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На основу члана 89 Закона о основама система образовања и 

васпитања и члана 75 Статута Основне школе " Вук Караџић " у Поточцу, 
школски Одбор Основне школе " Вук Караџић " у Поточцу на својој 
седници од ________ 2016. године донео је  

 
 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 
за школску 2016/2017. год. 

 
 

I  УВОД 
 
 

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ  
 
Полазне основе за израду Годишњег плана рада школе за школску 

2016/2017. годину ( у даљем тексту Годишњи план ) представљају, поред 
осталог, следећа општа акта: 

- Закон о основама система образовања и васпитања (“Службени 
гласник РС” бр. 72/2009.,52/2011.,55/2013., 68/2015.), 

- Закон о основном образовању и васпитању (" Службени гласник РС " 
бр.55/2013.  ), 

- Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима, 
наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи           
( " Службени гласник РС " бр. 2/92 ), 

- Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за 
школску 2016/2017.  

- Правилник о наставном плану и програму основног образовања и 
васпитања ( “Службени гласник СРС – Просветни гласник” бр. 4/90, 
“Службени гласник РС – Просветни гласник” бр. 2/91, 2/92, 13/93, 
1/94, 5/95, 6/96, 8/97, 10/98, 2/2000, 4/01, 4/03, 7/03 ,4/04,10/04 и 1/05), 

- Правилник о изменама правилника о наставном плану и програму 
основног образовања и васпитања (Просветни гласник бр. 9/04.) 

- Правилник о допуни правилника о наставном плану и програму за 
први и други разред основног образовања и васпитања, Правилник о 
наставном програму за четврти разред основног образовања и 
васпитања (Просветни гласник бр.3/2006.) 

- Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања 
и васпитања и наставном програму за пети разред основног 
образовања и васпитања (Просветни гласник бр. 6/2007.) 

- Правилник о наставном програму за шести разред основног 
образовања и васпитања (Просветни гласник бр 5/2008.) 
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- Правилник о наставном програму за седми разред основног 
образовања и васпитања (Просветни гласник бр 6/2009.) 

- Правилник о наставном програму за осми разред основног 
образовања и васпитања (Просветни гласник бр. 2/2010) 

- Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању 
јавних исправа у основној школи (Службени гласник бр. 55/2006.) 

- Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и 
васпитању (“Службени гласник РС” бр.67/2013.) 

- Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника 
(Просветни гласник бр.5/2012.) 

- Правилник о систематизацији радних места ОШ “Вук Караџић” 
Поточац 

- Правилник о организовању и извођењу екскурзија и наставе у 
природи у ОШ «Вук Караџић” у Поточцу, 

- Анализе рада и резултата рада, извештаји, записници и други 
документи стручних органа школе и надлежних институција, 

- Упутство за израду Годишњег плана рада основне школе,  
- Стручно упутство о начину израде школске документације (август, 

2014.) 
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 МАТЕРИЈАЛНО- ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА 

 
А. Материјални услови 
 
Средства за остваривање цене услуга школе обезбеђују се у буџету. 
Република Србија обезбеђује средства за зараде запослених и друга 

примања која, у складу са Законом или Колективним уговором, немају карактер 
пословних расхода. 

Укупан износ финансијских средстава утврђује се за годину дана. 
За део средстава који се школи обезбеђује из буџета Републике закључује се 

уговор у јединици Министарства просвете у округу за сваку школску годину, а 
за део који обезбеђује општина у општини. 

 
Б. Опрема 
Школски намештај за ученике испуњава хигијенске, педагошке и техничке 

захтеве и у потпуности одговара потребама наставе и осталим васпитно- 
образовним активностима. Он омогућава ученицима удобно седење и 
концентрацију, лако је покретљив ради примене активних метода у раду и 
одржавању хигијенских услова. 

 
В. Наставна средства 

        Школа располаже наставним средствима, уређајима и материјалом који у 
процесу васпитања и образовања пружају могућност за брже усвајање знања и 
стицање потребних вештина. Средства су смештена по специјализованим 
учионицама и у медијатеци, тако да су доступна и наставницима и ученицима. 
        Апарати и уређаји су смештени у АВ катедрама које се налазе у свим 
учионицама. 
        Већина наставних средстава је у медијатеци. 
        Од визуелних наставних средстава школа поседује: зидне слике, 
дијафилмове, дијапозитиве, касетне филмове и др. 
        Од аудитивних наставних средстава има: грамофонских плоча, касета и 
магнетофонских трака. 
        Од аудиовизуелних средстава школа поседује видео- касете. 
        Апарати који се користе су: магнетофон, грамофон, касетофон, телевизор, 
видео, камкордер, графоскоп, дијапројектор, касетни пројектор, компјутер, 
пројектор 16 и др. Школа поседује и видео-бим. 
      У августу 2013. школа је набавила и инсталирала интерактивну таблу у 
медијатеци у матичној школи. Одржана је и једнодневна обука за коришћење 
табле за наставно особље. 
 
        Г. Школски простор 
        Укупна површина школских зграда ……………………………. 3417. 40 м² 
        Школска зграда у Поточцу ……………………………………... 1800. 00 м²   + 
        нова  фискултурна сала у Поточцу ..............................................  500.00  м²                                                                      
        Школска зграда у Трешњевици ………………………………… 1000. 00 м² + 
        нова  фискултурна сала у Тршњевици ...........................................500.00  м²                                                                      
        Школска зграда у Својнову …………………………………….. 344. 12 м² 
        Школска зграда у Рашевици …………………………………… 273. 28 м² 
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        Д. Објекти наставног рада у школској згради и ван ње 
 
        Матична школа Поточац 
 
Учионица/ предмет Број просторија 
Српски језик 1 
Страни језик 1 
Математика 1 
Историја/ географија 1 
Биологија 1 
Физика/ хемија 1 
Техничко обр.  1 
Музичка/ ликовна култура 1 
Класичних учионица 4 
Кабинет за информатику 1 
УКУПНО 13 

 
Ван школске зграде налазе се нова и стара фискултурна сала, која је адаптирана  
у трпезарију и терени за фудбал и кошарку. 
 
 
        Издвојено одељење у Трешњевици 
У школској згради – 8 класичних учионица и кабинет за информатику (у току је 
опремање специјализованих учионица за групе предмета) 
Ван школске зграде – терени за кошарку и фудбал. 
Изграђена је нова фискултурна сала, која ће бити отворена до краја 2016. године. 
 
 
        Издвојено одељење у Својнову 
У школској згради – 4 класичне учионице. 
Ван школске зграде – терени за кошарку и фудбал. 
 
 
        Издвојено одељење у Рашевици 
У школској згради – 4 класичне учионице. 
Ван школске зграде- терени за кошарку и фудбал. 
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 КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 
 
 
НАСТАВНИЦИ И СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 
 
Р.б. Презиме и име Радно место 
1. Јовичић Радиша Директор школе 
2. Симић Далиборка Педагог  
3. Стевић Јелена Библиотекар  
4. Лазаревић Марија Наст. српског језика и ГВ 
5. Петровић Сандра Наст. српског језика 
6. Николић Марија Наст. српског језика 
7. Вучуровић Васић Милица  Наст. енглеског језика 

 8. Младеновић Енеса Наст. француског језика 
9. Стојаковић Јелена Наст. енглеског језика 

10. Радуновић Марија  Наст. енглеског језика (1.-4.) 
11. Петровић Ана Наст. енглеског језика (1.-4.) 
12. Добрић Гордана Наст. математике 
13. Дуцић Маја Наст. математике 
14. Стојановић Гордана Наст. математике 
15. Шикања Дуња Наст. историје 
16. Крстић Марко Наст. историје 
17. Милетић Данијел Наст. географије 
18. Ђокић Ивана Наст. биологије 
19. Вучковић Владан Наст. физике 
20. Милојковић Зорица Наст. хемије 
21. Васковић Драган Наст. техничког и инф. обр. 
22. Милојевић Марко Наст. физичког в. и изб. спорта 
23. Димитријевић Игор Наст. физичког в. и изб. спорта 
24. Антонијевић Душан Наст. изб. спорта 
25. Спасић Анђела Наст. музичке култ.  
26. Живић Виола Наст. ликовне културе 
27. Милојевић Хајналка Наст. информатике 
28. Миленковић Зоран Наст. верске наставе 
29. Глишић Зорица Наст. разредне наставе 
30. Илић Биљана Наст. разредне наставе 
31. Николић Драгана Наст. разредне наставе 
32. Тодоровић Слободан Наст. разредне наставе 
33. Јовановић Жаклина Наст. разредне наставе 
34. Тимић Рајић Марија Наст. разредне наставе 
35. Гилић Слађана Наст. разредне наставе 
36. Глигоријевић Гордана Наст. разредне наставе 
37. Јовановић Весна Наст. разредне наставе 
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38. Цинцовић Татјана Наст. разредне наставе 
39. Матић Слободанка Наст. разредне наставе 
40. Милетић Славица Наст. разредне наставе 
41. Аврамовић Снежана Наст. разредне наставе 
42. Васић Наташа Наст. француског језика 

 
 
АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ 
 
Р.б. Презиме и име Радно место 
43. Симић Данијела Секретар школе 
44. Јовичић Ружица Адм.-финансијски радник 
45. Томашевић Иван Руководилац рачуноводства 

 
 
ПОМОЋНО – ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ 
 
Р.б. Презиме и име Радно место 
46. Димитријевић Емилка Помоћни радник 
47. Маринковић Дарко Домар  
48. Милисављевић Бобан Домар 
49. Ранђеловић Милош Домар 
50. Рашић Драгица Помоћни радник 
51. Богдановић Светлана Помоћни радник 
52. Милисављевић Соња Помоћни радник 
53. Велисављевић Мирољуб Помоћни радник 
54. Урошевић Милица Помоћни радник 
55. Никодијевић Зорица Помоћни радник 
56. Петровић Маја Помоћни радник 
57. Илић Зорица Помоћни радник 
58. Стојановић Славољуб Помоћни радник 
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II  ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО- 
ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ 
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БРОЈ НАСТАВНИХ ДАНА У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОД., 
РАСПУСТИ, КЛАСИФИКАЦИОНИ ПЕРИОДИ 

 
 
I полугодиште ( 01. 09. 2016. – 27. 1. 2017. ) 

Дан школе: 7. новембар 2016.  
Државни празник: 11. новембар. 2016. 

        Зимски распуст: од 4.  до 8. jануара 2017.  и од 30.1. до 10. фебруара 2017. 
        Подела ђачких књижица: фебруар 2017. 

 

Месеци IX X XI XII I Укупно 
понедељак 4 5 4 4 3 20 

уторак 4 4 5 4 2* 19 
среда 4 4 5 4 3 20 

четвртак 5 4 4 5 3 21 
петак 5 4 3 5 3* 20 

Укупно 22 21 21 22 14 100 
 

* Због уједначавања радних дана,  у уторак, 24. 1. 2017. радиће се по распореду за петак 

 
II полугодиште ( 13. 02. 2017. – 13. 06. 2017. ) 

Празници: 15.и 16. фебруар.; 1.-2.  мај 2016. 
Радни (ненаставни) дан: 27. јануар – Свети Сава 
Пролећни распуст: 13. 4. – 17. 4. 2017. 
Летњи распуст: 14.06. – 31. 08. 2017. 
Уручивање ђачких књижица, сведочанстава и диплома: јун 2017. 
 
 

Месеци II III IV V VI Укупно 
понедељак 3 4 3 4 2 16 

уторак 3 4 4 4 2 17 
среда 1 5 4 5 1 16 

четвртак 1 5 3 4 2 15 
петак 2 5 3 4 2 16 

Укупно 10 23 17 21 9 80 
 

 
 
Време извођења екскурзија: 
8. разред: октобар 2016. 
Остали разреди: мај 2017. 
Уколико се екскурзије буду изводиле наставним данима, надокнада ће се извршити 
суботом, која ће бити накнадно одређена. 
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Припремна настава: 
- за полагање завршног испита: у току 2. полугодишта 
- за полагање поправних испита: у августу 2017. 
 
Такмичења: 
Сва такмичења од школског нивоа па на даље биће одржана према календару који 
одреди Министарство просвете. 
 
 
 
Поштујући захтеве Наставног плана и програма, а на основу опредељења за 
петодневну наставну недељу и Правилника школског календара рада Министарства 
просвете школа ће реализовати све наставне предмете по разредно-часовном 
систему. 
 
