања и предлози 

          Одељењски 

старешина 

колективни Одељењски 

старешина 

 

Четврти родитељски састанак: 

1. Успех и владање ученика на крају школске године 

2. Изјашњавање за изборне предмете 

3. Како искористити лето и препоруке за наредни разред 

4. Питања и предлози 

          Одељењски 

старешина 

колективни Одељењски 

старешина 

 

 

    10.15.5. ПЛАН САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА У  8.  РАЗРЕДУ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ 

АКТИВНОСТИ 
ДИНАМИКА 

НОСИЛАЦ НАЧИН 
ПРАЋЕЊЕ 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 КО  

Први родитељски састанак: 

1. Избор представника одељења за члана Сав. родитеља 

2. Припремање за почетак школске године 

3. Представљање чланова одељенског већа 

4. Потписивање листи за реализацију програма ПО 

5. Дан отворених врата (договор о садњи и информисање о 

могућности присуствовања настави) 

6. Питања и предлози 

          Одељењски 

старешина 

колективни Одељењски 

старешина 

 

Други родитељски састанак: 

1. Упознавање родитеља са начинима праћења понашања учен. и 

програмом заштите учен. од насиља 

2. Реализације  активности  ПО  

3. Анализа успеха и владања 

4. Анкетирање родитеља о степену задовољства применом плана 

сардње са породицом  

5. Договор о организ послававе мале матуре и екскурзије 

6. Питања и предлози 

          Одељењски 

старешина 

колективни Одељењски 

старешина 

 

Трећи родитељски састанак:           Одељењски колективни Одељењски  
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1. Информисање о организовању припремне наставе и полагању 

завршног испита 

2. Информисање о резултатима пробног тестирања за завршни 

испита  

3. Реализација активности  ПО  

4. Анализа успеха и владања 

5. Договор о организацији прославе мале матуре 

6. Питања и предлози 

старешина старешина 

Четврти родитељски састанак 

1. Анализа успеха и владања 

2. Предавање на тему – Куда после основне школе 

3. Анализа похађања припремне наставе и резултата  пробног 

тестирања за завршни испит 

4. Завршни договор о прослави мале матуре 

5. Питања и предлози 

          Одељењски 

старешина 

педагог 

колективни Одељењски 

старешина 

 

Остали облици сарадње са породицом: 

 Дан отворених врата 

 Индивидуални разговори 

 Реализација активности везаних за полагање завршног  испита и 

упис у средње школе 

           Одељењски 

старешина 

Педагог 

психолог 

индивидуални Одељењски 

старешина 

 

 

10.16. ПЛАН   ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА   

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ ДИНАМИКА НОСИЛАЦ НАЧИН  ПРАЋЕЊЕ   

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 8   КО  

1.Начин на који се превентивне мере и активности уграђују у 

свакодневни живот и рад школе 

               

Организација дежурства и истицање распореда дежурних наставника , 

помоћно техничког особља и ученика на видном месту.  

           Директор, ООС, 

секретар 

књига дежурства 

наставника, помоћно 

техничког особља и 

књига дежурних 

ученика 

директор  

Појачати дежурство ученика, увођење књиге дежурства ученицима                

Час Ос посветити упознавању ученика са безбедном евакуацијом из 

учионице и школске зграде у случају елементарне непогоде 

               

Опремње учионице бр.9 за  боравак ученика путника до поласка 

ђачког аутобуса 

           директор Прилагођена 

учионица учен. 

путницима 

директор  

Израда одељенских правила ( 1-8.разред)            ОС Пано – истакнута 

правила, заклетва у 

учионици 

Тим за 

безбедност 
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Радионице „Дигитално насиље“- превенција и реаговање (4-6 разреда)            Педагог Редовна настава Директор  

Сонг 2017-18. – припрема програма             Задужени 

наставници 

Припрема такмичење ПП служба  

Припрема манифестације и реализације „Час је ваш “            Тим за ПО, 

Вршњачки тим за 

ПО, наставници и 

ученици  

реализација наставног 

дана од стране 

ученика 

ПП служба, 

библиотекар 

 

Школски лист – једна страница посвећена превенцији насиља 

(вршњачка едукација) 

           наставнициз 

Школског листа и 

Ученички 

парламент, ВТ за 

ПО, ВТ за 

безбедност 

ликовни и литерални 

конкурс 

задужен 

наставник за 

школски лист 

 

 

Спортски дан посвећен безбедном и сигурном школском 

окружењу(турнир у одбојци, кошарци, фудбалу) Увођење Фер-плеј 

турнира и такмичења у школски спорт на принципима: „свако са 

сваким“ и „сви побеђују“ 

           наставници 

физичког васпитања 

Утакмица  наставници 

физичког 

васпитања 

 

Дан толеранције - 16 новембар - Недеља посвећена активностима 

против насиља - превентивне активности секција у школи 

           Ученички 

парламент, Дечији 

савез 

панои, трибине руководилац 

парламента 

 

Вршњачка едукација – теме  које реализује Вршњачки ти,м: 

- Конструктивно решавање сукоба 

- Болести зависности 

- „Учионица без власништва“ 

- Прихватање различитости 

           Ученички 

парламент, ВТ за 

ПО, ВТ за 

безбедност 

тимски рад задужени 

наставници 

едукарори 

 

Час ОС посвећен програму превенције насиља и упознавање ученика 

са шемом интервентних активности, упознавање ученика са повељом 

УН о правима детета – у оквиру Дечије недеље 

           ОС Дневник о образовно-

васпитном раду  

Тим за заштиту 

деце од насиља 

 

Израда паноа,  плаката, зидних новина на тему: Деца и њихова права и 

обавезе  – СТОП НАСИЉУ 

           ОС радионица, разговор, 

прикупљ. материјала, 

израда паноа 

ОС, ПП служба  

Популаризовање читања књига током школске године – акција 

библиотеке „Књига је најбољи друг“, наградити ученика/ОЗ који је 

прочитао највише књига 

           Библиотекар, ОС Евиденција у 

библиотеци 

Библиотекар  

Јачање сарадње са институцијама из локалне заједнице                 

МУП– предавања за ученике 4. И 6.разреда према плану за час 

одељењског старешине 

           

ОС 

Представници Мупа 

Записник са часа ОС , 

Дневник образовно- 

васпитног рада, 

фотографије 

ОС 

 

 

Сарадња са МУП-ом(регулисање саобраћајаоко школе, дежурство 

приликом организовања кроса, игранки,...) 