У току године вршиће се четири пута комплетна анализа успеха ученика и то: 

- на I класификационом периоду ( од 10.11. 2016. ) 
- на I полугодишту ( 23. – 26. 1. 2017. ) 
- на II класификационом периоду ( 18. – 21. 04. 2017. ) 
- на крају године ( од 14.  06. 2017. ) 
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ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ШКОЛЕ 
 
     Школа је васпитно- образовна установа са седиштем у Поточцу са три 
издвојена одељења: у Својнову, Рашевици и Трешњевици. 
     Настава се одвија само у преподневној смени, док се поједини часови 
изборних предмета и ваннаставне активности одвијају после часова 
редовне наставе. 
     Почетак редовне наставе у издвојеним одељењима школе је у 8 сати. 
У матичној школи (због превоза ученика) почетак редовне наставе за 
старије разреде је у 7.30, а за млађе у 8.20. 
          У матичној школи ученицима је доступна библиотека и медијатека 7.30 
– 13 сати. 
     Рад школске кухиње: ужина за ученике и наставнике не припрема се у 
школи, већ се допрема из пекаре. Број ученика који прима ужину мења се 
сваког месеца. 
 
У школи је организовано дежурство наставника пола сата пре почетка 
наставе, као и за време одмора између часова и пола сата после завршетка 
редовне наставе. 

 
 
 
РАСПОРЕД  ЗВОЊЕЊА – МАТИЧНА ШКОЛА 
 

ЧАС ЗВОНО 
ЗА УЛАЗ 

ПОЧЕТАК 
ЧАСА 

КРАЈ 
ЧАСА 

I 7.25 7.30 8.15 
II  8.20 9.05 
III 9.20 9.25 10.10 
IV  10.15 11.00 
V  11.05 11.50 
VI  11.55 12.25 

 
 
 
РАСПОРЕД  ЗВОЊЕЊА – ИЗДВОЈЕНА ОДЕЉЕЊА 
 

ЧАС ЗВОНО 
ЗА УЛАЗ 

ПОЧЕТАК 
ЧАСА 

КРАЈ 
ЧАСА 

I 7.55 8.00 8.45 
II  8.50 9.35 
III  9.55 10.40 
IV 10.45 10.50 11.35 
V  11.40 12.25 
VI  12.30 13.00 
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РАСПОРЕД   ДЕЖУРСТВА  НАСТАВНИКА 

2016/2017. 
 
 

ПОТОЧАЦ  
 

 
ПОНЕДЕЉАК 

Марија Николић (прва 2 часа) 
Ивана Ђокић (после 2. часа) 
Сандра Петровић 
Драган Васковић 
 
 

УТОРАК 
Гордана Добрић 
Ивана Ђокић (прва 2 часа) 
Владан Вучковић (после 2. часа) 
Игор Димитријевић 
 
 

СРЕДА 
Драгана Николић 
Марко Милојевић 
Марко Крстић 
 
 

ЧЕТВРТАК 
Виола Живић 
Милица Вучуровић Васић 
Данијел Милетић 
 
 

ПЕТАК 
Енеса Младеновић 
Биљана Илић 
Зорица Глишић 
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РАСПОРЕД   ДЕЖУРСТВА  НАСТАВНИКА 
2016/2017. 

 
 

ТРЕШЊЕВИЦА  
 
 

ПОНЕДЕЉАК 
Зорица Милојковић 
Дуња Шикања 
 
 
 

УТОРАК 
Славица Милетић 
Марија Тимић Рајић 
 
 
 

СРЕДА 
Снежана Аврамовић 
Зоран Миленковић (прва 2 часа) 
Марија Лазаревић (после 2. часа) 
 
 
 

ЧЕТВРТАК 
Марија Радуновић 
Маја Дуцић (прва 4 часа) 
Владан Вучковић (5. и 6. час) 
 
 
 

ПЕТАК 
Слободанка Матић 
Анђела Спасић (прва 3 часа) 
Јелена Стојаковић (задња 3 часа) 
 
 
 
 

 
СВОЈНОВО И РАШЕВИЦА 

 
У овим четвороразредним објектима дежурају учитељи наизменично. 
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КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИЈИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 
 
 
Септембар 
Свечани пријем ђака првака и ученика петог разреда 
Учешће школе у обележавању Дана општине Параћин – учешће ученика на 
Дечјем карневалу и Мини-тини фесту у Параћину 
 
Октобар 
Обележавање Дечје недеље 
Јесењи крос 
Екскурзијa ученика 8. разреда 
 
 
Новембар 
Прослава Дана школе и Дана просветних радника 
 
Децембар 
Учешће на Фестивалу дечјих сцена у Параћину 
Новогодишња забава 

 
Јануар 
Свети Сава – школска слава 

 
Фебруар 
Сарадња са Црвеним Крстом- припрема екипа ученика за такмичење у квизу 
који организује Црвени крст 
Подела књижица ученицима 

 
 

Март 
Обележавање Дана жена 
 
Април 
Изложба ученичких радова поводом Ускрса 
 

     Мај 
Пролећни крос 
Екскурзије ученика 1.- 7. разреда 
 
 
Јун 
Свечана додела сведочанстава ученицима осмог разреда 
Подела књижица ученицима I – VII разреда 
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БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА У ШКОЛСКОЈ 2016/17.  
ГОДИНИ  

 
 

МАТИЧНА ШКОЛА ПОТОЧАЦ
 

 Број 
ученика 

Број 
одељења 

I и III 
раз. 

6 + 5 1 

II раз. 11 1 
IV раз. 10 1 
Свега 32 3 

 
 
 
 
 

 
 Број 

ученика 
Број 

одељења 
V раз. 18+18 2 
VI раз. 24 1 
VII раз. 13+11 2 
VIII раз. 12+13 2 

Свега 109 7 
 
 

 Број ученика Број одељења Просечан број ученика по 
одељењу 

УКУПНО       141 10 14,1 
 

 
 

 ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ  ТРЕШЊЕВИЦА 
 
 Број 

ученика 
Број 

одељења 
I раз. 10 1 
II раз. 10 1 
III раз. 8 1 
IV раз. 9 1 
Свега 37 4 

 
 
 

 
 Број уч. 

 
Број одељ. 

V р. 12 1 
VI р. - - 
VII р. 12 1 
VIII р. 14 1 
Свега 38 3 

 Број ученика Број одељења Просечан број ученика по 
одељењу 

УКУПНО 75 7 10,7 
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ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ СВОЈНОВО 

 
 Број ученика Број одељења 

I раз. 13 1 
II и IV раз. 4 + 10 1 

III раз. 9 1 
Свега                 36 3 

 
 Број ученика Број одељења Просечан број ученика по одељењу 

УКУПНО 36 3 12 
 

 
 ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ РАШЕВИЦА 

 
 Број ученика Број одељења 

I раз. 10 1 
II и IV раз.  4 + 3 1 

III раз. 10 1 
Свега 27 3 

 
 Број ученика Број одељења Просечан број ученика по 

одељењу 
УКУПНО 27 3 9 

 
 

 
 

 БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА – УКУПНО НА НИВОУ ШКОЛЕ ПО 
РАЗРЕДИМА 

 
 Број 

ученика 
Број 

одељења 
I раз. 39 3+1 
II раз. 29 2+2 
III раз.         32 3+1 
IV раз.      32 2+2 
Свега 132 10+3k. 

 

 
 Број уч. Број одељ. 

V р. 48 3 
VI р. 24 1 
VII р.       36 3 
VIII р. 39 3 
Свега 147 10 

 Број ученика Број одељења Просечан број ученика по 
одељењу 

УКУПНО 279 23 12,1 
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БРОЈ УЧЕНИКА – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 
 

I – IV разред 
 

1) Први изборни предмет: 
- грађанско васпитање (ГВ) 
- верска настава (ВН) 

 
 Поточац Својново Рашевица Трешњевица 

предмет 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 
ГВ     13  9       10  9 
ВН 6 11 5 10  4  10 10 4 10 3 10  8  

 
2) Други изборни предмет 
 

 Поточац Својново Рашевица Трешњевица 
предмет 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 
Народна 

традиција 
6 11 5 10      4  3 10 10 8 9 

Од играч. 
до рачун. 

    13 4 9 10   10      

Чувари п.         10        
 

V – VIII разред 
 

1) Први изборни предмет: 
- грађанско васпитање (ГВ) 
- верска настава (ВН) 
 

 5. разред 6. разред 7. разред 8. разред 
предмет 5/1 5/2 5/3 6/1 6/2 6/3 7/1 7/2 7/3 8/1 8/2 8/3 

ГВ         12    
ВН 18 18 12 24 - - 13 11  12 13 14 

 
2) Други изборни предмет: 
 5. разред 6. разред 7. разред 8. разред 
предмет 5/1 5/2 5/3 6/1 6/2 6/3 7/1 7/2 7/3 8/1 8/2 8/3 
Информатика 
и рач. 

18 18 12 15   13  12 12  14 

Чувари 
природе 

   9         

Цртање, сл. и 
вајање 

       11     

Свак. живот у 
прошлости 

          13  



 18

 
 
 

 ОДЕЉЕЊСКА СТАРЕШИНСТВА  
У ШКОЛСКОЈ 2016/17.  ГОДИНИ  

 
 
 

Разред 
 и одељење 

Место  Број  
ученика 

Одељењски старешина 

1-1 и 3-1 Поточац 6+5 Биљана Илић 
2-1 Поточац 11 Зорица Глишић 
4-1 Поточац 10 Драгана Николић 
1-2 Својново 13 Жаклина Јовановић  

2-2 и 4-2 Својново 4+10 Слободан Тодоровић 
3-2 Својново 9 Слађана Гилић 
1-3 Рашевица 10 Татјана Цинцовић 

2-3 и 4-3 Рашевица  4+3 Весна Јовановић 
3-3  Рашевица 10 Гордана Глигоријевић 
1-4 Трешњевица 10 Славица Милетић 
2-4 Трешњевица 10 Марија Тимић Рајић 
3-4 Трешњевица 8 Слободанка Матић 
4-4 Трешњевица 9 Снежана Аврамовић 
5-1 Поточац 18 Сандра Петровић 
5-2 Поточац 18 Драган Васковић 
6-1 Поточац 24 Гордана Добрић 
7-1 Поточац 13 Маја Дуцић 
7-2 Поточац 11 Зорица Милојковић 
8-1 Поточац 12 Енеса Младеновић 
8-2 Поточац 13 Данијел Милетић 
5-3 Трешњевица 12 Ивана Ђокић 
7-3 Трешњевица 12 Милица Вучуровић Васић 
8-3 Трешњевица 14 Марија Лазаревић 
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ПОДЕЛА ПРЕДМЕТА И ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВНИКЕ 

 
ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 

 
Обавезни и изборни наставни предмети 

 
 

Презиме и име Предмет Одељења 
Лазаревић Марија Српски језик, ГВ 5/3, 7/3, 8/2, 8/3; ГВ 7/3 
Петровић Сандра Српски језик 5/1, 5/2, 6/1, 7/1 
Николић Марија Српски језик 7/2, 8/1 
Вучуровић Васић Милица Енглески језик 5/1,2,3; 6/1; 7/1,2,3; 8/1,2 
Стојаковић Јелена Енглески језик 8/3 
Младеновић Енеса Француски језик 5/1,2,3; 7/1,2,3; 8/1,2,3 
Васић Наташа Француски језик 6/1 
Радуновић Марија 
 

 
Енглески језик 

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

Петровић Ана Енглески језик  1/2, 2-4/2, 3/2 
Шикања Дуња Историја 5/1,2,3; 6/1; 7/3; 8/1,2,3 
Крстић Марко Историја  7/1,2 
Милетић Данијел Географија 

Чувари природе 
Свак. живот у прошлости 

5/1-8/3 
6/1 
8/2 

Добрић Гордана Математика 5/1,2; 6/1; 8/1- 1. пол., 8/2 
Стојановић Гордана Математика  8/3 
Дуцић Маја Математика 5/3; 7/1,2,3; 8/1- 2. пол. 
Милојковић Зорица Хемија 7/1,2, 3; 8/1,2,3 
Ђокић Ивана Биологија 5/1-8/3 
Вучковић Владан Физика  6/1-8/3 
Антонијевић Душан Изабрани спорт 8/2 
Милојевић Марко Физичко васпитање 

Изабрани спорт 
5/1,2,3; 6/1; 7/3; 8/2,3 
5/1,2,3; 6/1; 7/3; 8/3 

Димитријевић Игор Физичко васпитање 
Изабрани спорт 

7/1,2; 8/1 
7/1,2; 8/1 

Васковић Драган Техничко и инф. обр. 5/1-8/3 
Спасић Анђела Музичка култура 5/1-8/3  
Живић Виола Ликовна култура 

Цртање, сл. и вајање 
5/1-8/3 
7/2 

Милојевић Хајналка Основи информатике и 
рачунарства 

5.-8. раз. по групама 
 

Миленковић Зоран  
Верска настава 

2/1, 1-3/1, 4/1 
12-4/2, 1/3, 2-4/3, 3/3 
1/4, 3/4, 5/3, 8/3 
5/1,2; 6/1; 7/1,2; 8/1,2 
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ОСТАЛА ЗАДУЖЕЊА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. 
 
 

 Израда распореда часова за старије разреде и дежурства наставника: 
Драган Васковић 

 
 Летопис и публикација школе: Далиборка Симић, Јелена Стевић, 

Анђела Спасић 
 

 Рачунарска обрада података, ажурирање сајта школе: Хајналка 
Милојевић 

 
 Сарадња са Црвеним крстом: Ивана Ђокић 

 
 Школске приредбе, културна и јавна делатност школе: Јелена Стевић, 

Анђела Спасић (хор старијих разреда), Зорица Глишић (хор млађих 
разреда), Сандра Петровић, Марија Лазаревић , Марија Николић, 
Виола Живић 

 
 Драмска секција: Енеса Младеновић 

 
 Организација спортских такмичења и активности: Марко Милојевић, 

Игор Димитријевић, Душан Антонијевић 
 

 Ђачки парламент: Милица Вучуровић Васић 
 

 Вођење записника са седница: 
-  Наставничко веће: Јелена Стевић; Далиборка Симић 
-  Савет родитеља: Далиборка Симић 
-  Одељењско и стручно веће за раз. наставу: Марија Тимић Рајић 
-  Одељењско веће старијих разреда: Ивана Ђокић 
-  Стручно веће природних наука: Ивана Ђокић 
- Стручно веће друштвених наука: Сандра Петровић 
- Стручно веће уметности и вештина: Анђела Спасић 
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Недељни распоред радног времена стручног сарадника 

 
Ред. 
бр. 

Садржаји рада 

1. Планирање и програмирање образовно- васпитног рада 
2. Праћење и вредновање образовно-васпитног рада  
3. Рад са наставницима  
4. Рад са ученицима 
5. Рад са родитељима (старатељима) 
6. Рад са директором, стр. сарадницима, пед. асистентом 
7. Рад у стручним органима и тимовима 
8. Сарадња са надлежним установама, организацијама, 

удружењима и јединицом локалне самоуправе 
9. Вођење документације, припрема за рад и стручно 

усавршавање 
 
 
 

                  Недељни распоред радног времена директора  
 

Ред. 
бр. 

Садржаји рада 

1. Управљање 
2. Педагошко руковођење 
3. Посебни послови 
4. Остали послови 

 
 
 

 Недељни распоред радног времена библиотекара 
 

Ред. 
бр. 

Садржаји рада 

1. Планирање и програмирање рада 
2. Васпитно-образовна делатност 
3. Библиотечно-информациона делатност 
4. Културна и јавна делатност 
5. Стручно усавршавање 
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 Недељни распоред радног времена административног, 
књиговодственог и помоћно – техничког особља 

 
 

Ред. 
бр. 

Радно место и послови 
1. 

1.01. 
1.02. 
1.03. 
1.04. 
1.05. 
1.06. 

Секретар школе 
Административни и канцеларијски послови 
Управни и правни послови 
Персонални послови 
Организ. руковод. и контола рада техничког и помоћног особља 
Остали послови 
Одмори у току рада  

2. 
2.01. 
2.02. 
2.03. 
2.04. 
2.05. 
2.06. 

Књиговођа 
Ликвидатура и контирање књиговодствених исправа 
Вођење пословних књига и евиденције о имовини 
Обрачун зарада и других примања радника 
Израда планова, обрачуна и извештаја о финансијско-материјалном пословању 
Остали послови 
Одмори у току рада 

3 
3.01. 
3.02. 
3.03. 
3.04. 

Ложач 
Одржавање инвентара и инсталација у школским зградама 
Ложење котлова 
Остали послови 
Одмори у току рада 

4. 
4.01. 
4.02. 
4.03. 
4.04. 

Хигијеничар 
Одржавање хигијене школских просторија и инвентара 
Одржавање хигијене школског дворишта 
Остали послови 
Одмори у току рада 

5. 
5.01. 
5.02. 
5.03. 
5.04. 

Сервирка 
Припрема и издавање оброка – ужине 
Одржавање хигијене у школској кухињи и трпезарији 
Остали послови 
Одмори у току рада 

6. 
6.01. 
6.02. 
6.03. 
6.04. 
6.05. 
6.06. 

Домар  
Превоз ужине и ученика по потреби 
Одржавање возила 
Безбедност школских објеката и инвентара 
Одржавање школских објеката и инвентара, израда истог по налогу 
Остали послови 
Одмори у току рада 

7. 
7.01. 
7.02. 
7.03. 
7.04. 
7.05. 
7.06. 
7.07. 

Административни радник 
Благајнички послови 
Административно-технички послови 
Пријављивање и одјављивање запослених код надлежних органа 
Помоћ око пописа; пријем и отпремање поште 
Вођење архиве школе 
Остали послови 
Одмори у току дана 
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III ПРОГРАМСКЕ ОСНОВЕ РАДА СТРУЧНИХ, 
РУКОВОДЕЋИХ И УПРАВНИХ ОРГАНА 

ШКОЛЕ 
 
 
 
 
 ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 
 
 
У току школске 2016/17. године директор школе ће радити на следећим 
пословима: 
 
 Планирање и организација остваривања програма образовања и 

васпитања и свих активности школе;  
 Старати се о осигурању квалитета и унапређивању образовно-васпитног 

рада;самовредновању, остваривању стандарда постигнућа и унапређењу 
образовно васпитног рада  

 Старати се о остваривању развојног плана установе; 
 Организацији педагошко-инструктивног увида и надзора и предузимти 

мере за унапређивање и усавршавање рада наставника, васпитача и 
стручног сарадника;  

 Планирање стручног усавршавања запослених; 
 Предузимати мере ради извршавања налога просветног инспектора и 

просветног саветника, као и у случају недоличног понашања запосленог 
и његовог негативног утицаја на децу и ученике; 

 Старати се о благовременом обавештавању запослених, стручних 
органа и органа управљања о свим питањима од интереса за рад 
установе и ових органа; 

 Сазивати и руководити седницама наставничког већа  и педагошког 
колегијума 

 Сарађивати са органима јединице локалне самоуправе, организацијама 
и удружењима; 

 Усмеравати и усклађивати рад стручних органа у установи; 
 Сарађивати са родитељима деце, односно ученика и са другим 

организацијама; 
 Редовно подноси извештаје о свом раду органу управљања. 
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СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 
 

Стручни сарадници ће своје активности остваривати у следећим 
подручјима рада:  

- планирање и програмирање обр.-васп. рада 
- праћење и вредновање обр.- васп. рада 
- рад са наставницима  
- рад са ученицима 
- рад са родитељима 
- рад са директором, стручним сарадницима, пед. асистентом 
- рад у стручним органима и тимовима 
- сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и 

јединицом локалне самоуправе, 
- вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање. 

 
    Глобални  и оперативни планови рада стручних сарадника: педагога и 
библиотекара постоје као издвојени документи и део су педагошке 
документације школе. 
 
 
ШКОЛСКИ ОДБОР 
 

Школски одбор у оквиру своје надлежности врши следеће послове: 
- доноси Статут школе и друга општа и појединачна акта у складу са 

Законом, 
- доноси годишњи програм рада школе и усваја извештај о његовом 

остваривању, 
- одлучује о пословању школе, 
- расписује конкурсе за избор наставника и стручних сарадника, 
- расписује конкурс за директора и даје мишљење за његово именовање, 
- доноси пословник о свом раду. 

      
 
 
ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 
 
    Педагошки колегијум чине: директор, председници стручних већа за 
области предмета и стручних актива за ШРП, развој школског програма, за 
инклузивно образовање, за заштиту ученика од насиља и за самовредновање 
школе. Педагошки колегијум разматра питања и заузима ставове у вези: 
осигурања квалитета и унапређивања васп.-обр. рада; остваривању развојног 
плана школе; пед.-инструктивног увида и надзора и стручног усавршавања 
запослених. 
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СТРУЧНA ВЕЋА, АКТИВИ И ТИМОВИ 
 

У школи ће ове године радити стручна већа: за разредну наставу,  
природних наука, друштвених наука и стручно веће уметности и вештина. 

Програмски задаци стручних већа су: 
- планирање и програмирање васпитно-образовног рада за све видове 

наставе 
- методологија припреме за час 
- коришћење уџбеника, друге литературе, АВ средстава и др. 
- утврђивање критеријума оцењивања 
- усавршавање наставника 

 
Руководиоци стручних већа: 
- за разредну наставу: Зорица Глишић 
- природних наука, математике и информатике: Ивана Ђокић 
- друштвених наука: Сандра Петровић 
- уметности и вештина: Анђела Спасић 
 
     У школи су формирани следећи тимови и активи: 
- за школско развојно планирање, 
- за развој школског програма, 
- за инклузивно образовање, 
- за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, 
- за самовредновање рада школе. 
 
Планови рада тимова постоје као издвојени документи. 
Састав тимова за школску 2016/ 2017.  дат је у ПРИЛОЗИМА. 
 
 
САВЕТ РОДИТЕЉА 
 
Списак чланова дат је у ПРИЛОЗИМА. 
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ПРОГРАМ РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА 
2016/2017. год. 

 
Време 

реализације 
Активности – теме 

Септембар  -   Конституисање Савета родитеља 
- Усвајање програма рада Савета родитеља 
- Разматрање Годишњег извештаја о раду школе 
- Информације о припремљености школе за почетак 

школске године 
- Избор најповољнијег понуђача за осигурање ученика 
- Разматрање и предлагање слободних активности 
- Давање сагласности на план екскурзија у овој 

школској години 
- Текућа питања 

Новембар  - Разматрање успеха и дисциплине ученика на првом 
тромесечју 

- Упознавање родитеља са плановима и активностима 
Тимова у школи (заштита деце од насиља, инклузија, 
ШРП, самовредновање) 

- Текућа питања 
Јануар/фебруар - Избор најповољнијих понуђача за извођење 

екскурзија 
- Договор о учешћу родитеља у обележавању школске 

славе 
- Разматрање успеха и дисциплине ученика у првом 

полугодишту и предлог мера за побољшање истих 
- Спровођење сарадње са друштвеном средином 
- Текућа питања 

Април/мај - Разматрање резултата ученика на такмичењима 
- Разматрање листе изабраних уџбеника за нову 

школску годину 
- Текућа питања 

Август  - Разматрање резултата ученика на завршном испиту и 
успеха ученика на крају школске године 

- Припремљеност школе за нову школску годину, 
предлози за унапређење материјалних услова рада 

- Разматрање извештаја са екскурзија 
- Предлози за рад Савета у наредној школској години 
- Текућа питања 
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ПРОГРАМ РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА  
ЗА 2016/2017. год. 

 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАТОР 

I ОРГАНИЗАЦИОНИ ПОСЛОВИ 
1. Анализа организационо-техничких 
припрема за почетак рада школске године: 
   - припремљеност објеката матичне школе и 
издвојених одељења (радови у току 
претходног периода) 
2. Организација васпитно-образовног рада: 
   - број и структура одељења по кључним 
варијаблама (успех, соц. статус, број ученика 
у одељењу) 
   - педагошко-психолошка заснованост 
распореда часова 
   - подела предмета и одељења на наставнике 
   - школски календар 
   - распоред коришћења кабинета и 
учионица 
3. Организација излета и екскурзија 
   - припрема излета и екскурзија (релације) 
4. Организација Дана школе: 
   - послови организације прославе 
   - припрема свечане академије 
   - награде и признања 

 
 
 
Август, 
Септембар 
 
 
 
 
Август, 
Септембар 
 
 
 
 
 
 
Септембар, 
мај 
 
октобар 

 
 
 
 
Директор 
 
 
 
 
Директор, 
педагог 
 
 
 
 
 
 
Директор 
 
 
Директор, 
учитељи, 
србисти 

II ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА 
1. Усвајање Годишњег плана рада школе 
2. Месечно планирање послова и радних 
задатака 
3. Концепција планирања наставног рада 

 
Септембар 
Током 
године 
Август, јан. 