           

ОС 

Представници Мупа 

Записник са часа ОС , 

Дневник образовно- 

васпитног рада, 

фотографије 

ОС 

 

 

Активности  Црвеног крста „Промоција хуманих вредности“, „За 

доброту сваки дан добар дан“  18 радионица у трећем разред учешће у 

хуманитарним акцијама, са циљем да се код ученика развије емпатија 
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и слолидарност 

Предавања „Трговина људима“  од 1.ог до 8.ог разреда 

Здравствени центар – радионице за ученике  

5.,6.ог, 7.ог и 8.ог разреда „Ја и моје здравље“„Ризично понашање“, 

„Шта  треба знати о ППИ?“, Љубав и забљеност; Партнерска љубав“ 

            

Патронажна служба – обележавање значајних датума из Еко календара 

Гинеколошка служба – обележавање светског дана борбе против 

СИДЕ 
            

Радионице „Дигитално насиље- превенција и реаговње“ (IV- VIII)            

Педагог 

Записник са часа ОС , 

Дневник образовно-

васпитног рада 

ОС 

 

Педавање за родитеље „„Дигитално насиље- превенција и реаговње“            Наставник 

информатике и 

рачунарства 

Педагошка 

документација 
ПП служба 

 

2.Стручно усавршавање запослених ради унапређивања 

компетенцијаза превентивни рад, благовремено уочавање, 

уочавање и реаговање на насиље, злостављање и 

занемаривање 

                

 

Обука иѕзвештај                

3. Начин информисања о обавезама и одговорностима у 

области заштите од насиља, злостављања и занемаривања 

               

Огласна табла у холу школе (истакнуте оппште информације и 

тренутно актуелно а односи се на превенцију насиља) 
           Тим за заштиту деце 

од насиља,  

Постоји огласна табла 

у холу школе 

Тим за заштиту 

деце од насиља 

 

Кутак Врњачког тима за безбедност             ВТ за безбедност Постоји огласна табла 

у холу школе 

Координатор ВТ 

за безбедност 

 

Шема интервентних активности постављењна у холу школе            Тим за заштиту Постоји шема у холу 

школу 

Тим за зашт. 

деце од насиља 

 

Подела брошура – Кодекс лепог понашања родитељима ученика 

1. разреда (сваки ученик и радник школе поседује Кодекс 

понашања)  и ученицима и родитељима који током године дођу у 

ОШ „Вук Караџић“ 

           разредне старешине 

 

родитељски састанак ОС  

Упознавање родитеља ученика са листом евиденције и 

програмом заштите ученика од насиља 

           ОС Записник са 

родитељског састанка 

Тим за зашт.  

деце од насиља 

 

Час ОС посвећен програму превенције насиља и упознавање 

ученика са шемом интервентних активности, упознавање 

ученика са повељом УН о правима детета 

           ОС Дневник о образовно-

васпитном раду  

Тим за заштиту 

деце од насиља 

 

Упознавање ученика на првом часу ОС са „Правила понашања и 

Кодекс понашања у школи, “ а ученике који током године  пређу 

у нашу  школу на неком од часова ОС,  

           Одељењске 

старешине 

разговор, радионица ОС, педагог  

Упознавање ученика и родитеља са законом о основама  система 

образовања, васпитно дисциплинске мере, права и обавезе 

           ОС Записник са 

родитељског састанка 

Директор   

4.Подстицање и оспособљавање ученика за активно                
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учествовање у раду одељењске заједнице, ученичког 

парламента, школског одбора и стручних органа школе 

Активноати Ученичког парламента, Вршљачког тима за 

безбедност, Вршњачког тима за професионалну оријентацију и 

Дечијег савеза 

           ВТ за безбедност, за 

ПО, Ученички 

парламент, Дечији 

савез 

Записници, извештаји  Координатори  

Концерт и игранка у школи            Ученички 

парламент, 

одељењске 

старешине 7. и 

8.разреда 

забавни програм руководилац 

парламента, ПП 

служба 

 

5. Садржаји и начини за појачан васпитни рад ради 

развијања самоодговорног и друштвено-одговорног 

понашања 

               

Пружање помоћи ученицима у решавању индивидуалних 

проблема или проблема са другима и индивидуално саветодавни 

рад са ученицима који имају проблема у понашању 

           Психолог. педагог Педагошка 

документација, 

извештаји 

Директор  

Интензивиран васпитни рад са ученицима: 

Починиоцима насиља, 

Жртвама насиља, 

посматрачима 

           Психолог. педагог Педагошка 

документација, 

извештаји 

Директор  

Богаћење школске библиотеке књигама како ненасилно решити 

сукобе  

           Библиотекар  Директор  

Израдити Листу евиденције о понашању ученика на часовима за 

потебу интензивнијег рада ОС 

           Тим за заштиту Листа евиденције Тим за зашт. 

деце од насиља 

 

 На основу Листе евиденције, запажања наставника у дневнику 

урадити  тромесечну и полугодишњу анализу на нивоу одељења, 

разреда и школе  о понашању ученика на часовима и 

презентовати је на на Одељењском већу и Педагошком 

колегијуму 

           Тим за заштиту Извештај, записник са 

ОВ и Педагошког 

колегијума 

Директор  

Вођење евиденције и документације о васпитном раду са 

ученицима 

           ОС, ПП служба Листа евиденције 

васпитног рада са 

ученицима 

ПП служба  

Уређивање школског паноа – Упознавање са обичајима и 

различитим културама 

           Наставник 

географије 

Пано Тим за зашт. 

деце 

 

IV ЕВАЛУАЦИЈА 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 8     

Индивидуални састанци  школских тимова са Тимом за заштиту 

деце од насиља – анализа активности и корекција 

           Руководиоц Тама за 

заштиту деце од 

насиља 

евиденција 

документација 

ПП служба, Тим 

за зашт. деце 

 

Евидентирање захтева и примедби ученика, наставника и 

родитеља у циљу безбедности ученика у школи 

           разредне старешине 

и чланови Тима 

евиденција 

документација 

ПП служба, Тим 

за зашт. деце 

 

Вођење документације о превентивном програму (активности);            директор школе и 

Тим 

евиденција 

документација 

евиденција 

документ. 
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Предлог даљих активности од стране наставника, ученика и 

родитеља 

           директор Тим евиденција 

документација 

евиденција 

документ. 

 

ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 8 ЦИЉЕВИ И 

ИСХОДИ 
НАЧИН  ПРАЋЕЊЕ КО 

 

Анализа стања и увид у присутност насиља у установи 

           стицање увида у то 

да ли се у школи 

дешава насиље и да 

ли постоји сумња на 

насиље 

Тим за заштиту 

ученика од насиља 

  

 

 

Процена нивоа ризика за безбедност детета 

           располагање 

информацијама о 

степену нивоу 

присутности насиља 

у одељењу и школи 

и у којој мери то 

утиче на безбедност 

ученика  

Тим за заштиту 

ученика од насиља, 

РС и наставници 

  

I задатак      Активности у случају насиља међу децом 

 Активности / задаци  - опис Циљеви / исходи Реализатор 

1.  

Сазнање о насиљу опажањем (препознавањем спољашњих 

знакова) или добијањем информација (поверавањем од стране 

жртве насиља или треће особе: вршњак, родитељ, старатељ, 

наставник) 

запослени у школи ће бити упознати са дешавањем насиља у 

школи  

сви запослени у школи, Тим за заштиту 

деце 

2.  

Прекидањем, заустављањем насиља или обавештавање 

одговорне особе;  

Смиривање ситуације 

Прикупљање информација, анализирање чињеница; 

зауставити насиље благовремено и у складу са овлашћењима 

обезбедити сигурност за жртву насиља и све актере 

спорна ситуација ће бити разјашњена и анализирана на основу 

прикупњених података и биће омогућен увид у дешавања у 

школи 

У случају да је постојала само сумља о постојању насиља и 

уколико се покаже као основана, потврђена уследиће дање 

консултације а ако је неоснована уследиће праћење понашања 

потенцијалних учесника 

сви запослени у школи, Тим за заштиту 

деце 

3.  
Консултације у установи  

 

Биће обезбеђена, извршена процена нивоа ризика и одређена 

одговорност унутар установе за инцидент и утврђено да ли 

постоји неопходност консултац. ван школе 

Сви запослени у школи, директор 

4.  Информисање родитеља  

Родитељи свих актера насиља биће обавештени о дешавањима уз 

избегавање давања процена и тумачења и уз вођење рачуна о 

приватности ученика, жртве насиља и вршиоца насиља 

ОС, педагош. –психол. служба, 

директор и Тим за заштиту ученика од 

насиља 

5.  Информисање надлежних служби 

Спроводи се по потреби, у случају неопходности, хитне акције 

или деловања које није у складу са овлашћењима које има школа 

и њени запослени  

Директор 
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6.  Договор о заштитним мерама 

Израда плана спровођења заштитних мера 

Биће пружена подршка ученицима који су жртве насиља и 

омогућена њихова што безболнија реинтеграција у заједницу 

Биће пружена и адекватна подршка ученицима који су вршиоци 

насиља у зависности од врсте и тежине насиља и последица које 

је оставило на појединца и заједницу 

ОС, педагошко-психолошка служба, 

директор и Тим за заштиту ученика од 

насиља 

7.  Праћење ефеката предузетих мера 

Доношење одлуке о начину реаговања и праћења, стицање 

искустава и знања у циљу ефикаснијег и адекватнијег реаговања 

у будућем деловању 

Сви запослени у школи и Тим за 

заштиту ученика од насиља 

 

II задатак      Активности у случају насиља запослених у школи 

 Активности / задаци  - опис Циљеви / исходи Реализатор 

8.  

Сазнање о насиљу опажањем (препознавањем спољашњих 

знакова) или добијањем информација (поверавањем од стране 

жртве насиља или треће особе: вршњак, родитељ, старатељ, 

наставник) 

надлежни у школи ће бити упознати са дешавањем насиља у школи  
сви запослени у школи, 

директор 

9.  
Прекидањем, заустављањем насиља или обавештавање 

одговорне особе;  

зауставити насиље благовремено и у складу са овлашћењима, обезбедити 

сигурност за жртву насиља и све актере  
директор 

10.  Пријава директору 

директор школе ће бити информисан да се насиље десило и о 

околностима самог догађаја или упознат са сумњама о томе да се насиље 

дешава 

директор, одељењске стрешине, 

Тима за заштиту уч. од насиља 

11.  
Консултације у установи  

 

Биће обезбеђена, извршена процена нивоа ризика и одређена 

одговорност унутар установе за инцидент и утврђено да ли постоји 

неопходност консултац. ван школ. 

Сви запослени у школи, 

директор 

12.  Предузимање мера према запосленом 
У случају потврде сумњи да је насиље извршено боће предузете мере 

према запосленом у складу са законом 
директор 

13.  Информисање родитеља  

Родитељи свих актера насиља биће обавештени о дешавањима уз 

избегавање давања процена и тумачења и уз вођење рачуна о 

приватности ученика, жртве насиља и вршиоца насиља 

ОС, педагошко-психолошка 

служба, директор и Тим за 

заштиту уч. од насиља 

14.  Заштитне мере према ученику 
Ученик ће бити заштићен од даљег насиља, биће заштићена његова 

приватност и омогућена реинтеграција у заједницу 

Сви запослени у школи и Тим за 

заштиту ученика од насиља 

15.  Информисање надлежних служби 

Спроводи се по потреби, у случају неопходности, хитне акције или 

деловања које није у складу са овлашћењима које има школа и њени 

запослени 

Директор 

16.  Праћење ефеката предузетих мера 

Доношење одлуке о начину реаговања и праћења, стицање искустава и 

знања у циљу ефикаснијег и адекватнијег реаговања у будућем деловању 

Надлежни у школи ће бити упознати са дешавањем насиља у школи 

Сви запослени у школи и 

директор 

III задатак      Активности у случају насиља од стране одрасле особе која није  запослена  у  школи 