 
Директор, 
педагог 

III ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 
ОСТВАРЕНИХ РЕЗУЛТАТА 

1. Анализа остварених резултата у протеклој 
школској години 
2. Анализа остварених резултата на крају 
појединих класификационих периода у току 
школске године 
3. Остварење Годишњег плана рада школе: 
   - анализирање реализације планираног 
фонда часова 
   - остваривање појединачних програма рада 

 
 
Септембар 
 
Октобар, 
децембар, 
април, јун 
 
Октобар, 
децембар, 
април, јун 

 
 
Директор 
 
 
Педагог 
 
 
Директор, 
педагог, 
руков. Одељ. 
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(унапређивање наставног рада, стручног 
усавршавања) 
   - рад стручних органа (актива и већа) 
4. Анализа реализације праграма рада 
стручних сарадника 

 
 
 
 
Децембар,јун 

Већа 
 
 
Стр. 
сарадници, 
директор 

IV УНАПРЕЂИВАЊЕ ВАСПИТНО-
ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ 

1. Опремање специјализованих учионица 
2. Теоријско упознавање појединих 
педагошких иновација: 
   - индивидуализована настава 
   - програмирана настава 
   - значај групног рада 
   - примена савремених поступака праћења и 
вредновања рада ученика 

 
 
Новембар 
 
 
Децембар, 
фебруар, мај 

  
 
 
Директор, 
медијатекар, 
педагог 

V МОТИВАЦИЈА И СТИМУЛАЦИЈА 
УЧЕНИКА У РАДУ 

1. Доношење правилника о награђивању 
2. Додела признања и награда ученицима у 
току и на крају године 

 
 
Новембар 
Децембар, 
јун 

 
Директор, рук. 
Од. већа 

VI КАДРОВСКА ПИТАЊА 
Анализа кадровских услова рада у школи 
(мере за унапређивање) 

 
 
април 

 
 
директор 

VII ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 
1. Упознавање наставника са уписном 
политиком и са жељама ученика о будућем 
школовању 
2. Тешкоће и конфликти на које ученици 
наилазе у свом раду 

 
Април, 
мај 

 
 
педагог 
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ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА 
СТАРИЈИХ РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 

2016/2017. ГОД. 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОПИС ПОСЛА ДИНАМИКА РЕАЛИЗАТОР 
ПЛАНИРАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА 
 

1. Израда  програма рада од. већа 
2. Организација допунске наставе, додатног 

рада и слободних активности 
3. Усвајање програма рада од. старешине и 

од. заједница ученика 
4. Предлог плана посета,излета и екскурзија 

ученика 
5. Организација Дана школе 

 
 
Септембар 
Септембар 
 
Септембар 
 
Август 
Новембар 
 

 
 
Руководилац 
Од.већа 
 
Директор 
 
Од.старешине 
Од.старешине 

 
ВРЕДНОВАЊЕ РАДА УЧЕНИКА 
 

1. Утврђивање појединачног и општег успеха 
ученика у одељењу 

2. Анализа односа према раду и нормама 
живота и рада у школи 

3. Похвале и награде 
4. Дају предлоге за изрицање васпитно – 

дисциплинских мера према ученицима 
5. Прилагођавање ученика 5. разреда на 

предметну наставу 
6. Реализација редовне, допунске наставе, 

додатног рада и интересовање ученика за 
ове активности 

7. Успех ученика на такмичењима 

 
 
 
окт.,дец., 
април,јун 
 
јануар,јун 
 
јун,новембар 
 
 
новембар 
 
 
 
април,јун 

 
 
 
Од.старешине 
 
Од.старешине 
 
Од.старешине 
 
Од.старешине 
 
Од.старешине 
5.раз. 
предметни 
наставници 
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ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА 
МЛАЂИХ РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 

2016/2017. ГОД. 
 
 
   

 
 
 

 
 
 

 

ОПИС ПОСЛА ДИНАМИКА РЕАЛИЗАТОР 
ПЛАНИРАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА 
 

1. Израда програма рада од. Већа за 
школску 2016/2017. 

2. Организација допунске наставе, 
додатног рада и слободних 
активности 

3. Усвајање програма рада од. 
старешине и од. заједница ученика 

4. Предлог плана посета,излета и 
екскурзија ученика 

5. Организација Дана школе 

 
 
Септембар 
Септембар 
 
Септембар 
 
 
Новембар 
 

 
 
Руководилац 
од.већа, 
чланови 
 
Од. 
Старешине, 
педагог, 
директор 
 
 

 
ВРЕДНОВАЊЕ РАДА УЧЕНИКА 
 

1. Утврђивање појединачног и општег 
успеха ученика у одељењу 

2. Анализа односа према раду и нормама 
живота и рада у школи 

3. Похвале и награде 
4. Предлози за изрицање васпитно – 

дисциплинских мера према ученицима 
5. Прилагођавање ученика 2. разреда на 

бројчано оцењивање 
6. Реализација редовне, допунске 

наставе, додатног рада и интересовање 
ученика за ове активности 

7. Успех ученика на такмичењима 
(математика, рецитовање) 

 
 
 
Октобар, 
децембар,април,јун 
 
децембар,јун 
 
Октобар,децембар, 
април, јун 
 
новембар 
 
Октобар, јануар 
 
април,јун 

 
 
 
Чланови већа 
 
Чланови већа 
 
 
Чланови већа, 
педагог 
 
 
Чланови већа, 
педагог 
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА МЛАЂИХ РАЗРЕДА 
 

За школску 2016/2017. год. 
 

Динамика Садржај Носиоци активности 
                                        
АВГУСТ                                        

- Програм рада стручног већа 
- Израда плана стручног 
усавршавања за 2015/2016.год. 
- Израда глобалних и  
оперативних планова 

- Сви чланови актива 

                 
СЕПТЕМБАР                               

-Планирање наставе, распоред 
писмених провера 
-Изборни предмети 
-Програм рада Друштва учитеља 

- Сви чланови актива 

                                   
ОКТОБАР 

-Израда контролних вежби из 
математике и српског језика за 2. 
разред 
-Припрема контролних вежби из 
српског језика и математике за 3. 
разред 

- Сви чланови актива 

                              
НОВЕМБАР 

-Анализа реализације плана и 
програма редовне наставе и 
ваннаставних активности од 1. до 
4. разреда 
-Припремање контролних вежби 
из математике за 4. разред 

-Сви чланови актива 
-Педагог 
-Стручне групе за 4. 
разред 

                                 
ДЕЦЕМБАР 
ЈАНУАР 

-Учешће на семинарима: 
*Умеће комуникације  
*Програмирање рада у разредној 
настави 
*Рад у комбинованом одељењу 

                                      
 учитељи 

  ФЕБРУАР                                -Такмичење из математике за 3. и 
4. разред 

Учитељи 3. и 4. разреда 

                                  
МАРТ-
АПРИЛ 

-Размена искустава у остваривању 
програма лектире од 1. до 4. 
разреда 

-Сви чланови актива и 
библиотекар 

                                      
МАЈ - ЈУН 

-Анализа употребе наставних 
средстава и коришћење 
медијатеке 
-Анализа рада Стручног већа у 
2014/2015.години 

-Руководиоци стручних 
група,медијатекар,педагог 
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ДРУШТВЕНИХ НАУКА 
 

За школску 2016/2017. год. 
 
ДИНАМИКА САДРЖАЈ РЕАЛИЗАТОР 

Август 1.Усвајање плана и програма рада већа 
2.Избор записничара 
3.Израда планова рада; распоред 
писмених вежби и писмених задатака 
4.Договор о организацији културне и 
јавне делатности школе током школске 
године 

-руководилац већа 
-записничар 
-чланови већа 

Новембар 1.организација прославе Дана школе 
2.Анализа резултата успеха ученика на 
крају првог тромесечја и уједно 
предлог мера за побољшање успеха 
ученика 
3.Предавање о улози школске 
медијатеке у настави  

-руководилац већа 
-записничар 
-медијатекар 
-чланови већа 

Јануар 1.Организација прославе Светог Саве 
2.Анализа резултата успеха ученика на 
крају првог полугодишта 
3.Сарадња са друштвеном средином 
(активности школе у манифестацији 
“Дани вина” у Трешњевици) 
4.Договор о учешћу ученика на 
предстојећим такмичењима 

-руководилац већа 
-записничар 
-чланови већа 

Април 1.анализа успеха ученика на крају 
тромесечја 
2.Анализа успеха ученика на одржаним 
такмичењима 
3.Корелација наставе историје и 
српског језика –огледно предавање 

-руководилац већа 
-записничар 
-професор историје 
-професори српског 
језика 

Јун 
 

1.Анализа успеха ученика на крају 
другог полугодишта 
2.Анализа рада стручног већа 
друштвених наука 
3.Упознавање наставничког већа са 
радом стручног већа друштвених наука 

-руководилац већа 
-записничар 
-чланови већа 
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА 
ПРИРОДНИХ НАУКА 

 
За школску 2016/2017. год. 

 
 

 
        О П И С    П О С Л А  

 
ДИНАМИКА 

 
РЕАЛИЗАТОР 

      
ПЛАНИРАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 
 
1. Усвајање плана и програма рада стручног 
већа,избор руководиоца и записничара. 
2. Планирање образовно васпитног рада за 
текућу школску годину (планови рада 
наставника); распоред писмених вежби и 
писмених задатака 
3. Израда плана стручног усавршавања чланова 
већа 
4. Планирање излета 
5. Организација прославе Дана школе 

 
 
 
август 
 
август, 
септембар 
октобар 
 
 

 
 
 
-руководилац већа 
 
-чланови већа 
 
 
-професор 
биологије 
-чланови већа 

 
 УНАПРЕЂЕЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ    
РАДА 
 

1. Активно учење 
2. Организација угледних предавања 

 
3. Организација прославе Светог Саве 

 
4. Договор на учешћу ученика на 

предстојећим такмичењима 
 

5. Корелација наставе сродних предмета 
(биологија-хемија,математика-физика) 

 
 

 
 
 
Новембар 
фебруар 
новембар 
 
јануар 
 
јануар 

 
 
-учесници 
семинара 
 
-чланови већа 
 
-руководилац већа 
 
-чланови већа 
 
 
-професори 
сродних предмета  
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ВРЕДНОВАЊЕ РАДА 
 

1. Сумирање резултата са одржаних 
школских и општинских такмичења  

 
 

2. Анализа рада стручног већа природних 
наука 

 
 
     4. Упознавање Одељенског већа са радом 
стручног већа природних наука у протеклој 
години 

 
 
 
април 
 
 
јун 
 
 
јун 

 
 
 
-чланови већа 
 
 
-чланови стручног 
већа 
 
 
-руководилац већа 
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА  
УМЕТНОСТИ И ВЕШТИНА 

 
За школску 2016/2017. год. 

 
 
ДИНАМИКА САДРЖАЈ РЕАЛИЗАТОР 

Август 

1.Усвајање плана и програма рада већа 
2.Израда планова рада 
3.Договор о организацији културно – 
уметничких и спортских мани-фестација 
у току школске године 

чланови већа 

Септембар 

1. Договор о учешћу ученика на 
предстојећим такмичењима 
2. У оквиру организације пријема првака 
на нивоу школе, рад на сценографији: 
Добро дошли прваци! 
3. Израда маски за Дечији карневал у 
оквиру манифестација поводом Дана 
општине 
4. Организација спортских такмичења на 
нивоу школе поводом Дана општине 
5. Рад са ученицима који учествују на 
дечјем музичком фестивалу поводом 
Дана општине (Мини - тини фест) 

чланови већа 
 

наст. лик. културе 
 
 

наст. лик. културе 
 
 

наст. физичког 
васпитања 

 
наст. муз. културе 

Октобар 

1.Учествовање на такмичењу свих ош., у 
области ликовне културе, на 
општинском нивоу, у једној од градских 
школа 
2. Припремање ученика за општинско 
првенство у рукомету 

наст. лик. културе 
 
 
 

наст. физичког 
васпитања 

Новембар 

1. Организација прославе Дана школе 
(поставка изложбе изабраног ликовног 
уметника у Галерији Ш, свечана 
приредба, ликовни конкурс, спортска 
такмичења, турнир у шаху) 
2. Припремање ученика за општинско 
првенство у малом фудбалу 

 
 

чланови већа 
 
 

наст. физичког 
васпитања 

Децембар Организација дечје прославе Нове 
године на нивоу школе (маскембал) чланови већа 

 
 

Јануар 
 
 
 
 
 

Јануар 

1.Организација прославе Светог Саве 
2. Поставка изложбе дечијих радова 
поводом Св. Саве 
3. Сарадња са друштвеном средином 
(активности школе у манифестацији 
“Дани вина” у Трешњевици, 
организовање уметничке колоније и 
поставка изложбе са колоније) 
4. Учествовање на такмичењу свих ош., 

 
 

чланови већа 
 
 
 
 

 
чланови већа 
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у области ликовне културе, на 
општинском нивоу, у једној од градских 
школа 

 

Фебруар – Мај 

1. Организовање угледних предавања 
2. Договор око активности ван наставе у 
оквиру школских и општинских 
манифестација поводом Дана жена и 
Ускрса 
2.Поставка изложбе дечијих радова 
поводом Ускрса 
3. Учествовање на такмичењу свих ош., 
у области ликовне културе, на 
општинском нивоу, у једној од градских 
школа 
4.Припрема костима и сценографије за 
позоришни фестивал Мале сцене 
5.Припремање ученика за школско и 
општинско такмичење “Шта знаш о 
саобраћају” 
6.Организација Општинског такмичења 
“Шта знаш о саобраћају” 
7.Огледна предавања 
8.Припремање ученика за учешће на 
пролећном кросу 
9.Припремање ученика за такмичење из 
техничког и информатичког образовања 
(израда модела и макета и провера 
њихове функционалности) 
10. Учествовање на такмичењу свих ош., 
у области ликовне културе, на 
општинском нивоу, у једној од сеоских 
школа 

чланови већа  
наст. ликовне и наст. 