 Активности / задаци  - опис Циљеви / исходи Реализатор 
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17.  
Сазнање о насиљу опажањем (препознавањем спољашњих знакова) 

или добијањем информација (поверавањем од стране жртве насиља 

или треће особе: вршњак, родитељ, старатељ, наставник) 

надлежни у школи ће бити упознати са дешавањем насиља у 

школи  

директор, одељењске стрешине, 

Тима за заштиту ученика од 

насиља 

18.  
Прекидањем, заустављањем насиља или обавештавање одговорне 

особе;  

 

зауставити насиље благовремено и у складу са овлашћењима, 

обезбедити сигурност за жртву насиља и све актере 
Сви запослени у школи, директор 

19.  Смиривање напетости  
предузетим мерама треба обезбедити избегавање конфузије и 

спречити некоординисане акције 
директор 

20.  
Консултације у установи  

 

Биће обезбеђена, извршена процена нивоа ризика и одређена 

одговорност унутар установе за инцидент и утврђено да ли постоји 

неопходност консултација ван Школе 

Сви запослени у школи, директор 

21.  Информисање родитеља  

Родитељи свих актера насиља биће обавештени о дешавањима уз 

избегавање давања процена и тумачења и уз вођење рачуна о 

приватности ученика, жртве насиља и вршиоца насиља 

директор 

22.  Договор о заштитним мерама 

Израда плана спровођења заштитних мера.  

Биће пружена подршка ученицима  који су жртве насиља  и 

омогућена њихова што безболнија реинтеграција у заједницу 

одељењски старешина, психо 

педагошка служба, директор и Тим 

за заштиту ученика од насиља 

23.  Информисање надлежних служби 

Спроводи се по потреби, у случају неопходности, хитне акције или 

деловања које није у складу са овлашћењима које има школа и 

њени запослени. 

Биће контактирани :  

- МУП у случају неопходности заштите за дете или постојања 

сумње да је извршени кривично дело или прекршај,  

- специјализована служба локалне здравствене установе   

- служба Центра за социјални рад 

Директор 

24.  Праћење ефеката предузетих мера 

Доношење одлуке о начину реаговања и праћења, стицање 

искустава и знања у циљу ефикаснијег и адекватнијег реаговања у 

будућем деловању  

одељ. старешина, психо педаг. 

служ., директор и Тим за заштиту 

учен. од насиља  

IV задатак:   Евалуација и евиденција 

 Активности / задаци  - опис Циљеви / исходи Реализатор 

25.  Евидентирање случајева насиља  
постојаће прецизан увид у обим и степен постојања насиља у школи 

и учесталост облика и форми у којима се насиље јавља 

директор, одељ. стрешине, Тима 

за зашт. ученика од насиља,  

психо –педаг. слу 

26.  Праћење ефеката спровођења интервентних активности  

вредновањем предузетих активности биће остварени услови за 

адекватније и ефикасније планирање новог циклуса интервентних 

активности у склопу Програма заштите ученика од насиља 

директор, одељењске стрешине, 

Тима за заштиту ученика од 

насиља,  стручна  служба  

 

XI САМОВРЕДНОВАЊЕ 

 

11.1. Самовредновање и вредновање рада школе 
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Сврха извештаја је да: 

• буде основа за израду акционог плана за унапређење одређених сегмената рада школе 

• буде полазиште за школско развојно планирање 

• пружи битне информације за спољашње вредновање школе 
 

            У  области самовредновања школа је у претходној школској години извршила вредновање области : 

Кључна област 3.1.  КВАЛИТЕТ ШКОЛСКИХ ПОСТИГНУЋА   ниво остварености оцена 4. 

На онову детаљне анализе свох података, школске документације, планова, разговара са наставницима, стручном службом и директором, Тим је дошао до 

следећег закључка: 

  

11.2. АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. 
 

ОБЛАСТ: КВАЛИТЕТ ШКОЛСКИХ ПОСТИГНУЋА 

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОРИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Исход / очекивана промена и како ће се она 

проценити 

 Заједно са ученицима радити на изради 

програма ваннаставних активности, као и 

начинима коришћења школске опреме. 

Наставници, 

педагог 

август - септембар 

2017. године 

Ваннаставне активности прилагођена потребама 

ученика. 

Годишњи и оперативни планови наставника,  

Увести евиденцију о начину промовисања 

позитивног понашања ученика. 

Ђачки парламент, 

педагог 

август – септембар 

2017. године 

 

Промовисање позитивних вредности. 

Евиденција о начину промовисања позитивног 

понашања ученика   

Континуирано упућивати ученике на 

додатне изворе података, ради стицања 

додатних знања 

Наставници , 

Стручна већа  

  У току школске 

годиме  

Самостално стицање додатних знања и вештина. 

Годишњи и оперативни планови наставника, 

припреме за час 

Укључивање ученика у израду пројеката у 

циљу примене стечених знања у новим 

ситуацијама ( пракси). 

Наставници , 

Стручна већа 

 У току школске 

године 

Повећати употребљивост стечених знања у новим 

ситуацијама. Годишњи и оперативни планови 

наставника, припреме за час 
 

 

 

 

XII  ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН 
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12.1. АКЦИОНИ ПЛАН ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНИРАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2017-18. ГОДИНУ 
 

I ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: Н А С Т А В А    И    У Ч Е Њ Е 

Развојни циљ:  Развојни циљ:  Настава усмерена на учење и ученика 

Задатак I 1:  Осавременити наставни процес увођењем тематског приступа настави 

Активност (опис) 
време 

реализације 
учесници 

организатор 

(одговорна 

особа) 

исходи (критеријум 

успеха) 

инструменти 

евалуације 

време 

евалуације 

1. 
Тематско планирање наставних садржаја 

за 1, 2,3, 4, 5, 6, 7. и 8. разред и планирање 

пројектне наставе 

август 2017. Стручна већа 

руководиоци 

Стручних 

већа 

Извршено тематско 

повезивање наставних 

садржаја по разредима 

Планови рада 

наставника 

II недеља 

септембра 2017. 

2. 
Израда временског плана реализације тема 

за 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. и 8. разред 
август 2017. Стручна већа 

руководиоци 

Стручних 

већа 

Извршено временско 

усаглашавање међу 

предметима о 

реализацији тема  

Временски план август 2017. 

3. 
Реализација тематских часова и пројектне 

наставе у 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. и 8. разреду 

у току 

школске 

2017-18. 

године 

наставници 

разредне и 

предметне 

наставе 

наставници 

разредне и 

предметне 

наставе, 

педагог 

Већа мотивисаност 

ученика за учење 

60% анкетираних 

ученика 

мотивисаније за 

учење 

 

квалификациони 

периоди у току 

школске 2017-

18. године 

4. 

Евалуација наученог кроз јавно 

представљање самосталних 

истраживачких радова и стваралаштва 

ученика 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. и 8.  разреда, 

квизове и слично 

у току 

школске 

године, 

зависно од 

теме  

наставници 

разредне и 

предметне 

наставе и 

ученици 

наставници 

разредне и 

предметне 

наставе 

 

Оспособљеност ученика 

за примену стечених 

знања 

Самостални 

радови ученика 

(записи, 

фотографије, 

снимци) 

у току школске 

2017-18. године, 

зависно од теме  

Задатак I 2:  Развијање иновативне праксе реализацијом угледних часова на теме: диференцијација у настави, мотивација ученика, рад у 

тиму/групи, примена савремене ИКТ и иновативних дидактичких материјала и опреме 

Активност (опис) 
време 

реализације 
учесници 

организатор 

(одговорна 

особа) 

исходи (критеријум 

успеха) 

инструменти 

евалуације 

време 

евалуације 

1. 
Избор наставника који ће реализовати 

угледне часове  ( 2 часа по већу)  

септембар 

2017. године 

Стручна већа 

разредне и 

предметне 

наставе 

руководиоци 

Стручних 

већа 

изабрана тема угледних 

часова и по 2 наставника 

који ће их реализовати у 

сваком Стручном већу 

списак наставника 

који реализују 

угледне часове, 

планови  рада 

Стручних већа 

крај септембра 

2017. године 

2. 
Реализација и евалуација одржаних 

угледних часова 

у току 

школске 

године 

2017-18. 

године 

наставници 

разредне и 

предметне 

наставе, 

педагог, 

наставник 

реализатор 

часа,  

педагог 

остварене иновације и 

примењена нова решења 

у оквиру дидактичке 

теме 

анкета присутних 

наставника 

70% присутних 

наставника 

оцењује 

након 

реализованих 

часова 
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психолог, 

директор 

примењена 

решења успешним 

и применљивим у 

пракси 

Задатак I 3:  Извођење акционих истраживања орјентисаних на мењање праксе 

Активност (опис) 
време 

реализације 
учесници 

организатор 

(одговорна 

особа) 

исходи (критеријум 

успеха) 

инструменти 

евалуације 

време 

евалуације 

1. 

Избор тема акционих истраживања која ће 

се реализовати у току школске године  ( 1 

истраживање  по већу) 

Септембар 

/октобар 

2017. 

Стручна већа 

разредне и 

предметне 

наставе, 

педагог, 

психолог, 

руководиоци 

Стручних 

већа 

изабране теме акционих 

истраживања и по 1 

наставник који ће их 

реализовати у сваком 

Стручном већу 

списак наставника 

који реализују 

акциона 

истраживања, 

планови  рада 

Стручних већа 

крај октобра 

2017. 

2. Реализација акционих истраживања  

у току 

школске 

2017-18. 

наставници 

разредне и 

предметне 

наставе, 

педагог, 

психолог, 

директор 

наставник/стр

учни 

сарадник,  

реализатор 

истраживања 

 

извршена анализа 

акционих истраживања 

израђен пројекат 

за унапређење 

праксе 

након 

реализације 

акционих 

истраживања, у 

току школске 

2017-18. 

3. 

Информисање Наставничкох већа о 

резултатима акционих истраживања и, на 

основу њих израђеним, пројектима за 

унапређење праксе 

у току 

школске 

2017-18. 

чланови 

Наставничког 

већа 

 

наставник/стр

учни 

сарадник,  

реализатор 

истраживања 

 

информисано 

Наставничко веће 

записник са 

Наставничког 

већа 

након 

реализације 

акционих 

истраживања, у 

току школске 

2017-18. 

Задатак I 4:  Менторски рад са студентима наставничких факултета 

Активност (опис) 
време 

реализације 
учесници 

организатор 

(одговорна 

особа) 

исходи (критеријум 

успеха) 

инструменти 

евалуације 

време 

евалуације 

1. 
Израда плана рада за рад са студентом на 

пракси 

на почетку 

школске 

2017-18. 

године 

Учитељски 

факултет,  

координатор, 

ментори 

координатор остварена сарадња 

план рада са 

студентом на 

пракси 

септембар/ 

октобар 2017. 

2. 
Укључивање студената у све сегменте 

образовно-васпитног рада 

у току 

школске 

2017-18. 

године 

координатор, 

ментори, 

студенти, 

педагог 

координатор, 

ментори 

студенти укључени у све 

сегменте образовно-

васпитног рада 

Дневници рада 

ментора и 

студената 

у току школске 

2017-18. године 

3. Саветодавни рад ментора са студентом у току ментори, ментори успешна реализација записи о у току школске 
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школске 

2017-18. 

године 

студенти, 

педагог 

часова студената евалуацији 

реализованих 

часова 

2017-18. године 

II  ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ:   ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Развојни циљ:  Унапређење и развој компетенција ученика 

Задатак II 1:  Оспособити ученике да процењују, вреднују и планирају сопствено учење увођењем  

                          Портфолија ученика 

Активност (опис) 
време 

реализације 
учесници 

организатор 

(одговорна 

особа) 

исходи (критеријум 

успеха) 

инструменти 

евалуације 

време 

евалуације 

1. 
Информисање ученика и родитеља 1. и 5. 