музичке културе 
 
 

наст. лик. културе 
 

наст. лик. културе 
 

 
 

наст. лик. културе 
 

наст. техн. образовања 
 
 

наст. техн. образовања 
 

чланови већа 
наст. физичког 

васпитања 
наст. техн. образовања 

 
 
 

наст. лик. културе 
 

Јун 
 

1. Анализа рада стручног већа уметности 
и вештина 
2. Упознавање наставничког већа са 
радом стручног већа уметности и 
вештина 

чланови већа 
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 ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА 

 
 

I  ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ 
1. Израда програма рада одељењског старешине 
2. Израда програма рада одељењског већа 
3. Учешће у изради програма рада одељењске заједнице 
4. Израда програма сарадња са родитељима 
 
II АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ И ПЕДАГОШКА ЕВИДЕНЦИЈА 

1. Вођење дневника образовно- васпитног рада  
2. Матична књига 
3. Ђачке књижице, сведочанства, похвале и дипломе 
4. Подаци о ученицима 

 
III РАД СА УЧЕНИЦИМА  
а) ИНДИВИДУАЛНИ РАД СА УЧЕНИЦИМА 
1. Упознавање индивидуалних способности и склоности, особина, 
интелектуалних тенденција у развоју 
2. Упознавање породичних, социјалних, материјалних, здравствених и других 
услова битних за развој ученика 
3. Праћење и подстицање индивидуалног развоја и напредовања ученика 
4. Индивидуални рад са ученицима (усмеравање, вођење, саветовање) 
б) РАД У ОДЕЉЕЊСКОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 
1. Укључивање ученика у колектив и јачање колектива 
2. Разматрање проблема у вези са извођењем наставе 
3. Договарање о излетима, посетама, екскурзији, акцијама и другим 
активностима одељењске заједнице и организовање истих 
4. Разматрање односа ученика према раду и учењу 
5. Анализирање успеха ученика и владања целог одељења, изрицање похвала 
и казни 
6. Предузимање мера ради побољшања успеха одељења у целини, пружање 
помоћи слабијим ученицима, афирмација рада даровитих 
7. Анализирање друштвених активности ученика у школи и ван ње  
8. Реализација тема на часовима одељењског старешине 
 
IV РАД СА ОДЕЉЕЊСКИМ ВЕЋЕМ И НАСТАВНИЦИМА 

1. Организација образовно- васпитног рада у одељењу (настава- редовна, 
додатна, допунска, слободне активности, екскурзије, такмичења,, 
корективни педагошки рад, ДКР, сарадња са друштвеном средином и 
родитељима) 
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2. Предлагање програма рада одељењског већа, припрема и организација 
седница 

3. Праћење реализације (свих видова) наставе 
4. Упознавање одељењског већа са степеном развоја ученика, предлагање 

јединственог деловања свих наставника и укључивање породице и 
других чинилаца у васпитни рад са ученицима 

5. Припремање и израда анализа и извештаја 
 

V РАД СА РОДИТЕЉИМА 
1. Индивидуални и групни разговори са родитељима ради међусобног 
информисања о:  
а) здрављу, психофизичком и социјалном развоју ученика 
б) резултатима учења и понашања ученика, као и о ваннаставним 
активностима и ваншколском ангажовању 
в) условима живота  у породици, школи и друштвеној средини 
2. Родитељски састанци – одржавање најмање четири родитељска састанка 
(поред информисања, договарања, анализирања рада и успеха ученика и 
обрађивање одређених тема у циљу педагошко- психолошког образовања 
родитеља ради решавања различитих проблема) 
3. Укључивање родитеља у реализацију појединих активности (ДКР, 
екскурзије, посете, излети, свечаности, разговори и предавања за ученике и 
слично) 
 
VI САРАДЊА СА СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 
1. Сарадња са педагогом и психологом: у изради програма рада одељенског 
старешине, одељењнске заједнице, одељењског већа, у избору тема, 
припреми и реализацији часова одељењског старешине, праћењу и 
подстицању развоја ученика, откривању узрока поремећаја у понашању 
ученика и предузимање одговарајућих мера, реализацији тема на 
родитељском састанку и друго 
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IV ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И 
ПРОГРАМИ НАСТАВНИКА 

 
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ  
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ за ПРВИ и ДРУГИ ЦИКЛУС постоје као 
самостални и издвојени документи. 
 
РЕДОВНА НАСТАВА 
Детаљно урађени глобални и оперативни планови и програми редовне 
наставе налазе се у документацији школе. 
 
ДОПУНСКА И ДОДАТНА НАСТАВА 
Глобални планови наставника за додатни и допунски рад са ученицима 
део су школског програма, а налазе се и у документацији школе уз 
глобалне и оперативне планове наставника.  

 
 Допунски рад 

 
Допунски рад ће се организовати за ученике којима је потребна 

помоћ, и то са једним до два часа недељно. Потреба за организовањем 
допунског рада утврђује се чим се испоље тешкоће и заостајање 
појединих ученика у савлађивању основних наставних садржаја 
појединих тема или ширих целина. 

Три су могућности за допунски рад: 
- по утврђеном распореду за оне ученике с којима је неопходно 

интезивно радити дуже време ( то је најчешћи облик 
организовања рада у нижим разредима ) 

- током или после обраде и утврђивања појединих тема за оне 
ученике који нису схватили одговарајуће битне садржаје тих 
тема 

- у виду повремених инструкција за оне ученике који су дошли из 
других школа или су дуже одсуствовали и сл. 

Врло је значајно да се на време идентификују ученици којима је 
потребна допунска помоћ. Да би објективно оценио рад ученика, 
открио празнине у знању и њихов карактер, неопходно је да наставник 
непрекидно прати рад и понашање ученика у одељењу, и о томе води 
потребну евиденцију, а не да се ослања искључиво на тренутне личне 
опсервације. 
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Наставник је обавезан да о целом току и организацији допунског 
рада води посебну евиденцију. Ту, пре свега треба у припремној фази 
испланирати допунски рад и направити његов програм, по правилу за 
сваког ученика, односно групу ученика који нису усвојили исте 
садржаје. План допунског рада прави се " у ходу " с обзиром на 
проблеме који се изражавају у истој свесци, наставник треба да прати 
и фиксира пропусте и типичне грешке сваког ученика како би се 
одредио најадекватнији начин њиховог отклањања. Поред тога, 
наставник треба за сваког ученика да посатви "дијагнозу" за његов 
неуспех и степен и врсту напретка у току допунског рада. У припреми 
се морају одредити основни задаци за сваки час и начини њиховог 
реализовања. 

Не треба чекати да ученик добије недовољну оцену па да се 
укључи у допунски рад. Напротив, чим наставник примети пропусте у 
знању ученика треба да га укључи у рад. На овим часовима треба да се 
оствари максимална индивидуализација рада и непрекидно праћење 
напредовања сваког ученика као би се осигурала потребна мисаона 
активност сваког ученика и повећала ефикасност допунског рада. 

 
 Додатни рад 

 
Додатни рад се организује за ученике од 4. до 8. разреда са по 

једним часом недељно. Овакав рад се организује за оне ученике који 
показују изразите способности и посебна интересовања за одређене 
научне области. Он пре свега треба да проширује и продубљује знања 
ученика, али има и шири значај и циљеве: да омогући комплекснији 
приступ одређеним садржајима, да доприноси формирању и ширењу 
научног погледа на свет, да мотивише и подстиче ученике на 
самосталан рад, да развоја код ученика способност логичког мишљења, 
да развија стваралачко и критичко мишљење, да оспособљава ученика 
за самообразовање уз помоћ литература, уопште, да даровитим 
ученицима омогући испољавање и развијање њихових способности. 

Ученике за додатни рад треба пажљиво и плански одредити и 
њихов број не сме бити велики ( највише два ученика по одељењу ) с 
обзиром на критеријуме које ученик треба да задовољи. Могуће је рад 
комбиновати и са ученицима више разреда. наставник је обавезан да 
додатни рад обавља по прописаном оријентационом програму. Тим 
програмима обезбеђује се обогаћивање програма редовне наставе, како 
у дубину ( теме које се односе на продубљивање значајних садржаја 
програма редовне наставе ). 
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Не би требало у оквиру додатне наставе обрадити више од 6 до 8 
тема, а сам наставник одређује редослед обраде тема и број часова за 
сваку тему, водећи рачуна о томе да се извесне теме могу обрадити тек 
после обраде одређеног градива. 
 
Припремна настава 

 
     Припремна настава ће се организовати за ученике који на крају 
наставне године покажу недовољан успех из једног или два предмета, 
као и за ученике који полажу завршни испит за упис у средњу школу. 
     Пприпремна настава за ученике који полажу поправни  испит биће 
организована према календару рада у трајању у току од 5 дана по два 
часа, а према посебном распореду. 
     Припрема ученика за полагање завршног испита, по новом Закону о 
основном образовању и васпитању, организује се током другог 
полугодишта осмог разреда, а десет дана пре полагања испита најмање 
два часа дневно. 
     План припреме за завршни испит део је Развојног плана школе (у 
издвојеном делу: ПРОГРАМИ) 
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V ПРОГРАМИ ВАННАСТАВНИХ 
АКТИВНОСТИ 

 
 
 

 ОБЛИЦИ И САДРЖАЈИ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 
 

 Културно-уметничке активности 
 
 Научно-истраживачке активности 

 
 Научно-техничко-проналазачко-радно-производне и 

саобраћајне активности 
 

 Спортско-рекреативне активности 
 

 Колективи друштвених организација 
 
Програм рада УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА дат je у 
ПРИЛОЗИМА 
 
Програм културних активности школе, као и програм 
спортских активности део је ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА. 

 
ПРОИЗВОДНИ И ДРУГИ ДРУШТВЕНО КОРИСТАН РАД 
 

Садржај  програма друштвено-корисног рада биће следећи: 
-  уређење и одржавање просторија у школи 
-  уређење и одржавање слободног школског простора 
-  акције у непосредној околини школе 
-  акције изван школе 
-  акције на територији МЗ 
-  сарадња са ученичким организацијама у школи 
 

 
ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈА, ПОСЕТА И ИЗЛЕТА 
 

На основу Правилника о програму за остваривање екскурзије у 
првом и другом циклусу основног образовања и васпитања  датом у 
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СГРС – Просветни гласник бр. 7 од 24.08.2010.. на предлог 
одељењских  већа  Наставничко веће ће одредити и трајање екскурзије  
за сваки разред, а  затим време извођења , циљеве и изворе средстава. 
Предложени план и програм разматра и на њега даје сагласност савет 
родитеља школе. 
      Број дана који се могу користити за извођење екскурзије су: 
    I, II,III,IV разред-1 дан,  V, VI и VII разред-до 2 дана  и VIII разред-до 
3 дана. 
     Овај број дана не може се прекорачити. 
     Екскурзије ће ове школске године бити изведене  у току октобра (8. 
разред), маја и јуна месеца. 
     Екскурзије и излет се могу изводити само уз претходну писмену 
сагласност родитеља за најмање 60% ученика истог разреда.   
    Након изведене екскурзије (или наставе у природи) одељењски 
старешина и представник туристичке агенције сачињавају извештај, 
који се доставља савету родитеља и наставничком већу ради 
разматрања, а школском одбору ради разматрања и усвајања. 
Одељењски старешина упознаје родитеље са извештајем на 
родитељском састанку, а извештај о путовању је саставни део 
годишњег извештаја рада школе. 
    
 Циљ екскурзије је савлађивање и усвајање дела наставног програма 
непосредним упознавањем појава и односа у у природној и друштвеној 
средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа која 
су у вези са делатношћу школе, као и рекреативно- здравствени 
опоравак ученика. 
     