разреда о увођењу и функцији Портфолија 

ученика 

до краја 

октобара 

2017. 

одељењске 

старешине, 

наставници, 

ученици, 

родитељи 

одељењске 

старешине, 

наставници 

разредне и 

предм. наст. 

родитељи и ученици су 

информисани о 

формирању Портфолија 

ученика 

Евиденција са 

часа одељењског 

старешине и са 

родитељског 

састанка 

крај првог 

тромесечја 

школске  

2017-18. 

2. 

Утврђивање исхода  по предметима за 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7. и 8. разреда  који ће се пратити 

кроз портфолио, као и форми ученичких 

радова и наставникових белешки  

септембар 

2017. 

Стручна већа 

разредне и 

предметне 

наставе 

руководиоци 

Стручних 

већа 

за сваки предмет 

утврђени исходи који ће 

се пратити кроз 

портфолио ученика 

излистани исходи 
крај септембра 

2017. 

3. 
Прикупљање основног (почетног) узорка 

радова ученика 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. и 8. 

разреда 

септембар 

2017. 

наставници 

разредне и 

предметне 

наставе 

наставници 

разредне и 

предметне 

наставе 

утврђен почетни ниво 

знања, умења и вештина 

ученика 

прикупљени 

почетни радови 

ученика 

крај септембра 

2017. 

4. 
Израда критеријума за квалитетан рад на 

основу анализе примера добрих ученичких 

радова 

у току 

школске 

2017-18. 

године, 

зависно од 

врсте и 

садрж.рада  

наставници 

разредне и 

предметне 

наставе и 

ученици 

наставници 

разредне и 

предметне 

наставе 

ученици имају јасну 

представу о томе шта 

чини квалитетан рад 

излистани 

критеријуми за 

квалитетне 

ученичкие радове 

у току школске 

године 2017-18. 

5. 

Користећи критеријуме за квалитетан рад , 

ученик, у оквиру сваког предмета на крају 

квалификационих периода, бира свој 

најуспелији рад, процењује га и аргументује 

шта је у том раду добро, али и учава слабости 

и поставља себи циљеве за даље учење на 

основу уочених недостатака 

на крају 

квалифика-

ционих 

периода 

ученици 

наставници 

разредне и 

предметне 

наставе 

60%ученика може да 

процене шта је у 

њиховом раду добро, а 

шта су слабости на 

чијем 

превазилажењутреба 

даље да раде 

попуњене листе за 

самоевалуацију 

радова ученика 

на крају 

квалификацио-

них периода 

6. 
Информисање родитељо о напредовању 

ученика 

на крају 

квалифика-

ционих 

одељењске 

старешине, 

наставници, 

одељењске 

старешине 

родитељи имају увид у 

напредовање своје деце 

записници са 

родитељских 

састанака 

на крају 

квалификацио-

них периода 
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периода ученици, 

родитељи 

7. 
Представљање ученичких постигнућа кроз 

изложбу ученичких радова, фотографија... 
мај/јун 2018. 

наставници 

разредне и 

предметне 

наставе, 

ученици, 

родитељи 

наставници 

разредне и 

предметне 

наставе 

задовољство и раст 

самопоуздања ученика 

због сопственог 

напредка 

70% анкетираних 

родитеља и 

ученика сматра да 

је увођење 

Портфолија 

ученика 

допринело 

напредовању у 

учењу 

мај/јун 2018. 

III  ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ:   ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Развојни циљ: Побољшање остваривања исхода и стандарда постигнућа ученика 

Задатак III 1:  Планирање часова и израда критеријумских тестова за проверу остварености исхода и стандарда 

                          постигнућа ученика 

Активност (опис) 
време 

реализације 
учесници 

организатор 

(одговорна 

особа) 

исходи (критеријум 

успеха) 

инструменти 

евалуације 

време 

евалуације 

1. 
Планирање часова за проверу 

остварености исхода и стандарда 

постигнућа ученика 

август 2017. 

Стручна већа 

разредне и 

предметне 

наставе (по 

предметима) 

руководиоци 

Стручних 

већа 

испланирани часови за 

проверу остварености 

исхода и стандарда 

постигнућа ученика 

планови рада 

наставника 

II недеља 

септембра 2017. 

2. 
Израда критеријумских тестова за проверу 

остварености исхода и стандарда 

постигнућа ученика 

у току 

школске 

2017-18. 

године 

Стручна већа 

разредне и 

предметне 

наставе (по 

предметима) 

наставници 

разредне и 

предметне 

наставе 

Израђени тестови за 

процену остварености 

исхода и стандарда 

постигнућа ученика 

критеријумски 

тестови 

у току школске 

2017-18. године 

3. 
Тестирање ученика, анализа резултата 

тестова  

након 

тестирања 

Стручна већа 

разредне и 

предметне 

наставе (по 

предметима) 

наставници 

разредне и 

предметне 

наставе 

измерен степен 

остварености 

исхода/стандарда као и 

они исходи/стандарди 

на чијем постизању 

треба још радити 

Планови допунске 

наставе 

у току школске 

2017-18. 

Задатак III 2:  Унапређење планова и садржаја часова допунске наставе 

Активност (опис) 
време 

реализације 
учесници 

организатор 

(одговорна 

особа) 

исходи (критеријум 

успеха) 

инструменти 

евалуације 

време 

евалуације 

1. 
Формирање група ученика који ће похађати 

допунску наставу на основу резлтата 

након 

иницијалног 

Стручна већа 

разредне и 

руководиоци 

Стручних 

идентификовани 

ученици који имају 

евиденција о 

ученицима који 

након 

иницијалног 
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иницијалног процењивања или критеријумских 

тестова 
теста или 

ктитеријумс

ких тестова 

предметне 

наставе (по 

предметима) 

већа, педагог, 

психолог 

потешкоћа у 

савладавању исхода и 

стандарда постигнућа 

похађају допунску 

натаву 

процењивања 

или 

ктитеријумских 

тестова 

2. 