Задаци који се остварују реализацијом програма екскурзије су: 

- проучавање објеката и феномена у природи,  
- уочавање узрочно- последичних односа у конкретним 

природним и друштвеним условима, 
- развијање интересовања за природу и изграђивање 

еколошких навика, 
- упознавање начина живота и рада људи појединих крајева, 
- развијање позитивног односа према: националним, 

културним и естетским вредностима, спортским потребама 
и навикама, позитивним социјалним односима, као и 
схватање значаја здравља и здравих стилова живота, 

- подстицање испољавања позитивних емоционалних 
доживљаја.                                                                                                                             
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Предлог одељењских већа за извођење екскурзија: 
 
 
 
РАЗРЕД РЕЛАЦИЈА ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ТРАЈАЊЕ 

1. и 2. Поточац- 
Крушевац- 
Врњачка Бања 

 

 
Мај - јун 2017. 

 
1 дан 

3. и 4. Поточац- 
Крагујевац- 
Топола- 
Аранђеловац 

 

 
Мај - јун 2017. 

 
1 дан 

5. Поточац- 
Свилајнац 

 

 
Мај - јун 2017. 

 
1 дан 

6. Поточац- Тара - 
Златибор 

 

 
Мај - јун 2017. 

 
2 дана 

7. Поточац – 
Ваљево- Тршић 

 

 
Мај - јун 2017. 

 
2 дана 

8. Поточац – Нови 
Сад – Суботица - 

Палић 

 
Октобар 2016. 

 
3 дана 

 
 
 
НАСТАВА У ПРИРОДИ 
 
Уколико родитељи ученика млађих разреда изразе интересивање за 
извођење наставе у природи, релација ће бити утврђена у току школске 
године. 
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VI  ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ВАСПИТНО- 
ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 
 
 

ПРОГРАМ  ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 
 
ЦИЉ И ЗАДАЦИ 
 
     Школа у сарадњи са установама за професионалну оријентацију 
помаже родитељима/старатељима и ученицима у избору средње школе 
и занимања, према склоностима и способностима ученика и у том циљу 
прати њихов развој и информише их о карактеру и условима рада 
појединих занимања. 
      Циљ професионалне оријентације у основној школи је развијање 
спремности ученика да стичу знања и искуства о себи и свету рада и да 
доносе реалне одлуке у погледу свог даљег образовања и опредељења. 
      Општи задаци које треба остварити током реализације програма 
професионалне оријентације у школи : 
-упознавање, праћење и подстицање развоја индивидуалних 
карактеристика личности ученика значајних за усмеравање њиховох 
професионалног развоја и њихово подстицање да и сами доприносе 
сопственом професионалном развоју, 
-упознавање ученика са светом рада и занимања, системом средњег 
образовања и њихово оспособљавање за самостално прикупљање 
информација о будућем школовању и раду, 
-формирање правилних ставова према раду и образовању као 
континуираном процесу који се наставља и у току рада, 
-подстицање ученика на испитивачко понашање према себи и свету 
рада, 
-оспособљавање ученика за планирање свог професионалног развоја и 
доношење реалних одлука у вези са избором занимања и правцима 
стручног образовања, 
-сарадња са родитељима/старатељима и њихово оспособљавање за 
пружање помоћи деци у подстицању и усмеравању њиховог 
професионалног развоја, 
-успостављање сарадње са установама и институцијама које могу 
допринети успешнијем професионалном развоју и реалнијем доношењу 
одлука у вези са избором средње школе. 
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      Задаци рада на професионалној оријентацији у млађим разредима : 
-стицање елементарних појмова о раду, 
-развијање свести о друштвеној и индивидуалној вредности људског 
рада, 
-формирање општих радних навика и  позитивних ставова према раду, 
-постепено упознавање ученика са светом рад и занимања. 
      Задаци рада на професионалној оријентацији у старијим разредима : 
-формирање сложенијих појмова о раду, 
-подстицање испољавања и развоја способности и интересовања, 
-стицање ширих информацијаа о свету рада и занимања, 
-подстицање ученика да се испитивачки односе према себи и свету 
рада, 
-упознавање ученика са организационом и програмском структуром 
средњег образовања и критеријумима уписа у средње школе, 
-оспособљавање ученика за активан однос према сопственом 
професионалном развоју. 
 
ОСТВАРИВАЊЕ ЦИЉЕВА И ЗАДАТАКА ПРОФЕСИОНАЛНЕ 
ОРИЈЕНТАЦИЈЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ 
 
      Носиоци рада на професионалној оријентацији су наставници, 
одељењске старешине и стручни сарадници. Неки послови и задаци 
оствариваће се у оквиру рада стручних органа (наставничко веће, 
одељењска већа, стручна већа за поједине области), а у циљу стварања 
повољних услова за систематски и организован рад у овој области. 
     Програм професионалне оријентације, као интегрални део 
образовања и васпитања, оствариваће се кроз : 
1)све облике образовно-васпитног рада, а посебно кроз наставу и 
одговарајуће облике ваннаставни активности ученика, 
2)посебне облике рада 
3)сарадњу школе са другим чиниоцима 
 
1)Облици образовно-васпитног рада 
       Кроз наставне активности оствариваће се повезаност целокупне 
наставне материје са подручјима рада и занимања. Наставник треба да 
ефикасно користи садржаје наставних предмета који омогућавају 
остваривање задатака професионалне оријентације. Исте могућности 
пружа допунска настава и додатни рад. 
       Програми ваннаставних активности обухватају садржаје културно-
уметничког, радно-техничког, спортско-рекреативног и научног 
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карактера. Такви програми доприносе развијању интересовања 
ученика, проширивању знања из различитих области и упознавању 
склоности и способности ученика. Посебну пажњу треба посветити 
васпитном аспекту професионалне оријентације који се исказује у свим 
организацијским облицима живота и рада у школи. 
 
2)Посебни облици рада 
     Ови облици рада најчешће се користе на часовима одељењског 
старешине, али и другим ваннаставним и наставним активностима : 
радионице, дискусије, предавања, трибине, презентације, изложбе, 
посете, анкете, саветовање (пружање помоћи ученицима да интегришу 
знања о себи и занимањима и сачине план активности значајан за избор 
занимања). 
 
3)Сарадња са другим чиниоцима 
     За остваривање циља и задатака професионалне оријентације 
потребна је сарадња школе са здравственим установама, средњим 
школама, Националном службом за запошљавање и другим установама 
(војска, полиција, предузећа…). 
     Од посебног значаја је сарадња са родитељима/старатељима. 
Неопходно је родитеље информисати о мрежи средњих школа и 
критеријумима уписа, запажањима у вези са индивидуалним 
склоностима и значају избора занимања (путем индивидуалних и 
групних разговора, предавања, презентација и сл.). У скаладу са 
могућностима родитељи се могу ангажовати као сарадници и 
реализатори појединих посебних облика рада на професионалној 
оријентацији. 
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ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, 
ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

 
 

     Насиље се дефинише као сваки облик једнан пут учињеног или 
поновљеног вербалног или невербалног понашања, које има за 
последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја 
и достојанства ученика. 
 
     Сви облици насиља, злостављања, злоупотреба и занемаривања 
деце, којима се угрожава или нарушава физички, психички и морални 
интегритет личности детета, представљају повреду једног од основних 
права детета: Права на живот, опстанак и развој која су дефинисана у 
Конвенцији Уједињених нација о правима детета. Конвенција је 
послужила као основ за међународне уговоре, документе и стратегије, 
које је потписала и донела и наша држава. 
      
     Документа и закони на којима се заснива израда Посебног 
протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања (у даљем тексту Протокола): 

 Закон о ратификацији Конвенције Уједињених нација о правима 
детета („Службени лист СФРЈ” - додатак: Међународни уговори, број 
15/90 и „Службенилист СРЈ” - додатак: Међународни уговори, број 
4/96 и 2/97), према овом Закону и Уговору држава се обавезала да 
преузме мере за спречавање насиља у породици, институцијама и 
широј друштвеној средини и да обезбедизаштиту детета од: 

 физичког и менталног насиља, злоупотребе и занемаривања (члан 
19); 

 свих облика сексуалног злостављања и искоришћавања (члан 34); 
 отмице и трговине децом (члан 35); 
 свих других облика искоришћавања (експлоатације) штетних по 

било који вид дететове добробити (члан 36); 
 нехуманих и понижавајућих поступака и кажњавања (члан 37); 
 да држава обезбеди мере подршке за физички и психички опоравак 

детета жртве насиља и његову социјалну реинтеграцију (чл. 39)  
 Закон о основама система образовања и васпитања („Службени 

гласник РС” бр. 62/03, 64/03, 58/04, 62/04, 79/05 и 101/05, дефинисао је 
да се права детета и ученика остварују у складу са потврђеним 
међународним уговорима, и да је установа дужна да обезбеди њихово 
остваривање (члан 95). 
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 Национални план акције за децу - стратешки документ којим је 
Влада дефинисала општу политику земље према деци, за период до 
2015. године. (усвојен фебруара 2004. године) 

 Општи протокол за заштиту деце од злостављања и занемаривања, 
усвојен од Владе Републике Србије августа 2005. године 

 Националним планом акције за децу предвиђена је и израда 
посебних протокола ( у оквиру: образовања, здравства, социјалне 
заштите иполиције и судства) 
    
 
     Општи циљ Посебног протокола је унапређивање квалитета живота 
деце/ученика применом : 

 мера превенције за стварање безбедне средине за живот и рад 
деце/ученика; 

 мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, 
злостављање и занемаривање у школи. 
 
Специфични циљеви у превенцији: 
1. Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања. 
2. Укључивање свих интересних група (деца, ученици, наставници, 
стручни сарадници, административно и помоћно особље, директори, 
родитељи, старатељи, локална заједница) у доношење и развијање 
програма превенције. 
3. Подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих укључених у 
живот и рад установе за препознавање насиља, злостављања и 
занемаривања. 
4. Дефинисање процедура и поступака за заштиту од насиља и 
реаговања у ситуацијама насиља. 
5. Информисање свих укључених у живот и рад установе о 
процедурама и поступцима за заштиту од насиља и реаговање у 
ситуацијама насиља. 
6. Унапређивање компетенција наставног и ваннаставног особља, деце, 
ученика, родитеља, старатеља и локалне заједнице за уочавање и 
решавањепроблема насиља, злостављања и занемаривања. 
 
Специфични циљеви у интервенцији: 
1. Спровођење поступака и процедура реаговања у ситуацијама насиља. 
2. Успостављање система ефикасне заштите деце у случајевима 
насиља. 
3. Стално праћење и евидентирање врста и учесталости насиља и 
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процењивање ефикасности програма заштите. 
4. Ублажавање и отклањање последица насиља и реинтеграција 
детета/ученика у заједницу вршњака и живот установе. 
5. Саветодавни рад са децом/ученицима који трпе насиље, који врше 
насиље и који су посматрачи насиља. 
 
Задаци у области превенције: 
- Упознавање наставника, родитеља ученика и запослених у Школи са 
правном регулативом, Општим и Посебним протоколом; 
- Усклађивање постојећих подзаконских аката установе; 
- Израда Програма за заштиту деце/ученика од насиља (превентивне и 
интервентне активности); 
- Дефинисање улога и одговорности у примени процедура и поступака; 
- Развијање и неговање богатства различитости и културе понашања у 
оквиру васпитно-образовних активности; 
- Организовање обука за ненасилну комуникацију и конструктивно 
решавања конфликата; 
- Организовање разговора, трибина, представа, изложби о безбедности 
и заштити деце/ученика од насиља; 
- Дефинисање правила понашања и последица кршења правила; 
- Развијање вештина ефикасног реаговања у ситуацијама насиља; 
- Умрежавање свих кључних носилаца превенције насиља (савет 
родитеља,школски одбор, ученички парламент, одељенско веће, 
наставничко веће, ). 
 
Задаци у области интервенције: 
- Усклађена и доследна примена утврђених поступака и процедура у 
ситуацијама насиља; 
- Сарадња са релевантним службама: 
- Континуирано евидентирање случајева насиља; 
- Праћење и вредновање врста и учесталости насиља путем 
истраживања, запажања и провере; 
- Подршка деци која трпе насиље; 
- Рад са децом која врше насиље; 
- Оснаживање деце која су посматрачи насиља за конструктивно 
реаговање; 
- Саветодавни рад са родитељима. 
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ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ 
 
 Акциони план ОШ „Вук Караџић“ Поточац 
 
1. Циљ: 
-Упознавање са новинама у области правне регулативе 
Задатак: 
-Информисање о правним актима који се односе на ову област. 
Носиоци активности: 
ТИМ 
Временска динамика: 
- током школске године 
2. Циљ: 
-Израда Програма за заштиту ученика од насиља 
Задатак: 
-Израда Акционог плана за спровођење превентивних активности 
Носиоци активности: 
-ТИМ 
Временска динамика: 
-септембар 
3. Циљ:Дефинисање улога и одговорности у примени процедура и 
поступака 
-Задатак: 
-руководства 
-чланова тима 
-дежурних наставника 
-предметних наставника 
-одељењских старешина 
-осталих запослених у школи 

 Руководство:  
1. Упознавање са одредбама Општег и Посебног протокола, 
2. Избор чланова тима, 
3. Обавезно учешће у процедури када је у питању насиље над децом од 
стране запослених у установи или одрасле особе која није запослена у 
установи (консултације у установи, предузимае мера према 
запосленом, 
информисање родитеља, предузимање заштитних мера према ученику) 
4. Подношење пријава надлежној служби, 
5. Праћење и вредновање предузетих мера у заштити ученика у оквиру 
сталне сарадње са тимом. 



 52

 Чланови тима: 
 Учествују у обуци за заштиту деце и ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања; 
 Информишу и пружају основну обуку за све запослене у установи са 

циљем стицања минимума знања и вештина неопходних за превенцију, 
препознавање, процену и реаговање на појаву насиља, злостављања и 
занемаривања ученика; 

 Организују упознавање ученика, родитеља, старатеља и локалне 
заједнице са Општим протоколом за заштиту деце од злостављања и 
занемаривања и Посебним протоколом; 

 Координирају израду и реализацију програма заштите ученика од 
насиља 

 Организују консултације у установи и процењују нивое ризика за 
безбедност ученика; 

 Прате и процењују ефекте предузетих мера у безбедности ученика; 
 Сарађују са релевантним установама; 
 Припремају план наступа установе пред јавношћу и у медијима; 
 Организују евидентирање појава насиља; 
 Прикупљају документацију; 
 Извештавају стручна тела и органе управљања. 
 Предметни наставници 
 Упознавање са одредбама Општег и Посебног протокола са 

обавезама 
учешћа у интервенцији; 

 Обавезно учешће у процедури када је у питању вршњачко насиље у 
школи ( прекидање насиља међу децом или информисање одговорне 
особе у школи, смиривање ситуације или хитна акција, прикупљање 
информација, учествује у консултацијама у установи, праћење 
понашања потенцијалних учесника); 

 Обавезно вођење сопствене евиденције о појавама насиља међу 
ученицима ( према приручнику за примену Посебног протокола); 

 Обавезно учешће у процедури када је у питању насиље међу 
ученицима, 
од стране запослених или одраслих особа које нису запослене у Школи; 
Обавеза наставника да на часовима детектују ученике са повећаним 
степеном ризика од злостављања и занемаривања. 

 Одељењске старешине 
 Упознавање са одредбама Општег и Посебног протокола са 

обавезама учешћа у интервенцији; 
   Обавезно учешће у процедури кад је у питању насиље међу децом у 
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школи или од стране запослених особа (прекидање насиља међу децом 
или обавештавање одговорне особе,смиривање ситуације или хитна 
акција,прикупљање информација, учествује у консултацијама у 
установи, информисање родитеља, договор о заштитиним мерама, 
праћење ефеката предузетих мера, праћење понашања потенцијалних 
учесника, пружање подршке детету); Обавезно вођење сопствене 
евиденције о појавама насиља међу ученицима и израда извештаја на 
крају школске године ( према приручнику за примену Посебног 
протокола); 

 Обавезно одржавање ЧОС-а и упознавање ученика са правилником о 
понашањи и кућним редом школе, као и са Протоколом; 

 Стални разговори са ученицима одељења уз процену нивоа ризика од 
насиља над њима. 

 Дежурни наставници 
 Упознавање са одредбама Општег и Посебног протокола са 

обавезама учешћа у интервенцији; 
 Обавезно учешће у процедури када је у питању вршњачко насиље у 

школи ( прекидање насиља међу децом или информисање одговорне 
особе у школи, смиривање ситуације или хитна акција, прикупљање 
информација, учествује у консултацијама у установи, праћење 
понашања потенцијалних учесника); 

 Дословно спровођење одредби из дежурства наставника; 
 Обавезно вођење евиденције о појави насиља у књизи дежурног 

наставника. 
 Остали запослени у школи ( администрација, помоћно особље) 
 Упознавање са одредбама Општег и Посебног протокола са 

обавезама учешћа у интервенцији; 
 Обавезно учешће у процедури када је у питању вршњачко насиље у 

школи ( прекидање насиља међу децом или информисање одговорне 
особе у школи, смиривање ситуације или хитна акција, прикупљање 
информација, учествује у консултацијама у установи). 

 Ученици 
 Упознавање са одредбама Општег и Посебног протокола са 

обавезама учешћа у интервенцији; 
 Обавезно обавештавање о свакој врсти насиља ; 
 Дежурни ученици обавештавају дежурног наставника о насиљу међу 

ученицима у оквиру школе; 
 Одељењска заједница обавештава одељењског старешину, 

предметног наставника о случајевима насиља у одељењу; 
 Ученици-чланови тима за медијацију учествују у прекидању насиља. 
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Носиоци активности: ТИМ 
Временска динамика: 
-септембар 2016.године. 
4. Циљ:Развијање и неговање богатства у различитости и културе 
Задатак: 
-теме у оквиру часова одељењског старешине, 
-теме у настави грађанског васпитања, 
-план рада Ученичког парламента, 
-план трибина за ученике. 
Носиоци активности: 
-педагог, 
-задужени наставник. 
Временска динамика: 
-у току текуће школске године; 
5. Циљ:Организовање обуке за ненасилну комуникацију и 
конструктивно решавање конфликата 
Задатак: 
-избор семинара и организација реализације; 
Носиоци активности: 
-наставници, 
-педагог, 
-директор; 
Временска динамика: 
-у току текуће школске године; 
6. Циљ:Организовање трибина, разговора, представа, изложби о 
заштити ученика од насиља. 
Задатак: 
-теме предвиђене планом трибине, 
-разговори на часовима одељењског старешине, 
-пано презентације грађанског васпитања; 
Носиоци активности: 
-комисија, 
-одељењске старешине, 
-наставници грађанског васпитања, 
-ТИМ; 
Временска динамика: 
-у току текуће школске године; 
7. Циљ:Дефинисање правила понашања и последица кршења правила. 
Задатак: 
-Операционализација правила понашања-кршења правила, 
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-Праћење примене Кућног реда школе, 
-Операционализација предвиђених казни за кршење правила; 
Носиоци активности: 
-ТИМ; 
Временска динамика: 
-у току текуће школске године; 
8. Циљ:Развијање вештина ефикасног реаговања у ситуацијама насиља. 
-Задатак: 
-едукација за ТИМ, 
-едукација осталих запослених; 
Носиоци активности: 

- наставници 
- педагог 

Временска динамика: 
-током текуће школске године; 
9. Циљ:Умрежавање свих кључних носилаца превенције насиља. 
Задатак: 
-Формирање унутрашње и спољашње заштитне мреже; 
Носиоци активности: 
-ТИМ; 
Временска динамика: 
-током текуће школске године; 
 
 ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ 
(Процедуре и поступци интервенције у заштити деце од насиља) 
 
СВАКА ОСОБА КОЈА ИМА САЗНАЊЕ О НАСИЉУ, 
ЗЛОСТАВЉАЊУ И ЗАНЕМАРИВАЊУ ОБАВЕЗНА ЈЕ ДА 
РЕАГУЈЕ 
 
1. Интерветивне процедуре и поступци морају уважавати следеће 
критеријуме: 

 да ли се насиље дешава или постоји сумња на насиље; 
 где се дешава – да ли се дешава у школи или ван ње; 
 ко су учесници насиља, злостављања и занемаривања; 
 облик и интензитет насиља, злостављања и занемаривања; 

2. На основу ових критеријума врши се процена нивоа ризика 
за безбедност детета и одређују поступци и процедуре и 
начин реаговања; 

 случај се решава у Школи; 
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 случај се решава у Школи у сарадњи са другим компетентним 
установама; 

 случај се прослеђује надлежним службама. 
3. Ситуације у којима може бити присутно насиље: 
Насиље или сумња да се насиље дешава између деце/ученика, 
Насиље или сумња да је дете/ученик изложено насиљу од стране 
одрасле особе запослене у Школи, 
Насиље или сумња да се насиље дететом/учеником од стране 

- одрасле особекоја није запослена у Школи. 
Како ће се поједини облици насиља решавати у конкретним 
ситуацијама, то 
јест на ком нивоу, зависи и од следећих околности: 
· да ли насиље чини појединац или група, вршњак или неко старији; 
· да ли се насилно понашање понавља; 
· које су могуће последице; 
· какве су компетенције наставника, одељењског старешине, васпитача. 
 
Предложено је да облике насиља на првом нивоу решава самостално 
васпитач/наставник/одељењски старешина. Међутим, уколико исто 
дете учестало испољава насилно понашање, или је, са друге стране, 
често изложенонасилном понашању, у решавање проблема неопходно 
је укључити и Тим. 
 
ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Разредни старешина, стручна служба, директор су у обавези да воде 
евиденцију о појавама насиља. 
Тим за заштиту ученика од насиља води евиденцију о случајевима 
насиља који захтевају њихово укључивање. 
Документација се чува на сигурном месту, како би се обезбедила 
поверљивост података. 
Задаци чланова Тима су да: 

 Учествују у обуци за заштиту деце и ученика од насиља, 
злостављања и 
занемаривања; 

 Информишу и пруже основну обуку за све запослене у Школи о 
превенцији, препознавању и реаговању на насиље; 

 Организују упознавање родитеља и ученика за Протоколом о 
заштити ученика; 

 Координирају израду и реализацију програма заштите ученика 
(превентивне и интервентне активности); 
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 Организују консултације у установи и процењују нивое ризика за 
безбедност ученика; 

 Прате и процењују ефекте предузетих мера и заштити ученика; 
 Сарађујуса релевантним установама; 
 Планирају план наступа школе у медијима; 
 Организују евидентирање појава насиља; 
 Прикупљају документацију; 
 Извештавају стручна тела и органе управљања. 

 
Састав тима за заштиту деце/ученика од насиља дат је у ПРИЛОЗИМА. 
 
ОБАВЕЗА ЈЕ РАЗРЕДНИХ СТАРЕШИНА И УЧИТЕЉА ДА 
УПОЗНАЈУ РОДИТЕЉЕ И УЧЕНИКЕ СА ОВИМ 
ДОКУМЕНТОМ 
 
За информисање о обавезама и одговорностима проистеклим из 
Посебног протокола, као и за његову примену, одговоран је директор 
установе. 
У случају непоштовања процедура прописаних Посебним протоколом, 
неопходно је предузети додатно информисање, саветодавни рад, обуке 
и друге педагошко-психолошке мере. 

- Праћење примене Посебног протокола је у надлежности 
просветнеинспекције и службе стручно-педагошког надзора. 

 
 
 
На иницијативу Школске управе из Јагодине ТИМ ће ове школске 
године у свој Акциони план убацити и ПЛАН АКЦИЈЕ ЗА 
ПРЕВЕНЦИЈУ ТРГОВИНЕ ДЕЦОМ И МЛАДИМА и радиће и на овој 
врсти превенције (акциони план дат је у ПРИЛОЗИМА). 
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ШКОЛСКА МЕДИЈАТЕКА 
 

Школска медијатека је информацијски центар основне школе. 
Она допуњује сва васпитно-образовна подручја разним изворима 
сазнања. Њен основни задатак јесте унапређивање разних облика и 
метода васпитно-образовног рада и омогућивање пријема и 
дистрибуције различитих информација у школи. Она се, посебним 
програмом рада, активно укључује у васпитно-образовни процес па је 
њена делатност саставни део програма рада школе. медијатека основне 
школе " Вук Караџић " у Поточцу треба да реализује школске 
2016/2017. године следеће задатке: 

- да програмира своју делатност и редовно извештава 
школске и друге органе о свом раду 

- да развија интересовања, способности и навике свих 
корисника, посебно ученика, за коришћење информацијске грађе 

- да подстиче ученике и наставнике на коришћење фонда 
медијатеке 

- да у оквиру три часа годишње по одељењу од првог до 
осмог врши обучавање ученика вештини коришћења разних извора 
информација и тако их оспособљава за самообразовање 

- да припрема и организује разне културне акције ( 
књижевне сусрете, разговоре, прикупљање књига ) 

- да програмира културну и остварује јавну делатност школе 
- да редовно сарађује са библиотеком " Др. Вићентије Ракић 

" у Параћину 
- да редовно сарађује са Министарством просвете, 

Школском управом у Јагодини 
- да обавља и обрађује информацијску грађу ради богаћења 

фонда медијатеке 
- да самостално припрема дидактички материјал ( снимање 

видеорикордером ) 
- да употребом микрорачунара ради на индивидуализацији 

наставе 
- да остварује и друге задатке који су утврђени програмима 

рада школе и школске медијатеке 
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VII ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 
ЗАПОСЛЕНИХ 

у школској 2016/2017. 
 