Израда плана допунске наставе за 

постизање неостварених/недовољно 

остварених исхода и стандарда постигнућа 

ученика  

након 

иницијалног 

теста или 

ктитеријумс

ких тестова 

Стручна већа 

разредне и 

предметне 

наставе (по 

предметима) 

наставници 

разредне и 

предметне 

наставе 

израђени планови 

допунске наставе 

усмерени на постизање 

неостварених/недовољн

о остварених исхода и 

стандарда постигнућа 

планови допунске 

наставе 

након 

иницијалног 

процењивања  

или 

ктитеријумских 

тестова 

3. 
Израда задатка  прилагођених потребама и 

могућностима ученика који похађају 

допунску наставу 

у току 

школске 

2017-18. 

године 

Стручна већа 

разредне и 

предметне 

наставе (по 

предметима) 

наставници 

разредне и 

предметне 

наставе 

боља постигнућа 

ученика и већа 

мотивација за рад (60%) 

побољшање 

успеха/оцена  

ученика који 

похађају допунску 

наставу 

у току школске 

2017-18. године 

4. 
Праћење напредовања ученика који 

похађају допунску наставу 

у току 

школске 

2017-18. 

године 

наставници 

разредне и 

предметне 

наставе 

наставници 

разредне и 

предметне 

наставе 

побољшање успеха и 

већа мотивација за 

учење 

еиденција о 

праћењу 

напредовања 

ученика 

у току школске 

2017-18. године 

IV  ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ:   ЕТОС 

Развојни циљ: Унапредити сарадњу са родитељима кроз ваннаставне активности 

Задатак IV1 :  Укључивање родитеља у реализацију ваннаставних активности 

Активност (опис) 
време 

реализације 
учесници 

организатор 

(одговорна 

особа) 

исходи (критеријум 

успеха) 

инструменти 

евалуације 

време 

евалуације 

1.  
Укључивање родитеља у реализацију 

реалних сусрета ПО 

друго 

плугодиште 

школске 

2017-18. 

родитељи, 

ученици, 

одељењске 

старешине VII 

разреда 

одељењске 

старешине 

VII разреда 

реализовани реални 

сусрети ПО уз помоћ 

родитеља експерата 

80% анкетираних 

родитеља и 
ученика 

задовољно 

орагниз.реалним 

сусретима ПО 

након 

реалозације 
реалних 

сусрета ПО 

2.  

Укључивање родитеља у реализацију 

Спортске недеље – спортске игре 

родитеља и деце 

друго 

плугодиште 

20017/18. 

родитељи, 

ученици, 

наставници 

физичког 

васпитања, 

одељ. стареш. 

наставници 

физичког 

васпитања; 

одељењске 

старешине 

реализоване спортске 

игре родитеља и 
ученика 

80% анкетираних 

родитеља и 
ученика 

задовољно 

орагниз.играма 

након 

реалозације 
спортских 

игара 
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XIII  ГОДИШЊИ ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА за  школску 2017/2018. годину 

Облици стручног 

усавршавања 
Име и презиме запосленог 

Распоред усавршавања по месецима 

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

У
 у

ст
а
н

о
в

и
 

Приказ 

активности, 

теме/огледни час 

Ирена Јовић – народна традиција             

Драгана Митровић - математика             

Нада Ђурић – Природа и друштво             

Слађана Петк. Костандиновић - српски             

Марко Костић - српски језик             

Бојан Маринковић – енглески језик             

Ненад Мардаљевић - енглески језик             

Радмила Мардаљевић - енглески језик             

Л. Ненков и О. Негојицић  (математика- хемија)             

Силвија Јовановић – ликовна култура              

Жика Савуљесковић – техн. и информ.             

Приказ резултата 

праћења наставн./ 

ученика 

Радмила Дамјановић –Коришћење савремене технологије 

у настави                               
            

Приказ стручне 

књиге, чланка 

Весна Станојевић – Упознавање са извештајем о истражив. 

оразовне ефикасности школа и Приручником за реализов. 

квалитетне наставе  

            

Д. Милошевић - Представљање књиге“Учење и методе“ Х. 

Клиперт 
            

Вођење радионице 

Л. Ненков и М. Јањић – математичка радионица             

Жика Савуљесковић – Израда квиза             

Жика Савуљесковић – Рад са системом за квизове             

Нешто друго, шта? 

 

Весна Станојевић – Резултати истраживања Комненијус 

2015. на нивоу  Србије са посебним освртом на ОШ „В. 

Караџић“ Неготин 

            

Зорица Тасић – Утицај информационе технологије на 

продуктивност запослених (резултати истраживања) 
            

Л. Ненков и М. Јањић – Изложба математичких радова             

Разредне старешине - Oстваривање пројекта „Очистимо 

Србију“ 
            

Радмила Дамјановић , предм.наставници, учитељи, 

стручна служба, библиотекар – Фестивал науке 
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Љубица Којчиновић и Алексанар Ђорђевић – 

Остваривање  пројекта „Чепом до осмеха“ 
            

Разредне старешине – Организ.одласка ученика у биоскоп, 

позориште, концерте, на спортске и културне  манифест. 
            

Александар Ђорђевић - Координација рада Ученичког 

парламента и Вршњачког тима 
            

Д. Николић - Организ.предавања, трибина, смотри, књиж. 

сусрета, академија, изложби радова у школи итд... 
            

С. Петковић Костандиновић и чланови друштва -Рад у 

Учитељском друштву Неготин  
            

Наташа Ђорђевић – администр. сајта „Наука за децу“             

Жика Савуљесковић - администратор сајта школе             

Р. Дамјановић - Рад у Активу директора             

В
а
н

 у
ст

а
н

о
в

е 

Програм стручног 

усавршавања 

„У сусрет стресу – стратегија превладавања стреса, 

професионалног оптерећења и емоционалне исрпљености“  

КБ 187     К4  - 16 сати     (30 наставника) 

            

Жика Савуљесковић „Интернет и ми у сигурној мрежи“ 

КБ 234 – 16 сати 
            

Конференција              

Округли сто              

Сабор Нада Ђурић - Сабор учитеља             

Нешто друго, шта? 
Стојковић, Немцановић -Обука за наставнике физиччког.             