 

Предлози чланова стручних већа за стручно усавршавање ван 
школе (АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАРИ): 
 

Стручно веће друштвених наука 
 
 
Српски језик 

- Републички зимски семинар 
- Савремене методе у настави српског 
језика и књижевности 
- Савремени драмски приступ у настави 
српског језика и књижевности и улога 
драмске секције у образовном процесу 
- Стваралачке активности у настави 
књижевности 

 
 
 
Енглески и француски језик 

- E-learning у настави страних језика 
- Педагошка радионица за професоре 
француског језика 
- Интерактивна настава француског 
језика као страног 
- Oxford's Teachers' Academy 
- Oxford's Teachers' Academy- Теаching 
English to Teenagers 
- Variety as the Spice of ELT 
- Активно учење кроз извршавање 
задатака 
- Пројектна настава- корак даље у 
настави енглеског језика 

 
 
Историја  

- Велике године у српској историји – 
истраживања и дилеме у 
историографији и настави историје 
- Имплементација стандарда у 
наставном процесу 
- Унапређење наставе историје 

Стручно веће природних наука, математике и информатике 
 
Математика 

- Семинар друштва математичара 
Србије 
- Архимедес 
- Систематизација градива у настави 
математике (Клет) 
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Физика - Физика кроз огледе 
Хемија - Интердисциплинарна настава- шта 

биологија и хемија имају заједничко 
- Априлски дани наставника хемије 

Биологија - Интердисциплинарна настава- шта 
биологија и хемија имају заједничко 

Географија - Унапређење наставе географије 
- савремена географија- напредак у 
настави и приступу географским 
садржајима и јачање професионалних 
капацитета наставе 

Информатика  - FLASH анимације 
- Имплементација WEB апликације за 
педагошку евиденцију наставника 

Стручно веће уметности и вештина 
Техничко и инф.обр. - Методика наставе техничког и 

информатичког образовања – практични 
примери 
- Smart табла у учионици креативности, 
мотивације и знања 

Музичка култура - Интегративни концепт предшколске 
музичке наставе 
- Музика и покрет – корелација музике и 
плеса у настави у образовно-васпитним 
установама 
- Народна игра (у музичкој уметности) – 
примена народне игре у образовно-
васпитним установама 
- Народна игра 2 (у музичкој култури) – 
практична примена народне игре 
- Шта, како и зашто у (хорској и 
оркестарској) музици 

Ликовна култура - Алтернативни поступци и рециклирани 
материјали у настави ликовне културе 
- Маштаоница од папира 

Физичко васпитање - Праћење физичког развоја и развоја 
моторичких способности у функцији 
циља и задатака наставе физичког 
васпитања 
- Вредновање постигнућа ученика према 
образовним стандардима у настави 
физичког васпитања 
- Унапређење наставе физичког 
васпитања и вредновање ученика 
мотивисаних похвалом и наградом 
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Стручно веће за разредну наставу 
Учитељи ће похађати семинаре, стручне скупове, трибине и друге облике стручног 
усавршавања које је својим програмом предвидело Друштво учитеља општине 
Параћин: 

- Семинар: Подршка учитељима 1. разреда: У свету линија, боја и облика  
- Стручна трибина: Насиље над децом на Интернету 
- Презентација примера добре праксе 
- Зимски сусрети учитеља Србије и др. 

 
Остали запослени 

Директор  - Менаџмент у образовању- како 
управљати новом школом 
- пројектно планирање- од проблема до 
решења 

Педагог и психолог - Професионални развој стручних 
сарадника (педагога и психолога) у 
школама и домовима ученика 

Медијатекар  - Медијска и информациона писменост у 
школској библиотеци 
- Сарадња школских библиотекара и 
наставника у развијању читалачке 
културе и информационе и медијске 
писмености ученика 

 
СВИ : 
* Семинари издавачких кућа  
* Међусобна сарадња са осталим стручним већима у школи; 
* Сарадња чланова већа са адекватним стручним већима у општини 
Параћин. 
Усавршавање у школи: 

- Организовање огледних и угледних предавања; 
- Све остале активности предвиђене као облици стручног 

усавршавања у оквиру школе 
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VIII  ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА И 
ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

 
 

     Сарадња са друштвеном средином одвијаће се кроз: 
- сарадњу са родитељима, 
- сарадњу са надлежним установама, организацијама, удружењима 

и јединицом локалне самоуправе. 
 
     Сарадња са родитељима ће се одвијати кроз ондивидуалне 
контакте и родитељске састанке, односно преко Савета родитеља. 
Одељењске старешине и предметни наставници имају планирано време 
за пријем родитеља, када се родитељи могу информисати о раду и 
понашању своје деце у школи.  
     Директор школе ће кроз рад Савета родитеља и Школског одбора 
сарађивати са родитељима ученика, као и у индивидуалним контактима 
(по потреби).  
     Стручни сарадници ће саветодавним радом помоћи родитељима у 
савлађивању развојних тешкоћа ученика.  
     Планирано је и укључивање родитеља у организовање слободних 
активности ученика, као и учествовање неколицине њих у Тиму за 
школско развојно планирање. 
     Ученици и наставници учествоваће у активностима и 
манифестацијама Црвеног крста (предавање активиста о безбедности 
у саобраћају, болестима зависности и др., као и учешће у општинском 
такмичењу ученика 6. разреда „Шта знаш о здрављу“). 
     Са Здравственим центром планира се даља сарадња преко 
систематских прегледа ученика, као и предавања лекара у оквиру 
здравствене заштите и акције превенције болести зависности. 
     Сарадња са Центром за социјални рад одвијаће се кроз праћење 
ученика који имају породичних и сличних проблема. 
     Са Полицијском станицом у Параћину планира се сарадња у 
оквиру акција превенције и сузбијања малолетничке делинквенције, 
безбедности у саобраћају и поводом одржавања општинског и 
окружног такмичења „Шта знаш о саобраћају“. 
     Са Предшколском установом „Бамби“ предвиђају се посете 
предшколских група које раде у просторијама школе ученицима 
млађих разреда. 
     Школа ће кроз различите облике такмичења из појединих предмета 
и спортске турнире организовати сусрете ученика са ученицима из 
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осталих основних школа у општини Параћин. Планира се и 
сарадања са средњим школама из Параћина и околине, поготову 
због професионалног информисања ученика 8. разреда у вези уписа у 
средње школе. 
     Сарадња са Културним центром и библиотеком „Др Вићентије 
Ракић“ одвијаће се током многобројних манифестација, а посебно 
поводом „Дана вина“ у Трешњевици, „Ђачке ликовне колоније“ на 
Грзи и др. 
     Са Туристичком оганизацијом Параћин планира са сарадња 
поводом Дечјег карневала у оквиру прославе Дана општине. 
     Са Спортским савезом општине Параћин и Спортским центром 
(Халом спортова) школа ће сарађивати поводом такмичења ученика, 
манифестација „Спортско лето“ и „Спортска зима“, као и током 
превентивних прегледа ученика и мерењима њихових физичких 
способности. 
     Школа ће сарађивати и са другим организацијама у општини 
(Савез слепих, дистрофичара и сл.) поводом манифестација и акција 
које буду организоване. 
     Сарадња са јединицом локалне самоуправе је вишеструка и одвија 
се у више праваца. 
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IX ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ 
МАРКЕТИНГА 

 
 

 
 САДРЖАЈ 

АКТИВНОСТИ 
ПРИКАЗ 

РАДА 
НОСИОЦИ 
ПОСЛОВА 

1. Свечани пријем првака Пригодан програм 
Род. састанак 

Учитељи, директор 

2. Приказ постигнутих успеха 
ученика на такмичењима 

Изложба 
ученичких 
диплома у холу 
школе, пано са 
фотографијама 
најуспешнијих 
такмичара 

Педагог, 
медијатекар, 
предметни 
наставници 

3. Обележавање ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ Изложбе, 
предавања, посете 

Учитељи, одељ. 
старешине, 
стручни сарадници 

4. Прослава Дана школе Приредба, изложба 
слика, спортска 
такмичења, 
гостовања песника 

Директор, 
наставници, 
стручни 
сарадници, 
ученици 

5. Представљање школског 
часописа 

Трибина за 
ученике и 
наставнике 

Задужени 
наставници, 
ученици, 
медијатекар 

6. Обележавање школске славе- 
Светог Саве 

Приредба, изложба Наставници 
српског, ликовне и 
музичке културе, 
верске наставе, 
медијатекар 

7. Приказ ликовног и литерарног 
стваралаштва ученика 

Презентације- 
изложбе, 
литерарна 
окупљања 

Предметни 
наставници 

8. Приказ спортских 
манифестација у школи 

Пано  Наставници 
физичког, ученици 

9. Организација семинара, 
такмичења, сусрета, смотри 

Семинари, 
такмичења... 

Директор, 
наставници, 
стручни сарадници 

10. Сарадња са другим школама  Међусобни 
сусрети, утакмице, 

Ученици, 
наставници 
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такмичења 
11. Сарадња са другим 

институцијама 
Приказ школе у 
медијима 

Директор  

12. Активности које промовишу 
школу (ненасиље, бољи успех, 
толеранција...) 

Презентације, 
радионице 

Директор, стручни 
сарадници 

13. Пригодна предавања за 
родитеље 

Предавање и 
разговор са 
родитељима 

Стручни 
сарадници, 
наставници 

14. Промоција науке и спорта Разговори, 
предавања 

Гости познате 
личности 

15. Приказ изведених екскурзија Израда паноа са 
фотографијама и 
пригодним 
коментарима 

Ученици, 
одељењске 
старешине 

16. Свечаности поводом завршетка 
школске године 

Изложбе 
ученичких радова, 
журке за ученике 

Одељењске 
старешине 
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X  ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ И 

ВОЂЕЊЕ ШКОЛСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
         Као полазиште за праћење и остваривање Годишњег плана рада школе 
узимају се Развојни план школе; Приручник за самовредновање и вредновање 
рада школе, као и Правилник о стручно-педагошком надзору. 
        Школа планира анализу реализације Годишњег плана рада на 
седницама Наставничког већа. Поред тога директор школе подноси 
полугодишњи и годишњи извештај о реализацији Годишњег плана рада 
школе на основу извештаја наставника и стручних сарадника о реализацији 
рада у 40- часовној радној недељи. Полугодишње и годишње извештаје 
разматрају и усвајају Савет родитеља и Школски одбор. Сва важна питања 
разматраће Ученички парламент. Биће урађен обавезни програм 
самовредновања. 
 
План праћења и евалуације годишњег плана рада школе 
 

Садржај 
праћења и 

вредновања 

Начини праћења 
и вредновања 

Време  Носиоци праћења и 
вредновања 

Припрема школе 
за почетак 
школске године 

Извештаји, 
административна 
документација 

 
Август 2016. 

Директор, стручни 
органи школе, стручна 
већа, адм. служба 

Предузете мере за 
унапређење 
услова рада 

Извештаји, 
административна 
документација 

 
Август 2016. 

Директор, стручни 
органи школе, стручна 
већа, адм. служба 

 
Организација 
обр.-васп. рада 

Год. план рада, 
Школски 
развојни план, 
Шк. програм, 
планови рада 

 
Септембар 
2016. 

Директор, стручни 
органи школе, тимови, 
одељ. и стручна већа,  
педагог 

Реализација обр.-
васп. рада 

Извештаји одељ. 
и стручних већа, 
тимова 

Од јануара 
до августа 
2017. 

Директор, стручни 
органи школе, тимови, 
одељ. и стручна већа,  
педагог 

Рад тимова у 
школи 

Извештаји  Од јан. до 
авг. 2017. 

Тимови, пед. 
Колегијум, педагог 
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Подаци о успеху 
ученика 

Извештаји, 
анализа 

Током 
школске год. 

Одељ. већа, педагог, 
тимови 

Организација и 
реализација слоб. 
активности 

Извештаји, 
анализа 
такмичења 

Током 
школске год. 

Стручна већа 

Наставни кадар Извештаји, 
евиденција стр. 
усавршавања 

Август 2017. Стручна већа 

Рад стручних 
органа школе 

Извештаји, 
записници 

Август 2017. Председници стр. 
Органа, директор, 
секретар 

Инвестиције и 
инвест. улагања 

Адм. подаци Август 2017. Адм. радници, 
секретар, директор 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 