Д. Добрић, Д. Паовић - Обука за наставнике информатике             

 
 

XIV  ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 

Интерно информисање 

начин, врста активности Начин реализације Носиоци активности вpeмe 

 

 

Усмене информације 

- на редовним часовима 

- на часовима одељењског старешине 

- на седницама стручних органа 

- на родитељским састанцима 

- путем школског разгласа  

 

 

Наставници, ученици, 

директор 

 

 

Септембар -  јун 

 

Писане информације 

- књига обавештења 

- истицање на огласној табли 

- школски лист 

Наставници, ученици, 

директор 

Од септембра 2017. до 

јуна 2018. године 
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XV  ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ОСТВАРИВАЊА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 

ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. 
 

 Праћење остваривања Годишњег програма рада школе и евалуација постигнутих резултата вршиће се у складу са активностима процеса 

самовредновања и акционим плановима тимова и стручних органа у школи и то: дневна евалуација, недељна, тромесечна и на крају полугодишта и школске 

године. 

 

 

 

Екстерно информисање 

РТС, Борска телевизија, ТВ Транс, ТВ Исток 
- учешће у  емисијама ради информисања јавности о 

активностима ученика, наставника и дешавањима у школи 
Наставници и ученици, 

директор 

Октобар 2017.- 

јун 2018. 

Школски лист «Први кораци» Дистрибуирање листа и промоција 
Тим за промоцију школског 

листа, библиотекар 
Новембар 2017. 

Сајт школе  
Ажурирање и редовно постављање информација на школски 

сајт Жика Савуљесковић Током године 

Летопис школе 

Ажурирање и редовно постављање информација о 

реализованим активостима у школи и афирмацији школе у 

локалној заједници 

Д. Добрић, М. 

Миливојевић  и 

руководиоци  тимова и 

секција у школи 

Током године 

Брошуре, Кодекс понашања, мали календари 
Штампање брошура, кодекса и малих календара са амблемом 

школе. 
Директор Септембар, децембар, 

током године 

Радови секција изложени у јавним установама 
У сарадњи са одређеним јавним институцијама излагати радове 

настали на секцијама 
Директор, Силвија 

Јовановић, ученици 

 

Током године 

Обележавање значајних датума 
Припрема материјала или пригодних програма на секцијама и 

излагање у центру града 
наставници, ученици 

 

Током године 

Свечана академија за Дан школе, 

Светосавска академија 

На часовима секција припремити комплетан програм 

академије,  резервисати салу Дома културе и прик. прогр. 
Ученици, наставницици, 

руков. секција, директор 

Новембар 2017. 

јануар 2018. 

Школски позоришни комад (који неће бити 

део прогр. обележавања значајних датума 

или дана школе) 

На часовима драмске секције припремити комплетан 

позоришни комад, организовати рекламе, договорити се са 

Вртићем, позвати телевизију и приказати позоришну представу 

 

 

 

Ученици, наставници 

задужени за драмску 

секцију, директор. 

Од септембра 2017. до 

маја 2018. године 

Учешће школе: Дечја недеља, Сајам меда и 

вина, СОНГ, Васкрс, Мајски сусрети, Дечији 

карневал 

Спровођење активности у граду које имају и маркетиншки 

карактер 
Задужени наставници Током године 



Основна школа „Вук Караџић“ Неготин 158 

АКТИВНОСТИ 
ДИНАМИКА 

НОСИЛАЦ НАЧИН 
ПРАЋЕЊЕ 

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 КО  

- Годишњи план  рада 
           стручни тимов и 

руководећи органи, 

увид, извешт. 

праћ. реал. ак 

Школ. управа, Шк.одб. 

дирек. 

 

- Школски програм рада  
           Стр. тим за развој школ. 

програма, педагог, 

увид, извешт. 

праћ. реал. ак 

ШУ, Шк.одбор, Тим за 

развој ШП,  директор 

 

- Активности Школског развојног плана 
           

Стр. тим за ШРП,  
извешт. 

 праћ. реал. ак 

Савет. ШУ за школ. 

раз. планир, НВ, ШО 

 

- Профес. орјентација на прел. у сред. шк  
           предм. наставници, 

парламент, одељ. стар. 

извешт.  

праћ. реал. ак 

Директор, Тим за 

проф. орјентацију 

 

- Самовредновање / реализација Акционог 

плана самовредованих области 

           
Тим за самовредновање 

увид, извешт. 

праћ. реал. ак 

Школска управа, 

Школ.одбор, дирек. 

 

- Редовна настава / обавезни предмети, 

изборни предмети 

           предметни наставници, 

учитељи 

извештаји 

разред. стар. 

 директор, педагог, 

настав. веће 

 

- Ваннаставне активности 
           

руковод. секција 
увид, извешт. 

праћ. реал. ак 
директор, педагог, СВ 

 

- План и програм наставника / оперативни, 

дневна припрема 

           предметни наставници, 

учитељи 
увид,  

Саветници ШУ, 

педагог, директор 

 

- Школска документација 
           

директор, секретар 
увид у школ. 

документацију 
Просв. инспек. ,секрет. 

 

- Педагошка документација 
           

наставници, учитељи 
увид у педаг. 

документацију 

Просветни инспектор, 

педагог, директор 

 

- Коришћење савремене технологије            наставници, учитељи извеш. рук.СВ Директор, педагог  

- Оцењивање ученика            наставници, учитељи увидом у док. Директор, педагог  

- Рад са талентима            наставници ментори извештаји педагог, психолог  

- Корективно педагошки рад            струч. служ. директор праћ. часова Шк.одб. тим за инкл.  

- Сарадња са родитељима            одељ. стар., стр.служ., дир праћ. Директор  

- Програм за заштиту деце од насиља            Тим за заштиту деце извештаји Школ. одб, дирек, НВ  

- Програм рада Тима за инклузију            Тим за инклузивно извештаји Школ. одб. Дирек, НВ  

 


